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Első  színháztörténeti munkámat B. Szabó György emlékének aján-
lottam, kitől igyekeztem megtanulni a múltról, jelenről és jövőről ékesen 
szóló frázisok nélkül írni, a mindenkori valóságról tényszer űen gondolkodni, 
s kinek• váratlan, korai halála a töredékekben hagyott, befejezetlen életm ű  
felett érzett szüntelenül gyötr ő  hiányt oltotta belém. Akkor még nem tudtam, 
hogy tizenkilenc év után, a sors kíméletlen beavatkozása következtében újra 
megismétlődik minden, csak még kegyetlenebbül, hogy végérvényesen meg-
tanítson tudatosan napról napra, óráról órára együttélni a kitörölhetetlen 
fájdalommal, amelyet az idő  előtt érkező  elmúlás okoz azoknak az embereknek 
esetében, akiknek mérhetetlen lelki és szellemi gazdagsága nem bontakoz-
hatott ki a maga hiánytalan teljességében. 

A jelen színházát is mindig szerettem, ez azonban nem jogosított fel 
arra, hogy hivatásszerűen foglalkozzam vele. A Bambach Róberttel együtt 
megélt hét legcsodálatosabb esztend őnek köszönhetem, hogy megtanultam 
a színházról mint önálló, teljesérték ű  művészetről szakszerűen gondolkodni, 
s ezért ezentúl minden színházról szóló munkámat az ő  emlékének ajánlom, 
mert a színházról alkotott elvei és felfogása bennem élnek tovább. Neki 
nem adatott meg, hogy nézeteit közkinccsé tegye, hogy álmai színházát ennek 
a mai valóságnak ajándékozza. Színháztörténeti munkáimban hatalmas gaz-
dagságú tudásának örökségül hagyott töredékeit szeretném egységbe fog-
laltan megfogalmazni és megóvni a feledéstől. 

Újvidék, 1983. március 29-én. 	
Káich Katalin 



I. 
SZÍNJÁTSZÁSTÖRTÉNET 



1. ELŐZMÉNYEK 1836 ÉS 1880 KÖZÖTT 

Kőrösy Ferenc 1836 -- Latabár Endre 1844 -- Pázmán Mihály 1859 — 
Szerdahelyi Kálmán 1862 -- Szuper Károly 1868, 1873, 1877 -- 

Újvidék (Neoplantae) 1748-ban nyerte el a szabad királyi város címet 
és az ezzel járó kiváltságokat,l) melyek lehet ővé tették a gazdasági élet fel-
lendülését, az önálló közigazgatási szervek kialakulását. Ennek megfelel ően 
a társadalmi életben jelent ős változások történtek, megindult a lakosság 
differenciálódása. Különböz ő  rétegek voltak kialakulóban, az egykori határ-
őrvidék katonáit felváltották az iparosok, keresked ők, magisztrátusi hiva-
talnokok. Katolikus és görögkeleti népiskolákat nyitottak, megjelentek a 
nyomdászok elődei, a könyvkötők. Az első  városi kórházat 1759-ben építették. 

A város művelődési életében eléggé korán ott találjuk a vándorszínészeket. 
Már az elibertatio előtt a péterváradi sánc katonáit id őnként német vándor-
társulatok szórakoztatták. Egy 1748-ból származó latin nyelv ű  dokumentum, 
mely a város jövedelmeit veszi számba, megemlíti: „Ide többször ellátogattak 
a komédiások és bemutatták ügyességüket (artemque), de sohasem fizettek. 
Színházi előadások és bálak részére fenntartott terem nincsen, de az elkö-
vetkezőkben a magisztrátus, mint ezt teszi más városokban, építtessen egy 
ilyet, és iktassa be jövedelmei közé." 2) Az idézett okiratból tehát arra lehet 
következtetni, hogy már 1748 el őtt is jártak német társulatok ezen a vidéken, 
attól függetlenül, hogy az első  ránkmaradt színházigazgatói kérvény 1786-ból 
származik. 

A XVIII. század végén épülhetett az a terem, melyet egy 1793-ban 
írott dokumentum „Theatro Publico" néven emleget, és amely a „Platea 
Theatralis"-ban (Színház utcában) volt. Ez a színházi el őadások megtartására 
alkalmas építmény még 1825-ben is megvolt. Konstantinovi ć  1825. december 
13-i beadványában arra kérte a magisztrátust, vizsgáltassa át tüzetesen az 
épületet, mert úgy tudja, hogy az eléggé romos állapotban van, s amennyiben 
pontosak értesülései, tiltsák be annak igénybe vételét. 3) A beadvány sorsa 
nem ismeretes előttünk, de a Honművészben 1834. július 27-én megjelent 
tudósítás arról számolt be, hogy Kurt igazgató vándorszínészei „a' fáczán 
czímű  fogadónak üres termét színteremmé" változtatták át. 

Az XVIII. század végi és a XIX. század eleji levéltári, színházra vonat-
kozó ügyiratok a színészek rossz anyagi helyzetével (adósságok, kölcsönök 

Vasa Stajić : Grada za političku istoriju Novog Sada. Matica srpska. 1951. 88 O. 
Idézi: Vasa Stajić : Grada za kulturnu istoriju Novog Sada, Matica srpska. Novi Sád, 
1951. 262. o. 
Ua. 271. o. 
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stb.) foglalkoznak, művészi munkájukról nem tesznek említést. A színházi 
előadások körülményeir ől szól az a vádirat, melyet a katolikus alsó gimnázium 
igazgatója juttatott el a magisztrátusi szervekhez 1813-ban. Ebb ől megtudjuk, 
hogy a péterváradi tisztek el őbb csak suttogtak, majd szemtelen megjegyzé-
seikkel, harsány nevetéseikkel zavarták az el őadást.4) Egy ebből a korból 
származó rendőrkapitányi jelentés szintén hasonló jelenségekkel foglalkozik. 
A tisztek illetlen közbeszólásokkal zaklatták mind a színészeket, mind pedig 
a nézőket. Rendreutasítani sem lehetett őket, mert szerintük harminchat 
krajcárért (ennyibe került egy belép őjegy) joguk van cigarettázni, hangoskodni, 
vagyis úgy viselkedni, ahogy éppen nekik tetszik. 5) 

A zombori magyar nyelvű  színjátszás történetének megírásakor már 
megállapítottuk, hogy az egykori határ őrvidék területén a német vándorszí-
nészek után a szerb iskolai színjátszás és Joakim Vuji ć  társulata következett 
sorrendben, lévén hogy a lakosság többségét szerbek és bunyevácok alkották. 
Különösen vonatkozik ez Újvidékre, melynek polgárairól Érdújhelyi Meny-
hért 1894-ben megjelent monográfiája a következ őket állapítja meg : „a magyar-
országi szerbek leggazdagabb, legm űveltebb és legfüggetlenebb intelli-
genciája lakik" itt. 6) 

A „szerb kultúra Athén"-jét tudomásunk szerint 1836 májusában láto-
gatta meg az els ő  magyar vándortársulat K őrösy Ferenc vezetésével. Levél-
tári adatunk erről a vendégszereplésről nincs, mert a magisztrátusi jegyz ő-
könyveknek csak egy része maradt fenn ebb ől az évből (1836.1.15. —III. 22.).  
A Honművész „Péter és Pál" aláírású tudósítója viszont részletesen tájékoz-
tatta olvasóit erről a rendkívüli eseményről. 7) Valóban, nem mindennapi 
esetről volt szó, ugyanis „E sz. kir. város buzgó polgárainak a' színészethez 
vonzó gerjedelmét ki sem tagadhatja, miután minden évben egy egy német 
társaság létezett itt nem középszer ű  sikerrel: de hogy egy magyar színész 
társaság itt letelepedhessék, bajosan hittük. Én több magyar társammal aggód-
va hagyám helybe Kőrösy Ferencz társaságának ide jöttét, s vártam a' szombat 
estvéjét, milly sikerrel alkonyodik. Hire terjedvén e' nagy ujságnak a' czédulát 
mindenki óhajtá. Május 21-kén nyílt meg a' fáczánnál lev ő  színterem a' 
Magyarokra nézve 's már délután tömve volt."g) 

Függetlenül attól, hogy magyar nyelv ű  színházelőadásról volt szó, a 
nézőtéren a szerb és német ajkú polgárok is türelmetlenül várták a függöny 
felgördülését, s a bemutatkozás „igen jól sikerült". A dalokat nagy tetszéssel 
fogadta „a. . .színteremnek azon része is, melly az el őadást nem érté.. . 
Színészeink mind kitapsoltattak". Az elégedett közönség a meghirdetett 
előadásokat továbbra is élénk figyelemmel kísérte. 

Időközben, május 24-re Friedrich Goldheim német társulata is a városba 
érkezett, és a két igazgató felváltva játszott egy ideig. Azonban „a' német 
igazgató látván a' köz figyelmet, egészen a' Magyarok részére hajolni, többet 
játszani nem tartván tanácsosnak, felváltva ítélt játszási jogát 10 ezüst forinton 

4) Ua. 264. o. 
b) Ua. 265. o. 

Érdujhelyi Menyhért: Újvidék története. Kiadja Újvidék szab. kir. város közönsége. 
Újvidék, 1894. 367. o. 
Honművész. 1836. 51. sz. 406-407. o., 52. sz. 410. o. 55. sz. 439-440. o., 57. sz. 
454-455. o., 61. sz. 487. o. 
Ua. 1836. 51. sz. 406-407. o. 
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a magyar társaságnak eladta, 's Pétervárra vonult játékszíni el őadásainak 
folytatására." 9) 

Vasa Stajić  a Grada za kulturnu istoriju Novog Sada című  munkájában 
szintén említést tesz arról, hogy az els ő  magyar nyelvű  színházi előadást 
1836-ban látták az újvidékiek. A szerz ő  úgy tudta, hogy Friedrich Goldheim 
társulata Versecről jött át Újvidékre, és csak ez után érkeztek meg az els ő  
magyar vándorszínészek Demjén Mihály (!) igazgatóval az élen. Levéltári 
adatok alapján arra a következtetésre jutott Staji ć, hogy Goldheim összeüt-
közésbe került a magisztrátussal, és emiatt az illetékes szervek megvonták 
tőle a játszási engedélyt. Ugyanis a május 31-i plakáton (in schaeda anunci-
atoria) az igazgató rágalmazta a magisztrátust. 19) 

Már említettük, hogy az újvidéki Történelmi Levéltárban az 1836-os 
esztendőre vonatkozó közigazgatási iratok nagy része elt űnt. így a Kőrösy-féle 
vendégszereplés eseményeit csak a Honművészben megjelent tudósítások 
alapján lehet rekonstruálni. Az id őpont és az adatok viszont mindenben meg-
egyeznek a Vasa Stajić  említette tényekkel, mindössze a színházigazgató sze-
mélye nem azonos. Demjén Mihály társulata 1835 végén és 1836 elején Sza-
badkán tartózkodott, 11 ) újvidéki szerepléséről nem tesznek említést az egykori 
források, s így valószínű, hogy Vasa Stajić  tévedett, amikor őt említette els ő, 
Lejvidéken járt magyar színházigazgatóként. 

A Honművészben megjelent utolsó tudósítás június 7-re vonatkozik. 
Feltehető  azonban, hogy nem ez volt Kőrösy társulatának utolsó el őadása, 
mert a krónikás csak a látott színpadi produkciókról közöl néhány észrevételt, 
arról viszont nem tesz említést, hogy K őrösyék készülnek elhagyni a várost. 
A Honművész 57. számából arról is értesülünk, hogy június 9-én a „Tűzpróba" 
című  előadást láthatja majd a közönség. Május 21-e és június 7-e között 
tizenegy bemutatóról tesz említést „Péter és Pál", melyeket egy-két kivétellel 
a rossz időjárás miatt, mindig telt néz őtér előtt játszottak nagy sikerrel a 
magyar vándorszínészek. 

Majd minden bemutatott színm űvet a korszakban divatos „néma kép" 
követett. Legnagyobb sikere „énekkísérete mellett, görög fénnyel" a „Dobozy 
halálá"-nak volt, melyet május 26-án adtak el ő  a „Tündér kastély" című  
vígjáték után. 12) 

Az újvidéki színházlátogató közönség 1815. szeptember 4-én látta el őször 
Balog István : „Cserni György" cím ű  „vitézi játéká"-nak szerbesített változa-
tát, melyet Joakim Vuji ć  dolgozott át, s melyet a szerb színjátszás úttör őjének 
társulata mutatott be, még mielőtt életbelépett volna a Helytartótanács rende-
lete, miszerint minden olyan színpadi mű  bemutatása tilos, mely a szerb 
felkelésről szól.13) 

Huszonegy évvel kés őbb megtörtént a magyar nyelvű  bemutató is, 
Kőrösyné jutalomjátékaként, aki Ruzsica szerepét játszotta. A „magyar és 

Ua. 1836. 55. sz. 440. o. Vö. Vasa Staji ć : Grada za kulturnu istorzju Novog Sada. I. m. 
280-281. o. 
Ua. 280-281. o. 42. szám alatt hivatkozik: 1836/Prot. 3307. Ez a protokoll azonban 
már nincs meg az újvidéki Városi Levéltárban. 
Schöpflin Aladár: Magyar színm űvészeti lexikon. A magyar színjátszás és drámairo-
dalom enciklopédiája. Szerk.: —. Kiadja az Országos Színészegyesület és Nyugdíj-
intézete. Budapest, 1931. Els ő  kötet 336. o. 
Honművész. 1836. 52. sz. 410. o. 
Vasa Stajić : Grada za kulturnu istorzju Novog Sada. I. m. 269-270. o. 
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rácz énekekkel" gazdagon élénkített színpadi m ű  ugyan nem tetszett a kritikus- 
nak, de „csal-étek vala a' művészetet kevésbé ért ő  közönségünkre is. A' 
színterem még soha illy tömve nem vala, ám bár a' darab nem érdemlé". 14) 

Jól sikerült előadása volt a társulatnak a „Béla futása", melyet „Mun-
kácsiné külön részére" tűztek műsorra június 4-én. A „játék végén az egész 
személyzet előtapsoltatott. Követte azt egy hódolati tisztelkedés..." Hely-
szűke miatt azonban, sok érdekl ődő  nem láthatta az el őadást. 15) 

A fiatal Munkácsiné a közönség egyik kedvence volt. Nagy Pál „Mágnes-
álomban járó leány" című  darabjában Júliát, az álomban járó lányt „011y 
jól tüntette előnkbe, hogy csudálkoznunk kellett e' fiatal színészné tehet-
ségein."16) így aztán . nem csoda, ha jutalomjátékán minden színházkedvel ő  
újvidéki polgár ott szeretett volna lenni. 

Kőrösy társulatának műsora nemcsak magyar szerz ők műveiből állott. A 
korabeli divatos európai színműirodalom egy-egy olyan darabját is bemutat-
ták, melyet már el őttük az Újvidéken vendégszereplő  német társulatok is 
gyakran előadtak, ily módon a közönségnek alkalma volt az összehasonlításra. 
A „Doktor Pipitér és szolgája" cím ű  vígjáték is ezek közé tartozott. A kritikus 
megállapította : a mű  „nem igen mulattatott. Érdektelen pór tréfái a' mivelt 
nézőket kaczagásra csak kényszeríthetik, de nem fakasztják." Egy haszna 
mégis volt a produkciónak. A közönség néhányszor már látta ezt a színpadi 
művet német előadásban. Annak ellenére, hogy a német színjátszásnak több 
évtizedes hagyományai voltak, a magyar színészek játéka ebben az esetben 
nagy tetszést váltott ki a közönségnél, amely „tökéletes elégedéssel" hagyta 
el a nézőteret. )") 

Ez az esemény elősegíthette azt, hogy az estér ől estére vegyes ajkú közön-
ség előtt játszó Kőrösyék Újvidéken sok hívet szereztek a magyar színját-
szásnak egy olyan közegben, melyet el őttük elkerültek a magyar vándortársu-
latok, miután ismeretes volt előttük a lakosság összetétele, és az ideutazást 
kalandos, eredménytelen vállalkozásnak tekintették. K őrösyéké tehát az 
érdem, hogy a magyar vándortársulatok állomáshelyeinek száma eggyel 
bővült, s talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy a város a következ ő  évben ötven 
forintot szavazott meg a létesítend ő  pesti Nemzeti Színháznak. 1 8) 

Az első  magyar vándortársulat sikeres terepszemléjét nyolc évig nem 
követte újabb. Úgy tűnik, a régi gyakorlat továbbra is megmaradt, a színházi 
köztudatban Újvidék szerb városként szerepelt (minthogy az is volt), ahol 
a magyar vándorszínészeknek kevés esélyük lehet a jövedelmez ő  működésre. 
A város művelődési életében azonban kiemelt helyet foglalt el a színjátszás. 
A német társulatok évr ől évre megjelentek, a szerb amat őr színjátszás az 
egyre vagyonosodó polgárság támogatását élvezte. A Fácán vendégl ő  nagy- 
terme mind kevésbé felelt meg az igényeknek, így nem csoda, hogy 1838 
folyamán újból nagyon sok szó esett a színházról, vagyis arról, hogy a színi-
előadások, nagy társas összejövetelek, bálak, egyéb rendezvények számára 
megfelelő, a polgárok igényeit kielégít ő  termet kell biztosítani. Uroš Lazarevi ć  
mérnök a város gyorsabb ütemű  fejlődését szorgalmazó poglárainak nevében 

14) Honművész. 1836. 55. sz. 439. o. 
16) Ua. 1836. 57. sz. 445. o. 

Ua. 1836. 57. sz. 454. o. 
Ua. 1836. 57. sz. 455. o. 
Magyar színművészeti lexikon i. m. IV. kötet. 391. o.: Erdődi Jenő : Újvidéki színészet. 
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1838. március 1-én kérelemmel fordult a magisztrátushoz. Mint említette, 
őt kérték fel, hogy készítsen egy olyan épülettervet (Redoutten-Saal), amely-
ben a színi előadásokat, bálakat kedvez ő  körülmények között lehet majd meg-
rendezni. Ennek szellemében a régi színházterem adaptációs tervét is elké-
szítette Lazarevi ć. Feltételezzük, hogy a XVIII. század végén már meglév ő  
épületről volt szó. Egyben a főutcák kivilágításának lehet őségét is vita tár-
gyává tette. A vagyonosabb polgárok anyagi támogatást is ígértek. Közülük 
Jelena Stratimirović  2500 és Đorđe Servijski 2000 ezüst forintot ajánlott fel. 

A kérelem a polgárok választmányához került, amely azután javasolta 
a magisztrátusnak, hogy alakítson egy bizottságot. Ennek a bizottságnak 
kellett az ügyet felkarolnia, és lehet ővé tenni az elképzelések miel őbbi meg-
valósítását. Lazarevi ćék tervének keresztülvitele adminisztratív akadályokba 
ütközött. A Királyi Kamara és a Helytartótanács azé célra alakítandó részvény- 
társasággal kapcsolatos kérelmet huzamosabb időre elfektette, miközben a 
polgárok lelkesedése is alábbhagyott. A színiel őadásokat továbbra is a mai 
NyegoŠ utcai Fácán vendéglőben tartották mind a német vándortársulatok, 
mind pedig a szerbek. 19  

A második magyar színtársulat 1844 júniusában (július eleje?) látogatta 
meg Újvidéket. A Latabár-dinasztia megalapítója, id ősebb Latabár Endre 
volt ennek a proporciós társulatnak az igazgatója, aki „A vidéki színészetre 
sok tekintetben reformáló hatással volt... ügyeskez ű, erélyes... Mindig 
a legjobb társulatáról volt híres." 20) Ennek a társulatnak vendégszereplésér ől 
kevesebbet tudunk, mint K őrösyék itt-tartózkodásáról. A Pesti Hírlap 
„ -- LL -- " aláírású tudósítója mindössze annyit jegyzett le, hogy a mintegy 
kéthetes szereplés alatt bemutatásra került többek között a „Szökött katona", 
a „Két pisztoly", a „Nagyidai cigányok", és a „Garabonciás diák". Az Életképek 
szintén említést tesz err ől a vendégszereplésről. A műsorban a „Tisztújítás"-t 
és az „Ördög naplójá"-t is feltüntették. A felsorolt el őadásokat telt ház el őtt 
adták Latabár színészei. Az 1844. évi magisztrátusi jegyz őkönyv adata arra 
utal, hogy a június 3-i ülésen hagyták jóvá Latabárék számára az újvidéki 
vendégszereplést. 21) 

Az 1848-as szabadságharc, majd az azt követ ő  évek minden téren leállí-
tották a város fejlődését. Egy 1828-ból származó összeírás szerint Újvidéknek 
20 231 lakosa volt,22) 1849/50-ben pedig mindössze 7182. 23) Az 1849. július 
12-i ágyútámadás majdhogy nem egészében romba döntötte a várost. Érd-
ujhelyi Menyhért szerint „Voltak utcák melyek végig leégtek." Ilyen volt 
a Futaki, a Kamenicai és az Almási út. A várból kétszáz ágyúval l őtték a várost, 
minek következtében a lakosság nagy része elmenekült. Úgyszólván a semmi- 

Vasa Stajić, Grada za kulturnu istoriju Novog Sada, i. m. 272-274. és 278. o. 
Magyar színművészeti lexikon, i. m. III. kötet. 94-95. o. 
Történelmi Levéltár. Újvidék (a továbbiakban Levéltár): Fond magistrata. Zapisnik 
sa sednica magistrata. 1844. 3238. szám alatt (latin nyelv ű  jegyzőkönyv). — Magyar 
színművészeti lexikon, i. m. IV. kötet. 391. o.: Erdődi Jenő : Újvidéki színészet. — Élet-
képek 1844. VII. 10. 58. sz. -- Pesti Hírlap 1844. II. évf. 2. fele 69. o. 
Vasa Stajić : Grada za političku istoriju Novog Sada. I. m. idézi a 22. oldalon Ludovicus 
Nagy: „Notitiae politico-geographico — statisticae indyti." Buda, 1828. Ezek szerint 
12 581 pravoszláv, 5664 katolikus, 1281 protestáns és 750 zsidó, tehát összesen 20 231 
lakosa volt Újvidéknek. 
Uo. 22-23. o. Franz Lang szenátor szerint(1850. június. 1.) a 7182 lakos közül 4833 
szerb pravoszláv, római katolikus sokac 208, ruszin 11, szlovák 33, német 777, magyar 
1284, zsidó 13, cigány 23. 
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ből kellett újjáteremteni a szabadságharc el őtt gyors ütemben fejl ődő  Újvidéket. 
A város közigazgatási szervei el őtt teljesen világos volt, hogy öner őből kép-
telenek lesznek az ottmaradt polgárok bármiféle újjáépítésbe belefogni. Ezért 
a kormányhoz fordultak azzal a kérelemmel, hogy az állami kincstár a város 
újjáalakítása céljából nagyobb összegű  kölcsönnel segítse a polgárokat. A 
kérelem meghallgatásra talált, és már 1850. október 24-én értesítették a Taná-
csot, hogy a pénzügyminisztérium 800 000 forintot utalt ki a károk felszá-
molására. Az állami kölcsön teljes összege, melyet 1851 folyamán juttattak el 
a város polgárainak, 1 332 218 forint 58 krajcárt tett ki. 24) A kölcsön 2 %-os 
kamattal tíz évre szólt. Ugyancsak Érdujhelyi monográffiájából tudjuk, hogy 
még 1889-ben sem fizették vissza a kapott pénzeket, mert egy akkori kimu-
tatás szerint 65 223 forint 18 krajcár volt a tartozás. A város nem vállalta 
magára a hátramaradt összegek kifizetését. Javasolta a kormánynak, hogy 
perelje be a hátralékosokat. A monográfia elkészülésének idején (1894) ez a 
kérdés még mindig megoldatlan volt. 25) 

A kormány által juttatott segély mindenesetre nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy a romokban heverő  város mielőbb a fejlődés útjára lépjen. A vagyonilag 
teljesen tönkrement polgárság az állami kölcsön révén némileg rendezte 
gazdasági helyzetét. A gazdasági viszonyok javulásával egyid őben a kultúra 
terén a népművelés kapott els ő  helyet. Az 1848 utáni művelődési állapotok 
felidézése céljából említjük meg azt a tényt, hogy 1851-ig nem volt egyetlen 
nyilvános népiskola sem. A katolikus felekezetű  gyerekek számára pl. a plé-
bánia nagytermében szervezték meg az oktatást, de ez a szoba volt egyben 
a tanító lakása is. 26) A más felekezetű  iskolák sem működtek jobb körülmények 
között. 

Színházi előadásokat tíz évig nem látott az újvidéki közönség. A szabad-
ságharc előtt az utolsó német vándortársulat igazgatója Anton Binder volt 
aki 1848 áprilisában és májusában járt a városban. Bach abszolutizmusa 
szintén nem kedvezett a színjátszásnak, de az egyéb m űvelődési tevékenységek 
is megrekedtek a továbbfejl ődésben. S mint a XVIII. század második felében, 
most is a német színészek voltak azok, akik a hosszú csend után els őként 
jöttek a városba, hogy el őadásaikkal, ha naponta néhány órára is, eloszlassák 
a diktatúra teremtette nyomasztó hangulatot. A Srbski Dnevnikben lejegyzet-
tekből tudjuk, hogy az 1858-ban Újvidéken járt társulat Jovan Sterija Popovi ć  
„Smrt kralja De čanskog" című  tragédiáját is bemutatta, természetesen német 
nyelven.27) 

A hatvanas évek kedvező  gazdasági és nem utolsó sorban politikai klímája 
feltételeket teremtett a kulturális élet felvirágoztatására. Az 1860. október 
9-én végzett hivatalos népszámlálás szerint Újvidéknek 14 055 lakosa volt, 
tehát a tíz évvel azel őtti szám megkétszerez ődött, s 1864-ben már 17 569 
polgárt tartottak nyilván. 28) A szerbek képezték továbbra is a többséget, így 
nem csoda, ha az állam által messzemen ően támogatott németek mellett a 

Érdujhelyi Menyhért i. m. 340-342. o. 
Ua. 242. o. 
Ua. 343. o. 
Vasa Stajić : Grada za kulturnu istoriju Novog Sada, i. m. 46. o. 
Vasa Stajić : Grada za političku istoriju Novog Sada, i. m. 23-24. o. 1860-ban 7150 
szerb, 2688 német, 2500 magyar, 600 horvát vagy sokac, 343 szlovák és 774 zsidó 
polgár élt Újvidéken. 1864-ben 7945 szerb, 600 sokac, 250 ruszin, 560 szlovák, 4340 
német (bele számítva a 860 zsidót) és 3874 magyar lakost tartottak nyilván. 
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szerbek voltak azok, akik a város m űvelődési életének újrafellendítése érdeké-
ben a legtöbbet tették ebben az időben, amit a különböző  sajtótermékek 
megjelenése is bizonyít. A Južna Pčela 1851-ben, a Književni dodatak Južne 
Pčele, a Sedmica és a Srbski Dnevnik 1852-ben látott napvilágot. 29) 

A német vándorszínészeket Jovan Kneževi ć  1860-ban Bánátban meg-
alakított truppja követte. Vasa Staji ć  szerint a Zöld Koszorúban játszottak 
1861 nyarán3Ó), Božidar Kova ček Jovan Đorđevićról írott monográfiájában 
viszont 1860 decembere szerepel Kneževi ćék vendégszereplésének dátu-
maként. 31) 

A Kovaček-monográfia részletesen foglalkozik azokkal a társadalmi, 
politikai és gazdasági körülményekkel, melyek az egykori szerb határ őrvidéken 
és nem utolsósorban Újvidéken megteremtették annak lehet őségét, hogy a 
német mellett több évtizedes szerb színházi hagyomány alakuljon ki, ami 
viszont hatással volt arra, hogy az 1850-es sikertelen zombori kísérlet után 32) 
végül is Újvidéken nyissák meg az első  hivatásos szerb nemzeti színházat. 33) 

Ebből az elemzésből világosan kitetszik az is, hogy az általánosságban 
érvényes tétel, miszerint a német vándortársulatokat a magyarok követték, 
és csak ezután alakultak ki az egykori Ausztriához tartozó Magyarország 
területén élő  nemzetiségek (szerbek, horvátok, románok stb.) színházi hagyo-
mányai, sem Zombor, sem pedig Újvidék esetében nem állja meg a helyét, 
lévén, hogy a hivatásos magyar vándortársulatokat ezen a vidéken megel őzte 
a szerb amatőr színjátszás. 

Az egykori határ őrvidék területén egészen az 1867-es kiegyezésig, s őt 
még azután is, a lakosság túlnyomó többségét a szerbek képezték, 1848 el őtt 
és után is a szerb burzsoázia anyagi bázisa messzemen ően meghaladta a magya-
rok vagyoni állapotát, ami a kulturális fejl ődés szempontjából dönt ő  ténye-
zőként hatott. Ezért a magyar vándortársulatok 1880-ig csak ritkán ejtették 
útjukba Újvidéket, mert, mint mondtuk, ilyen körülmények között úgy vélték, 
nem számíthatnak sem erkölcsi, sem pedig anyagi sikerre. Egészen addig, míg 
csak a saját működésük által biztosítható jövedelemre számíthattak, a tönkre-
menés veszélyét rejtette magában minden olyan vendészereplés, amely a 
zömében más nemzetiségű  városok polgárainak jóindulatától függött. 

A szabadságharc után egészen 1880-ig nagyon kevés olyan adattal rendel-
kezünk, mely az újvidéki magyar nyelvű  színjátszásra vonatkozik. Pázmán 
Mihály vidéki társulata volt az els ő, amely 1848 után először próbált hiveket 
szerezni a magyar színjátszásnak ebben a városban. Valószín ű, az 1858-as 
szabadkai vendégszereplés után jött e1 Pázmán színészeivel Újvidékre, ahol 
1859 áprilisában, majd pedig októberben és novemberben tartottak színházi 
előadásokat. Az igazgató kérelmét a március 15-i magisztrátusi ülésen hagy-
ták jóvá. A vendégszereplés körülményeir ől és a műsorról a Vasárnapi Újság 
emlékezik meg. 34) 

Mr. Milana Bikicki — Ana Kaćanski: Bibliografija novosadske štampe. 1824-1918. 
Novi Sad, 1977. 32-35. o. 
Vasa Stajić : Građa za kulturnu istoriju Novog Sada, i. m. 284. o. 
Božidar Kova ček: ,novan Đorđević. Izd.: Matica srpska. Novi Sad, 1964. 202. o. 
Ua. 201-202. o. Vö.: Káich Katalin: A zombori magyar színm űvészet története és 
repertóriuma, 1825-1918. Hungarológiai Intézet. Újvidék, 1975. 6. o. 
Božidar Kovaček, i. m. 199-210. o. 
Magyar színművészeti lexikon, i. m. III. kötet. 453. o., IV. kötet 391. o. — Levéltár 
Fond magistrata. Novi. Sad. Einreichungs Protocoll Neusatz (Delovodnik magistrata 
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Nem bizonyítható tényként, csak adalékként említjük „a francia víg-
játékok szalonhőseit... könnyed szellemben, természetes mozdulatokkal, 
megnyerő, elegáns föllépéssel" megszemélyesít ő  Szerdahelyi Kálmánt, aki 1862. 
júniusában a Nemzeti Szinház tagjaiból alakult ad hoc társulatával járt Újvi-
déken.35) Ennek a vendégszereplésnek sem akadt krónikása, mindössze 
Schöpflin Aladár lexikona említi egy fél mondatban. 

A több mint egymillió forintos állami kölcsön nagyban el ősegítette 
Újvidék gyorsabb ütemű  ipari fejlődését. Érdujhelyi szerint 1860 és 1872 
között „Pestet és Szegedet kivéve nem volt város, mely Újvidékkel e tekin-
tetben versenyre kelhetett volna." 36) 

Az ipar reformját csak részben lassították a még mindig életben lev ő  
régi céhrendszeri viszonyok, melyeket az 1872. évi ipartörvény teljesen meg-
szüntetett, minek következtében az iparos osztály nemzetiség szerint ketté-
oszlott. Ugyanis a céhrendszer idején még 1848 után is az iparosok mester-
ségeik alapján tömörültek, ez képezte az együvétartozás alapját és nem a 
nemzetiségi hovatartozás. A hatvanas évek közepét ől viszont már érezhet ő  
volt az a tendencia, hogy egy-egy társadalmi rétegen belül is a nemzetiségi 
hovatartozás dönt ő  hatással legyen a különböz ő  egyesületek, ipartestületek, 
takarékpénztárak stb. kialakulására. A gazdasági életben bekövetkezett pozitív 
változások a művelődési élet minden területén éreztették hatásukat. Megalakult 
a Szerb Nemzeti Színház (1861), a Matica Srpska Újvidékre költözött (1864), 
egymásután láttak napvilágot a hetilapok, folyóiratok, szaklapok és egyéb 
nyomtatványok, a társadalmi élet felvirágoztatása céljából különböz ő  egye-
sületek alakultak, s mindezek létrehozásában a nemzetiségi hovatartozás 
döntő  szerepet játszott. A szerbek minden téren el őnyben voltak, ami logikus 
következménye volt mind számbeli fölényüknek, mind pedig vagyon; álla-
potuknak. Az első  magyar hetilap csak 1875-ben jelent meg 35, miután Tisza 
Kálmán került a magyar politikai élet fókuszába, és amikor szinte mester-
ségesen megteremt ődtek azok a politikai, társadalmi és gazdasági feltételek 
amelyek a nemzetiségek lakta vidékeken a magyar szupremációs törekvéseknek 
minél termékenyebb talajt kellett hogy biztosítsanak. A Tisza Kálmán idején 
bekövetkezett lényegbeli politikai változások el őszelei Újvidéken is éreztették 
hatásukat. Mácsvánszki Pál az új kormánypolitika leglojálisabb embere lett, 
s mint polgármester minden rendeletet. vakon végrehajtott. Így pl. 1874-ben 
a nem magyar pecséteket is használaton kívül helyeztette. 38) Ugyanettől az 
időtől kezdve az állami hivatalnokok száma is megnövekedett. A hivatalnoki 
réteg zömével magyar volt. A kormánypolitikát igenl ő, a rendszerhez hű  

Novi Sad). 1. I. 1859-30. VI. 1859. 1258. szám alatt.'— Levéltár: Fond magistrata. 
Novi Sad. Registar akata A— W. Az engedélyt 1258. szám alatt adták ki. — Vasárnapi 
Újság. 1859. IV. 17. 16. 180. A társulat zsúfolt néz őtér előtt játszott óriási sikerrel, melyr ől 
a Kreisblatt is hírt adott. A műsoron a „Vén bakancsos...", a „Brankovics György", 
a „Vak Béla" és a „Szökött katona" volt — Ua 1859. X. 9.41.490: és XI. 27. 48. 574. — 
Az Újvidéken sikerrel működő  Pázmán Mihály társulata Belgrádba megy. Újvidéken 
a következő  előadásokat adták: „Brankovics György", „Cigány", „Csikós", „Vak 
Béla", „Cserny György". 
Magyar színm űvészeti lexikon, i. m. IV. kötet, 224-226. o. és 391. o. 
Érdujhelyi Menyhért, i. m. 412. o. 
Mr Milana Bikicki — Ana Kaćanski, i. m. 72-73. o. Idézi: Érdujhelyi monográfiája 
szerint az Újvidék 1875-ben jelent meg. Vasa Staji ć  a Grada za kulturnu istoriju'Novog 
Sada című  művében azt állítja, hogy Hirsch Theodor 1876 januárjában fizetett kauciót 
az Ujvidék című  lap megjelentetése céljából. 

98) Vasa Stajić : Grada za političku istoriju Novog Sada, i. m. 437. o. 
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egyéb nemzetiségű  polgárok is természetesen ide tartoztak. A magyar hivatal-
noki réteg megerősödése Újvidéken nem történt máról holnapra, hiszen a 
Szerb Olvasókör tagjai között még 1877-ben is ott találjuk Belohorszkit, 
Grossingert és Muzsu Jánost, amib ől arra lehet következtetni, hogy Újvidék 
magyarosodása az azt elősegítő  kormányrendelkezések ellenére sem hozta 
meg gyorsan a várt eredményeket. 39) 

A magyar nyelv kötelez ő  oktatásáról szóló rendelet életbe léptetése 
szintén azok közé az intézkedések közé tartozott, melyek a magyar értelmiségi 
körök megerősödését tették lehet ővé, különösen olyan környezetben, ahol a 
nemzetiségek többségben éltek. Ily módon a XIX. század nyolcvanas éveiben 
az újvidéki értelmiség, mely . a város kulturális életének hordozója volt, nem-
csak a szerbek művelődési törekvéseinek fokozottabb kibontakozását segítette 
elő, hanem talajt teremtett a magyar „kultúrmissziós" feladatok megvaló-
sítását szorgalmazó hivatalos politikai irányzat számára is. 

A folyamatos magyar nyelv ű  színjátszás térhódítása is csak akkor vált 
lehetővé, amikor a magyarosítást célzó sorozatos törvényrendelkezések már 
életbe léptek, és végrehajtásuk révén a szerb mellett kialakult egy homogén, 
önálló magyar szellemi közeg, amely létszámánál fogva képes volt az igényeit 
kielégítő  művelődési élet kialakítására. 

A hetvenes évek Újvidéken még mindig nem kedveztek a magyar szellemi 
élet teljesértékű  kibontakozásának. A levéltári források pl. mindössze Szuper 
Károly színtársulatának vendégszereplését tartják nyilván, míg Ujj Ferenc 
színész rövid életrajzában arról olvashatunk, hogy az ugyancsak Szuper Károly 
vezette társulat még két ízben járt a városban. 

A városi Levéltárban őrzött okmány szerint, melyet 1877. február 23-án 
keltezett a városi kapitányság, Szuper Károlynak az els ő  tizenkét előadásból 
egy-egy forintot, a többi soron következ őtől 50-50 krajcárt kellett befi-
zetnie a városi pénztárba. Ugyanez az iratcsomó tartalmazza az igazgató 
február 27-i nyilatkozatát, melyb ől arról értesülünk, hogy a társulat február 
15-én Újvidék város szegény alapja javára jótékony célú színiel őadást szán-
dékozott tartani, de „minthogy az el őadást senki sem látogatta, el kellet 
hagyni és az előleges költségeket u. m. színlap 4 frt, világítás 2 frt, színlap-
hordás 1 frt, fűtés 1 frt, összesen 8 frt,... ki kellett fizetnem daczára annak, 
hogy be nem vettem semmit, bizonyítom." 49) 

Mindezekből kiderül, hogy Szuper Károly társulatával 1877 januárjában 
és februárjában járt Újvidéken. A bevételb ől előadásonként 9, illetve 8 forint 
50 krajcárt kellett befizetnie a városi pénztárba. Az el őadások látogatottsága 
nem volt mindig kielégít ő, sőt közönséghiány miatt az előadásokat gyakran 
le kellett mondani, a kötelez ő  befizetésekt ől viszont nem mentesült a szín-
házigazgató. Ilyen körülmények között nem csoda, ha ebben az id őben csak 
elvétve érkezett egy-egy magyar színtársulat Újvidékre. A vándorszínészek 
segélyezésének kérdése ekkor még megoldatlan volt, annak ellenére, hogy 
már 1871-ben megindult az a mozgalom, amely a vidéki magyar színészek 
erkölcsi támogatását tűzte ki feladatául. Az amúgy is mostoha körülmények 

Vasa Stajić : Grada za kulturnu istoriju Novog Sada, i. m. 333. o. 
Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. F. 1. kig. 1177 sz. /1877. A Magyar színművészeti 
lexikon adatai szerint Szuper Károly társulata 1876-ban járt Újvidéken. I. m. IV. 
kötet, 391. o. 
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között tengődő  vándorszínészek számára nem volt mellékes körülmény, hogy 
az őket befogadó város polgárai hogyan viszonyulnak hozzájuk. 

Az újvidéki magyar nyelvű  színjátszás térhódításának el őzményei között 
kell megemlíteni azt az adalékot, melyet Ujj Ferenc életrajzírója említ a 
„Magyar színészek és színészn ők életrajzai" című  munkájában. Eszerint 
Szuper Károly 1877 el őtt kétszer is Újvidéken járt, mégpedig 1868-ban 
és 1873 augusztusában. Ujj Ferenc segédszínész volt „olykor a szerepezést, 
színlaposztást is elvállalván, s mint ruhatárnok vagy fodrász" tette magát 
hasznossá a társulatnál. Színészi pályáját azonban öt évre megszakította. 
1868-ban Újvidéken „egy évi működés után lemondott a színészi dics őségről 
s megnősülvén, minden krajczár nélkül korcsmát és mészárszéket nyitott." 
Az újdonsült újvidéki üzletember azonban sehogy sem tudta feltalálni magát, 
haszon helyett adósságokba keveredett, melyekt ől csak nagy nélkülözések árán 
tudott megszabadulni. Minden fáradozása és iparkodása hajótörést szenvedett, 
úgyhogy amikor Szuper Károly társulatával ismét Újvidékre érkezett 1873 
augusztusában, felszámolta a kocsmát és mészárszéket, kisebb szerepeket 
vállalt a társulatnál és újra beállt vándorszínésznek. 

Ez a kis epizód részben arra is fényt vet, milyen körülmények között 
éltek a vándorszínészek még a XIX. század második felében is. Ujj Ferenc 
segédszínész volt, de ahhoz, hogy úgy-ahogy megélhessen, a státusának kijáró 
aprópénzeket pótolnia kellett. Ezért volt egyszemélyben színlaposztó, de ha 
kellett, ruhatáros vagy fodrász is. S valószín ű, hogy még ez sem biztosította 
számára a megélhetést, ha egy évi színészi m űködés után belement egy olyan 
kalandos vállalkozásba, mely az ügyes üzletemberek kezében virágzó, biztos 
megélhetést garantáló kezdeményezés volt, ám az ő  esetében a teljes cs ődöt 
jelentette olyannyira, hogy a legels ő  alkalommal hátat fordított a józan polgári 
életnek és élete végéig most már végérvényesen felült a vándorszínészek döcög ő  
ekhós szekerére. Az id őnként illúziót kínáló színpadot választotta a t őke-
hússzagú hétköznapok ellenében. 

Sajnos, Ujj Ferenc életrajzírója semmilyen forrásra sem hivatkozik, 
melyek nyomán kideríthettük volna, hogy az állítólagos 1868-as és 1873-as 
vendégszereplést mennyiben támaszthatjuk alá megbízhatóbb adatokkal. Mind 
össze annyit tudunk, hogy Szuper Károlynak az 1866/67-es színi idényben 
Szabadkán volt szerz ődése, de az 1867/68-as pályázat számára eredménytelen 
maradt. Lehet, hogy éppen ezért próbálkozott 1868-ban Újvidékkel. 

Szuper Károly társulatának állomáshelyei 1873-ban Szekszárd, Kalocsa, 
Dunaföldvár, Baja, Mohács, Baja és Kiskunhalas voltak. 41) Ha reális lehetőség-
ként elfogadjuk Ujj Ferenc életrajzírójának vonatkózó adatait, feltételezhet ő , 
hogy a társulat Mohács után érkezett Újvidékre, ahol nem részesült kell ő  
fogadtatásban, s emiatt ezt a vendégszereplést nem is regisztrálta az 1874. évre 
szerkesztett Évkönyv. 

Az újvidéki magyar nyelvű  színjátszás hőskorszaka, mint az kitűnik az 
elmondottakból, nem eseménydús, és kevés a hiteles adat. Mindössze szór-
ványos utalások alapján kellett felvázolni ennek a periódusnak színháztör- 

41) Báthori Románcsik Mihály: Magyar színészek és színészn ők életrajzai. Aigner Lajos. 
Budapest 1883. 20-22. o. 
A Magyarországon megjelent színházi zsebkönyvék bibliográfiája. XVIII.—XIX. század. 
Összeállította: Hankiss Elemér és Berczeli A. Károlyné. Országos Széchenyi Könyv-
tár. Budapest. 1961. 429. o. 
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téneti vonatkozásait. Az amúgy is kedvez őtlen körülmények között teng ődő  
vidéki színtársulatok számára ez a város nem jelentett vonzer őt, ezért is 
maradt Újvidék úgyszólván érintetlen terület a magyar színjátszás szempont-
jából. A változást csak a nyolcvanas évek hozták meg, amikor megteremt ődtek 
azok a feltételek, melyek lehet ővé tették a művelődés és szórakoztatás eme 
latszólag látványos, festett és díszes, gázlámpáktól kivilágított és csalékony 
világának befogadását. A vidéki színház még hosszú id őn át a kultúra mostoha-
gyermeke maradt. A szent és sérthetetlen nagy nyilvánosság ítél őszéke előtt 
állandóan bizonyítani volt kénytelen, hogy megérdemli a megbecsülést és a 
létjogosultságot, hogy nemcsak az olcsó, alpári komédiázás a lényege m űkö-
désének, hanem művészi igényei is vannak, még akkor is, ha ezeket az igé-
nyeket nem tudja mindig maradéktalanul teljesíteni. Végül is egy-egy színpadi 
produkció csak ritka kivételes pillanatban válik m űvészi megnyilatkozássá, 
melyet nem lehet estér ől estére megismételni, még akkor sem, ha látszólag 
minden feltétele megvan annak, hogy ezek a különleges ünnepi pillanatok 
megvalósuljanak. Ennek a művészetnek .a megismételhetetlen jelenidej űség a 
legfőbb ismérve. Törékeny és t űnékeny varázslata az a vonzer ő, amely évszá-
zadokon át színházba csalogatja a közönséget, hogy akárcsak egyszer is tanúja 
lehessen a szavakkal meg nem magyarázható csodának, melynek lehet őségét 
minden igazi színházi előadás magában hordja. 
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2. A FOLYAMATOS MAGYAR NYELVŰ  
SZÍNJÁTSZÁS ELSŐ  KORSZAKA, 1880-1900 

Harc a közönségért — A közönség viszonyulása a színházi el őadásokhoz —  
A vándortársulatok anyagi támogatásának kérdése — Pályázati körülmények 
— A színházigazgató pénzbeli kötelezettségei a város iránt — A vidéki szí-
nészet országos szintű  rendezésére irányuló törekvések -- Színkerületek 
alakításának problémája --Bács-Bodrog megyei Színikerület -- Aradi Ger ő  
1882 -- Bogyó Alajos 1883 -- Tóth Béla 1884 — Arányi Dezs ő  1885 --- 
Pesti Ihász Lajos 1885 -- Sághy Zsigmond 1887, 1889 -- Kísérlet egy szín-
házpártoló egyesület alakítására --- Csóka Sándor 1890 és 1891 -- Bokody 
Antal 1893 — Zoltán Gyula 1893 — Kömley Gyula és Kovács Laura 1894 
— Zoltán Gyula és Kömley Gyula 1894 -- A Magyar Kaszinó kezdeménye-
zése 1895-ben -- Halmay Imre 1895, 1896 — Bokody Antal 1895 -- K őrösi 
Bertalan 1896 — Somogyi Károly 1897, 1899, 1900 — 

A XIX. század utolsó két évtizedében Újvidék is felsorakozott azoknak a 
városoknak soraiba, amelyek végérvényesen megnyitották kapuikat a magyar 
vándorszínészek előtt. A különböző, magyarosodást sürget ő  és szorgalmazó 
kormányintézkedések elősegítették a magyar polgári réteg számbeli meger ő-
södését, minek következtében kialakult az a szellemi közeg, mely a m űve-
lődési élet különböző  formáinak hordozója lett. Ezt a közeget állami hivatal-
nokok, tisztviselők, tanítók, tanárok, újságírók, keresked ők, nyomdák, hotelok 
és vendéglők, kisebb gyárak tulajdonosai, orvosok, mérnökök stb. képezték. 
Azt is meg kell jegyeznünk, hogy ez a polgári bázis még sok éven át nem 
tudta felvenni a versenyt a szerb polgársággal sem a gazdasági, sem pedig a 
város kulturális életében, mert nem volt meghatározott arculata, helyét és 
szerepét a város életében nem a reális er őviszonyok, hanem az irreális poli-
tikai programok határozták meg, melyekb ől hiányzott a szilárd megalapozott-
ság. Az a tény, hogy az els ő  újvidéki magyar nyelvű  hetilap 1875-beni meg-
jelenését csak 1891-ben követte az Újvidéki Hírlap, ugyanakkor a helyi szerbek 
ebben az időben már több hetilappal, irodalmi és egyéb szaklappal rendel-
keztek, azt bizonyítja, hogy a hivatalos politikai intenciók ellenére Ujvidéken 
továbbra is a szerb polgárság volt túlsúlyban, s nyilvánvaló az is, hogy a 
gazdasági és kulturális életben vezet ő  szerepet töltött be. A magyar polgári 
réteg gazdasági alapja jóval szegényebb volt, mert az állami hivatalokban 
megvalósított jövedelem nem vehette fel a versenyt a magánvállalkozásokból 
származó profittal. A külön szerb és külön magyar ipartestületek, takarék-
pénztárak, gazdasági egyesületek létesítése, tehát a nemzetiségi hovatartozás 
alapján történő  társulások nemcsak a gazdasági élet kettéosztottságát idézték 
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elő, hanem meghatározták a két nemzet kulturális fejl ődésének irányvona-
lát is. 

A vagyonosabb szerb polgárságnak már hagyományokkal is rendelkez ő  
jelentős művelődési intézményei voltak, amikor a magyar polgárság még csak 
első  lépéseit tette annak érdekében, hogy saját nemzeti kultúrájának életteret 
alakítson ki ebben a városban. Ezt az el őnyt semmilyen hivatalos ösztönzés és 
támogatás segítségével nem tudta áthidalni Újvidék magyar polgársága. Leg-
eklatánsabb példa erre éppen a magyar nyelv ű  színjátszás jellegzetes ala-
kulástörténete. 

A színház csak 1880-tól kezdve lesz a m űvelődési élet egyik hatékonyabb 
tényezője minden nagyobb városban az egykori Bács-Bodrog vármegye terü-
letén, Szabadkát kivéve. A nemzetiségek által lakott vidékeken a színm űvészet 
fontos feladatot kap a kultúrmissziós törekvések megvalósítása céljából. A 
magyar kultúra fölényét bizonyítandó szándék azonban még hosszú id őn 
keresztül csak a megfogalmazott különböz ő  programok szintjén él a köztudat-
ban, melyeknek realizálása az adott körülmények között a velük kapcsolatos 
szólamok és frázisok hangoztatásában merült ki. Ez különösen íjvidékre 
vonatkozik, amely szilárd megalapozottságú szerb -nemzeti kultúrával rendel-
kezett. Nemcsak az Osztrák Magyar Monarchiában él ő  szerbek művelődési 
életében töltött be vezet ő  szerepet olyan rangos intézmények révén, mint a 
Matica Srpska, a Szerb Nemzeti Színház, vagy a szerteágazó sajtótevékenység 
hanem a Szerb fejedelemség kulturális életének kialakításában is meghatározó 
szerepe volt. Tehát lényegében egy megingathatatlan tradíción alapuló nem-
zetiségi kultúrával kellett felvennie a harcot mindazoknak, akik a hivatalos 
szupremációs törekvések szellemében a magyar kultúra fels őbbrendűségének 
bizonyítására' vállalkoztak. Újvidék magyar polgársága viszont mind számát, 
mind pedig gazdasági helyzetét tekintve nem tudott eleget tenni ezeknek a 
hivatalos politikai elvárásoknak. 

A vidéki színházak státusának kérdése egy ideig még rendezetlen maradt 
annak ellenére, hogy az Országos Színész Egyesület megalakítását többek 
között éppen a vándortársulatokkal kapcsolatos problémák megoldására 
irányuló központi törekvések tették indokolttá. Els ősorban a kerületi rendszer 
kidolgozása és a vidéki társulatok anyagi körülményeinek segélyek által történ ő  
javítása volt az a két megoldásra váró sürg ős feladat, amely lehet ővé tette 
volna, hogy az érdekelt városok ne alkalomszer űen kössönek szerz ődéseket a 
vidéki színházigazgatókkal, hanem egy-egy nagyobb kerületnek meglegyen 
a saját vándortársulata. A tekintélyes jövedelemmel rendelkez ő  nagyobb 
városok állandó, jól felszerelt, nívós társulatot tartottak el a gyakran hat 
hónapig terjedő  főszezonban. A kisebb városok és a nemzetiségek által lakott 
területek városai viszont, ahol a színi idény egy, legfeljebb két hónapra kor-
látozódott, harmad-negyedrangú társulatokat tudtak csak szerz ődtetni általá-
ban a tavaszi, nyári vagy a kora őszi idényben. A tavaszi idény volt a legprob-
lematikusabb, ugyanis a vidéki társulatok átszervezése virágvasárnap táján 
történt. Gyakran csak az igazgató személye és néhány segédszínész meg a 
műszakiak maradtak együtt az elmúlt évben jól összeszokott együttesb ől. Az 
újonnan összetoborzott társulat tagjai az els ő  állomáshelyen gyakorolták be a 
műsorra tűzött színpadi műveket, aminek rosszul eljátszott, súgóra támasz-
kodó, gyakran nézhetetlen el őadás lett az eredménye. Ezt az áldatlan helyzetet 
színi kerületek létesítésével akarták felszámolni. Annak ellenére, hogy az 
egykori Bács-Bodrog vármegye területén lév ő  nagyobb városok, mint Szabadka, 
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Zenta, Zombor, Újvidék felismerték egy színi kerület megalakításának szük-
ségességét, végleges, közös megoldás az els ő  világháború befejezéséig nem 
született. 

A nézeteltérések alapját az képezte, hogy a városok képvisel ői nem tudtak 
megegyezni a színiidény beosztásának kérdésében. Mindegyik őjük a fősze-
zonban akart társulatot biztosítani polgárai számára. A tavaszi idény a már , 
elmondott okok miatt nem felelt meg. Egyik város sem rendelkezett nyári 
színkörrel, az őszi idényt úgy-ahogy elfogadhatónak tartották. Szabadka 
volt a legjobb helyzetben, mert a téli szezonban több hónapon át vendégül 
tudott látni egy-egy jó hírnevű  vidéki társulatot. 

A magyar színjátszás helyzete Újvidéken sokkal bonyolultabb körülmények 
között alakult, mint Szabadkán vagy Zomborban. A több, évtizedes hagyo-
mánnyal rendelkez ő  Szerb Nemzeti Színháznak ez a város volt téli állomás-
helye. Sikeres működése nem függött attól, hogy biztosíthatnak-e számára 
állami támogatást, hiszen a vagyonosabb szerb polgárok különböz ő  alapít-
ványokkal is segítették ezt az intézményt. Az el őadások bevételei szintén 
jelentős jövedelem forrásai voltak. Ez a színház valóban a szerb nemzeti 
kultúra ápolásának, ébrentartásának funkcióját töltötte be a magyar asszi-
milációs törekvések ellenében. Ehhez viszonyítva a magyar színházi kultúra 
megalapozására csak több évtizedes késéssel került sor, amikor megszülettek 
azok a minimális feltételek, amelyek lehet ővé tették a befogadást. Zomborban 
pl. ez előbb bekövetkezett, ugyanis a magyarosodást el ősegítő  kormányren-
delkezések végrehajtása hatékonyabbnak bizonyult, miután ez a város volt 
egyben a vármegye központja is. 

A folyamatos újvidéki magyar nyelvű  színjátszás az els ő  évtizedben nagyon 
sok megoldatlan problémával találta magát szemben. A hagyományteremtés 
munkáját kellett elvégezni egy olyan közegben, amelynek nem volt megfelel ő  
színházépülete, ahol a kis számú, színházkultúrával nemigen rendelkez ő, 
kispénzű  polgárság köréb ől kellett közönséget toborozni és igénnyé nevelni a 
színházbajárást, ugyanakkor a szerbeket is meg kellett nyerni a magyar szín-
játszás számára. A magyar színügy pártolása még sok éven át nem tartozott 
semmilyen törvényhatósági bizottság hatáskörébe, a szubvenció kérdésér ől 
szintén nem tárgyalt egyetlen egy illetékes szerv sem. A vendégszerepl ő  tár-
sulatok az előadások bevételeib ől tartották fenn magukat, a jövedelem pedig 
gyakran a közönség jóindulatától függött. így pl. Arányi Dezs ő  társulata 
1885. májusának végén a második bérletet nem játszhatta végig, mert nem 
volt közönség. Az utolsó két el őadás előtt a színészek házról házra jártak 
közönséget toborozni, ami azért volt szükséges, mert az elutazás költségeit 
nem tudták másképpen előteremteni. 42) Az Ujvidék című  hetilap majd minden 
színházi tudósítása arról szólt, hogy a közönség „a nemzeti színészetet leala-
csonyító házalás" révén jön csak össze nagyobb számban. 43) 

A deficit elkerülése céljából minduntalan le kellett mondani az el őadá-
sokat, mert pártolás híján a napi kiadások (fűtés, világítás, színházteremért 
fizetett bér, plakátok nyomtatása stb.) összegét sem tudták biztosítani a bevé-
telből.44) 

Ujvidék X. évf. 1885. VII. 14. 24. sz. 
Ua. VIII. évf. 1883. V. 27. 22. sz. 
Ua. VIII. évf. 1883. V. 30. 21. sz. — Ua. X. évf. 1885. VI. 14. 24. sz. — Ua. XVIII. 
évf. 1893. XII. 24. 52. sz. — Ua. XIX. évf. 1894. XII. 16. 50. sz. 
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Úgy tűnik, a közönséghiány megindoklására mindig meggy őző  érveket 
lehetett találni. A téli szezonban az el őadások gyér látogatottságára a zord 
időjárás volt hatással. Egy-egy csortanovci kirándulás, a februárban megren-
dezett farsangi bálak nagyobb - népszer űségnek örvendtek, mint a színházi 
előadások. A magyar polgárság ezekre szívesebben áldozott, mint a nemzeti 
színjátszás pártolására, habár annak támogatása hazafias kötelességnek számí-
tott. A tavaszi és nyári idényben a nagy h őségre hivatkoztak, egyéb esetekben 
pedig arra, hogy a vendégszerepl ő  társulat előadásainak művészi színvonala 
alacsony, nincs összhangban azokkal az igényekkel, melyek ezt a közönséget 
megilletik. Ezt utóbbi érvelés, sajnos, sok esetben beigazolódott. A városnak 
nem volt színügyi bizottsága, mely a vándortársulatok szerz ődtetésének prob-
lémájával foglalkozott volna, minden rendszer, tájékozódás, kritikai felmérés 
nélkül adták meg a játszási engedélyt annak a színházigazgatónak, aki éppen 
jelentkezett, és csak a már folyamatban lév ő  színházi előadások idején derült 
ki, hogy a szerződtetett együttes még a legalapvet őbb követelményeknek sem 
felel meg. Sághy Zsigmond színészei (1887) pl. gyakran lekésték a jeleneteket, 
nevetgéltek a színpadon akkor is, amikor nem kellett, a kisebb szerepek tol-
mácsolói pedig nem tudták a szöveget. 45) Ez az igazgató 1889-ben sem vál-
totta be a hozzáfűzött reményeket. A meghirdetett új darabokat nem mutátta 
be, a zenekart heteken át „párszem cigány" képezte. 4ó) Kömley Gyula, és 
Kovács Laura (1894) társulata sem tudta színházba csalogatni az újvidékieket. 
Az előadások vontatottak voltak, olyan darabokat játszottak, amelyekre nem 
tudták biztosítani a megfelelő  szereposztást, a színlapon olyan színészek 
neveit is feltűntették, akik nem voltak a társulatnál. 47) Bokody Antal tár-
sulatát azért érte kifogás, mert a színészek többsége nem fordított kell ő  gondot 
a színpadi öltözékre. 48) A közönség bizalmatlanságát idézte el ő  Kőműves 
Imre esete is, aki 1881 augusztusában hat el őadásra kapott engedélyt. Miután 
a bérletet előre összeszedte, elt űnt a városból. Augusztus végén már Nagy-
becskereken tartózkodott. A városi Tanács eljárást indított ellene, ugyanakkor 
az országos színügyi bizottság figyelmét is felhívták az ügyre. Szeptember 
végén Kőműves megjelent az Ujvidék szerkeszt őségében és arra hivatkozott, 
hogy betegség miatt nem tudta megtartani az augusztusban meghirdetett 
előadásokat. A megjelent hír szerint állítólag szeptember 25-én a Három 
Koronában megkezdi működését, a második előadást viszont a Sörház helyi-
ségeiben tartják meg. Az Ujvidék a továbbiakban Kőművesék vendégszerep-
lésével kapcsolatban nem közölt tudósításokat, levéltári adat sem őrizte meg 
a nyomát annak, hogy itt járt volna, éppen ezért nem tudni, a tervezett hat 
előadást realizálta-e társulat 49) 

Ennek a korszaknak magyar nyelv ű  színjátszását jellemezte az Ujvidék 
„G.M." aláírású egykori tudósítója, amikor megjegyezte „Halmay és még 
néhánynak kivételével, csakis komédiásokat láttunk Ujvidéken, még pedig 
goklereket, kötéltáncosokat, léghajósokat, balettez őket, gyors és sokivókat, 
és minden céhbeli hazudozókat, kiszolgált pincéreket, facér frajlákat stb. 
kik csak szégyenére voltak a magyar színészetnek." 50) 

45) Ua. XII. évf. 1887. XI. 6. 45. sz. 
as) Ua. XIV. évf. 1889. III. 3. 9. sz. 

Ua. XIX. évf. 1894. X. 28. 43. sz. 
Ua. XVIII. évf. 1893. III. 12. 11. sz. 
Ua. VI. évf. 1881. VIII. 28. 35. sz. és IX. 25. 39. sz. 

so) Ua. XXII. évf. 1897. V. 30. 22. sz. 
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Erre az időre. emlékezik Mayer József vezércikke is, melyben megálla-
pítja, hogy az 1880-as években a szerb színtársulat mellett a német színjátszás 
is helyet kapott a városban, és csak rövidebb id őre „merészkedett ide" egy-egy 
kisebb magyar társulat. „A régi Reserve -- Commando emeleti termében 
Bokodi, Zoltán Gyula társulatai sörös hordók tetejéről hirdették a magyar 
szót" egy-egy előadást tíz-tizenöten néztek végig, és majd minden újvidéki 
vendégszereplés gyűjtőívvel és könyöradománnyal végződött. 51) 

Valószínű, hogy sok igazság van abban is, amiről a Bácska cikkírója írt: 
„megbotránkozik a megye az újvidékiek der űre borura hánytorgatott ma-
gyarsága felett, mely csak frázisokban, egymás feldicsérésében és állami 
kedvezmények kicsalogatásában kulminál." Ezt az állítást olyan adatokkal 
is alátámaszthatjuk, melyeket az Ujvidék közölt. A Kulára távozó Tóth Bélá-
ékat 130 bérletelđ izető  várta, Pancsován a nyári idényben vendégszerepl ő  
együttes számára 90 bérleti helyet biztosítottak, újvidéken a színészek csak 
házalásból tudták fedezni a legszükségesebbeket.b 2) 

Ilyen körülmények között nem csoda, ha a jobbnev ű  társulatok csak 
ritkán vetődtek erre, mert az Ujvidék című  hetilap színházi tudósítóinak a 
közönség nemtörődömségét, szenvtelenségét ostorozó cikkein kívül, sem 
erkölcsi, sem pedig anyagi sikerre nem számíthattak. A teljes részvétlenséget 
bizonyítandó elég ha néhány adattal utalunk a minden évben meghirdetett 
bérletek aláíróinak számára : 1883-ban negyvenen, 1884-ben az els ő  10 elő-
adásra huszonöt-harmincan, a következ ő  hat előadásra hetvenen jelentkeztek 
(sok szerb család is feliratkozott a listára!). Mindössze három sor néz ő  volt 
1887-ben az els ő  előadásokon, és tíz évvel kés őbb, Somogyiék sem tudták 
felvenni a harcot a közönnyel. Gyakran játszottak kongó teremben, még a 
páholyok is üresek maradtak. Az áldatlan helyzet felszámolása céljából 1897. 
szeptember 8-án dr. Dévich László királyi törvényszéki elnök értekezletet 
hívott össze a törvényszék tanácstermében. Egy nyolctagú bizottságot ala-
kítottak, melynek bérletgy űjtés volt a feladata.ó 3) 

A Városi Tanács csak 1900-ban szavazott meg el őször a magyar színügy 
számára 1500 forintos támogatást. 54) Ismeretes Bokody Antal 1893. február 
15-én keltezett kérvénye, melyb ől megtudhatjuk, hogy a jelzett időig húsz 
előadása volt a társulatnak. Minden igyekezet ellenére 500 forintos vesztesé-
gük lett, ezért kérik a Tanácsot, hogy a városi szegényalap javára kötelez ő  
előadásonkénti 2 forint megadóztatást engedjék el, és 200 forint segély kiutal-
ványozását is tegyék lehet ővé a veszteség szanálása céljából. A városi szegény 
alap javára befizetend ő  összeget elengedték, de a pénzsegély iránti kérelmet 
nem hagyták jóvá, mert az nem tartozott a Városi Tanács jogkörébe. 55  

Ugyanez év december 18-án Zoltán Gyula a polgármesteri hivatalhoz 
fordult hasonló kérelemmel. Mindent megtett annak érdekében, hogy a 
közönség jóindulatát megnyerje társulatának, mégsem sikerült egyetlen egy-
szer sem telt ház előtt játszania. Nem segítettek a gyakori jutalomjátékok, 
még olyan kitűnő  színésznő  esetében sem, mint Donáthné Örsi Aranka, aki 
pedig súgó nélkül is megállta a helyét a színpadon! Rakodczay Pál három 

Határőr. V. évf. 1909. IV. 8. 28. sz. Mayer József: „Magyar színészet ". 1. o. 
Idézi az Ujvidék IX. évf. 1884. VI. 1. 22. sz. - Ua. IV. 20. 16. sz. 
Ujvidék. VIII. évf. 1883. IV. 1. 14. sz. - Ua. IX. évf. 1884. IV. 20. 16. sz. és V. 25. 
21. sz. - Ua. XII. évf. 1887. X. 16. 42. sz. -- Ua. XXII. évf. 1897. IX. 12. 37. sz. 
Ua. XXIV. évf. 1899. XI. 19. 47. sz. 
Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok. 3697. érk. 1893. II. 17.-én. 
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előadásra tervezett vendégszerepléséb ől egy elmaradt, a Jókai-jubileum alkal-
mából megrendezett díszel őadášt (Az aranyember) pedig a második fel-
vonulás után megszakították, mert nem volt elég néz ő . A társulat felbomlás 
előtt állott, ezért is kérte Zoltán Gyula a pénzbeli segélyt. Kérelmében hivat-
kozott arra, hogy országos mozgalom indult meg a magyar színészet ügyének 
hathatós felkarolása céljából. Színi kerületeket alakítanak, hogy ily módon 
könnyebben támogathassák a vidéki társulatokat. Ott, ahol nincs színi kerü-
let, a kisebb-nagyobb városok anyagilag támogatják a vendégszerepl ő  együt-
teseket. Brassóban 1892-ben pl. 400 forint segélyt kapott, a magyar lakosú 
Ceglédtől pedig 200 forintot. Újvidék városa részér ől még inkább szükséges a 
támogatás, hiszen „az értelmes közönség annyi sok féle elemekb ől áll — s 
mindenek közt legkevesebb a magyar." E csekély számú magyar közönségnek 
több mint fele hivatalnok, a hivatalnoki fizetés pedig csak a család eltartására 
elég. Ezért is kéri a polgármestert és a közgy űlést arra, „hogy jelen nyomasztó 
helyzetünk megmentésére, s hogy becses körükb ől tisztességgel és becsületes 
módon távozhassunk, s a helybeli polgároknál levő  adosságainkat kifizet-
hessük -- utalványozzanak ki segélyt." 

Az 1893. december 24-én megtartott ülésen indokoltnak tartották ezt 
a kérelmet és a városi pénztár „el őre nem látható kiadások" tételének terhére 
100 forint segély kifizetését hagyták jóvá. Ez volt az els ő  eset Újvidéken, hogy 
a magyar színügyet némi anyagi támogatásban részesítették. 56) 

A XIX. század utolsó éveinek legjóbb vidéki társulatai között tartották 
számon a Pécsi Nemzeti Színházat, melynek igazgatója Somogyi Károly volt. 
Színészeivel 1897-ben járt el őször Újvidéken. Segélykérelméb ől tudjuk, hogy 
73 egyént számlált ez az együttes. Az erkölcsi megbecsülés, sajnos, nercvolt 
összhangban az anyagi sikerrel. A tavaszi és kora őszi vendégszereplés vesz-
teséggel zárult, ezért is fordult az igazgató a Városi Tanácshoz, hogy lega-
lább a színházbért térítsék meg számára. Érvei között szerepelt až a tény, hogy 
más városokban ha nem is támogatják anyagilag a társulatot, de nem kell 
színházbért fizetni. Mivel Újvidék városának nincs színháza, így a magyar 
társulatok is a Dungyerszki-féle színházat veszik igénybe, melyért el őadáson-
ként 40 forintot kell fizetni. Hivatkozott Somogyi arra is, hogy ebben a város-
ban a színvonalas magyar nyelvű  színjátszásnak fontos szerepe van a nemzeti 
nyelv és kultúra terjesztése szempontjából, viszont az el őadásokból származó 
bevétel gyakran alig fedi a napi kiadásokat. Ezért kéri az anyagi támogatást. 
A kérelmet a gazdasági bizottsághoz utasították és további sorsa ismeretlen 
előttünk. Valószínű, hogy ez a kérelem megválaszolatlan maradt, és ezért 
is alakult meg a Dévich László-féle nyolctagú bérletgy űjtő  bizottság.57) 

Már említettük, hogy Újvidék Városi Tanácsa 1900-ig nem nevezett 
ki színügyi bizottságot, melynek az lett volna a feladata, hogy a magyar szí-
nészet ügyével foglalkozzék. A belügyminiszteri engedéllyel rendelkez ő  szín-
házigazgatók pályázati kérelmüket kezdetben a városi kapitányságnak vagy 
a polgármesternek küldték el, 1890-t ől pedig leggyakrabban a Városi Tanácsnak 
címezték. A kérvények mellékleteként a pontos névsort, m űsorajánlatot és 
természetesen a miniszteri engedélyt is be kellett mutatni, valamint azt is 
fel kellett tüntetni, mikorra tervezik a vendégszereplést. A kért id őszakra 
az az igazgató kapott helyhatósági engedélyt, akinek társulatát a jelentkez ők 

Uo. Fond magistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok. 23565 érk. 1893. XII. 18-án. ' 
Uo. Fond magistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok. 18336 érk. 1897. IX. 8-án. 
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közül a legmegfelelőbbnek tartották. Ha a helyhatósági engedélyt tizenöt 
napon belül nem vették igénybe, érvényét vesztette. Az igazgató köteles 
volt eleget tenni az érvényben lev ő  közrendészeti és tűzrendészeti szabályok-
nak. Ezek megsértése magával vonhatta az engedély felfüggesztését. 1880 
és 1890 között előadásonként egy-egy forintot kellett fizetni a városi kórház-
alap javára, valamint a rendőri legényeknek és a tűzőrségnek. 58) Később a 
kiadott helyhatósági engedélyen csak a városi szegény alap javára befizetend ő  
előadásonkénti előbb két forint, majd egy, végül 50 krajcár illeték szerepelt. 
A Dungyerszki színházat 1895-t ől vették igénybe a magyar társulatok. Kez-
detben a színházbér minden előadás után 40 forintot tett ki. Ismeretes el őt-
tünk egy 1899-ből származó kimutatás, amely az akkor Újvidéken vendég-
szereplő  Somogyi Károly kiadásait veszi számba. Eszerint ennek az igaz-. 
gatónak havonta kb. 8000 forintot kellett kifizetnie, éspedig 5000 forintot a 
színészeknek és a személyzetnek, a színházbér összege 1800 forint volt, f űtés, 
világítás, színlapok nyomtatása stb. 900 forint körül alakult. A napi bevétel 
viszont, ha minden jegy elkelt, ami nem volt gyakori eset, nem haladta meg 
a 250-280 forintot. 59) 

Somogyi társulatának példája is bizonyítja tehát, hogy ha az újvidéki 
magyar polgárság színvonalas színházi el őadásokat akart látni, nemcsak hogy 
minden előadás alkalmával biztosítania kellett a zsúfolt házat, hanem a szub-
venció kérdését is végre meg kellett oldania, hiszen nem várhatta el a pályázó 
jobbhírű  színházigazgatóktól, hogy tudatosan vállalják a biztos ráfizetést, 
bármennyire is az ún. kultúrmissziós feladat betöltésér ől volt szó. 

Az Erzsébet-szálló udvarán felépített Dungyerszki színház csak 1895-ben 
készült el. Előtte a régi Szerb Nemzeti Színházban játszottak a legtöbbet a 
magyar vándorszínészek. Ezt az épületet azonban sok kifogás érte. Rozzant, 
bódészerű  tákolmánynak nevezik a korabeli színházi tudósítók, amelynek 
korszerűtlen öltözői veszélyeztették a színészek egészségét, a primadonnák 
gyakran berekedtek és a színpad deszkáinak nyikorgása kísért végig minden 
előadást. A nyári idényben vendégszerepl ő  társulatok ideiglenes színköröket 
állítottak fel a Schneider-féle szálloda udvarán (Bogyó Alajos 1883-ban), a 
Zapletal, valamint az Erzsébet-szálló kerthelyiségeiben (Borsodi Vilmos 
1888-ban, Fábián László 1891-ben).so 

Az eredeti tervek szerint a Dungyerszki színháznak 1894 őszére kellett 
volna elkészülnie. Zoltán Gyula 1894. március 31-én kérte a Városi Tanácstól 
szeptember hónapra a helyhatósági engedélyt. Arra számított, hogy társula-
tával ő  nyitja meg az új színházat.ó 1) Már kinyomtatták az el őzetes színházi 
jelentést is, a színház azonban nem készült el, a munkások még szeptemberben 
is dolgoztak. Ezért Zoltán Gyula újabb kéréssel fordult a Tanácshoz, melyben 

58) Uo. Fond magistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok. 14153/1885. 
ss) Ujvidék. XXIV. évf. 1899. XI. 19. 47. sz. 

Ua. VIII. évf. 1883. V. 13. 20. sz. -- Ua. XIII. évf. 1888. VIII. 19. 34. sz. — Ua. 
XVI. évf. 1891. VIII. 9. 33. sz. 
Levéltár: Fond rnagistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok. 6263 érk. 1894. IV. 4-én. 
— A Tanács 1894. április 14-én tárgyalta Zoltán Gyula kérelmét. Amennyiben a t űz-
rendészeti és közrendészeti szabályokat betartja, Miniszteri engedélyét a rend őrkapi-
tánynak bemutatja, el őadásonként 1 forintot befizet a helybeli szegény alap javára, 
megkaphatja a helyhatósági engedélyt a jelzett hónapra, azzal a kikötéssel, hogy ameny-
nyiben az engedélyezett' időtartam első  napjától számított tizenöt napon belül nem 
használja fel az engedélyt, az érvényét veszíti. 
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október 10-től 1895 január végéig kérte a helyhatósági engedélyt. Az 1894. 
augusztus 27-i tanácsi ülésen ugyan jóváhagyták a kérelmet, majd szeptember 
4-én újra tárgyalták, mert a pályázó az új színházat kérte, viszont Dungyerszki 
nem adta meg az erre vonatkozó engedélyt. Ilyen körülmények között a Tanács 
hatálytalanította el őző  döntését. 62) 

Az Erzsébet-szálló nagytermében Kömley Gyula és Kovács Laura tár-
sulata október 11-én kezdte meg működését. A gyenge, be nem gyakorolt el ő-
adásokat nagyon kevés néz ő  látogatta.fi 3) Időközben Zoltán Gyula Flatt 
Viktor főispánnál fellebbezett a szeptember 4-i tanácsi döntés tárgyában. 
Sérelmezte az engedély megtagadását, mert mint írta, ő  nem színházat, hanem 
helyhatósági engedélyt kért.ó 4) A további eseményeket az Ujvidékben meg= 
jelent színházi tudósítások jegyezték fel. Zoltán Gyula és Kömley Gyula 
egyesített társulata november 25-én kezdte meg az el őadásokat a Magyar 
Kaszinó helyiségeiben. Bevezették a gázvilágítást, új színpadot állítottak fel 
és megszerezték a régi színház felhajtható padjait. A közönség távolmaradása 
továbbra is problémát jelentett, annak ellenére, hogy a nemzeti missziót 
betöltő  magyar színművészet pártolása, úgymond, erkölcsi, hazafias köteles-
sége volt minden polgárnak. Volt olyan hét is, amikor csak egy-két el őadást 
hirdettek. A jutalomjátékok sem váltak be. A társulat vezet ői ismét a Tanács-
hoz fordultak anyagi támogatásért, hogy ne kelljen üres zsebbel távozniuk, 
kérelmük sorsa azonban ismeretlen el őttünk. 65) 

A vidéki színészet országos szint ű  rendezésére irányuló törekvések szó-
szólója az Országos Magyar Színész Egyesület volt. A képvisel őházban is 
több alkalommal napirendre t űzték ezt a kérdést. Pázmándy Dénes pl. 1884 
folyamán az állami segély juttatásának szükségességér ől próbálta meggyőzni 
a képviselőházat. Felhívta a figyelmet arra, hogy a vidéki társulatok hazafias 
missziót teljesítenek, ami különösen fontos feladat a nemzetiségek lakta terü-
leteken. Ennek a küldetésnek nem tudnak maradéktalanul eleget tenni, mert 
hogy megélhessenek, gyakran operetteket, könny ű  darabokat kénytelenek 
műsorra tűzni, a művészi igényű, valóban kultúrmissziót teljesíthet ő  szín-
vonalas produkciók ellenében. Reményét fejezte ki annak, hogy a hivatalos 
szervek hamarosan belátják és kell őképpen méltányolni fogják azokat az 
erőfeszítéseket, melyeket a vidéki színtársulatok tesznek a magyar kultúra 
térhódításának érdekében. Az állami segély kérdése azonban egyel őre a nem 
teljesíthető  igények közé tartozott. 66) 

Sziklai Jánosnak az volt a véleménye, hogy meg kell szervezni a kerületi 
rendszert, minek következtében megsz űnne a társulatok „összevissza utazása", 
a színészeknek is több becsülete lenne, nem tekintenék őket kóbor komédiá-
soknak, mint eddig. Az önös érdekek helyett a közös cél megvalósításán fára-
doznának az érdekeltek, és akkor talán módot lehetne találni az állami segély 
kieszközlésére is. 67) 

Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok. 14320 érk. 1894. VIII, 
15-én. 
Ujvidék. XIX. évf. 1894. X. 14. 41. sz. 
Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok. 16263. érk. 1894. IX. 14-én 
a Tanácshoz a főispáni hivatal 288. számot viselő  vonatkozó ügyirata. 
Ujvidék. XIX. évf. 1894. XII. 16. 50. sz. 
Színészek Lapja. 1884. I. 26. 4. sz.: A vidéki színészet ügye a képvisel őházban. Vezér-
cikk. 
Színészek Lapja. 1884. V. 24. 21. sz. Sziklai János: „A vidéki színügy rendezése" 
3-4. o. 
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Annak ellenére, hogy a kerületi rendszer kialakításának eszméjét sokan 
helyeselték, ellenvélemények is születtek ezzel kapcsolatban. Krecsányi Ignác, 
a legjobb vidéki társulatok egyikének igazgatója, ezt az elképzelést nem tartotta 
előnyösnek sem a szellemi fejl ődés, sem pedig az anyagi boldogulás szempont-
jából. Véleménye szerint a színészet fejl ődését gátolná a szabad verseny meg-
szüntetése. Egy-egy kerület igazgatója teljhatalommal rendelkezne, t őle 
függne a műsor, a színészek névsora, s miután nem kellene félnie a konkurren-
ciától, a művészi törekvéseknek is szárnyát szegnék, a közönség el őtt pedig 
elzárnák a választás lehet őségét.fi 8) 

A többség véleménye mégis az volt, hogy d űlőre kell vinni a kerületi 
rendszerek megszervezésének kérdését. Ugyanis „A vidéki színészet sok 
nélkülözéssel, nyomorral szembeszállva, odaadó buzgalmával, lankadatlan 
szorgalmával elérte azt, hogy az ország el őtt erkölcsi tekintélyt, elismerést 
vívott ki. Elérte azt, hogy néhány honatya nyíltan sürgeté a vidéki színészet 
sanyarú anyagi helyzetének megjavítását, s őt maga a kormány is érdekl ődik 
irántuk.. . 

Az Országos Magyar Színész Egyesület 1884. évi közgy űlése elvben ki 
is mondta, hogy be kell vezetni a kerületi rendszert. A tervjavaslat elkészí-
tésével Bényei Istvánt bízták meg. De olyan észrevételek is elhangzottak, 
hogy először a városokkal kell megtárgyalni az ügyet, mert a különböz ő  igé-
nyeket előbb össze kell egyeztetni. A gordiusi csomót mindig a színidény be-
osztása képezte, mert minden nagyobb város a főszezonban (télen) akart 
társulatot biztosítani a maga számára, a tavaszi vagy nyári idényre kevesen 
tartottak igényt. így p1. Bács-Bodrog vármegyében mind Zombor, mind 
Szabadka, mind pedig Ujvidék a téli idény mellett kardoskodott. Valószín ű , 
már csak ezért sem jött létre sohasem az ún. Bácsmegyei Színikerület. 70) 

A vidéki színészet reformjáról cikkez ő  Színészek Lapjában még egy fontos 
probléma került napirendre, amely a vidéki társulatok m űködésének minő-
ségi vonatkozásával foglalkozott. Az említetteken kívül (állami támogatás, 
színikerületek) ez a kérdéskör szintén dönt ően befolyásolta a művelődési szint 
emelésével kapcsolatos teend őket. A cikkíró hangsúlyozta, hogy a haladás 
érdekében a vidéki színészek m űveltségi színvonalának fokozása szintén 
megoldásra váró feladat, hiszen közülük sokan nem tudják, mi a színészet, 
s főleg azt nem, hogy miképp válik m űvészetté. Vannak közöttük olyanok, 
akik súgó után mondják a szöveget anélkül, hogy tudnák annak értelmét. 

Színészek Lapja. 1884. V. 31. 22. sz.: „Mikép rendezzük a vidéki színészetet?" 3-6. o. 
Ua. 
Ua. 1885. XII. 5. sz. 4-5. o. — Ua.':í885. XII. 12. 50. sz. 7. o. -- Az egyik javaslat 
szerint Temesvár központtal Becskerek, Lugos, Nagykikinda és Újvidék alkottak 
volna egy színi kerületet, Szabadka, Zombor, Baja, Zenta és Kula egy másikat. 1889-ben 
új kerületi beosztást terveztek, miután az érdekek összeegyezhetetlensége miatt az 
előző  elképzeléseket nem lehetett megvalósítani. Ez a javaslat tizenhat kerületet látott 
elő, melyek közül a 12. kerületet Szabadka, Zombor, Baja, Zenta, Újvidék és esetleg 
Halas alkotta volna. Ezt a beosztást célszer űnek találták, hiszen egy megyéhez tartozó 
városokról volt szó. A színiidény beosztása a következ őképpen alakult: Szabadka: 
október 1-től a következő  év január végéig, Zombor: februártól áprilisig, Zenta: május 
Baja: június—július, Újvidék: augusztus és Halas: szeptember. Szabadka ingyen szín-, 
házat, fűtést, esetleg világítást, ezen felül kétezer forint szubvenciót, Zombor ingyen 
színházat, fűtést, pár száz forint szubvenciót tudna biztosítani, „A mi Újvidéket és 
Zentát illeti, szintén meg lehet kísérelni a támogatást, valamely oldalról." — Színészek 
Lapja. 1889. IX. 7. 35. sz. „Az új kerületi beosztás". 2-8. o. 
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A továbbtanulás egyik fontos tényez ője az önképzés, ugyanakkor színész-
képző  tanfolyamokat kellene indítani a vidéki színészek számára, hogy az 
általános ismeretek mellett (mint pl. irodalom, történelem, földrajz) a színé-
szet elméletét, a jelmeztant, esztétikát, dramaturgiát is elsajátíthassák mert 
csak így lehet a vidéki társulatok el őadásainak nívóját megfelel ő  és elfogad-
ható szintre emelni. 71) 

A vidéki színészet ügyének rendezése céljából született meg 1882-ben 
az a belügyminiszteri rendelet, amelyet újvidék Tanácsa számára is meg-
küldtek az év közepén. Megállapítást nyert, hogy a vidéki magyar színigaz-
gatók egyidőben több város színügyi pályázatán részt vesznek, viszont gyakran 
előfordult, hogy a megkapott játszási engedélyt nem vették igénybe. Igy 
néhány város végül is színházi el őadások nélkül maradt, vagy pedig az utolsó 
pillanatban kellett gondoskodnia más társulatról, amely általában gyengébb 
volt, mint a már kiválasztott. Ez a jelenség káros hatással van a magyar szín-
ügyre. A visszaélések lehet őségét kívánja ez a körrendelet megszüntetni oly 
módon, hogy ezentúl a pályázó igazgató köteles pontosan megjelölni a vendég-
szereplés kezdetének és tartamának idejét. A megkapott helyhatósági enge-
délyt ennek alapján kell kiadni, és az érvényét veszíti, ha a megjelölt id ő-
ponttól számított tizenöt napon belül nem veszi igénybe a pályázó. 72) 

A milléniumi ünnepségek előkészületeinek idején a vidéki színészet 
ügye újra vita tárgyát képezte. Olyan lehet őségek megteremtésére irányultak 
a törekvések, melyek célszerű  és hatékony megoldását jelentették volna a 
több évtizeden át felmerült problémáknak. A célkit űzéseket megfogalmazók 
hivatkoztak arra, hogy a százéves hagyományra visszatekint ő  magyar nyelvű  
színjátszás számára olyan feltételeket kell teremteni, melyek révén biztosí-
tani lehet a nemzeti nyelv elterjedését és a kulturális fölény megszerzését. 
Emelni kell a társulatok szellemi és erkölcsi színvonalát, amelyet az el őadások 
művészi nívójával és a társas életben a színészek tisztességes viselkedésével 
lehet elérni. Ezért kell végérvényesen megoldani az állami támogatás kérdését, 
színikerületeket kell létesíteni, hogy a magyar múzsának minél több hívet 
lehessen szerezni az ország minden részén. Csak ily módon szüntethet ő  meg 
az örökös bizonytalanság, csak így menekülhetnek meg a vidéki társulatok 
a nyomortól, mely eddig állandó kísér őjük volt, hiszen a harminchárom vidéki 
társulat közül (1891-ben) harminc állandóan a törik szélén áll, s az év leg-
nagyobb részében még a kenyérre valót sem tudja biztosítani. Az igazgatók 
többsége húsz-harminc év után koldusbotra vagy a bolondok házába jut. 
Színházak építésével nem lehet megoldani ezt a problémát. A közönség közö-
nyét kell megtörni, hívek népes táborát kell megnyerni a magyar színjátszás 
ügyének, és ily módon oda is lehet hatni, hogy a magyar állam szilárd egység ű  
közösséggé váljon. Annak ellenére, hogy ezek a célkit űzések a nemzetisé-
giekkel szembeni szupremációs törekvések szempontjainak figyelembe vételé-
vel fogalmazódtak meg, lényegüket tekintve mégiscsak a magyar vidéki szín-
játszás helyzetének javítására is irányultak. 73) Nyilván az ilyen szellemű  meg-
szövegezés reményt adott arra, hogy a képvisel őház küldöttei, előző  szokásuk- 

Ua 1885. VIII. 8. 32. sz. „Vidéki színészetünk reformjához. V." 3. o. 
Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok. 5826. érk. 1882. VII. 
5-én. A Körrendelet száma: 30176/1882. VI. 25. 
Színészek Lapja. 1891. I. 3. 1. sz. 2. o. -- Ua. 5. sá. 1. o.: „Vidéki színészetünk érdeké-
ben." Az Országos Színész Egyesület kérvénye a képvisel őházhoz. 
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tól, eltérően, nemcsak meghallgatják a kérelmet, de tesznek is valamit a 
problémák megoldásának érdekében. 

A folyamatos újvidéki magyar nyelvű  színjátszás első  két évtizedének 
története (1880--1900) nem alakulhatott függetlenül a vidéki színészet körül-
ményeitől. Ezért is kellett részletesebben foglalkoznunk azokkal a jelensé-
gekkel, melyek az általános helyzetre vonatkoztak, hbgy könnyebben fel-. 
ismerhessük ennek az els ő  periódusnak helyi jellemzőit, és megtaláljuk azokat 
az okokat, melyek miatt ebben a városban a magyar színjátszás egzisztenciája 
két évtizeden keresztül a „lenni vagy nem lenni" körforgásából nem tudott 
kitörni. Az ismertetett általános problémák mellett Újvidék hatványozottan 
nemzetiségi jellege csak sokasította azokat a megoldásra váró feladatokat, 
amelyeknek letisztázása nélkül elképzelhetetlen lett volna sikeres, jó min ő-
ségű  színházi előadásokat biztosítani. Az egyik központi kérdés mindenesetre 
a színikerületek megalakításával kapcsolatos. Miután Újvidék az évek múlásá-
val sem tudta biztosítani a színházi el őadások nagyobb fokú látogatottságát, 
a jobb hírnevű  színházigazgatók nemigen tartottak igényt a vendégszereplésre. 
Ez a szervezetlen „nomádjelleg ű  állapot" nem tett jót az újvidéki színészet 
érdekeinek, mert gyakran „kétes egzisztenciájú, szélhámos társulatok" kaptak 
játszási engedélyt, és lejáratták az amúgy is nehezen tért hódító magyar 
színjátszást. Az a megállapítás, miszerint a vidéki társulatok pártolása köz-
jótékonyságon és könyörületen alapszik, Újvidék esetében teljes egészében 
megfelelt a valóságnak. 74) 

Az egykori Bács-Bodrog vármegye területén megalakítandó színkerület 
szükségességét minden érdekelt város elismerte, a megvalósulás azonban 
minden alkalommal kútbaesett, a kölcsönös bizalmatlanság, az önös érdekek 
szem előtt tartása és a kölcsönös engedményekkel járó megegyezés hiánya 
miatt. Az els ő  említésre méltó kísérlet 1891/92 folyamán történt. Err ől az 
első  hírt az Ujvidék közölte. A tudósítás szerint Sziebenburger Károly moz-
galmat indított Szabadkán abból a célból, hogy megalakítsák a Bács-Bodrog 
megyei Színkerületet, éspedig Szabadka központtal, melyhez Palics, Baja, 
Újvidék, Zenta, esetleg (5-Kanizsa és Ó-Becse tartoznék. Zombort nem 
tervezték, mert az tudomásuk szerint ragaszkodott a téli szezonhoz. A cikk-
író megállapította, hogy Újvidék szívesen csatlakozik a mozgalomhoz, mert 
ily módon lehet őség lenne arra, hogy a város végre jobb társulatot kapjon. 75) 

A szeptember 20-i vezércikkb ől azt is megtudhatjuk, hogy Sziebenburger 
Károly, a szabadkai színügyi bizottság elnöke, egy héttel korábban Újvidéken 
járt Vojnits Félix vármegyei főjegyzővel a színikerület megalakítása ügyében. 
Ez az eszme élénk visszhangra talált, mivel a magyar nemzeti színészetnek 
érdeke, hogy jól szervezett társulatok révén biztosítsa a magyar nyelv, szellem 
és műveltség ébrentartását, ápolását. Az egész vármegye területén csak Sza-
badkán működik a téli hónapokban egy-egy jobb és nagyobb társulat. Újvi-
déken általában „holmi ízlés- és erkölcsrontó orfeumbeli csapatok" képviselik 
a magyar színészetet. Ezért lenne jó egy állandó társulatot biztosítani Szabadka, 
Zombor, Újvidék, Baja, Zenta és esetleg (5-Kanizsa és Ó-Becse számára. 
A tudósító arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi színház nagyon rozzant 

Ua. 1892. X. 15. 28. sz.: „Körlevél a vidéki t. cs. színigazgató urakhoz." — Levéltár: 
Fond magistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok. 12139. érk. 1890. VI. 20. Csóka 
Sándor kérvénye. 
Ujvidék. XVI. évf. 1891. VIII. 9. 33. sz. 
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állapotban van. Egészségi és biztonsági szempontból mindenképpen szük-
séges egy új színház építése is. 76) 

A következő  hírben az szerepelt, hogy a meghívókat a november 14-én 
tartandó értekezletre a szabadkai Városi Tanács küldi el. 77) A Tanács el is 
küldte a leiratot, amelyben Újvidék törvényhatóságát arra kérték, hogy az 
1891. december 5-én megtartandó ülésre küldje el teljhatalmú képvisel őjét. 
E javaslat szerint Szabadka, Zenta, 6-Kanizsa, 6-Becse és Újvidék képeztek 
volna egy színikerületet. Az újvidékiek november 13-án válaszoltak a fel-
hívásra. Hangsúlyozták, hogy a színikerület alakításának eszméjét köszöntik, 
de jelenleg nincsenek abban a helyzetben, hogy képvisel őt küldjenek az 
értekezletre, mert az „anyagi felel ősséggel jár", erről viszont nincs közgyűlési 
határozat. Egyben kérték a szabadkaiakat, hogy az értekezlet kimenetelér ől 
értesítsék őket.78) 

Ez év november végén újabb leiratot küldött a szabadkai Tanács a Bács-
Bodrog megyei Színikerület megalakítása tárgyában. Ebben már Szabadkát, 
Zombort, Zentát, Újvidéket és Baját említették. Kérték, hogy a törvényható-
ság foglalkozzék az üggyel, és jelölje ki a megbízottakat, ugyanis a decemberi 
ülés elmaradt, az újabb értekezlet id őpontja pedig 1892. január 16. 

Újvidék szabad királyi város törvényhatósági bizottsága 1891. december 
5-én tartotta rendes közgyűlését, melyen napirendre t űzték a szabadkai lei-
ratot. A jegyz őkönyvi kivonatból tudjuk, hogy a Városi Tanács december 
2-án a polgármester elnöklete alatt megvitatta ezt az újabb indítványt, és 
háromtagú bizottságot nevezett ki, hogy a következ ő  ülésre készítsen javas-
latot a kapott leiratra vonatkozóan. A bizottság tagjai dr. Sztarrojevics Lázár, 
Horváth József és dr. Kohn Károly voltak. 79) E bizottságnak munkája nem 
ismeretes előttünk. Január végén ismét az Ujvidék tette közzé azt a hírt, 
miszerint a január 16-i ülést február 6-ára halasztották. 80) 

Az értekezletet végül is február 7-én tartották meg Szabadkán. Baja és 
Zombor képviselői megjelentek a megbeszélésen. Hosszú vita után elvben 
megalakították a Bácsmegyei Színikerületet Szabadka, Zombor és Baja 
hozzájárulásával. A szubvenció összegét 3560 forintban állapították meg, 
melyből Szabadka 2060, Baja 500 és Zombor 1000 forintot biztosít majd. 
A szerződtetett társulat decembert ől a következő  év februárjáig Szabadkán, 
március-áprilisban Baján és október-novemberben Zomborban tart el őadáso-
kat. Ezzel kapcsolatban az Ujvidék hírközlője megállapította: nem biztos, 
hogy a létrejött szövetség valóban meg is marad. 81) 

A Színészek Lapjában megjelent erre vonatkozó tájékoztató szövege nem 
mindenben egyezik az Ujvidékben közzétett tudósítással. A Bácsmegyei 
Színikerület alakuló ülésén Vojnits Félix, Sziebenburger Károly, Szalai 
László (Szabadka), Tarcsai Mór, Gertinger Pál (Zombor), Meskó Antal 
(Baja) és a Színész Egyesület központi irodájának igazgatója vett részt. Az 

Ua. XVI. évf. 1891. IX. 20. 39. sz.: „B. Bodrogh vármegyei színtársulat." Vezércikk. 
Ua. XVI. évf. 1891. X. 11. 42. sz. 
Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok. 20124. érk. 1891. XI. 10-én. 
Leiratszám: 14596. sz./tan. 1891. 
Uo. Fond magistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok. 21243: érk. 1891. XI. 30-án 
a 16279 szám/tan. 1891 jelzés ű  leirat. Az Újvidéki Törvényhatósági Bizottság köz-
gyűlése jegyzőkönyvének vonatkozó száma 150/21243 11891. XII. 5. 
Ujvidék. XVII. évf. 1892. I. 24. 4. sz. 
Ua. XVII. évf. 1892. II. 14 7 sz.: „Bácsmegyei színi kerület létesítése". 
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előterjesztésben az szerepelt, hogy Szabadka, Zombor, Baja, (5-Kanizsa és 
Újvidék alakítson egy közös színikerületet. A jelzett városokban alakuljanak 
színügyi bizottságok. A színikerület biztosítson a szerz ődtetett társulat számára 
szubvenciót. Szabadka 2060, Zombor 1000, Baja, Ó-Kanizsa és Újvidék pedig 
egyenként 500 forinttal járuljon hozzá a segély összegéhez. A színikerületet 
alkotó városok kötelesek megfelel ő, díjmentes színházépületr ől gondoskodni. 
Amennyiben a szövetség létrejön, ezekben a városokban csak a bácsmegyei 
társulat működhet. A színidény kérdésében a következ ő  elvi megállapodás 
született : Szabadkán október 1-t ől a következ ő  év februárjának végéig; 
Zomborban március 1-t ől május végéig; Baján júniusban, Újvidéken július-
augusztusban; Ó-Kanizsán pedig szeptemberben tartja majd el őadásait 
a kiválasztott társulat. 82) 

Az elvi megállapodás ellenére ez a terv nem valósult meg. Újvidék pl. 
nem tudott biztosítani sem megfelel ő  díjmentes színházépületet, az 500 
forintos anyagi támogatásról nem is beszélve. Nem volt színügyi bizottsága 
sem, a közönséget pedig még a koratavaszi idényben is nehezen lehetett 
becsalogatni a színházba. Az a tény, hogy az Ujvidékben közzétett cikk az 
állítólag létrejött megegyezés kapcsán meg sem említi a várost, arra enged 
következtetni, hogy az illetékes szervek egyszer űen nem vettek tudomást 
arról, hogy a Bácsmegyei Színikerület megalapítói számítanak a közrem ű-
ködésükre. 

A magyar színügy nyitott, tisztázatlan kérdéseit nem lehetett részleges 
megoldásokkal elrendezni. Ezért került sor 1893 folyamán arra az országos 
szintű  akcióra, mely a színjátszás helyzetének felmérését t űzte ki feladatául. 
A Belügyminisztérium, melynek hatáskörébe a színüggyel kapcsolatos kér-
dések is tartoztak, egykörrendeletet bocsátott közzé valamennyi törvény-
hatóság számára. Miután a vidéki magyar színészet állami segélyezése, sor-
sának rendezése nem történhet meg anélkül, hogy a hivatalos szervek alapos 
betekintést ne nyerjenek a dolgok állásába, egy kérd őívet állítottak össze, 
hogy a válaszok alapján tájékozódhassanak azokról a körülményekr ől, amelyek 
hatással vannak a magyar színjátszás alakulására. A kimutatásban a következ ő  
kérdésekre kellett válaszolni: van-e állandó társulata a városnak, rendel-
kezik-e színházépülettel, nyári színkörrel vagy egyéb színjátszásra alkalmas 
helyiséggel, kinek a tulajdonát képezik a felsoroltak, milyen azok befogadó 
képessége, milyen állapotban van a színpad, hogyan oldják meg a világítást 
(villany, petróleum, gáz vagy gyertya), van-e a zenekarnak helye, milyen 
öltözőkkel rendelkeznek, vannak-e saját díszletek, van-e színpártoló egyesület, 
milyen támogatást biztosítanak a vendégszerepl ő  társulatoknak (vármegyei 
vagy városi szinten), mennyit tesz ki a pénzbeli segély, tudnak-e ingyen ter-
met, világítást, fűtést biztosítani, mennyi a színházbér és az egyéb illetékek 
összege, hány hónapra terjed egy-egy vendégszereplés, a téli vagy pedig a 
nyári idény-e a legmegfelel őbb, melyek azok a városok, melyekkel egy színi 
kerületet alkothat a választadó törvényhatóság. 

Ismeretes előttünk Újvidék válasza, melyből szintén megtudhatjuk, 
milyen körülmények között működtek az itt vendégszerepl ő  társulatok. 
Újvidéknek 1893-ban, de előtte sem volt állandó társulata. Nincs színházé-
pülete, nyári színköre, még színiel đadásokra alkalmas teremmel sem rendel- 

82) Színészek Lapja. 1892. II. 13. 7. sz.: „A bácsmegyei színi kerület" 3. o. 
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kezik. Dungyerszki Lázár helybeli lakos magántulajdonát képezi az a nagyobb 
méretű  táncterem, mely a város főterén levő  Erzsébet-szálló els ő  emeletén 
van, és ahol időnként magyar nyelvű  színi előadásokat is láthatnak az újvi-
déki polgárok. Tűzbiztonsági szempontból ez a helyiség alkalmatlan, mind-
össze egy kijárata van. A teremben kétszáz ül ő- (székek és oldalpadok) és 
kb. száz állóhely van. Petróleumlámpákkal világítják a termet. A színpad 
területének nagysága esetr ől esetre változik. Minden igazgató a saját szük-
ségleteinek megfelelően alakítja ki a színpadteret. A zenekar az ül őhelyek 
és a rögtönzött színpad között foglal helyet, általában tizenöt-húsz f őből 
áll. A díszletekről a vendégszereplő  igazgatónak kell gondoskodnia, mert 
ilyenekkel nem rendelkezik a város. Színpártoló egyesület nincs, pénzbeli 
segélyre és egyéb juttatásra sincs mód, mert Újvidéken évente csak egyszer 
rendeznek színelőadásokat. A színiidény egy-két hónap id őtartamú. Az itt 
működő  igazgatók az említett teremért el őadásonként 5-10 forintot fizetnek, 
a városi szegényalap javára pedig kett őt. A vendégszereplésre legalkalmasabb 

_ időpont a november és a december, mert a közönség más hónapokban nem-
igen látogatja a színházi el őadásokat. Ebb ől a vázlatszövegb ől kihúzták azt 
a részt, mely egy alakítandó színikerületre és a színi idény megjelölésére 
vonatkozott. Az áthúzott szövegrészben arról volt szó, hogy kapcsolatot 
lehetne teremteni Zomborral és Szabadkával. Újvidéknek az október-novem-
ber, vagy pedig a december-január felelne meg a leginkább. 83) 

Már a zombori magyar nyelvű  színjátszás történetének írásakor megálla-
pítottuk, hogy egy Bács-Bodrog megyei színikerület megalakításának kérdése 
többször napirenden szerepelt, az illetékes városok azonban sehogy sem 
tudtak megegyezni a színi idény kérdésében. Mindhárom város (Szabadka, 
Zombor, Újvidék) a téli szezont szerette volna kisajátítani, holott a hat hóna-
pos időszakra sem Zombor, sem pedig Újvidék nem tudott állandó jelleggel 
közönséget biztosítani. Szabadka viszont nem volt hajlandó az egységes, 
októbertől márciusig terjedő  szezonon osztozkodni. Ugyanakkor a Szerb 
Nemzeti Színház előadásai Újvidéken általában a jelzett hónapokban zaj-
lottak le, tehát lényegében a magyar társulatok számára csak a tavaszi idényt 
tudta biztosítani a város márciustól júniusig, annak ellenére, hogy a közönség-
hiány megindoklásakor mindig arra hivatkoztak: azért van kevés néz ő, mert 
a tavaszi időjárás inkább az esti sétákra csábítja a polgárokat, mint a zárt, 
rossz levegőjű  nézőtérre. 

Szabadkával ellentétben sem Zombor, sem pedig Újvidék körülményei 
nem voltak olyanok, hogy hat hónapra tudtak volna társulatot szerz ődtetni, 
hiszen két-három hónapnál tovább egy igazgatónak sem sikerült a közönség 
érdeklődését fenntartani, ezért természetes, hogy a f őszezonban nem Újvidé-
ket és a hozzá hasonló városokat választották állomáshelyül az igazgatók. 
Különösen vonatkozik ez az 1880-tól 1900-ig terjed ő  periódusra, amikor 
Újvidéknek még színügyi bizottsága sem volt, anyagi támogatásban pedig 
csak egy-két szerencsésebb igazgató részesült. Ahhoz, hogy a magyar szín-
játszás méltányosabb helyzetben legyen, el őször a városnak kellett megterem-
tenie azokat a feltételeket, amelyek révén a vándortársulatok egzisztenciájának 
kérdése megoldódott volna. A kispénz ű  polgárok nem tudtak estér ől estére 

83) Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok. 4030 érk. 1893. II. 21-én. 
A Körrendelet száma 2068. szám/VII. 14. Budapest. 1893. II. 14-én. — A válasz 
szövegének vázlatát a Körrendelethez mellékelték 1893. III. 9-i dátummal. 
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telt házat biztosítani még akkor sem, ha mindennap arról olvastak az újságban, 
hogy a magyar színügy pártolása erkölcsi, hazafias kötelessége mindenkinek, 
és arra áldozni kell. A város részér ől az áldozathozatal csak az elcsépelt frá-
zisok és szólamok hangoztatásának szintjén maradt. A konkrét anyagi hozzá-
járulás kérdése egyáltalán nem szerepelt napirenden, talán azért sem, mert 
a Szerb Nemzeti Színházat valóban a polgárok tartották el. A színházjegyek-
ből származó bevétel mellett alapítványokkal, különböz ő  adományokkal 
biztosították ennek a rokonintézménynek a m űködéséhez szükséges anyagi 
feltételeket. 

A magyar nemzeti kultúráért való áldozathozatal a XIX. század utolsó 
évtizedeiben átminősült. A 67-es kiegyezés több szempontból konszolidált 
állapotokat teremtett. A nemzeti m űvelődés hivatalosan hirdetett veszélyez-
tetettsége a nemzetiségek részér ől, a létrejött társadalmi valóságban nem volt 
azonos a megtorlás éveiben tapasztalt elnyomatással. A polgár nem érezte 
annak szükségét, hogy egy lényegében nem létez ő, kitalált veszedelem elhá-
rítása érdekében anyagi áldozatokat hozzon. Az asszimilációs törekvések 
éppen az ellenkez őjéről győzték meg: a magyarsághoz való tartozás különösen 
a nemzetiségek által lakott területeken el őnyt jelentett. 

A színházi előadások esetében a közönség jó min őségű  produkciókat 
akart látni, és a hazafias darabok is csak akkor kellettek, ha azoknak mondani-
valóját, üzenetét színpadi nyelven továbbították, nem pedig a politikai szóla-
mok emelvényeinek valóságtól elvonatkoztatott magasságából. Hamis, drámai 
felhangokkal már egyre kevésbé lehetett híveket toborozni a színháznak. 
Ugyanakkor a színpadról elhangzott szónak csak akkor volt értéke, ha eljutott 
a befogadó tudatáig, ha érzékeiben visszhangra talált az el őtte kibontakozó 
világ. A befogadó tudatát, érzékenységét viszont életvitele határozta meg, 
amelyet az őt körülvevő  világ körülményei alakítottak ki. Törvényszer ű, 
hogy az elmúlt évtizedek megélt, nyomasztó feszültség ű  kilátástalanságát a 
kiegyezés után egyfajta er őteljes életigenlés váltotta fel a polgárság körében, 
amely kész volt akár kompromisszumok árán is a szilárdnak hitt rendszert 
elfogadni és megtartani. A festett világnak nagyobb hitele volt, mert nem 
kényszerített gondolkodásra, mert nem kérd őjelezte meg annak a valóságnak 
állandóságát, amelyről a többség hitte és vallotta, hogy az a lehet ő  világok 
legjobbika. Ez a réteg nem volt hajlandó tudomást venni arról, hogy a fehér-
gatyás, rámáscsizmás népszínm ű  figurák a valóságban fokhagymaszagú sár-
kunyhókban, zsellérsorban élik le napjaikat, és hinni akart abban is, hogy az 
operettvilág kis grizettjei valóban bekerülhetnek az irigyelt, számukra elér-
hetetlen arisztrokrata mesevilágba. A „Kapcsos könyv" Arany Jánosának, 
„A homályból" Komjáthy Jen őjének, a „Jubilate" és a „Credo" Vajda Jánosá-
nak érzékenységére nem reagált ez a többség, és ha színházba lépett, els ősor-
ban szórakozni akart. Erre vonatkozóan csak egy eseményt szeretnénk feli-
dézni. „Molnár Párizsban hagyta az utolsó garasát is. Már húzták a lélek-
harangot lelkes barátai, mid őn küzdelmes pénzügyi műveletek után 1863 
december 10-én egy gyanútlan csütörtöki napon meglepi a kett ős város közön-
ségét az „Ördög pilulái" felülmúlhatatlan sikerével. Hetven sorozatos el ő-
adás után mégis enged a sz űnni nem akaró támadásoknak („Ezt a silányságot 
hozta a Hazafiság és Nemzetiségnek?” — a mottó) és leveszi m űsoráról a 
vonzó darabot. Vérz ő  szívvel, de leveszi. És kitűzi az általánosan óhajtott, 
követelt hazafias darabokat. És rogyásig üres a színháza. Tizenkétszer egymás 
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után. Akkor megint csak visszateszi a m űsorra az „Ördög piluláit`. Vérz ő  
szívvel, de visszateszi. És még 103-szor adja zsúfolt ház el őtt. Kell ehhez 
kommentár?" 84  

A folyamatos magyar nyelvű  színjátszás történetének alakulását 1880 
és 1900 között Újvidéken tehát több, sokszor egymásnak ellentmondó té-
nyező  határozta meg. Ez az id őszak a közönségteremtés korszaka volt, amikor 
is az évről évre gyarapodó magyar polgárság körében ki kellett alakítani a 
színházbajárás igényét, hogy a színház beépülhessen a kibontakozó m űve-
lődési élet szférájába. A közönségnevelés érzékeny feladatát, sajnos, ebben a 
korban nem a legmegfelelőbb társulatok végezték. Részben ezért történhetett 
meg, hogy éveken át a helyi újságban megjelen ő  színházi tudósítások a közön-
séghiány tényét voltak kénytelenek megállapítani. A közönség viszont bár-
mennyire is hivatkoztak a hazafiasságra, a színvonalas színházi produkciókat 
részesítette el őnyben, a kultúrmissziós feladat bármi módon történ ő  betöl-
tése ellenében. Csak a saját, szubjektív elvárásainak megvalósulása esetében 
volt hajlandó anyagi áldozatot hozni, annál is inkább, mert a hivatalos szervek 
ugyan számon kérték t őle azt, hogy miért nem pártolja a nemzeti műveltséget 
terjeszt ő  színtársulatokat, törvényhatósági szinten azonban az anyagi támo-
gatás kérdését nem is próbálták megoldani. Még a színikerületek létesítésére 
irányuló kísérleteket sem támogatták, mert abban az esetben a város évi 
költségvetésében minimum 500 forintot kellett volna biztosítani a színügy 
segélyezésére. A kultúrmissziós feladat bármilyen áron történ ő  betöltése 
nem számíthatott a közönség támogatására, mert valóságtól elvonatkoztatott 
jelenség volt, amely megmaradt a hazafias parolák által felépített légvárak 
szintjén. Következménye az volt, hogy a színházbajárás mint szükséglet, 
mint művelődési igény csak évek múltán lett valóban a mindennapi élet 
tartozéka. 

Az 1880 és 1900 között Újvidéken vendégszerepl ő  társulatokat két 
csoportra oszthatjuk, éspedig abból a szempontból, hogy m űködésükkel 
mennyiben járultak hozzá a város m űvelődési életének kibontakoztatásához, 
és mennyiben voltak kerékköt ői a magyar nyelvű  színjátszás térhódításának; 
mennyiben tudták megkedveltetni a közönséggel a színházat, illetve mennyiben 
hatottak oda, hogy majd tizenöt éven át lényegében elriasszák a polgárokat 
a színházbajárástól. Aradi Ger ő, Csóka Sándor, Halmay Imre és Somogyi 
Károly voltak azok a színházigazgatók, akik társulataikkal a rossz színházi 
körülmények ellenére is megkísérelték Újvidék polgárainak színházi kultú-
ráját magasabb szintre emelni. Amikor ezt a tényt megállapítjuk, hangsú-
lyoznunk kell, hogy nem a műsoraikon szerepl ő  irodalmilag értékesebb szín-
padi művek mennyisége szempontjából soroltuk őket ebbe a kategóriába, 
hanem azért, mert előadásaik, legyen az népszínm ű, vígjáték, operett, bohó-
zat, dráma vagy tragédia, mindig az adott m űfajnak megfelelő  színvonalon 
realizálódtak. 

Aradi Gerő  szegedi, ötventagú társulata 1882. május végén érkezett 
Újvidékre.85) Május elején az Ujvidék arról számolt be, hogy Jakab Lajos 
44 tagú, saját zenekarral rendelkez ő  együttese a hónap közepén 12 előadással 
vendégszerepel. A bérleteket igényl ők Herger Ágostnál és a szerkeszt őségben 

Verő  György: Blaha Lujza és a Népszínház. Franklin Társulat. Budapest.(1926). 
60. o. Első  kiemelés tőlem (K: K.). 
Ujvidék VII. évf. 1882. V. 28. 22. sz. 
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jelentkezhetnek 8 6) Három hét múlva viszont már Aradi Ger ő  május 2'7-én 
megkezdett előadásairól olvashatunk tudósítást. Az 1882. évi Közigazgatási 
iratokra vonatkozó Iktatókönyvben egyik igazgató pályázati kérelme sem 
szerepel. Ebből arra lehet következtetni, hogy miután ebben az évben Újvi-
déken még nem járt magyar színtársulat, a különben kedvez őtlen időpontú 
nyári idényben jelentkez ő  igazgatónak a hivatalos eljárások megkerülésével 
lehetővé tették a vendégszereplést. 

Aradiék elsősorban operettekkel és népszínművekkel mutatkoztak be a 
közönségnek. Jól összejátszott, precíz el őadásaikkal, gazdag, változatos, 
díszes színpadi jelmezeikkel, az európai színpadok közkedvelt operettjeivel 
(Üdvöske, Corneville-i harangok, Fatinitza, Hercegasszony, Boccaccio, Dene-
vér stb.), valamint a jelesebb népszínm űvekkel rövid időn belül megnyerték 
a közönség tetszését annak ellenére, hogy a nyári h őség már beköszöntött 
á városban. Az előadások sikerét a vidéki színészet ismert, kit űnő  képviselői 
biztosították: Krecsányi Sarolta, Kövesi Sarolta, Munkácsiné Tóth Ilka, 
a Litzenmayer nővérek, valamint Kazaliczky Antal, Juhász Sándor és Makó 
Gábor. A társulat kisebb szerepeket betölt ő  tagjai is megállták a helyüket, 
mert egy-egy előadáson nemcsak a jól megformált főszerepek járultak hozzá a 
sikerhez, hanem a feladataikat komolyan vev ő  epizódisták is. 

Az Ujvidék színházi tudósítója nem volt színi kritikus. Beszámolói a 
főbb szereplők felsorolását, egy-egy jólsikerült alakítás két-három szóban 
történő  megállapítását, az előadások látogatottságára vonatkozó megjegyzést 
tartalmazták. Ezekb ől is kitetszik azonban, hogy Aradi Gerőék a színházat 
hozták magukkal Újvidékre, még akkor is, ha nem Shakespeare-t vagy Moli-
ére-t játszottak. 87) 

A szegedi társulat után, sajnos, ismét a gyengéb társulatok kaptak ját-
szási engedélyt Újvidéken. A színházra amúgy is nehezen áldozó, kis számú 
újvidéki magyar polgárság Aradiék után egyre inkább távol maradt az el ő-
adásokról, függetlenül attól, hogy az egyébként vonzó operettek, vígjátékok, 
népszínművek képezték a műsorok legjavát. A rendszeres színházbajárás még 
nem vált igénnyé. Aradiék esetében is mindössze az történt, hogy a meg-
szokottnál gyakrabban volt zsúfolt ház, mert a színvonalas el őadások mégis 
csak felcsigázták a közönség érdekl ődését, de az is közrejátszhatott, hogy a 
különben eseménytelen hétköznapok egyhangúságát ily módon igyekeztek 
a polgárok feloldani. A bemutatott darabok általában egyszer vagy kétszer 
(közkívánatra esetleg háromszor) voltak m űsoron, mert a közönség zömét 
mindig ugyanazok a polgárok alkották. Hogy mégis inkább csökkent, sem 
mint növekedett a színházbajárók száma, arra a már elmondottakon kívül 
az is hatással lehetett, hogy gyakran uniformizált el őadások születtek a szín-
padon. Minden műfajnak megvolt a maga bejáródott, jól bevált el őadási 
sémája, változatosságot csak a színpadi m űvek címei jelentettek. Ha az el ő-
adás realizálói között nem volt egy-két valóban kimagasló színészi egyéniség, 
aki a megszokott sablonon túl megnyer ő, egyedi varázsával valami eredetit, 
újszerűt tudott nyújtani a közönségnek, akkor pl. minden operett el őadás 
egymáshoz hasonló produkcióvá vált, és ily módon természetes, hogy csökkent 
az érdeklődés irántuk. Éveken át ugyanarról a közönségr ől lévén szó, az elő-
adások egyhangúsága, különösen ha azok a középszer űség alatt voltak, hatással 

Ua VII. évf. 1882. V. 7. 19. sz. 
Ujvidék. VII. évf. 1882. 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. sz. 
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volt arra, hogy elmaradt a tartósabb pártolás. Aradi Ger ő  társulatában a 
már előbb felsorolt kiváló színészek adták meg az el őadásoknak azt a többletet, 
amely közönyéből kissé felrázta a közönséget. 

A következő  évben vendégszereplő  Bogyó Alajos társulatának már 
kevesebb sikere volt annak ellenére, hogy mind az el őadások díszletei, mind 
pedig a jelmezek semmi kivetnivalót nem hagytak maguk után. Ahogy mon-
dani szokták, minden a helyén volt, a közönség teljes mérték ű  támogatása 
mégis elmaradt. Pedig az el őző  év repertoár darabjaiból csak a „Corneville-i 
harangok", a „Fatinitza" és a „Boccaccio" volt m űsoron, tehát még arra 
sem lehet hivatkozni, hogy az ismétlések miatt maradtak távol a néz ők. A 
Philipovics-féle katonazenekar kísérte a zenés m űfajú darabokat, tehát nem 
„párszem cigány", vagy pedig zongorakíséret mellett álltak színpadra a 
primadonnák, szubrettek, népszínm ű  énekesek, mint az kés őbb annyiszor 
megtörténik majd. Az a bizonyos többlet hiányzott nyilván amelyet 1890-ben 
Verőné Margó Célia hozott el újra az újvidéki színpadra, és amelynek emléke 
még évek múltán is kristálytisztán sugárzott át a város egyre fakóbb színházi 
múltján. 

Időšebb Bokor Józsefet kitűnő  komikusként emlegette az Ujvidék 
színházi tudósítója, ifj. Bokor József pedig a jelesebb vidéki karmesterek 
közé tartozott, mégis mindkett őjük jutalomjátékán (Tündérlant) „még soha 
nem tapasztalt közönyösséget tanúsított a közönség", „az egész magyarság-
ból" csak két család volt jelen. A megjelentek nagy része szerb polgár volt. 
A több évtizedes hagyomány megtette hatását. A színházi el őadások látogatása 
náluk igénnyé vált, a magyar polgárság körében viszont ennek az igénynek 
a hiánya üresen kongó néz őteret eredményezett. Csepreghy Ferenc „A szép-
asszony kocsisa" című  népszínművét „meglehetős közönség" látta, de csak 
azért, mert „a nemzeti színészetet lealacsonyító házalás"-hoz folyamodott a 
szervezó. 88) 

Hasonló volt a sorsa Tóth Béla (1884) társulatának is. A levéltári adatok 
arra utalnak, hogy Tóth Béla már 1883-ban Újvidékre szeretett volna jönni. 
E célból február 5-én kérvénnyel fordult a polgármesterhez, melyben arra 
hivatkozott, hogy Jakab Lajos, aki megkapta ,1883-ra a játszási engedélyt, 
közbejött betegsége miatt nem tudja azt felhasználni. Jakab Lajos mellékelt 
levelében az állt : nem szeretné, hogy Újvidék magyar színtársulat nélkül 
maradjon, maga helyett Tóth Bélát ajánlja, akinek jeles társulata és saját 
zenekara van. A társulat művészi szempontból is megállja a helyét, m űsorán 
„a legvonzóbb újdönságok" szerepelnek, melyeket Budapesten a Nemzeti 
Színházban és a Népszínházban már el őadtak. Tóth Béla május 13-tól ter-
vezte az újvidéki bemutatkozást, de színigazgatói engedélyét a Belügyminisz-
térium nem hosszabította meg és ezért visszavonta kérelmét. 89) 

1884-es vendégszereplésre vonatkozó levéltári adatok nincsenek. Tóth 
Béla februártól áprilisig Zomborban állomásozott. 90) Az Ujvidék március 
közepén arról értesítette olvasóit, hogy „a zombori állandó színház igazgatója" 

S8) Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok. 2054/1882. — Ujvidék 
VIII évf. 1882. 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. sz. 

89) Levéltár: Fond magistrata, Novi Sad. Közigazgatási iratok. 1336. sz./1883. A kérvény 
mellékletében feltüntette társulatának névsorát és a m űsorjavaslatot. 

80) Káich Katalin idézett színháztörténeti munkája, 39-40. o. 
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húsvét után városukba szándékozik jönni. „A társulat tagjait nem ismerjük, 
működésükről azonban a „B[ácsk]a" alapján csak jót mondhatunk." 91) 

A színházi beszámolók továbbra is kevés adatot szolgáltattak a látott 
előadásokra vonatkozóan. Néhány szűkszavú megjegyzésből azonban követ-
keztetni tudunk a bemutatott operettek, népszínm űvek, vígjátékok és drámák 
színvonalára. A tudósító szerint a társulat megfelel a „m űigényeknek", a 
tehetséges színészek és a jó segédszínészek megérdemlik a közönség párt-
fogását. Jól összeszokott társulatról volt szó, a díszletek és ízléses jelmezek 
szintén hozzájárultak az el őadások színvonalának emeléséhez, a néz őtér 
ülőhelyei mégis legtöbbször üresen maradtak. A közönség távolmaradása 
azután hatással volt az el őadások minőségére, a tehetségesebb színészek is 
sokszor kedvetlenül játszottak, annál is inkább, mert majd minden este fel 
kellett lépniük anélkül, hogy fáradozásuk visszhangra talált volna. Mindössze 
a „Koldusdiák" és a „Lili" bemutatóin játszottak a színészek zsúfolt ház 
előtt. Kiválóan sikerült, „könnyedén folyó, kerekded" el őadás volt mindkettő, 
sőt a „Koldusdiák"-ot kétszer meg is kellett ismételniük. 

Tóth Béla társulatában néhány tehetségesebb vidéki színész is közre-
működött : Pajor Ágnes, akinek „iskolázott, tisztáncseng ő, színes" hangja 
volt, Juhász Sándor, aki tömör, „érzelemteljes" baritonjával hódította meg 
a közönséget, Kendy Gusztáv, a közvetlen homorú, eredeti komikus és Ber-
zsenyi Margit, aki mindig a legjobban tudta a szöveget és könnyed, természetes 
élénkséggel alakította szerepeit. 92) 

Az elkövetkező  öt év az újvidéki magyar nyelvű  színjátszás történetében 
a legsivárabb korszakot jelenti. Érdektelenség, részvétlenség kísért minden 
kezdeményezést, amely a színügy színvonalának emelésére irányult. Az ekkor 
vendégszereplő  társulatok minőségi szempontból is sokkal gyengébbek voltak. 
Igyekezetük nem talált minimális fogadtatásra sem, a színház elvesztette 
még azt a csekély vonzer őt is, amelyet az 1880-1884 között itt járt társulatok, 
s főleg Aradi Gerőék akár szélmalomharc árán is kieszközöltek. Majd minden 
színházi tudósítás ebb ől a korból a pártfogás hiányát állapítja meg, szemére 
veti a közönségnek a hazafiatalan magatartást, lévén hogy nemzeti ügyr ől 
van szó, amelyért tettekkel és nemcsak szavakban kell áldozatot hozni. Az 
az ismert tény, hogy közönség nélkül nincsen jó színházi el őadás, ekkor 
teljes mértékben beigazolódott. Arányi Dezs ő, Pesti Ihász Lajos és Sághy 
Zsigmond nem tartoztak ugyan a vidéki színészet eminens társulatainak 
igazgatói közé, de megvolt bennük az igyekezet, hogy színészeikkel együtt 
a magyar színészet ügyét legjobb tudásuk szerint szolgálják. Ez azonban kevés 
volt ahhoz, hogy a közönség érdeklődését fel tudták volna kelteni. A színházi 
beszámolókból kitűnik az is, hogy itt-tartózkodásuk kezdetén arra törekedtek 
hogy színvonalas előadásaikkal megtörjék a közönség közönyét, és miután 
ez nem következett be, a továbbiakban fásultan, kedvetlenül, ímmel-ámmal 
játszották le műsordarabjaikat. Kövesi Rózsa pl. a „Koldusdiák" cím ű  operettet 
választotta jutalomjátékul. A közönség mindössze a néz őtér egyharmadát 
foglalta el, ami jutalomjátékok esetében nagyon lesújtó eredménynek számí-
tott. Hatása meg is látszott az el őadáson. Az egyébként jeles primadonna 
bosszús volt, kedvetlenül játszott, és még a karmesterre is rászólt. 93) 

Ujvidék. IX. évf. 1884. II. 16. 11. sz. 
Ua. IX. évf. 1884. 18., 20., 21. sz. 
Ua. XII. évf. 1887. X. 30. 44. sz. 
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Különben Sághy Zsigmond társulata nemigen b ővelkedett rangos szí-
nészekben. Szapári Jankáról „A vasgyáros" cím ű  színmű  előadása után meg 
is jegyezte a kritika, hogy rosszul oldotta meg szerepét, amely szemforgatásból, 
ajakba harapásból, céltalanul kapkodó kézmozdulatokból állott. 94) Nem 
csoda tehát, hogy még az a kisszámú polgárság is távolmaradt az ilyen el ő-
adásokról, amely különben szükségét érezte annak, hogy eljárjon a színházba, 
amikor arra alkalom adódott. 

Sághy Zsigmond másodszori, 1889-es vendégszereplése sok kifogásra 
adott alkalmat. Általános jelenség volt az, hogy a színészek nem tudták a 
szöveget, a néz ők előbb hallották a súgót, mint az el őttük hadonászó színészt, 
a meghirdetett előadások helyett más produkciók fogadták a néz őtérre beült 
érdeklődőt. Az igazgató 25 éves jubileuma alkalmából „A protekció" cím ű  
vígjáték helyett pl. harmadszor adták a „Királyfogás"-t. Ez az eset végképp 
megingatta a közönség bizalmát, és távolmaradásával tüntetett a program-
változás ellen. Sem a neves Bényeiné Harmath Emma, sem a m űsorra tűzött 
„Cigánybáró" című  operett nem tudta kiengesztelni a becsapott színház-
pártolókat. 95) 

A város hivatalos szervei sem igen tör ődtek azzal, hogy milyen magyar 
társulat kap játszási engedélyt. A szín űgy nem tartozott semmilyen törvény-
hatósági bizottság hatáskörébe, semmilyen elgondolás nem született arra 
vonatkozóan, hogyan lehetne megfelel ő  színházpolitikával rendszeressé tenni 
a jó minőségű  vándortársulatok számára a vendégszéreplést. Úgy t űnik, ez a 
probléma néhány színházat kedvel ő  magyar polgár szívügye volt csupán, 
és nekik köszönhet ő  az is, hogy egyáltalán volt magyar nyelv ű  színjátszás 
Újvidéken. Ezért nem kell csodálkozni azon sem, hogy a színházi beszámolók-
ban gyakran olvashatunk arról, miszerint a kis számban megjelent néz ők 
többségét olyanok képezték, akik alig ismerték a magyar nyelvet.ss) 

A magyar színügyi állapotokat elemezte az a vezércikk, melyet az Újvidék 
jelentetett meg 1889 márciusában. A cikkíró megállapította, hogy a város 
rövid idő  alatt nagyot fejlődött, egy valamiben azonban messze elmaradt a 
többi hasonló várostól, az pedig a magyar színügy feltétel nélküli pártolása 
volt. A művészet iránti fogékonyság mindeddig nem tartozott az újvidéki 
magyar polgárság erényei közé. A hideg közöny akkor is indokolatlan, ha 
figyelembe vesszük: sokszor maguk a vendégszerepl ő  társulatok sem töreked-
tek kellőképpen arra, hogy megkedveltessék a közönséggel a színházbajárást. 
Ebből a tarthatatlan status quo helyzetb ől keres kiutat a vezércikk írója, 
amikor egy magyar színpártoló egylet megalakítását sürgeti, amely a köz-
ponti színészeti irodával állna kapcsolatban, és a bérletgy űjtést is magára 
vállalná azoknak a hölgyeknek segítségével, akik eddig is többször sikeresen 
megbírkóztak ezzel a feladattal. 9?) 

Egy másik cikkben arról olvashatunk hogy a magyar színjátszásnak 
Újvidéken „nemzeti és kultúrális jelent ősége" van, és ezért a vele kapcsolatos 
problémákat sürgősen meg kell oldani. A cikkíró megállapította, hogy a 
magyar társulatok itt nehezen tudtak megélni, és ezért „sz űkmarkúsággal 
és hazafiatlansággal" vádolták a várost. A közönség azért nem látogatta kell ő  

Ua. XII. évf. 1887. X. 30. 44. sz. 
Ua. XIV. évf. 1889. II. 17. 7. és III. 3. 9. sz. 
Ua. XII. évf. 1887. XI. 6. 45. sz. 
Ua. XIV. évf. 1889. III. 31. 13. sz. „A magyar színi ügy érdekében." 
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számban az előadásokat, mert a nyári h őség és a színháznak nevezett élet- 
veszélyes, „gyarló épület" elriasztotta őket. Hogy mi lenne a teendő  a további- 
akra nézve, arra vonatkozóan nem született javaslat ebben a cikkben sem. 98) 

Csóka Sándor 1890-ben és 1891-ben kapott játszási engedélyt Újvidéken. 
Mindkét esetben a szabadkai szezon után jött el társulatával. 1890-ben április 
22-én, a következ ő  évben pedig már március 11-én megkezdte m űködését.99) 
Ez az időpont általában megfelelt, mert mire beköszöntött a nyári h őség, 
a színészek már eltávoztak a városból. A közönség közönye is felengedett, 
annál is inkább, mert mindkét alkalommal minden előadás után meggyőződ-
hetett arról, hogy ez a társulat nem él vissza a bizalommal, és valóban megér-
demli', hogy estéről estére telt ház el őtt játszhassanak a színészek. M űsoron 
most is többségben az operettek, népszínm űvek, zenés bohózatok és vígjá-
tékok szerepeltek, de ez a társulat alkalmas volt arra is, hogy az értékesebb 
színpadi művek világába is bevezesse a közönséget. Ibsen „Nórá"-ja, Dumas 
„Francillon" című  színműve, Shakespeare „Ottelo"-ja és „Hamlet"-je került 
általuk bemutatásra a könnyű  műfaj jeles darabjai mellett. Az operettek 
közül is azokat adták el ő, melyek perfekt énektudást, tökéletes mozgáskultú-
rát és kifogástalan színészi tehetséget igényeltek. A „Suhanc", a „Cigánybáró", 
a „Rip van Winkle", a Nebántsvirág" a Szép Heléna", a „Mikádó", a 
„Szép Galathea", a „Boccacció", a „Denevér" hogy csak a legjelent ősebbeket 
említsük, mind-mind sikerdarabbá váltak Csókáék tolmácsolásában. 

A szabadkai igazgatónak gondja volt arra is, hogy a fiatalok köréb ől is 
híveket szerezzen a magyar színjátszásnak, Félhelyárakkal, gyermek- és 
ifjúsági előadásokat rendezett péntek délutánonként. 

Ebben a két évben történt meg el őször, hogy az Ujvidékben megjelent 
színházi tudósítások nem emlegették állandóan a közönséghiányt. A siker 
oroszlánrésze Verőné Margó Céliát illette, „aki a százféleképpen változó 
érzelmeket leghívebb természetességgel reprodukálta", és Párizsban készült 
jelmezeiben valóban impozáns jelenség volt a színpadon. Feltételezzük azon-
ban, hogy a társulat többi tagjai is megállták helyüket a sokat dicsért prima-
donna mellett, mert hiszen a jól sikerült színpadi produkció kollektív munka 
eredménye, az összhatás is csak akkor lehet kifogástalan, ha minden egyes 
résztvevő  a maga szerepkörén belül a kivánalmaknak megfelel ő  szinten oldja 
meg színpadi feladatát. 19°) 

Csókáék után a magyar színjátszás egy évig szünetelt, és az őket követő  
társulatok ismét alacsony szint ű  előadásokkal riasztották el a már-már szín-
házba szokott közönséget. Bokody Antal 28 tagú társulata még úgy-ahogy 
megállta helyét, de az eltávozásukkor megjelent cikk írója megállapította : 
a kritika azért nem volt szigorú, mert ez az együttes nem tartozik a vidék 
legjobbjai közé, viszont vállalkozott a kultúrmissziós feladat betöltésére, 
igyekezett tért hódítani a magyar szónak egy olyan vidéken, melyet vegyes 
népek laknak. Nem annyira a művészetet szolgálták, inkább a propaganda 
eszközeivel éltek, mint pl. március 25-én, amikor a „Próbaházasság" el ő-
adása közben a Kossuth-kuplé éneklésével tettek szert a népszer űségre. 

Ua. XIV. évf. 1889. II. 3. 5. sz. „Pártoljuk a hazai színészetet!" 2. o. 
Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok. 496/1890 és 12139/1890. 
VI. 20. — Ujvidék. XV. évf. 1890. IV. 20. 16. sz. — Ua. XVI. évf. 1891. III. 8. 11. sz. 
Ua. XV. évf. 1890. 16., 17., 18., 19., 20., 21. sz. — Ua. XVI. évf. 1891. 11.,12., 13., 14., 
15.. 16., 17. sz. 
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Az operetteket és népszínm űveket kedvelő  közönségnek ebben a szezon-
ban volt alkalma arra is, hogy több vígjátékot és néhány színm űvet is lásson 
Bokodyék előadásában. A társulatnak nem volt nevesebb primadonnája, így 
nem csoda, hogy a műsor jellege megváltozott. Ez is oka lehetett annak, hogy 
a közönség pártfogása lanyhult, a februárban rendezett bálak pedig kimerí-
tették a polgárok szórakozásra szánt pénzügyi alapjait. Hogy a közönség 
rokonszenvét ne veszítsék el teljesen, március közepén K. Kopácsi Juliskát 
hívták meg vendégszereplésre. Neki köszönve újra megtelt a néz őtér. A 
színésznőt virágcsokrokkal és szűnni nem akaró tapsokkal jutalmazta a közön-
ség, hiszen a „Madarász"-szal, a „Szép Heléná"-val, a „Náni"-val és a 
„Szultán"-nal visszahozta számukra azt a színpadi világot, mely a színházat 
jelentette ennek a közönségnek.loi) 

Az 1893-as esztendőben két társulat is ellátogatott Újvidékre. Bokodyék 
március 26-án távoztak, Zoltán Gyula pedig november 26-án kezdte meg 
működését. A Dungyerszki színház még nem készült el, így az Erzsébet-
szálló nagytermében állították fel az ideiglenes színpadot. Zoltán Gyula még 
kevesebb pártolásban részesült, mint elődje. Az előadások nagy részét most 
is a prózai színpadi művek képezték, és még az sem segített, hogy a társulat 
oszlopos tagja, a tehetséges Donáthné Örsi Aranka volt, aki súgó nélkül 
játszotta végig a nehezebbnél nehezebb prózai szerepeket. Jutalomjátéka 
alkalmából „mindössze egy csokor virág"-ot kapott, annak ellenére, hogy 
kitűnő  színésznőnek tartotta a helybeli kritika. A vendégszereplésre Szabad-
káról meghívott Rakodczay Pál sem távozott sikerélménnyel Újvidékr ől, 
mert a meghírdetett három el őadás (Velencei kalmár, Lear király, Lengyel 
zsidó) nem keltette fel a közönség érdekl ődését. 

A színházi tudósításokban csak elvétve bukkanunk olyan leírásokra, 
melyek a látott el őadások elemzésére vállalkoznának. Mindössze egy-két 
mondat utal a látottakra, olyan esetekben, amikor kellemes élményben volt 
része a nézőnek, vagy amikor kínos volt számára végigülni egy-egy el őadást. 
így pl. Karczag Vilmos „Lemondás" című  négyfelvonásos drámáját jó hír 
előzte meg és ezért telt ház el őtt mutatta be a társulat. Donáthnéról elismer ő  
hangon nyilatkozott a kritika, ugyanakkor Deréki Antal játékát sok kifogás 
érte: máskor ne forgassa szemeit és kevesebb pátosszal játsszon. Ebb ől a 
rövid megjegyzésből, valamint a Szapári Janka játékával kapcsolatban már 
idézett észrevétel alapján nagy vonalakban következtetni lehet arra, hogy 
milyen színészi eszközökkel valósították meg a m űsoron levő  prózai darabokat. 
Talán ebben is kereshető  annak az oka, hogy miért volt nagyobb becsülete 
az operetteknek, népszínm űveknek a drámák ellenében. A könnyed, termé-
szetesebb játékstílus közelebb állt a közönséghez, mint a fellengz ős, eről-
tetett szónokiasság és mesterkélt ünnepélyesség.lo 2) 

Ezért nem kell csodálkozni azon, hogy 1894-ben, amikor a „Suhanc" 
című  operettet jobb híján zongorakíséret mellett játszotta az akkor Újvidéken 
vendégszereplő  színtársulat, a színházi tudósító megjegyezte : több operett 
szerepeljen a műsoron, még az se baj, ha nem tudják biztosítani a zenekari 
kíséretet. Berczik Árpád „A parasztkisasszony" cím ű  népszínművének bemu-
tatása alkalmából pedig azt jegyezte fel a krónikás, hogy Kömley K. tánca 

Ua. XVII. évf. 1893. 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. sz. 
Ua. XVIII. évf. 1893. 49., 50., 51., 52., 53. sz. 
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többet ért az egész darabná1. 103) Karczag Vilmos „A hitves" cím ű  színművét 
be sem mutathatták Újvidéken, pedig Molnár Gizella jutalomjátéknak 
választotta. A közönség nem jött el a meghirdetett el őadásra. 104) 

Az 1893. évben szerzett rossz tapasztalatok arra ösztökélték Zoltán 
Gyulát, hogy egy újvidéki 12 tagú színpártoló bizottság megalakítását szor-
galmazza a magyar színészet ügyének fellendítése céljából. Ennek a bizott-
ságnak az lett volna a feladata, hogy a közönség igényeit ismerve kiválassza 
azokat a darabokat, amelyek színházba csalogatnák a néz őket, és ily módon 
megtörne az a sok évi közöny, mely az itt vendégszerepl ő  társulatokat végig-
kísérte. Zoltán Gyulának ez a kezdeményezése eredménytelen maradt. A 
Dungyerszki színház, melyre számított, nem készült el, társulata gyenge 
színészekből állott, és ezen még az sem segített, hogy Kömley Gyulával 
társult 1894 novemberének végén. Az újonnan összetoborzott együttes 
egy-egy előadás előtt gyakorolta be a műsoron levő  színdarabokat és ez meg-
látszott az előadások minőségén. Továbbra is a prózai darabok domináltak, 
amelyek már előzőleg sem nyerték meg a közönség tetszését. Az összecsapott, 
silány kivitelezés csak ártott a komolyabb igény ű  előadásoknak, s a közön-
ség a továbbiakban sem ült be szívesen a néz őtérre, ha színművet hirdettek 
a színházi plakátok. Az egyébként nagysiker ű  Herczeg Ferenc-vígjátékot, 
„A három test őr"-t ugyanúgy üres néz őtér fogadta, mint a „Búbos pacsirtá"-t, 
vagy „A férjek iskolájá"-t. Az egyszer megingott bizalmat nem lehetett 
máról holnapra visszaszerezni. 

Paradox módon ez a társulat volt az els ők között, amely annak ellenére, 
hogy többet ártott, mint használt a magyar színügynek Üjvidéken, eltávozása-
kor némi pénzbeli támogatást kapott a várostól. 1p5) 

A milleneumi ünnepségekre való készül ődés hangulata Újvidéken is 
éreztette hatását. A magyar szupremációs törekvések megvalósítása érdekében 
a cselekvőképesebb polgári réteg nemcsak a politikai, de a m űvelődési életben 
is tevékenyen részt vett. Az Ujvidék 1895-ben megjelen ő  számai pl. nemcsak 
akkor foglalkoztak a magyar színügy állapotával amikor megérkeztek a 
vándorszínészek, hanem már "azt megel őzően is kísérletet tettek a kérdés ' 
rendezésére. 

A szerb főgimnáziumi ifjúság besedája alkalmából 1895. január 26-án 
ünnepélyes keretek között nyitották meg az állítólag 800 fér őhelyes Dungyer-
szki színházat, melyet „a modern m űigényeknek megfelelően" rendeztek be. 
A díszleteket a Magyar Királyi Opera és a Nemzeti Színház fest ője, Spanraft 
készítette, 150 izzólámpa adta a „villamos világítást", a zsinórpadlás Galló 
ismert színházi gépész utasításai szerint készült, a nagy függöny pedig Apollót 
és a kilenc múzsát ábrázolta. A néz őtéren 30 páholy, 130 zártszék, 83 erkély-
ülés és 71 karzati ülés volt. A színpadról és az öltöz őkről viszont azt jegyezte 
fel a krónikás, hogy azok kisméretűek lettek. 1.06) 

Az a tény, hogy Újvidéken felépítették a színházat, még akkor is, ha 
az magántulajdonban volt, ösztönz őleg hatott. A város felelős állásban lévő  
néhány polgára mozgalmat indított a magyar színészettel kapcsolatban fel-
merült problémák tényleges' orvoslása céljából. A Magyar Kaszinó kezde- 

Ua. XIX. évf. 1894. X. 21. 42. sz. 
Ua. XIX. évf. 1894. XII. 16. 50. sz. 
Ua. XIX. évf. 1894. 33., 34., 39., 41., 42., 43., 48., 49., 50. sz. 

xos) Ua. XX. évf. 1895. II. 3. 5. sz. 
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ményezésére 1895. február 27-én dr. Perczel János törvényszéki bíró elnök-
lete alatt kb. harmincan vettek részt azon a megbeszélésen, amely kimondta, 
hogy színügyi bizottságot kell alakítani, amely a közönség és a majdan ven-
dégszereplő  társulatok érdekeit szem el őtt tartva elmozdítja a holtvágányra 
jutott magyar színészet ügyét. Évek során részben azért került erre sor, mert 
rossz társulatok kaptak játszási engedélyt. P. Popovits István polgármester 
azt javasolta, hogy ezentúl a színügyi bizottság véleménye alapján kell majd 
dönteni afelől, hogy a jelentkező  igazgatók közül ki szolgálhatja a magyar 
színészet ügyét Újvidéken. 107) 

Egy április végén megjelent vezércikk arról értesítette az olvasókat, 
hogy dr. Perczel János elnöklete alatt megalakult az újvidéki színügyi bizott-
ság, s ily módon kiküszöbölhető  lesz az, hogy harmadrendű  társulatok kap-
janak szerződést. Emelkedőben van a magyarok száma a városban, a magyar 
nemzeti művelődés fejlődésére, melyhez a színészet is odatartozik, hatványo-
zottan oda kell figyelni, mert nemzetiségi területr ől van szó. Itt az idő, hogy 
a szavakat tettek váltsák fel. A cikk írója szerint példamutató az az összetartó 
magatartás, mely az újvidéki szerb polgárságot jellemzi, amikor nemzeti 
kultúrájuk ápolásáról, ébrentartásáról van szó.los) 

Ugyancsak ez év elején Königstadtler Ottó tollából a tárca-rovat két 
visszaemlékezést közölt. Hegyi Aranka alakját idézte fel az egyik, aki mint 
kezdő  színésznő  két hetet töltött Újvidéken. A színházban, amely a Deák 
Ferenc téren (Trifkovi ć  tér) állott, szerb, német és magyar társulatok fel-
váltva játszottak. Ekkor a magyar színészet gyermekkorát élte Újvidéken. 
Csóka Sándor társulatának vendégszereplését is megemlítette a lap. Ver őné 
Margó Célia frappáns alakját igyekezett feleleveníteni, aki Párizsban készült 
jelmezeiben a csodát varázsolta a színpadra, s ezért a rendkívüli. tüneményért 
érdemes volt estéről estére a színházba járni. 3- 09) 

Halmay Imre szabadkai társulatának érkezésér ől már március végén 
hírt adott az Ujvidék. A színházi beszámolókat ebben az évben Königstadtler 
Ottó írta. Megállapította, hogy az elmúlt években gyenge társulatok kezében 
volt a magyar színügy, minek következtében az újvidékiek sokszor nem vettek 
tudomást a színházi el őadásokról. Éppen ezért Halmay nehéz feladat el őtt 
állt, Königstadtler pedig reméli, hogy ennek a társulatnak sikerül majd 
visszahódítania a közönséget. 

A cikkíró azon a véleményen volt, hogy a városi közgy űlésnek odakellene 
hatnia, hogy a város legalább egy hónapra bérelje ki Halmay társulata számára 
a színházat, mert Dungyerszkinek el őadásonként 60 forintot kell fizetni ( régi 
színházért csak 6 forint volt a bér), ami nagy mértékben növeli az igazgató 
napi kiadásait, ugyanis a zene 20 forintot, a színlapok 5-6 forintot, a személy-
zet fizetése 50-60 forintot tesz ki, tehát naponta 150 forint az az összeg, 
amit az igazgató köteles ki fizetni. Ha viszont a város bérelné ki a színházat, 
akkor Halmaynak megmaradna a színházbér összege, és azt felhasználhatná 
olyan fővárosi művészek vendégszerepeltetésére, mint Blaha Lujza, Jászai 
Mari, Hegyi Aranka, Márkus Emilia, Küry Klára stb. Ez egyben azt is jelen-
tené, hogy a magyar színészet olyan képvisel ői lépnének Újvidéken is szín- 

107) Ua. XX. évf. 1895. III. 3. 9. sz. „Színpártoló Egyesület". 
fos) Ua. XX. évf. 1895. IV. 28. 17. sz. „A magyar színészet érdekében". 
fos) Ua. XX. évf. 1895. III. 10. 10. sz. Königstádtler Ottó: „Ifj. Bokor József". — Ua. 

III. 31. 13. sz. Königstádtler Ottó: „Hegyi Aranka". 
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padra, akik biztosítanák a színvonalas színházi el őadásokat, és nem kellene 
szégyenkezni amiatt, hogy míg más hasonló városokban, pl. Zomborban, 
ahol ingyen színházat kap az igazgató, és a színházi kultúra nívója idényr ől 
idényre emelkedik, addig Újvidéken minden évben rosszabbnál rosszabb 
társulatok a szószólói a nemzeti művelődés eme fontos ágának. 11o) 

Halmay Imre társulatával május 4-én kezdte meg az újvidéki színi idényt. 
Az előzetesen megjelentetett hírben arról olvashatunk, hogy az egyébként 
kitűnő  társulat műsoráról ezentúl a színügyi bizottság gondoskodik majd. 

A megnyitó előadás ünnepélyes keretek között zajlott le. A Rákóczi 
induló után az igazgató köszöntötte a várost és Dungyerszkit, aki szintén 
ott volt az előadáson. 

Műfaji szempontból a bemutatott színpadi m űvek valóban változatosak 
voltak. A szép emléket maga után hagyó Csóka-társulat az operettek és nép-
színművek kitűnő  tolmácsolója volt, Halmayék műsorán ezek mellett helyet 
kaptak a drámák, vígjátékok, klasszikus tragédiák is. A prózai színpadi m űvek-
hez nem szokott közönség szép számban jelent meg a „Hamlet" el őadásán, 
a krónikás szerint „disztingváltan viselkedett", csak az ajtózörejek zavarták 
meg gyakran az emelkedett hangvétel ű  produkciót. Sardou „Fedorá"-ját a 
kiváló Arday Idával a címszerepben telt ház el őtt játszották. Az el őadás 
összhatásán Szakács Andor rontott, mert játéka „mód nélküli gépies recitá-
lás"-ból, „oda nem ill ő  hadonászás"-ból, egy-egy fogcsikorgatásból és „a 
változatosság kedvéért egy-egy felkiáltás"-ból állott. 

A félhelyáras ifjúsági előadások keretében Katona „Bánk Bán" cím ű  
színművét is bemutatták. Úgy tűnik, ennek a társulatnak végre sikerült 
elérnie azt, hogy a prózai darabok az őket megillető  helyre kerültek a megvaló-
sított műsoron belül, és a közönség sem idegenkedett többé t őlük. A már 
említett Arday Ida mellett Hahnel Aranka, Boross Endre, Molnár László, 
Mátrai József voltak azok, akik a komolyabb m űfaj útjait egyengették több-
kevesebb sikerrel. 11l) 

Halmay még három ízben járt Újvidéken társulatával, 1895 októberében, 
a következő  év áprilisában és októberében. Továbbra is a változatos m űsor és 
harmonikus, kifogástalan el őadások jellemezték a társulat m űködését. Dumas 
„Kaméliás hölgy"-e olyan ünneplésben részesült, amilyenre még nem volt 
példa Újvidéken. Hahnel Aranka mellett a fiatal és tehetséges Szohner Olga 
is hozzájárult az est sikeréhez. A „Szép Darinka" szerb és magyar anya-
nyelvű  közönsége szintén elégedetten távozott a színházból. Az ifjúsági 
előadásokon mind tömegesebb lett a látogatottság. A „Liliomfi" és a „Corio- 

Ua. XX. évf. 1895. III. 31. 13. sz. Königstadtler Ottó: „A színészet Újvidéken". 2. o. 
Ua. XX. évf. 1895. 17., 19., 20., 21. sz. -- Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. 
Közigazgatási iratok. 16484/1894. IX. 18. -- Újvidék Szabad Királyi város Tanácsához 
érkezett Halmay kérelme, melyben engedélyt kért arra vonatkozóan, hogy els ő  rendű  
társulatával 1895. márciusától Újvidéken vendégszerepelhessen. Ugyanekkor Dungyer-
szki Lázár engedélyét is kérte, hogy bérbe vehesse a színházat. A helyhatósági engedélyt 
március 1-től számított két hónapra adták meg. -- Ua. 1737/1895. I. 27. -- Ebben a 
leiratban arról értesítette Halmay a Városi Tanácsot, hogy a Szerb Nemzeti Színház 
intendánsával, Hadzsics Antallal megegyeztek abban, hogy februárban két bemutat-
kozó előadást tart a társulat, majd pedig a Szerb Nemzeti Színház után hat-nyolc hétig 
terjedő  időszakra veszi igénybe a játszási engedélyt. 
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lanus" szerepelt műsoron, az utóbbi címszereplőjét, Molnár Lászlót zajos 
tapsvihar köszöntötte 112) 

A milleneum évében Csíky László és Csige Böske csatlakozott ehhez a 
társulathoz. Hahnel Arankának méltó partnere lett Csíky László, mint ez a 
„Lowoodi árva" előadásán is bebizonyosodott, viszont az el őadás többi 
szereplőjéről azt jegyezte meg a színházi beszámoló, hogy inkább ott se lettek 
volna a színpadon. 

Hahnel Aranka nemcsak drámai szerepeiben nyerte meg a közönség 
tetszését, hanem vígjátéki h ősnőként is zajos sikereket aratott. Ismerve az 
újvidéki viszonyokat, ahol általában mindig ugyanaz a közönség ült be a 
nézőtérre, és ezért állandóan kifogásolták a reprízeket, nagy teljesítményként 
könyvelhetjük el az 1896. április 16-i el őadást (Sardou: „Váljunk el!"), mely-
ben a Cyprienne-t kit űnően alakító Hahnel Aranka miatt arra kérték az igaz-
gatót, hogy tűzze még egyszer műsorra a vígjátékot. „A n ők barátja" című  
Dumas-vígjáték szintén két alkalommal volt m űsoron. Ebben az idényben 
az egészséges humorú Miklóssy Gyulát is kiemelte az egyébként még mindig 
szűkszavú színházi bírálat. 113) 

Halmayék utolsó vendégszerepléséről keveset jegyzett fel a korabeli 
krónikás. A műsor továbbra is változatos volt. Arday Ida Sophoklesz „Elekt-
rájá"-val szerzett újabb érdemeket. Az el őadások közönségét általában bér-
letrendszer alapján szervezték. Adataink vannak arra vonatkozóan is, hogy 
1896 októberében a páholybérlet 30, a zártszékek els ő  két sora 8, a többi 
ülőhely 6 forint volt. A bérletet igénybe vev ők száma ismeretlen maradt 
előttünk.114) 

A színügy újvidéki állapotáról értekez ő, 1897 májusában megjelent cikk 
többek között Halmay társulatával is foglalkozott. Megállapította, hogy 
Halmayékat kivéve, kevés jó színtársulat fordult meg a városban, de sajnos, 
Halmay előző  év októberében „könnyű  lábu balettezőkre bízta a magyar 
színügy újvidéki fejlesztését, és a kivívott sikert teljesen eltáncoltatta." 115) 

Hogy mennyiben helyénvaló ez az utólagos bírálat, arra vonatkozóan 
nagyon nehéz állást foglalnunk, mert a megtartott el őadások után leközölt 
hírek csak ritkán foglalkoztak az el őadások színvonalának elemzésével, s 
ha volt is ilyen jellegű  megjegyzése a tudósítónak, abból csak az derült ki 
néhány szűkreszabott észrevétel erejéig, hogy milyen volt a színészek össz-
játéka, ki nyújtott átlagon felüli művészi teljesítményt, telt vagy pedig fog-
híjas ház előtt játszottak-e a színészek. 

A művelődési élet fellendülését bizonyítandó, újvidéken 1895-ben és a 
milleneum évében Halmay társulata mellett Bokody Antal (1895, széptember) 
és Körösi Bertalan is (1896 december) megjelent. Mindkét igazgató arra 
törekedett, hogy megnyerje a közönség pártfogását, azonban a- nagy sikereket 
elért Halmay mellett nem tudtak érvényesülni kis létszámú társulataikkal. 
Ezen még a milleneumi ünnepi hangulat sem segített, mert a közönség, mely 
hosszú évek után mégiscsak megérte, hogy végre a lehet őségekhez mérten 

Ujvidék. XX. évf. 1895. 42., 43. sz. 
Ua. XXI. évf. 1896. 13., 15., 16., 17. sz. 
Ua. XXI. évf. 1896. 39., 40., 41., 42., 43. sz. 
Ua. XXII. évf. 1897. V. 30. 22. sz. „G. M." aláírású cikkíró. 
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megfelelő  környezetben, a Dungyerszki színházban színvonalas színházi 
esték tanúja lehetett, többé nem volt hajlandó olyan együttest kitüntetni a 
bizalmával, amely az átlag szintet sem érte el el őadásaival. Kőrösiék valamivel 
jobban jártak, mert három este Kaffkáné Hegyesi Mari vendégjátéka zsúfolt 
nézőteret biztosított a számukra. 11s) 

A XIX. század utolsó éveiben mintha rendez ődött volna kissé a magyar 
színészet ügye Újvidéken. Ez különösen abból látszik, hogy egy-egy szín-
vonalasabb társulat két-három egymást követ ő  évben is megpályázta az 
újvidéki színházat. Halmayék után Somogyi Károly, a pécsi színház igazgatója 
három egymásutáni tavaszi, illetve őszi szezonban több héten át a városban 
vendégszerepelt. Társulatának állandó törzsgárdája volt, általában a pécsi 
idény után érkeztek Újvidékre jól begyakorolt el őadásokkal, tehát ezt a tár-
sulatot nem jellemezte az a rossz gyakorlat, hogy produkcióikat közvetlenül 
a bemutató előtt állították színpadra, ami azután kihatott az el őadások minő-
ségére, függetlenül attól, hogy esetleg jó színpadi szövegr ől és tehetséges 
színészekről volt szó. A változatos műsorpolitika szintén Somogyiék erényei 
közé tartozott, a közönség számára ily módon biztosított volt a választás 
lehetősége. Az operetteket, népszínműveket, zenés darabokat kedvel ők mellett 
azok is szívesen eljártak a színházba, akik az igényesebb m űvelődés hívei 
voltak. Számos modern francia darab, melyet el őszeretettel kultivált Somogyi 
társulata, új színnel gazdagította a magyar színészetet is Újvidéken. Egyesek 
szerint ezek a színpadi m űvek káros hatással voltak a jó erkölcsre, másoknak 
viszont az volt a véleménye, hogy az ilyen el őadásokat nem kell a fiatalságnak 
is megtekintenie, az úgynevezett délutáni zónael őadásokat amúgy is az ő  
számukra szervezik. 

Az 1897. esztendőben két alkalommal is eljöttek Somogyiék. A tavaszi 
idény másfél, a koraőszi pedig egy hónapig tartott. A második vendégszerep-
lés nem sikerült olyan jól, mint az els ő . Állandóan üres ház előtt játszottak, 
még a páholybérlők is elmaradtak. A közönség határtalan közönye arra kész-
tetett néhány jelentős állami hivatalt betölt ő  értelmiségit, hogy megmentse 
a jobb sorsra érdemes igazgatót a „zátonyrajutástól". Már említettük, dr. 
Dévich László királyi törvényszéki elnök 1897. szeptember 8-án értekezletet 
hívott össze, melyen egy nyolctagú bizottságot választottak azért, hogy az 
„a hazafias közönség körében" bérletet gy űjtsön. Ennek a kezdeményezésnek 
az lett az eredménye, hogy a közönség „t űrhető  számban" jelent meg az 
előadásokon. Valószínű, a Somogyiék műsorpolitikájában beállt rövidzárlat 
is hozzájárult az előállt helyzethez, ugyanis gyakori volt az ismétlés, az el ő-
adások nagy részét háromszor is látta már a közönség. A színészek játékát 
is több esetben bírálat érte. Ebben az idényben Miklóssy Gyulával kapcso-
latban pl. azt írta a tudósító, hogy „balkézzel való meglehet ős ízléstelen gesz-
tálás csak nem jogosít fel senkit els őrendű  komikus szerepek betöltésére". 
Az előadások felületesek voltak, Bisson „Az államtitkár úr" cím ű  vígjátékának 
bemutatóját majdnem üres nézőtér ' fogadta, ismétléskor pedig úgy írtak 

116) Ua. XX. évf. 1895. 3., 36., 38. sz. Bokody Antalnak ekkor harminchat tagú társulata 
volt. — Ua. XXI. évf. 1896. XII. 13. 50. sz. — Ua. XXII. évf. 1897. I. 3. 1. sz. — 
Levéltár: Fond magistrata. Novi. Sad. Közigazgatási iratok. 22432/1896 XI. 6. 
Körösi Bertalan kérelme a Városi Tanácshoz, melyben harminctagú társulata számára 
helyhatósági engedélyt kért 1896 decemberére. A kérelemnek helyt adtak, és az enge-
délyt 1896. december 10-től 1897. január 10-ig megadták. 
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róla, mint erkölcstelén darabról. Hogy miért részesült ilyen elbírálásban a 
vígjáték, nem derült ki a kritikából. 11?) 

A Dungyerszki színház megnyitója alkalmából közölt leírásban többek 
között az is szerepelt, hogy a melléképületek (pl. színházi öltöz ők) nem felelnek 
meg mindenben a követelményeknek. A rend őrség 1899 elején tűzbiztonsági 
és egészségvédelmi okokból bezáratta a színházat. A közigazgatási bizottság 
január 23-án Dungyerszki jelenlétében megvizsgáltatta az épületet, és az 
elkészült jegyzőkönyv alapján -- melyben az állt, hogy a ruhatár építésére 
vonatkozó észrevételt kivéve, az épület egészségi és t űzbiztonsági feltételei 
nem kielégítőek — olyan döntést hozott, hogy amíg a javításokat nem végzik 
el, nem tarthatnak előadásokat a színházban. A minisztérium az erre vonatkozó 
főkapitányi végzést meger ősítette. A tervek szerint a tavaszi idény kezdetére 
el kellett volna készülnie a javításoknak. 11a) 

Magyar társulat 1898 folyamán nem járt Újvidéken. Valószín ű, arról 
volt szó, hogy még mindig nem alakultak ki a kedvez ő  viszonyok, a színház-
igazgatók bizalmatlanok voltak a várossal szemben, hiszen a többéves gyakor-
lat arról győzte meg őket, hogy külső  segítségre nemigen számíthatnak. A 
közönség pártfogása viszont még a legjobb társulatok esetében sem volt egyér-
telmű, nem jelentett kézzelfogható, biztos jövedelmi forrást. 

A Városi Tanácshoz 1899 elején négy színházigazgató nyújtotta be kér-
vényét Csóka Sándor (Kecskemét), Pesti Ihász Lajos (Szabadka), Halmay 
Imre (Szentes) és Deák Péter (Zombor). A játszási engedélyt Csóka Sándor 
kapta, feltehetően azért, mert az 1890-es és 1891-es vendégszerepléskor emlé-
keztetessé tette nevét kit űnő  társulatával az újvidékiek körében. A színház 
átalakítási munkálatai nem fejez ődtek be április elejéig, ezért Csóka újabb 
kérelemmel fordult a Tanácshoz, melyben a helyhatósági engedély meghosz-
szabbítását kérte, és magára vállalta azt is, hogy ha nem készül el a színház 
májusig, akkor nyári színkört építtet, és ott tartja majd el őadásait. Az enge-
délyt június végéig megadta a Tanács. 119) 

Az Ujvidéki Hírlap április 8-án közölt egy hírt arra vonatkozóan, hogy 
a szabadkai színház igazgatója, Pesti Ihász Lajos el őző  nap Újvidéken járt. 
Miután a Dungyerszki színház nem alkalmas előadások tartására, telket kért, 
melyre nyári színkört akar építtetni. A hírközl ő  reményét fejezte ki, hogy 
Pesti Ihász kérelmét majd teljesíti a Tanács. Ugyanakkor megjegyezte: ideje 
volna már a magyar színügy kérdését végleg megoldani. 120) 

Ez a két egymásnak ellentmondó adat is arra enged következtetni, hogy 
a magyar színügy kérdésével Újvidéken még mindig csak alkalomszer űen 
foglalkoztak mind a hivatalos szervek, mind pedig a sajtó. Ez utóbbi nem tájé-
kozódott kellőképpen a dolgok állásáról, gyakran más érdekeket képviselt, 

Ujvidék. XXII. évf. 1897. 17., 18., 19., 20., 21., 22., 35., 37., 38., 39., 40. sz. — A 
színházi tudósítások „G." vagy pedig „G. M." jelzéssel jelentek meg. — Levéltár: 
Fond magistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok. 10058/1897 V. 14. — Somogyi 
kérelme a Városi Tanácshoz, melyben helyhatósági engedélyt kér 1897 augusztusának 
második felétől . Az engedély 1897. augusztus 16-tól október 16-ig megadták. 
Ujvidék. XXIV. évf. 1899. I. 29. 5. sz. — Ujvidéki Hírlap. VIII. évf. 1899. I. 14. 2. sz. 
és I. 28. 4. sz. 
Ua. VIII. évf. 1899. II. 4. 5. sz. „Színház" 1. o. — Ua. II. 11. 6. sz. „Lesz hát magyar 
színház" 2. o. — Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok. 9349/1899. 
IV. 14., előszám 4450/899. Csóka Sándor újabb kérelme. 

125 Ujvidéki Hírlap. VIII. évf. 1899. IV. 8. 14. sz. „Színház". 4. o. 
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és multán nem volt a városnak színügyi bizottsága, információit másod- vagy 
harmadkézből vette. A viszonyokba való betekintést számunkra az is megne-
hezíti, hogy hiányosak a vonatkozó levéltári adatok, így a hetilapokban közzé-
tett tudósítások hitelességét nem lehet minden esetben leellen őrizni. Azt 
sem tudjuk, végül is miért maradt el Csóka Sándor társulatának vendég-
szereplése, hiszen a játszási engedélyt megkapta a Tanácstól. 

Az Ujvidéki Hírlapban jelent meg az a közlemény is, mely szerint május 
végén Somogyi Károly, a pécsi színházigazgató arra kérte a Tanácsot, enge-
délyezze számára október, november és december folyamán a színházi el ő-
adásokat. A kérelemben Somogyi hangsúlyozta, amennyiben nem tudják 
biztosítani a közönség pártfogását, eláll a kérelemt ől. A közlemény írója 
megelégedéssel állapította meg : végre itt az alkalom, hogy Újvidék a téli 
szezonban lásson vendégül egy kit űnő  társulatot. 121) 

A helybeli sajtó ebben az évben is aránylag sokat foglalkozott a színház-
zal, különösen az Ujvidéki Hírlap, amely minden kisebb megmozdulásról 
hírt közölt. Október közepén már jelezte Somogyiék érkezését. A meghirdetett 
bérletre is számosan jelentkeztek, ami nemcsak azért történhetett meg, mert 
az előző  évben nem járt magyar társulat Újvidéken, hanem azért is, mert 
Somogyiék jó társulat hírében állottak, és els ő  vendégszereplésük idején 
előadásaikkal nagy sikert arattak. Továbbá arról is olvashatunk a színházi 
hírekben, hogy október 15-én értekezletet tartanak a magyar színészei pár-
tolása ügyében. Hogy valójában megtartották-e ezt a gy űlést, és milyen hatással 
voltak az ott elhangzottak az 1899-ben lezajlott színházi el őadások látogatott-
ságára, nem tudtuk megállapítani, mert a sajtó többé nem foglalkozott ezzel 
a kérdésse1. 122) 

Közvetlenül Somogyiék vendégszereplése el őtt „Magyar színészei 
Újvidéken" címmel vezércikket közölt az Ujvidéki Hírlap. Arra a kérdésre, 
hogy miért nem volt Újvidéken az el őző  évben magyar nyelvű  színházi 
előadás, a cikkíró megjegyezte : néhány színházigazgató „diszkreditálni" 
akarta a várost, mert véleményük szerint itt nem támogatják kell őképpen a 
magyar színészetet, holott csupán arról van szó, hogy ez a közönség nagyon 
igényes, akármilyen előadást nem tisztel meg a jelenlétével. Somogyi most 
a főszezonban jön, mert ő  hivatásának magaslatán áll, missziót teljesít, amely 
két fontos tényez őből áll: az egyik a nemzeti, a másik a kulturális rendeltetés. 
Ezen belül az a feladata, hogy a „két kultúrát, a szlávot és a magyart áthidalni 
elősegítse." Csóka Sándor már egyszer meghódította Újvidéket, de az utána 
következők semmivel sem járultak hozzá ahhoz, hogy . a magyar színészet 
számára kivívják azt a megbecsülést, amely őt a művelődési életben betöl-
tött szerepéért megilletné. A vezércikk írója bízik abban, hogy Somogyi jeles 
társulata eleget tesz majd azoknak az elvárásoknak, amelyek reprezentatív, 
színvonalas előadások révén lehetővé teszik a magyar színházkultúra befoga-
dását. 123) 

Mayer József, az Ujvidék tudósítója írta azt a cikket, amelyben már az 
asszimilációs mozgalom eszméi is megfogalmazást nyertek. Somogyiék az 
elmúlt két hét alatt nagy sikerrel m űködtek, nap nap után „jól látogatott ház" 

Ua. VIII. évf. 1899. V. 27. 21. sz. „Téli színház" 2-3. o. 
Ua. VIII. évf. 1899. X. 14. 41. sz. „Jönnek a színészek" 2 o — Ua XI. 4. 44. sz. 3. o. 
Ua. VIII. évf. 1899. X. 28. 43. sz. „Magyar színészet Újvidéken" 
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előtt játszottak, ami azt bizonyítja, hogy valóban els őrendű  a társulat. Ez 
alkalommal az is bebizonyosodott, írta többek között Mayer József, „hogy 
csak a magyarság legszorosabb összetartása képes ezen exponált helyen a 
magyarosodás feladatát keresztül vinni". Itt a kultúrmissziós feladat már 
egyértelműen a magyarosodás feladatával egyenl ő  és a célkitűzéseket is ebben 
a szellemben fogalmazta meg : „Lehet, hogy csak hosszú fáradalmak után 
érhetjük el, de addig is a legnagyobb buzgalommal, a legnagyobb kitartással 
rajta leszünk, hogy magyar legyen itt minden életünk, társadalmunk, keres-
kedelmünk." 

Példaképpen Temesvárt említi, amely német város volt, de a század 
végére hathónapos lett a magyar színi évad, s ez els ősorban Krecsányi kitűnő  
társulatának köszönhet ő . Somogyiékra hasonló feladat vár Újvidéken. 124) 

Az, Ujvidéki Hírlapban Königstádtler Ottó összegezte észrevételeit 
Somogyi társulatával kapcsolatban. Az együttes már két hete valóban ünnep-
napokká varázsolt minden színházi estét. Úgy látja, hogy a „valódi színészet 
színe-java" ebben a társulatban összpontosult, a közönség pedig fokozódó 
érdeklődéssel tekint minden újabb bemutatójuk elé. Különösen az el őadások 
kivitelezésére hívja fel a figyelmet Königstádtler, mert az minden esetben 
kifogástalan. Ilyen stílszerű  díszleteket, kosztümöket nemigen láttak még az 
újvidékiek, sőt más városokban is csak ritkán képezte elismerés tárgyát a 
színpadkép és a jelmezek. 125) 

Mayer József beszámolójában a magyar színészet ügye politikai dimem-
ziókat kapott, az értékek meghatározásakor a szupremációs törekvések szem-
pontjai érvényesültek, a művelődés s ezen belül a színház mint a magyarosodás 
eszköze, megkülönböztett helyet kapott a társadalmi életben. 

A színház szerepéről, társadalmi helyzetéről vallott nézeteket kétféle 
álláspont alakította ki. Az a réteg, amely politikai fórumnak tekintette a szín-
házat, minden megnyilvánulását ebb ől a felfogásból elemezte. Számukra a 
színház elsősorban a magyarosodás eszköze volt az olyan területeken, ahol 
a lakosság többségét valamely nemzetiség alkotta. Ilyen helyeken az elbírálás 
egyetlen mérvadó aspektusa az volt, mennyiben tudta egy-egy vendégszerepl ő  
társulat bebizonyítani, hogy a magyar kultúra fölényéhez nem fér kétség, 
mennyiben tudott nevel ően hatni a közönségre olyan kimondottan magyar 
eredetű  színpadi művekkel, melyekben a magyar faj vélt pozitív sajátságai 
jutottak kifejezésre, vágy amelyekben a feltétel nélküli hazaszeretetet nem az 
objektív valóságból eredeztették, hanem azokból a napi politikai szólamokból, 
melyek az elfogult, álromantikus, egyoldalú nemzeti érzelmeket korbácsolták 
fel. 

fgy pl. Rákosi-Beöthy „Aranylakodalom" című  darabja azért kapott 
kitűnő  kritikát, mert hazafias darabról volt szó, melyet a közönség percekig 
tomboló ünneplésben részesített. Az el őadás minőségét csak 'ebb ől a szem-
pontból értékelte Mayer József, az Ujvidék kritikusa, annak ellenére, hogy 
„Az összjáték nem volt megfelel ő, a rendezés sem volt tökéletes:. ". Tehát 
a tetszést nem a színpadi előadás, mint önálló műalkotás váltotta ki, hanem 
az írott szöveg, melyet a színészek tolmácsoltak. Az előadás az írott szöveg 
alapján készült ugyan, de' a színházi el őadás törvényszerűségei nem azonosak 

Ujvidék. XXIV. évf. 1899. XI. 19. 47. sz. Mayer József: „Nemzeti színészet". 1-2. o. 
(kiemelés: K. K.) 
Ujvidéki Hírlap. VIII. évf. 1899. XI. 18. 46. sz. Königstádtler Ottó: „Színház" 4-5. o. 
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az írott szöveg törvényszer űségeivel. Az „Aranylakodalom" valóban rosszul 
megírt színmű  volt, s a mentségére felhozott érvek sem változtathatnak azon 
a tényen, hogy a nézők ez alkalommal nem vérbeli színpadi produkciót láttak, 
hanem egy, írásművet jelenítettek meg előttük, amely a hivatalosan hirdetett 
propaganda eszköze volt. 1-26) 

Hasonló dolog történt Jókai Mór „Fekete vér" című  színművének bemu-
tatásakor is. Az Ujvidéki Hírlapban megállapították ,hogy ez a mű  ugyan 
nem dráma, de a közönség el őtt lejátszódott esemény „mind magyar -- és 
pedig a javából". 127) 

Az elmondottakkal nem azt akarjuk bizonyítani, hogy a színház nem 
lehet a politikum eszköze, hogy nem lehetnek politikai vonatkozásai. Csupán 
arról van szó, hogy egy-egy el őadás akkor lesz igazán színpadi produkció, 
ha az eszmei mondanivalót színpadi eszközök igénybevételével fejezik ki, 
és ez a kifejezésforma nem azonos a leírt gondolatok szolgaszer ű  tolmácsolá-
sával. Ezen a ponton vált külön az a kétféle nézet, mely az újvidéki színját-
szással kapcsolatos bírálatokban is kifejezésre jutott. A hivatalos politikai 
eszméket mindenáron megvalósítani igyekv ő  réteg számára az volt a fontos, 
hogy Újvidék magyar várossá fejl ődjön, s ilyen szempontból az volt a lényeges, 
hogy a színház magyaros tárgyú darabokkal traktálja a közönséget, függet-
lenül attól, hogy azok legtöbbször még a színpadszer űség és dramaturgiai 
törvényszerűség alapvető  követelményeinek sem feleltek meg. A másik, 
a népesebb tábor viszont els ősorban szórakozni akart. A fényes kiállítást, 
a ragyogó jelmezeket, a gördülékeny el őadásmódot, a jóízű  humort, a tisztán 
csengő  trillákat, a tökéletes szcenikai hatást részesítette el őnyben, bár egyre 
gyakrabban a tragikus katarzist kiváltó m űvészi előadásmódot is képes volt 
befogadni. 

Eltekintve a megszállott színházrajongóktól -- ilyenek minden korban 
vannak, és ők reagálnak igazán érzékenyen a látottakra -- a közönség többségét 
mégis azok képezik és képezték száz évvel ezel őtt is, akik nem távolodtak el 
a fogyasztói szinttől, s tudjuk, hogy ez a szint a küls ő  forma befogadásától 
csak nagyritkán tud elszaladni. Hogy kik, miért, milyen hangulatban ültek 
be estéről estére a színházba, már-már a megmagyarázhatatlan kategóriájába 
tartozik, mint ahogy az is, mikor jön létre a színpadon lév ők és a közönség 
között az a fluidum, amely felejthetetlen élménnyé minősül mindkettő  számára. 
A színháztörténetnek ez az egyik legizgalmasabb problémája, és ennek a 
megválaszolása a legnehezebb : egy ihletett pillanat következménye. Az ese-
ményeket viszont nem lehet visszapergetni, és csak küls ő, másod- vagy har-
madrendű  okokkal, körülményekkel és csakis formai szempontból lehet 
őket megmagyarázni, a lényeg azonban mindig a megfoghatatlan, a felidéz-
hetetlen szférájában marad. Hatványozottan érvényes ez az olyan jelleg ű  
színháztörténeti munkákra, amelyek egy-egy város múltjának színházi ese-
ményeit próbálják átmenteni az utókorra levéltári adatok és sz űkszavú színi 
újságcikkek alapján. Még csak olyan segítségre sem lehet számítani, mint pl. 
egy Kosztolányi Dezső, akinek színházi esszéiben id őnként szubjektív meg- 

Ujvidék. XXIV. évf. 1899. XI. 26. 48. sz. M(ayer) J(ózsef): „Nemzeti színészet". 
1--2. o. — A mentségül felhozott érv: „de ment ő  okul szolgál a Dungyerszky színház 
díszleteinek hiányossága, a személyzet csekély volta és a színpadi gépezet teljes hiánya." 

Kiemelés: K. K.) 
Ujvidéki Hírlap. VIII. évf. 1899. XI. 18. 46. sz. 
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fogalmazást nyer az az egyszeri, m űvészi élmény, mely egy röpke, gyorsan 
illanó, megismételhetetlen pillanat műve csupán, és amelyhez újból és újból 
nem térhetünk vissza. 

Az újvidéki magyar nyelvű  színjátszás történetének megírásában tehát 
csak azokra a tényekre támaszkodhatunk, melyeket a korabeli források nyúj-
tanak a számunkra. 1899-ben ezek már sokkal számosabbak, mint korábban. 
A levéltári források mellett két hetilapban is találhatunk adatokat arra vonat-
kozóan, hogyan képviselték Somogyiék a magyar színjátszás ügyét, milyen 
elvárásaik voltak azoknak, akik a színházat politikai fórumnak tekintették, és 
melyek voltak azok az előadások, amelyekre az átlagnéz ő  szívesen vál-
tott színházjegyet. 

Somogyi társulata ez alkalommal is változatos m űsorral, színvonalasan 
megrendezett el őadásokkal igyekezett öregbíteni 1897-ben megalapozott jó 
hírnevét. Vele kapcsolatban említik meg el őször a helybeli színházi tudósítók 
az előadások rendez őinek nevét, ami arra enged következtetni, hogy ekkor 
már különbséget tesznek a megrendezett és a darabokat minden koncepció 
nélkül, csak a műfaji sablonok figyelembe vétele által színpadra vitt el őadá-
sok között. Bővült tehát az észrevételek skálája, a díszlétek, jelmezek, egyéni 
színészi teljesítmények mellett az el őadások egészére vonatkozó szakmai 
megjegyzések is helyet kapnak az egyes el őadásokról írott beszámolókban. 
Az előadások szakmai szinten történ ő  megközelítésére még csak a szégyenl ős 
szárnypróbálgatás jellemz ő, a teljes élmény felmérésére pedig a kés őbbiekben 
sem kerül sor. Ennek ellenére ezek a rövid kommentárok alkalmasak olyan 
következtetések levonására, melyek nemcsak arra vonatkoznak, jó volt-e egy 
színházi előadás vagy sem, hanem arra is választ adnak, miért részesült zajos 
tapsviharban az egyik produkció, és miért volt elégedetlen a néz ő  egy másikkal, 
miért lett egy-egy primadonna, szubrett, jellamszínész vagy drámai h ősnő  
a közönség kedvence, s miért nem tüntette ki bizalmával a másik hasonló 
státusban lévő  színészt ugyanez a közönség. 

Somogyi társulatában sok kitűnő  vidéki színésszel találkozunk. Forrai 
Ferikét már első  fellépésekor „a legbájosabb szubrett" jelz ővel illették, akit 
minden alkalommal zajos tapsviharral üdvözölt a közönség. A „Baba" cím ű  
operettet másodszor az ő  jutalomjátékaként adták. A zsúfolt néz őtér rendkívüli 
ünneplésben részesítette, virágcsokrok özönével köszöntötte és 20 darab 
K.u.K. arannyal feldíszített babával kedveskedett neki. A „Bibliás asszony" 
egyike volt a legjobb szerepeinek, miért is ezüst babérkoszorúval és egy gyé-
mánt brossal lepték meg az újvidéki hölgyek. 

Lányi Edit szintén a közönség kedvencei közé tartozott. Az operettek 
férd tenorszerepeit ő  játszotta nagy sikerrel. Kit űnő  Lancelot (Baba) és 
Orlovszky herceg (A denevér) volt. Jutalomjátékként a „Nebántsvirág"-ban 
lépett fel, melyben „Alakításának temperamentumot, ismeretlen pikantériát, 
érdekességet adott. Uj volt és meglep ő" ebben a primadonna szerepkörben, 
s mint „öntudatos művész", nagy tetszést aratott. A „Bibliás asszony"-ban 
méltó partnere volt Forrai Ferikének, és ezért virágemblémát kapott galamb-
bal, melynek csőrében egy gyémántgyűrű  volt. 

A diszkrét játékú, kellemes, tömör hangú Balláné Csík Irén, aki a „Travi-
ata" Violettájaként sem vallott szégyent, a tudósítások szerint fejedelmi jelen-
ség volt a színpadon. A „Szulamit" cím ű  opera címszereplőjeként végképp 
szívébe zárta a közönség, s tapsorkánnal jutalmazta a zsúfolt néz őtér. 
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A népszínművek, operettek és operák ünnepelt baritonistája Hunyadi 
József volt. Nemcsak kitűnő  énekesnek, hanem jó színésznek ismerte meg 

. a közönség. Alakításaival kapcsolatban a leggyakrabban a „tökéletes" és a 
„felülmúlhatatlan" jelz őkkel illették. „A denevér"-ben mint Eisenstein 
kiemelkedő  teljesítményt nyújtott, Germont Györgyér ől (Traviata) pedig 
azt állították, hogy a fővárosi színpadokon sem láthatna t őle jobbat a közönség. 

A prózai szerepkörök tolmácsolói sem maradtak el a zenés darabok 
ünnepelt kedvenceit ől. Jászai Mari unokahúgát, Angyal Ilkát úgy emlegették, 
mint a vidék legjobb tragikáját. Arday Ida, T. Hadrik Anna, Tóvölgyi Margit 
és Fáy Szeréna jeles drámai hősnők, de a pálma Angyal Ilkát illette, akit a 
„Folt, amely tisztít" és a „Henschel fuvarosa" cím ű  színművekben frenetikus 
tapssal és hangos éljenzéssel köszöntöttek a „legapróbb részleteiben" is 
mesteri alakításért. 

Peterdi Sándor nagyszer ű  jellemszínész volt, akinek póztalan játékstí-
lusát a természetes színpadi mozgás és mesterkéletlen színészi gesztus jelle-
mezte. Angyal Ilka és az ő  érdeme, hogy Gerhardt Hauptmann drámája, 
a „Henschel fuvarosa" felejthetetlen élménye lett a közönségnek. 

A fiatalok közül a „rendkívül rokonszenves" „groteszk komikus", Bérczi 
Gyula volt a közönség kedvence. A „Végrehajtó"-ban „lelkes közönség" 
éljenezte, és számos emléktárgyal, babérkoszorúval ajándékozta meg. 

A hasonló szerepkört betölt ő  Szilágyi Dezs ő  fő  erényei közé a torzítás 
nélküli „jóízű  komikum" tartozott. A n őknél nagy tetszést aratott „Tekn ős-
béka" című  bohózatban egy ügyvédet alakított. Ebben a szerepben úgy jelent 
meg, hogy egy közismert helybeli fiskális maszkját, hanghordozását, modorát, 
mozdulatait és öltözködésmódját utánozta, s az ötletért kijáró vastaps nem 
is maradt el. 

És sorolhatnánk tovább a társulat tagjainak nevét, a kisebb-nagyobb 
epizódszerepekben nyújtott remek alakítások kevésbé ünnepelt napszámosait, 
akik nélkül nem írhatta volna le minden alkalommal a gyermekcip őben tipegő  
helybeli színházi kritika: „kit űnő  rendezés", „jó karének", „kitűnő, precíz 
volt a kar", „kerekded, egymásbavaló el őadás", „az együttes játék... pontos 
volt", „az előadás kifogástalanul ment" stb. 

Mint már említettük, az újvidéki sajtóban megjelent színházi tudósítások 
ebben az esztendőben foglalkoztak el őször az előadások színpadra állítóival. 
A fennmaradt színlapok minden alkalommal feltüntették a rendez ő  nevét. 
Somogyi társulatában Peterdi Sándor, Szilágyi Dezs ő, Balla Kálmán és az 
igazgató elképzelései alapján született meg egy-egy bemutató. Somogyit és 
Ballát név szerint is mindig a legnagyobb elismeréssel említették az el őa-
dásokról írott beszámolók. Az a tény, hogy a karszemélyzet „nem lógott ki" 
az előadásokból, Bércziné Horváth Irma munkájának eredménye volt. 

Az 1899. esztendőben sok, gondosan kidolgozott el őadást látott az újvi-
déki közönség a színpadi műfajok minden ágában. A rendez ők és a színészek 
gyakran kifogástalan munkájával összhangban voltak a „pazar", „fényes 
kiállítású" díszletek és a „pompás", „ízléses", „stílszer ű" jelmezek. Ebben 
az évben a színház a város m űvelődési életében valóban a maximumot jelen-
tette. Nemcsak a szórakoztatás eszköze volt, hanem a pozitív értelemben 
vett kultúrmissziós feladat betölt ője is. A „Traviata", a ;,Sulamit", a „Henschel 
fuvarosa", a „Folt, amely tisztít", a „Denevér" méltó ellenfelei voltak a 
könnyűműfaj múzsájának, a „Babá"-nak, „Mikádó"-nak, „A vörös sapká"-nak, 
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„A falu rosszá”-nak, „Az ördög mátkájá"-nak, a „Mozgó fényképek"-nek 
stb. S mindez a közönség érdekeivel, elvárásaival harmonikus egységet alkotott. 
Az egymásra találás magától értet ődő  volt, a többéves közöny, szenvtelenség 
zajos tetszésnyilvánítássá min ősült. A fukarnak, szűkmarkúnak nevezett 
újvidéki közönség nemcsak virágcsokrokkal és babérkoszorúkkal hálálta 
meg a színészek igyekezetét, .hanem értékes emléktárgyakkal is megajándé-
kozta azokat, akik felejthetetlen színházi élményben részesítették őt.128) 

Somogyi társulata szakmai és művészi szempontból kifogástalanul meg-
állta helyét. A hivatalosan értelmezett kultúrmissziós feladatot számonkér ő  
szűklátókörűség azonban, amely a „kedves és a magyar száj íze szerint való 
darab"-okra esküdött, és amely Újvidék magyarosodásának szemszögéb ől 
ítélt meg minden politikai és kulturális megmozdulást, ezzel a társulattal 
sem volt teljes egészében . elégedett. L. Gyula az Ujvidékben tette közzé 
„Megróvás" című  cikkét, melyben kifejtette, hogy a magyar szellem és a 
magyar kultúra terjesztésére kell ő  gondot fordítanak a városban, mégis 
megtörténik, „hogy színházunkon a magyar élet .és jellem bélyege nem ural-
kodik. -- Újvidéknek magyar városnak kell lenni; a józan ész és tisztességtudó 
magyar kharakter nevében kell tehát tiltakozni az ellen a m űveltségi irányzat 
ellen, mely a nyugati élet hitványságait és alacsonyságait importálja közibénk." 
Sajnálattal állapította meg, • hogy Újvidéken él néhány „ember, a ki ezeket a 
szörnyen felesleges, unalmas, frivol, triviális darabokat meg kívánja, mivel 
őket csak a vaskos helyzetekkel lehet megnevettetni, nem csoda, mert az ily 
alacsony fajta operette, bohózat vagy vígjáték megtekintése el őkelő  dolog. 

A tisztességesnek a társadalomban mindenkinek tetszeni kell, s meg kell 
értetni velök, hogy a magyar társadalom a haladás érdekében jött létre s 
erős csakis a hit, a tudomány, a költészet és erkölcs által lehet. 

Ezeket a sorokat olvasva azt gondolhatná a mai olvasó, hogy Somogyiék 
olcsó fércművekkel képviselték a magyar színészet ügyét Újvidéken, holott 
a hat hét alatt mindössze két olyan darab volt m űsoron, amely a puritán 
erkölcs híveit sértette. Mind a két el őadást zsúfolt néz őtér előtt játszották. 
A „Teknősbéká"-t az Ujvidéki Hírlap a XX. század legfrivolabb bohózatának 
nevezte, mely tele van „kétértelm ű  pikatériákkal", az Ujvidék szerint pedig 
a darab „rendkívül pikáns, némely helyen -- frivol." Mégis Balla Kálmán 
kitűnő  rendezésében „nagy hatása volt" a darabnak. A „B.A.L.E.K."-ot 
nagy élvezettel nézte végig a közönség. Benne a cselekmény helyett a hely-
zetkomikum dominált, míg az operettbohózat „maga nagy ostobaság, pikáns-
nak -- elég frivol... túltesz még a »Tekn ősbéká<c-n is" -- írta róla a 
kritikus.130) 

A közönség részér ől a legnagyobb elismerés mégis az volt, hogy a terve-
zett előadásokat Somogyi közkívánatra tíz bérlettel meghosszabította. Ez 
volt az első  eset, hogy egy vidéki társulat színészei megbecsült m űvészekként, 
emelt fővel távoztak Újvidékről, és az útravalót nem könyöradományokból 
gyűjtötték össze. 

Ujvidék. XXIV. évf. 1899. 48., 49., 50., 51. sz. Valószín ű  Mayer József volt a színházi 
tudósító. — Ujvidéki Hírlap. VIII. évf. 1899. 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50. sz. A cikkek 
szerzője Königstádtler Ottó volt. 
Ujvidék. XXIV. évf. 1899. XII. 10. 50. sz. L. Gyula: „Megrovás" 1. o. (Kiemelés: 
L. Gyula). 

no) Ua. XXIV. évf. 1899. XII. 10. 50. sz. 2. o. _ Ujvidéki Hírlap. VIII. évf. 1899. XII. 
9. 49. sz. 
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Mayer József az Ujvidékben nemcsak a színelőadásokkal, műsorpoliti-
kával, színészi alakításokkal kapcsolatos megjegyzéseit tette közzé. A színüdény 
végén a közönség viselkedésére is tett néhány észrevételt. Kifogásolta a 
pisszegést, amely az utóbbi id őben divatossá vált az előadások alatt, függet-
lenül attól, hogy jó vagy pedig rossz produkcióról volt szó. Neveletlenségnek, 
színházhoz nem illőnek tartotta ezt a jelenséget, és ki is oktatta a közönséget, 
mondván, hogy a tetszésnyilvánítás módja a taps, arra az esetre pedig, ha a 
nézőtéren ülők nemtetszésüket óhajtják kifejezésre juttatni, a távozás lehet ő-
ségét javasolta. 131) 

Somogyi Károlyt 1900-ban a nagyváradi színház igazgatójává nevezték 
ki. Ebben a minőségben járt utoljára Újvidéken, méghozzá egy újonnan 
szervezett társulattal, amely a tavaszi idényben gyakorolta be azokat a dara-
bokat, melyekkel a főszezonban az új, központi állomáshely meghódítására 
indult. Ily módon az előző  év sikeres színházi estjeit nem tudta megismételni, 
és a közönség is, mintha megsokallta volna a színházba járást. Mindössze 
négy hónap telt el a két vendégszereplés között, és ez is hatással lehetett 
arra, hogy az érdekl ődés lanyhult. 

Az Ujvidék 1900. február 18-án Mayer József cikkét közölte „Ki lesz 
a színházigazgató?" címmel. Ebben az évben Somogyi Károly és Micsey 
György igazgatók pályáztak. Mayer Somogyi mellett szállt síkra, aki évek 
óta „páratlan hazafias és kulturális missiót teljesített". Megállapította: „Se-
hol az országban nincs egy magyar színigazgatónak oly nehéz feladata, mint 
nálunk, hol a nemzetiségek oly tekintélyes számban vannak képviselve, 
mint Újvidéken". Ezért is támogatta Somogyit, akinek negyvenéves színé-
szi múltja van, és aki eddig is nagy sikerrel képviselte a magyar színészet 
ügyét. Mayer azért hozta nyilvánosságra véleményét, mert „a városházbeli 
urak" egy része Micseyt javasolta. Szerinte az egykori mesterember, aki szí-
nésznőt vett ugyan feleségül és mindössze egy év óta igazgatóskodik, hamis 
társulati névsort mellékelt kérvényéhez, tehát ez is bizonyítja, hogy alkál-
matlan a kultúrmissziós feladatra, melyet Újvidék közönsége elvár egy szín-
házigazgatótól. 

Egy előzetes színházi jelentésben arról olvashattunk, hogy Somogyi 
társulata már április 1-én Újvidékre érkezik, és 15-én kezdi meg hat hétre 
tervezett el őadásait. A két hét itttartózkodásra azért volt szükség, hogy az 
újonnan szervezett társulat összeszokjon és el őkészítsék a műsorra tűzött 
darabokat. 132) A továbbiakban viszont arról értesülünk, hogy a szezonkezdés 
nem volt a legfényesebb. Szigligeti „Csikós"-a gyenge, vontatott el őadás 
volt, a „Cigány" úgyszintén, s mindezt annak tulajdonította a kritikus, hogy 
a színészek nem pihenték ki az utazás fáradalmait, s ez meglátszott az el ő-
adásokon133) Ebből arra lehet következtetni, hogy mint mindig, Somogyiék 
is közvetlenül az idény megkezdése el őtt jötttek Újvidékre, és ezért nem ál-
lott módjukban kellőképpen felkészülni az el őadásokra. 

A magyar bohózat-irodalom nagysiker ű  darabjának, a „Napóleon öcsém"-
nek bemutatója visszahozta az elmúlt év felejthetetlen színházi estjeinek 
hangulatát. A gyorsan pergő, szakszerűen és gondosan megrendezett elő- 
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adásban a címszereplő  Erdélyi Milósnak sok nyíltszíni tapsban volt része. 
Bérczi Gyula ismét bebizonyította, hogy nem véletlenül volt az el őző  évad 
kedvenc komikusa, Balla Kálmán ötletgazdag alakítása, elegáns színpadi 
mozgása és kiváló szövegmondása viszont arról gy őzhette meg a közönséget, 
hogy nemcsak kitűnő  rendezője, hanem elsőrangú színésze is a társulatnak. 
Ennek a színházi estének hangulatát még az sem befolyásolta, hogy a szin-
tén kiemelkedő  alakítást nyújtó Szarvasi Sándor alatt leszakadt a süllyeszt ő . 
A balesetnek nem voltak súlyos következményei, s őt a publikum tapsvihar-
ral köszöntötte a póruljárt színészt, aki nem vesztette el ' lélekjelenlétét1M)  

Mayer József, az Ujvidék színházi tudósítója évadzáró összefoglaló-
jában megállapította, hogy ez alkalommal zajtalanul kezd ődött, folytató-
dott és így is fejeződött be somogyiék vendégszereplése. A közönség mintha 
elfásult volna, még az olyan el őadásokra sem jött el nagyobb számban, mint 
a „Lear király", pedig ez a társulat egyik legkiválóbb tagjának, Peterdi Sán-
dornak jutalomjátéka volt. Mayer szerint ennek több oka volt. Somogyiék 
1899-ben novembertől december középéig vendégszerepeltek Újvidéken, és 
osztatlan sikerben volt részük. A szerb társulat 1900. január 1-ét ől március 
végéig szintén „óriási látogatottság mellett" m űködött. Időközben a farsangi 
mulatságok is kimerítették a polgárság pénztárcáját, majd ezután rögtön 
újra eljöttek Somogyiék. Újvidéknek „egy színházbajáró közönsége van", 
a nézőtéren mindig ugyanazok az emberek láthatók, a farsangi bálak, m űked-
velő  előadások, hangversenyek, táncmulatságok látogatói egyazon személyek, 
tehát nem csoda, hogy a hat hónapon át szünet nélkül tartó rendezvények 
valósággal kifárasztották a közönséget. Ezenfelül Somogyi össze nem játszott 
társulattal kezdte az évadot. A meghirdetett színpadi m űvek helyett gyak-
ran mást játszottak, és ez is hatással volt arra, hogy a tavaszi friss leveg ő, 
a kellemes időjárás inkább a természetbe csalogatta a polgárokat, mintsem 
az állott levegő jű  zárt szinházi nézőtérre.135) 

Az Ujvidékben és az Ujvidéki Hírlapban megjelent kritikák különösen 
a karszemélyzet id őnként „botrányos" énekét, és a héttagú zenekar nívótlan 
játékát kifogásolták. A díszleteket, jelmezeket továbbra is a stílszer űség, 
a pompa és a jóízlés jellemezte. Az el őadások között viszont, a rendezés 
és a színészi játék szempor laból nagy különbségek voltak. A „Bohém-
élet"-et a színészek „tönkre silányított"-ák, a „Szökött katona" alatt a 
súgót az utolsó padsorokban is hallották, a színészek „a szereptudásban 
vasárnapi munkaszünetet tartottak", a „Gésák" kritikán aluli el őadás volt, 
az „Eleven ördög" kedvetlen, vontatott el őadását pedig tátongó padsorok 
nézték végig. 

„A kis szökevény" című  operettel kapcsolatban eltér őek voltak a véle-
mények. Mayer József szerint ennél „nagyobb őrültséget még nemigen írtak, 
vagy helyesebben nemigen adtak elő." A darab irodalmi értéke egyenl ő  
a nullával. Kasszasikere ugyan van az el őadásnak, Budapesten már ötven- 
szer játszották, de a kritikus szerint ez csak azt bizonyítja, hogy a közönség 
ízlése teljesen elromlott, csak a látványos bohóságok tudják lekötni érdekl ő-
dését. A silány tartalommal a „pikánsan csinos, fülbemászó" dallamok páro- 
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sulnak ebben az igénytelen produkcióban. Az újvidéki el őadásban a velencei 
karnevál jelenete olyan volt, mint egy péterváradi álarcos bál, a szecessziós 
táncot pedig mintha háziruhában lejtette volna a négy közrem űködő . Bér-
ziné Horváth Irmát kivéve, a karszemélyzet nagyon gyenge volt, s a szi-
nészek nagy része elfelejtett megborotválkozni. 136) 

Königstadtler Ottó az el őzetes színházi hírekben arra hívta fel a figyel-
mét, hogy az operettet eddig mindenütt óriási sikerrel mutatták be és Somogyi 
a bécsi előadás mintájára, költségeket nem kímélve állította színpadra „A 
kis szökevény"-t. Az előzetes hír zsúfolt nézőteret biztosított az el őadásnak, 
amit ez az ötletgazdag előadás, Königstadtler szerint, meg is érdemelt. For-
rai Ferike Küry Klára jelmezének h ű  másában jelent meg a színpadon, és 
természetesen nagy tetszést aratott. A kritikus a táncokért külön dicséretben 
részesítette Bércziné Horváth Irmát. 137) 

A többi előadással kapcsolatban a két helybeli hetilap kritikusának vé-
leménye nem volt eltérő . Az évad egyik kiemelked ő  sikere Katona József 
„Bánk bán" című  tragédiája volt. A gördülékeny, precíz produkcióról mint 
egészről a legnagyobb elismeréssel írtak. A díszlet, a „korh ű, pazar kosztü-
mök" és a színészek játéka olyan el őadássá tette a „Bánk bán"-t, melyhez 
hasonlót Újvidék közönsége régen látott. Somogyi „szerfelett jó" Bánk bán 
volt, Peterdi Pétúrja ellenállhatatlan er ővel ragadta meg a közönséget, Pin-
térné Szép Olga Melindája kapcsán a „poetikus, szép, tiszta beszéd"-et 
hangsúlyozta a kritikus, s a ,„gondolkodó, ambiczionált művésznő" sok nyílt-
színi tapsot kapott, akárcsak a Tiborcot megszemélyesít ő, kiváló Pintér Imre. 138) 

A „Gyurkovks lányok"-ról azt állították, hogy az országban az újvidéki 
bemutató ennek a darabnak legjobb el őadása. 

A társulat új tagjai közül Pintér Imre kapta a legtöbb dicséretet. Rip 
van Winkle legjobb alakításai közé tartozott, zeneileg és színészileg is „per-
fekt", „művészi" színvonalú teljesítményként tartották számon, melyet a 
szokatlanul nagy terjedelmű, érces hang és a drámai erej ű  színpadi játék 
jellemzett. 

Peterdi Sándorról ebben az évadban is úgy írtak, mint olyan színésze-
gyéniségről, aki Budapesten is megállná heslét. „A lengyel zsidó" cím ű  
dráma bemutatásakor azonban a közönség nem indult haza a harmadik 
felvonás után, mert az el őadás folytatását várta. A kritikus szerint a befe-
jezés „nem volt elég vérengz ős", a „közönséges, sima elhalálozás"-sal nem 
elégedett meg a közönség, és ezért nem hagyták el a néz őteret. 

Balláné Csík Irén „behízelg ő, jelesen iskolázott" hangjával és „kedves, 
deczensen pikáns játéká"-val továbbra is az operettek ünnepelt primadon-
nája volt. 

Szarvasi Sándor Thury Zoltán „Katonák" cím ű  színművét választotta 
jutalomjátékul. Az Ujvidéki Hírlap a tárca rovatban részletesebben is fog-. 
lalkozott ezzel „az állandó irodalmi beccsel bíró m ű"-vel, melynek „maradandó 
színpadi értéke" van. A helybeli tudósító azt is tudta a Vígszínház nagysiker ű  
darabjáról, hogy azt Debrecenben a katonai parancsnokság „levetette a 
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színügyi bizottság útján... a műsorról." Újvidéki fogadtatásáról nem számol-
tak be részletesen a korabeli krónikások. 139) 

Somogyi társulata egymás után négyszer járt Újvidéken, fogadtatása 
azonban nem volt minden esetben azonos intenzitású. Els ő  alkalommal az 
ismeretlen, jól szervezett együttesnek el őször is a közönség bizalmába kellett 
férkőznie, ami nem volt könnyű  feladat, mert 1897 el őtt nagyon sok gyenge 
társulat vendégszerepelt Újvidéken, és a rossz tapasztalatok a közönség 
körében gyanakvó magatartást váltottak ki minden vándortársulattal szemben. 
Újvidéknek ebben a korban már volt egy kialakult, ám kis létszámú magyar 
színházi közönsége, amely változatos és színvonalas m űsor esetében évenként 
legfeljebb hat héten át képes volt arra, hogy estér ől estére megtöltse a néz ő-
teret. Ennél 'hosszabb színi idényre azonban, mint ezt az 1897-es második 
vendégszereplés is bizonyítja, nem voltak meg a feltételek a városban: Ha 
a két vendégszereplés közötti id őszak rövidebb volt egy évnél (lásd 1899 és 
1900 között), akkor szintén hiábavaló volt minden igyekezet, a közönség 
támogatására még a legkiemelked őbb produkciók esetében sem igen lehetett 
számítani. Ilyenkor csak a szubvenció segíthetett valamelyest az Újvidéken 
tartózkodó színházigazgatón, viszont 1900-ig a város semmilyen anyagi 
támogatást nem biztosított a magyar színészet ügyének fellendítése céljából. 

A színházi beszámolók, különösen Somogyiék itt-tartózkodásakor elég 
gyakran olyan elemeket is tartalmaztak, amelyekb ől megtudhatjuk, milyen 
volt egy-egy előadás, milyenek voltak a díszletek és a jelmezek, milyen volt 
egy-egy jelesebb színész színpadi játéka, mik voltak a színpadi mozgás jellem-
zői bizonyos szerepkörökben, milyen volt az énekhangja egy-egy operett-
vagy népszínmű-hősnek. Időnként arra is választ kapunk, mely darabokra 
ült be szívesen az újvidéki közönség a néz őtérre, mint ahogyan az is kiderült, 
hogy az előre jónak hirdetett színpadi produkció esetében általában zsúfolásig 
megtelt a színház, akár klasszikus, akár szórakoztató darabról volt szó. 

A színiidény tartamának kérdése nem volt mellékes körülmény. A far-
sangi bálak előtti téli szezon a legmegfelel őbb időpontok közé tartozott, míg 
a késő  tavasz és nyár eleje a meleg időjárás miatt esetleg csak akkor vált be, 
ha valóban kitűnő  társulat kezében volt a magyar színjátszás ügye. Az újonnan 
szerződött együttesek begyakorolatlan, vontatott el őadásai nem voltak alkal-
masak arra, hogy felkeltsék a közönség érdekl ődését, és az egyszer eljátszott 
bizalmat — mint már többször utaltunk rá — nem lehetett semmilyen módon 
visszaszerezni. 

Összegezésként megállapíthatjuk, hogy a magyar nyelv ű  színjátszás 
1880 és 1900 között honosodott meg igazán Újvidéken. A folyamatos vendég-
szereplések annak ellenére, hogy az egyik ismertet ő  jelük a szervezetlenség 
volt, a polgárság egy szélesebb körében kialakították a színházbajárás szokását, 
a jó előadások látogatása igénnyé vált. Feltételezzük, hogy A Szerb Nemzeti 
Színház egy-egy jólsikerült el őadására a magyar színházkedvel ő  polgárok is 
eljártak, mint ahogyan a szerbek is ott voltak a néz őtéren, ha egy sikerültebb 
magyar produkció volt műsoron. Ezért is írhatta le Mayer József: Ujvidéknek 
egy színházi publikuma van. Mégis úgy véljük, több volt azoknak a száma, 
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akik csak a magyar vagy pedig csak a szerb nyelv ű  előadásokat látogatták. 
A város művelődési élete tehát színesebbé, változatosabbá, gazdagabbá vált 
ebben a korszakban azáltal, hogy a szerb mellett a magyar nyelv ű  színjátszás 
is tért hódított Újvidéken. Egyre többször olvashattuk azt is, hogy egy-egy 
előadást budapesti, ritkábban bécsi minta alapján állított színpadra a rendez ő  
(a díszletek, jelmezek esetében ez gyakori eljárás volt), s az ilyen jelenség ' 
azt az illúziót kelthette a néz őben, hogy nem a provinciális komédiázás, hanem 
a nagyvilág divatos színházi eseményeinek szemtanújaként ülhet be a néz ő-
térre. A fővárosban bemutatott sikeres külföldi és hazai színpadi m űveket 
rövid időn belül a vidéki társulatok is műsorukba iktatták. Az előadások 
többségét egy évadban általában egyszer t űzték műsorra. Csak a kivételes 
közönségsikert megért darabok esetében számíthatott az igazgató arra, hogy 
az ismétléskor nem lesz üres a néz őtér. 

Az új század kezdetére megteremt ődtek azok a feltételek, melyek révén 
a színjátszás nemcsak formális megnyilvánulása volt a művelődési életnek, 
hanem a gyakorlatban is az őt megillető  helyre került. A kultúrmissziós 
feladat betöltése nem azt jelentette, hogy a színjátszás a magyarosodás eszkö-
zévé vált, mint ahogyan azt a hivatalos művelődéspolitika meghirdette és 
elvárta, hanem azt, hogy magyar színházi közönséget teremtett Újvidéken, 
s amennyire a körülmények megengedték, az egyre színvonalasabbá váló 
szórakoztatás mellett, id őnként az igényesebb színpadi kifejezésmód, a 
„magas művészet" is megértésre, befogadóra talált. Az eltelt húsz évben ez 
a folyamat nem zárul le, hanem mint sokat ígér ő  kezdet, szolid alapot nyújt 
arra, hogy az elkövetkez őkben a színház közönségének szellemi nívója tovább 
emelkedjen. 
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3. A FOLYAMATOS MAGYAR NYELVŰ  SZÍNJÁTSZÁS 
MÁSODIK KORSZAKA, 1900-1918 

Az anyagi támogatás megoldása — A Színügyi Bizottság — A Szerb Nemzeti 
Színház anyagi támogatásának kérdése — Színkerületek alakítására vonatkozó 
kísérletek -- A vidéki színjátszás jellemz ői — Kövessy Albert 1901-től 1906-ig 
és 1909-től 1912-ig — Szilágy Dezső  1905 -- Mezei Kálmán 1908 -- Makó 
Lajos 1907, 1908 — Turi Elemér 1913 -- Füredi Béla 1914, 1915 -- Nádasy 
József 1914-től 1918-ig — 

Az újvidéki magyar nyelvű  színészettel kapcsolatos problémák egy 
részét sikerült az új század kezdetén megoldani. A város vezet ői belátták, 
hogy a magyar színészet csak akkor válhat hathatós tényez ővé a város kul-
turális életében, ha a többi vidéki városhoz hasonlóan, a vendégszerepl ő  
társulatok jövedelme nemcsak a jegyeladásból származó bevételre korláto-
zódik, hanem azon felül a város évi pénzügyi keretéb ől segély formájában is 
biztosítanak számukra egy meghatározott összeget. Az el őző  század utolsó 
három évében megbizonyosodhattak arról, hogy egy jól szervezett vidéki 
társulat és a harmad-negyedrangú együttesek között nagy a min őségi különb-
ség, és hogy hat héten át egy jó színházat eltartani nem kis pénzösszegbe 
kerül. A közönség legmesszemenőbb támogatása sem fedezheti mindazokat 
a költségeket, amelyekre egy hatvantagú társulatnak szüksége van. Somogyi 
társulata mind a zenés, mind pedig a prózai darabok esetében nívós el őadá-
sokat produkált, ami azt jelentette, hogy mind a két zsánerre megfelel ő  
szereposztást tudott biztosítani. A közönség szempontjából ez nagyon fontos 
momentum volt, hiszen nyilván voltak körükben olyanok, akik csak a zenés 
színpadi műveket kedvelték, mások inkább a prózára esküdtek. A mindkét 
játéktípust egyaránt kedvel ők száma valószínűleg kisebb volt, mint a két 
különálló csoporté. Somogyi társulata volt Újvidéken az els ő  olyan együttes, 
amely színvonalas előadásokat hozott létre mind a zenés vígjátékok, operettek, 
népszínművek, mind pedig a drámák, tragédiák, klasszikus vígjátékok, bohó-
zatok esetében, s őt az operaelőadások is kiváló tolmácsolásban kerültek a 
közönség elé. Nem volt mellékes az a körülmény sem, hogy az ütött-kopott 
díszletek, szedett-vedett jelmezek helyett el őször volt a közönségnek alkalma 
minden egyes előadáskor arra, hogy amikor a függöny felgördült, látványos, 
tetszetős, mutatós környezet táruljon a szeme elé. Ha továbbra is meg akarták 
tartani ezt a színvonalat, nemcsak a vendégszerepl ő  társulatokkal szemben 
kellett igényeket támasztani, hanem a befogadó közösség viszonyulásán is 
változtatni kellett: a rendszeres itt-tartózkodás céljából a vidéki társulatok 
legjobbjai számára biztosítani kellett az állandó anyagi segélyt. A társadalmi 
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elvárásoknak megfelel ően a közönség áldozatkészsége mellett a társadalom 
egészének támogatására is szükség volt. A hivatalos kormányrendelkezéseket 
erre vonatkozóan már megfogalmazták, azok végrehajtása a városi törvény-
hatóságok feladata volt. 

Az 1900. június 7-i városi közgy űlés ebben a szellemben járt el, amikor 
megvitatta Somogyi Károly színigazgató segély iránti kérelmét. A gazdasági 
bizottság javasolta a közgy űlésnek, hogy a megtartott harmincnyolc el őadás 
fejében szavazza meg számára az 1500 korona segélyt, miután „eléggé jó 
társulatával" „a kivánalmaknak megfelel ő  darabokat hozott színre" Újvidéken. 
A javaslatot vita követte. Sztojkovits Seb ők, a törvényhatósági bizottság egyik 
tagja megkérdezte : a színészet segélyezésére folyósítandó jelzett összegb ől 
más nyelvű  színtársulat kaphat-e, mert Újvidéken, ahol a lakosság fele szerb, 
indokolt és jogos volna a szerb színtársulatot is segélyezni. Petzy Popovits 
István polgármester válaszában kifejtette, hogy az 1500 korona segély csak 
a magyar társulatot illeti. Ezt a döntést a magyar királyi belügyminisztérium 
is jóváhagyta, a Szerb Nemzeti Színház kérdése különben sem szerepelt a 
napirendi pontok között. Átmeneti megoldásról van szó, mely csak Somogyi 
Károly kérelmére vonatkozik. A továbbiakban viszont až alakítandó színügyi 
bizottság hatáskörébe tartozik majd azoknak a feltételeknek megállapítása, 
melyeknek értelmében a színészet segélyezésére vonatkozó kérdéseket meg-
vitatják. 

Ezen a közgyűlésen a magyar királyi belügyminisztérium 1899. évi 
november 22-én kelt 115584/III számú leirata értelmében öttagú színügyi 
bizottságot is választottak. A bizottság kinevezése abból a célból történt, hogy 
az elkövetkezőkben javaslatokat tegyen az Újvidéken vendégszerepl ő  tár-
sulatok segélyezésének ügyében, és hogy megfogalmazza azokat az igényeket, 
melyeket figyelembe kell venni a segélyek kiutalásakor. 

A közgyűlés mind a két határozatot elfogadta, és jóváhagyás céljából 
felterjesztette a belügyminisztériumhoz. 140) 

A városi közgyűlést megelőzően Mayer József az Ujvidékben „Nemzeti 
színészet" címmel a magyar színügy kérdését boncolgatta. Somogyiék ven-
dégszereplése kapcsán megállapította : a magyar színház feladata „áthasonítani" 
a szerbeket, németeket, más nyelvűeket. Somogyiék eddig három ízben siker-
rel vendégszerepeltek Ujvidéken, de a magyarság nem teljesítette kötelességét, 
mert az igazgató veszteséggel dolgozott. A Magyar Kaszinónak kellene kézbe 
vennie a magyar színészet pártolásának ügyét, annál is inkább, mert 1895-ben 
ennek az egyesületnek keretében megalakult egy színügyi bizottság, amely 
azonban nem vette komolyan feladatát. Ezért is „Láttuk már Zoltán, K őrösi 
társulatát közköltségen elutazni, láttuk Bokody küzdelmét a létért, láttuk 
Somogyi előadásánál a gyakorta gyenge házat, — de a »Magyar Casinó<c 
színügyi bizottságát nem láttuk még soha." Véleménye szerint végs ő  ideje 
annak, hogy olyan „színpártoló egylet"-et alakítsanak, amelynek hatékonysága 
révén a magyar színügy kérdését Ujvidéken egyszer s mindenkorra a kívá-
nalmaknak megfelelően rendezik. 141) 

Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közgyűlési jegyzőkönyv. 1900. VI. 7. 75. szám) 
/kig. 12425 ex 1900. — A Színügyi Bizottság tagjai: Macsvanszky Pál, dr. Szlezák 
Lajos, Városy Tivadar, Dr. Nemes Sándor és dr. Davidovac Milan. 
Újvidék.  XXV. évf. 1900. IV. 15. 15. sz. Mayer József: „Nemzeti színészet". 2. o. 
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Az Ujvidéki Hírlap tudósítója a már megtartott közgyűlés határozatait 
ismertette. A „magyar színügyi bizottság" megválasztásáról adott hírt, melynek 
feladatai közé tartozik az el őadások számának meghatározása, de beleszólása 
van ennek a bizottságnak a repertoár összeállításába is. A cikkíró méltány-
talannak tartja azt, hogy csak a vendégszerepl ő  színigazgató kötelezettségeinek 
megállapítása tartozik a bizottság hatáskörébe. Nemzetiséglakta területr ől 
van szó, ahol a „morális támogatás" kérdése is fontos tényez ő, tehát a 
„bérletcsinálás" terhét is ennek a bizottságnak kellene vállalnia. A nagy-
közönséghez időnként felhívást kellene intézni abból a célból, hogy minél 
tömegesebben látogassák az el őadásokat. Ezek szerint a népszer űsítés fel-
adata is ennek a bizottságnak a hatáskörébe tartozna. E két utóbbi tevékenységet 
a Magyar Kaszinó színügyi bizottságával karöltve kellene ezentúl elvégezni. 

A hírközlő  nehezményezte, hogy a magyar színügyi bizottság három 
tagja nem magyar, holott a „sanyarú sorsú" magyar színészet kérdésének 
rendezése a feladata. E három tag „magyarérzelm űségében" nem kételkedik, 
mégis félő, hogy nem támogatják ezt az ügyet kell őképpen, esetleg a szubven-
ció megszavazása körül is majd problémák adódnak. A közönségre nézve is 
„bizalomgerjeszt őbb" lenne, ha a bizottság tagjai magyarok lennének. A 
cikkíró úgy érzi, hogy ennek a bizottságnak létrehozása tulajdonképpen 
formális úton történt, és ezt az eljárást feleslegesnek, károsnak min ősítette. 

Az újvidéki politikai körülmények ismeretében tudjuk, hogy az utóbbi 
észrevétel nem a véletlen szülötte. A Szerb Nemzeti Színház társulata nem 
részesült városi szinten anyagi támogatásban, holott a lakosság többségét az 
adót fizető  szerb polgárok alkották, ami azt jelentette, hogy megvolt az erkölcsi 
alapja annak, hogy a művelődési élet felvirágoztatására kiválasztott pénzügyi 
keretből ne csak a magyar kultúra szószólói részesüljenek, hanem a szerbek is. 
Hogy a törvényhatósági bizottság tagjai között is sokan így gondolkodtak, 
arra vonatkozóan már elhangzottak az els ő  észrevételek a június 7-i köz-
gyűlésen is.142) 

Az Ujvidéki Hírlap tudósítójának aggodalma nem volt vaklárma, ugyanis 
már 1903 elején a Színügyi Bizottság munkáját, vagyis inkább tehetetlenségét 
bírálta az a cikk, mely az Ujvidéki Színházi Ujságban jelent meg. Eszerint a 
Bizottság egyetlen érdeme az, hogy létezik, a létezés tényér ől is csak a bizott-
sági tagok tudnak. Tevékenységében nincs köszönet, a kötelezettségeit vagy 
nem tudja, vagy pedig nem akarja tudni. Már szervezeti formáját tekintve 
sem megfelelő, ugyanis tagjai között olyan „nem magyarok" vannak, akik, 
miután nem szívügyük a magyar színészet, nemis járnak a magyar el őadásokra, 
nem érdekli őket a magyar színészet sorsa Újvidéken. Ezek közé tartozik 
Macsvanszki úr is. A cikkíró szerint az ilyen bizottsági tagoknak le kellene 
mondaniuk. A Bizottság kötelezettségeiről szólva megállapította: a havi 
műsortervet kell felülvizsgálni a célból, hogy figyelembe veszi-e az itt vendég-
szereplő  társulat igazgatója a helybeli társadalom minden rétegének igényeit 
a műsor összeállításakor. Ennek a kötelességnek nem tettek eleget a Bizottság 
tagjai, mint ahogyan a bérletintézés terén sem tették meg a kell ő  lépéseket, 
s így amikor a társulat titkára Újvidékre jött „a bérletnek még nyoma sem 
volt." A saját tekintélyének ártott a Bizottság nemtör ődöm, hanyag maga-
tartásával, „a magyar színészetet pedig egyenesen megkárosította". Mind-
ezekért a Bizottság megreformálását sürgette a cikkíró. 143) 

142) . Ujvidéki Hírlap. IX. évf. 1900. VI. 16. 46. sz. „Magyar színügyi bizottság." 3-4. o. 
i43) Ujvidéki Színházi Ujság. 1903. IV. 22.11. sz. „Az újvidéki színügyi bizottság". 1-2. o. 
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Az 1900-tól 1918-ig terjedő  időszakban a városi közgy űlések jegyző-
könyveinek a Színügyi Bizottságra vonatkozó adatai arra engednek követ-
keztetni, hogy 1903-tól 1909-ig minden évben új öttagú bizottságot válasz-
tott a törvényhatóság, 1909-t ől kezdve pedig háromévenként nevezték ki 
a hattagú Színügyi Bizottságot. 144) 

Az Újvidéken vendégszereplő  vidéki társulatok anyagi támogatásának 
kérdése szintén megoldódott 1900-ban. A következ ő  évtől kezdődően a 
városi költségvetésben a „magyar színészet segélyezése" cím ű  rovatban 
3000 koronát láttak elő  erre a célra.; 45) A segély kiadására vonatkozó feltételek 
megállapítása tárgyában a június 7-én megválasztott Színügyi Bizottság az 
október 5-i közgyűlésen tette meg javaslatát. A Bizottság el őterjesztésében 
azt indítványozta, hogy .a közgyűlés mondja ki határozatilag, miszerint a 
magyar színészet megsegélyezésére el őrelátott 3000 koronát csak abban az 
esetben utalványozza ki a vendégszerepl ő  társulat igazgatójának, ha az jól 
szervezett, a közönség igényeinek megfelel ő, kellő  szamú tagból álló színmű, 
népszínmű, dráma, vígjáték és operett együttessel és a szükséges zenekarral 
rendelkezik, és természetesen magyar nyelv ű  előadásokat tart. Ebben a kér-
désben a döntés joga a város színügyi bizottságát illeti. Éppen ezért a hely-
hatósági engedélyt nyert színigazgató köteles az el őadások megkezdése el őtt 
nyolc nappal a Városi Tanácshoz benyújtani társulatának névsorát a szerepkör 
megjelölésével, és tájékoztatót adni a m űsortervről. 

Amennyiben a vendégszereplő  társulat megfelel a követelményeknek, 
és egy év alatt hatvan előadást tart, a segély összegét teljes egészében meg-
kaphatja. A segély egy része csak akkor fizethet ő  ki, ha legalább harminc 
előadást biztosít a színigazgató. 

A segélyt a Városi Tanács utalványozza ki, miután meghallgatja a Szín-
ügyi Bizottság véleményét. 

A Színügyi Bizottság tagjai 1903-tól: 1903-ban: Macsvanszky Pál, Parcsetich Vince. 
dr. Nemes Sándor. dr. Milić  Dušan, dr. Horváth Géza, Winkle István. 1904-ben: 
Bradvaravics Koszta, Parcsetich Vince, Winkle István, Wimmer Károly, dr. Vucsetics 
Illés (ceruzával Manojlovics Dániel).1905-ben: dr. Horváth Géza, Bradvaravics Koszta, 
Parcsetich Vince, Winkle István, Wimmer Károly, 1906-ban: Mayer József, Brad-
varavics Koszta, Virág István, Bozsenik Béla, Wimmer Károly. 1907-ben: Szalay 
Lajos, polgármester, Bozsenik Béla, Mayer József, Parcsetich Vince, Profuma Béla 
főjegyző. - Mayer József augusztusban lemondott a bizottsági tagságról, de a köz-
gyűlés nem fogadta el a lemondását. - 1908-ban: Mayer József, dr. Szlezák Lajos, 
Bozsenik Béla, Wimmer Károly, Milovánovics Kuzman. 1909-ben: Mayer József, 
Bozsenik Béla, dr. Horváth Géza, dr. Königstádtler Ottó, Bruck Ferenc, Vilics Márkó. 
1912-ben: dr. Mayer Oszkár, Winkle István, dr. Königstádtler Ottó, dr. Jankovics 
Pál, Vilics Márk, Lustig Nándor. 1915-ben: dr. Mayer Oszkár, Dietzgen Imre, dr. 
Königstádtler Ottó, dr. Jankovics Pál, Vilics Márk, dr. Lustig Nándor. 1916-ban: 
pótválasztás két évre, Ditzgen Imre helyett Mayer József. 1918-ban: Grossinger 
János, dr. Jankovics Pál, dr. Königstádtler Ottó, dr. Kubinyi Károly, dr. Mayer Oszkár, 
Mayor József. - Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közgy űlési jegyzőkönyvek. 1903. 
I. 12. 22. sz. - 1904. I. 11. 2/kig 642-1904. 17. pont. - 1905. I. 13. 5. szám/kig 
606-1905. 17. pont. - 1906. I. 12. rendkívüli ülés: 593. sz. - Közigazgatási iratok. 
1907. VI. 28. 16662. előszám: 14763. -1907. VIII. 29. 162J15068, 19446/kig. 1907. - 
1908. I. 4. 8/148 kig./1908. 15. pont. - 1909. I. 4. rendkívüli közgy űlés: 2. szám/kig. 
125. 1909. 8. o. - 1912. I. 4. 9. szám/kig. 241. év. 1912. 9. o. 17. pont. - 1915. I. 30. 
5. szám./kig. 119. év. 1915. 18. pont. - 1916. I. 27. 10. szám/kig. 2441. ex 1916. 13. 
pont. - 1918. III. 1. 12. szám/kig. 1288. ex 1918. 18. pont. - 

145) Levéltár: Fond magištrata. Novi Sad. Közgy űlési jegyzőkönyv. 1900. IX. 6. 177. 
szám/kig. 16236, 17783, 20219 ex 1900. 37. rovat. 

144) 
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A Színügyi Bizottság vonatkozó javaslatát figyelembe véve helyhatósági 
engedélyt szintén a Városi Tanács ad, és egyben meghatározza a vendég-
szereplés időpontját is. 

A határozat megszövegezésekor külön hangsúlyozták : az erkölcstelen 
és ízlésrontó darabok bemutatásától minden pályázó igazgatónak tartózkodnia 
ke11.14s)  

A következő  évben megtartott szeptemberi közgy űlésen dr. Nemes 
Sándor bizottsági tag javaslatot tett a magyar színészet megsegélyezésére 
jóváhagyott összeget illet ően. Amennyiben a 3000 koronát, vagy annak egy 
részét valamilyen oknál fogva nem utalják ki az év végén, azt „gyümölcsöz ő-
leg" helyezzék el. A jelenlév ők elfogadták az indítványt. 147) 

Az 1900. június 7-i közgyűlésen elhangzott felszólalások a színészet 
segélyezésére vonatkozóan már tartalmazták azt az észrevételt, hogy a magyar 
színügy támogatása mellett a Szerb Nemzeti Színház pártolásának kérdését 
is tisztázni kell. Milovanović  Kuzman bizottsági tag 1902-ben, amikor a 
közgyűlés a városi házi pénztár 1903-ra szóló költségvetése tervezetér ől 
vitatkozott, indítványozta, hogy a 3000 korona szubvenciót 4500-ra emeljék, 
és ebből 1500 koronát fordítsanak a Szerb Nemzeti Színház „kulturális 
céljaira". Péter Pál főispán kijelentette, hogy „a fennálló szabályok értelmében" 
ez a javaslat mint önálló indítvány a költségvetés keretében nem tárgyalható. 
Megjegyezte azonban, hogy a Szerb Nemzeti Színház igazgatóságának segély 
iránti kérelmét, melyet már eljuttattak a közgy űléshez, legközelebb még-
vitatják.14s) 

A fenti kérelmet 1903-ban Milovanovi ć  Kuzman újra megismételte. 
Szalay Lajos polgármester ismét kitér ő  választ adott. A Szerb Nemzeti 
Színház kérelme, mint mondta, azért nem került még napirendre, mert a 
nyár folyamán a Gazdasági és Színügyi Bizottság tagjai nem jelentek meg az 
ez ügyben összehívott megbeszélésen. 

Dr. Vučetić  Ilija és Čirić  Milan azon a véleményen voltak, hogy Milo-
vanović  Kuzman javaslatát a Szerb Nemzeti Színház igazgatóságának kérel-
métől függetlenül is meg lehet tárgyalni. A javasolt 1500 korona segélyt a 
„Jótékony adományok" rovat terhére meg lehet szavazni. A kérelem jogos, 
mert Újvidék polgárainak fele szerb. A f őispán végül is azzal vette elejét a 
további vitának, hogy erre az ügyre vonatkozóan nincs minisztériumi jóvá-
hagyás, tehát önálló indítványról van szó, amelynek megtárgyalására nincs mód. 

A közgyűlés ez alkalommal is elodázta a szerb színészet anyagi támogatá-
sára vonatkozó kérelem megvitatását. 149) 

A Városi Tanács 1904. február 2-án megtartott ülésén a Színügyi Bizott-
ság „véleményes jelentést" adott a Szerb Nemzeti Színház segély iránti 
kérelmével kapcsolatban, melyet a február 4-i közgy űlésen ismertettek. 
A Színügyi Bizottság a kérelem elutasítását javasolta. Két szempontból tar-
totta indokolatlannak a kérelmet : ~a Szerb Nemzeti Színház nemcsak Újvidéké, 

Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közgy űlési jegyzőkönyv. 1900. X. S. 129. szám/  
/kig. 20772 ex 1900. 
Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közgy űlési jegyzőkönyv. 1901. IX. 5. 110. 
szám/kig. 15357 ex 1901. 37. rovat. 
Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közgy űlési jegyzőkönyv. 1902. IX. 4. 128. 
szám/kig. 17421 ex 1902. 37. rovat. 

146) Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közgy űlési jegyzőkönyv. 1903. IX. 17. 37. 
rovat »Magyar Színészet segélyezése". 
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hanem „az egész vidéké", zárszámadása és költségvetése szerint pedig ele-
gendő  anyagi fedezettel rendelkezik. A Bizottság álláspontja különben is az, 
hogy a törvényhatóság „egyedül magyar nemzeti culturalis törekvéseket támo-
gathat." 

Az előterjesztést hosszas vita követte. Milovanovi ć  Kuzman felszólalásában 
emlékeztette a közgyűlést, hogy a segéllyel kapcsolatos kérelem ügye már 
két éve húzódik. A Bizottság hozzállását nem tartja igazságosnak és jogosnak. 
A magyar társulatokkal úgy bánik a közgy űlés, mint a város „édes, gyerme-
keivel", a szerbekkel viszont úgy, mint a „mostohákkal". Ez az eljárás nem 
célszerű , rossz vért szül a szerbek között, ok nélkül összeveszíti a város pol-
gárait. Hivatkozott azokra a törekvésekre, melyekkel kapcsolatban állandóan 
azt hangoztatják, hogy a szerbeknek és a magyaroknak közös er őfeszítéssel, 
egyesült erővel kell a város felvirágoztatásán, fejlesztésén fáradozniuk, a 
város polgárainak barátságban kell egymás mellett élniük és az el őzékenység, 
a testvériség jegyében kell megoldani a felmerül ő  problémákat. Éppen ezért 
a Színügyi Bizottság el őterjesztését célszerűtlennek, igazságtalannak tartja, 
érveit pedig elfogadhatatlannak. Újvidéknek nincs állandó magyar társulata, 
tehát a jóváhagyott 3000 koronát idegen városok színészei kapják, a Szerb 
Nemzeti Színháznak viszont itt van a székhelye, itt tartózkodik a leghosszabb 
ideig. Zárszámadása igazolja, hogy nem a legjobb anyagi körülmények között 
dolgozik, ellenkező  esetben nem is folyamodnának segélyért. Milovanovi ć  
szerint nincs se magyar, se szerb, se angol, „hanem csak egyetemes és emberi 
cultura" van. A kultúra „általános jótétemény", ezért mindenkinek kötelessége 
azt pártfogolni. Felszólalásában hangsúlyozta, hogy a szerbek közeledése a 
magyarok felé mindig baráti alapokon történt. Hadzsics Antal, a szerb szín-
társulat igazgatója a magyar drámairodalom sok remekm űvét bemutatta és 
bemutatja a szerb színpadon. Hasonlóképpen kellene a magyaroknak is 
eljárniuk. A város lakóinak több mint egyharmadát szerbek képezik, „akik 
a városi közterheknek és pótadóknak több mint a felét viselik", éppen ezért 
2000 korona, évi segély megszavazását javasolja. 

Belohorszky Gábor úgy tartotta, hogy a fenti javaslat megvitatására a 
gazdasági és költségvetési bizottság illetékes. Manojlovics Dániel Kikinda 
városát hozta fel példának, ahol a városi tanács mind a két nyelven m űködő  
társulat számára biztosította a szubvenciót. 

Dr. Ilija Vučetić  nem értett egyet Belohorszky javaslatával, mert ennek 
az ügynek elintézése már két éve húzódik, a Színügyi Bizottság megtette 
javaslatát, nincs szükség arra, hogy újabb bizottságok vizsgálják felül a kére-
lem jogosságát. Az ügyet ezen a közgy űlésen kell megvitatni és elintézni. 
Személy szerint megdöbbenéssel hallgatta a Színügyi Bizottság érveit, hiszen 
néhány évvel ezelőtt ez a testület szavazta meg a 3000 korona anyagi támogatást 
az itt vendégszerepl ő  magyar társulatok számára, pedig nem állandó helybeli 
társulatról volt szó, mint a Szerb Nemzeti Színház esetében. A Színügyi 
Bizottság állítása, miszerint a szerb társulat megfelel ő  anyagi bázissal rendel-
kezik, nem felel meg a valóságnak, ugyanis, miután ez az intézmény vesztesé-
geit csak az alapok kárára tudja fedezni, a meglév ő  alapok összege évről évre 
csökken. Az az álláspont pedig, melynek értelmében csak a magyar kulturális 
törekvéseket kell támogatni Újvidéken, „arculütése a fennálló törvényeknek". 
Idézi az 1868. évi XLIV. törvénycikkelyt, mely kimondja, hogy „közköltségen 
alapítandók az iskolák és más intézmények, amelyekben a nem magyar ajkú 
állampolgárok is saját anyanyelvükön képeztethessenek." Vu četić  szintén 
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hivatkozott arra, hogy a lakosságnak több mint egyharmada szerb, az ingat-
lanoknak több mint a felét birtokolják, az állami és községi adóknak több 
mint a felét ők fizetik, tehát méltányos és jogos az a kérelem, hogy a Szerb 
Nemzeti Színház is olyan összegű  segélyt kapjon (3000 korona), mint a más 
városban székelő, de Ujvidéken is vendégszerepl ő  magyar társulat. 

Dr. Milan Čirić  megjegyezte, hogy a kultúra internacionális jelleg ű , 
a Szerb Nemzeti Színház pedig a legrégibb intézmények közé tartozik Újvi- 
déken. Volt idő, amikor nem szorult segélyre, és akkor nem is kért, most 
viszont szüksége van az anyagi támogatásra. Ezért javasolja, hogy az „El őre 
nem látható kiadások" rovat terhére szavazzák meg a szubvenciót. 

Dr. Nemes Sándor Belohorszky indítványát támogatta, mert nemzetiségi 
kérdésről van szó, melyet először „tisztába kell tenni", és csak azután lehet 
róla érdemben vitatkozni. 

Szlávi János azt próbálta bebizonyítani, hogy nem minden magyar 
intézmény részesül anyagi támogatásban. Példának az újvidéki Urania magyar 
tudományos színtársulat esetét hozta fel, mire dr. Čirić  Milan luxusnak 
titulálta annak működését, és ezért a segély iránti kérelmet elutasították. 

.Belohorszky Gábor másodszori felszólalásában kijelentette, hogy ha 
tőle függne, sem a magyar, sem a szerb színészek nem részesülnének anyagi 
támogatásban. 

A további vita elkerülése céljából a főispán név szerinti szavazásra bo-
csátotta az elhangzott javaslatokat. A 2000 korona segélyre harmincheten 
„igen"-nel, huszonhárman „nem"-mel szavaztak, tizenketten pedig tartóz-
kodtak, ami azt jelentette, hogy a Szerb Nemzeti Színház megkapta a szub-
venciót. 

A határozat ellen Parcsetich Vince fellebbezett, dr. Nemes Sándor pedig 
különvéleményt jelentett be. 150) 

Az Ujvidéki Színházi Ujság egyik cikkében Mayer József, a szerb szín-
társulatnak juttatott anyagi támogatást méltányosnak nevezte, és nem tartotta 
helyesnek a magyar sajtó felhördülését, mely hazafiatlan tettnek min ősítette ezt 
az eljárást. Mayer arra figyelmeztette olvasóit, hogy a szerb színtársulat már 
többször bizonyított a hazafias magatartás . szempontjából: legutóbb Jókai 
Mór temetése napján, amikor is elmaradt a búcsúel őadás. Véleménye szerint 
felesleges kiélezni az ellentéteket, éppen ezért reméli, a magyarok azzal 
viszonozzák a Szerb Nemzeti Színház hazafias gesztusát, hogy a megszavazott 
anyagi támogatás ellen összeállított fellebbezést visszavonják. 151) 

A közgyűlési jegyzőkönyvek a továbbiakban nem foglalkoztak ezzel az 
üggyel, amiből arra lehet következtetni, hogy á fellebbezés nem került napi-
rendre. 

A Színügyi Bizottság függetlenül attól, hogy a magyar színészet ügyének 
istápolása céljából alakították meg, ez alkalommal a szerb színügy egy felet-
tébb kényes kérdésében is exponálta magát, mégpedig nem a legkedvez őbb 
módon. Viszont a magyar színjátszás néhány vitális kérdésével továbbra sem 
foglalkozott. Ezek közé tartozott Újvidéknek valamely színkerülethez való 
csatolása, mert ily módon biztosítani lehetett volna egy állandó vidéki tár- 

Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közgy űlési jegyzőkönyv. 1904. II. 4. 41. szám/ 
/kig. 2433 ex 1904. 
Ujvidéki Színházi Ujság. 1904. V. 16. 44. sz. Mayer József: „A szerb színtársulat 
kegyelete." 1-2. o. 
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sulatot a város számára. Ennek hiányában a minden évben kiírt pályázatra 
jelentkezők közül kellett kiválasztani a legmegfelelőbbnek ígérkező  társulatot, 
és ettől függött a vendégszereplés ideje is, ami általában az el őnytelen tavaszi-
nyári idény volt, amely kedvez őtlen hatással volt az el őadások látogatottságára. 

Úgy tűnik, a Színügyi Bizottság tevékenysége arra összpontosult csupán, 
hogy a vendégszereplések lezajlása után megállapították: jogosult-e az igaz-
gató a szubvenció teljes összegére vagy sem, s miután ez a Bizottság javasolta 
a Városi Tanácsnak, melyik társulat kapjon játszási engedélyt Újvidéken, 
természetes, hogy a segély teljes összege iránti kérelmet is messzemen ően 
támogatta azokban az esetekben, amikor kéthónapos volt a színiidény. 

A Színügyi Bizottság tevékenységére vonatkozó adatokat néhány köz-
gyűlési jegyzőkönyv és újságcikk őrizte meg számunkra. A szokásostól eltér ő  
eset volt Makó Lajosnak, a szegedi társulat igazgatójának kérvénye 1907-ben, 
aki a 3000 korona segély összegének felemelését kérte. A Bizottság „véleményes 
jelentését" nem ismertette a június 6-án készült közgy űlési jegyzőkönyv, 
de a közigazgatási iratok között megtaláltuk mind Makó Lajos kérelmét, 
mind pedig a Bizottság javaslatát. Makó társulata 1907-ben 72 színvonalas 
előadást adott Újvidéken. Miután szezon vége volt, az eladott jegyekb ől 
származó bevétel összege a vártnál kevesebb lett. A kiadásokat növelte a 
magas színházbér, ezért 3000 helyett Makó 5000 korona segélyt kért. A 
Színügyi Bizottság Szalay Lajos polgármester elnöklete alatt június 1-én 
tárgyalt a kérelemről, és azt indokoltnak minősítette. Éppen ezért úgy dön-
töttek az egybegyűltek, hogy javasolják a Városi Tanácsnak a szubvenció 
összegének felemelését. Hasonló el őterjesztést fogalmazott meg a Gazdasági 
Bizottság is. 152) 

A Városi Tanács indítványa az volt, hogy határozatilag ki" kell mondani: 
nem tehetnek eleget a kérelmez őnek, függetlenül attól, hogy a folyamodó 
igazgató társulatának működésével elégedett a közönség, tehát megérdemelné 
a nagyobb összegű  segélyt. A kérelem elutasítását azzal indokolták, hogy nincs 
rá költségvetési fedezet, valamint azzal, hogy a törvényhatósági bizottság 
legutóbbi közgyűlése kimondta: a kivételes segélykérelmeket ezentúl nem 
lehet Íigyelembe venni, mert a város kedvez őtlen anyagi helyzetben van. 
Ezen az állásponton azért sem lehetett változtatni, mert a város közönsége 
„egy új színkör felépítésével a színészet javára az eddigieknél nagyobb áldo-
zatokat fog hozni." 

Mayer József, aki ebben az évben a Színügyi Bizottság egyik tagjaként 
már a kérelem jóváhagyása mellett állt ki, mint a törvényhatósági bizottság 
tagja újra felszólalt. Hangsúlyozta, hogy a folyamodó kérelmének eleget kell 
tenni, mert Makó társulata magas színvonalú, els őrendű  együttes, mely a 
kivételesen meleg időjárás miatt nem tudott „kell ő  anyagi sikert  elérni". 
Amennyiben a Tanács elutasítja kérelmét, fennáll az a veszély, hogy az 
elkövetkező  években ez a kiváló színtársulat elkerüli Újvidéket. Miután csak 
2000 korona többletről van szó, úgy véli, ez az összeg a város költségvetésében 
nem nagy tétel, s éppen ezért eleget kell tenni a kérelemnek. 

Lovrekovics Ferenc ellenvéleményt nyilvánított, mire Wimmer Károly 
megjegyezte: csodálkozik azon, hogy olyanok ellenzik a segély megszavazását, 

152) Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok. Érk. 1907. VI. 28. 16662. 
szám alatt, elđszám 14763. — Makó Lajos kérelme 1907. V. 31. — Uo. 14306/907 
szám alatt. — A Színügyi Bizottság javaslata Uo. 14536/907 szám alatt 1907. VI. 1. —  
A Gazdasági Bizottság ülése 1907. VI. 4-én volt. 
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akik sohasem járnak színházba, tehát tájékozatlanok. Kéri a törvényhatóságot, 
a döntéskor legyen tekintettel „a társulat fenntartásával járó nagy költségekre", 
továbbá vegye figyelembe azt, hogy Makó társulata kivívta a közönség osztat-
lan elismerését, megbecsülését, s ezért megérdemli á magasabb szubvenciót. 

Geiszler József azért helyezkedett szembe ezzel a javaslattal, mert szerinte 
a legszükségesebb iskolai kiadásokra sincs elég pénz. 

A vitát szavazás követte, melynek eredménye az lett, hogy a Városi 
Tanács által megfogalmazott indoklás értelmében elvetették a szubvenció 
felemelésére vonatkozó bizottsági javaslatot. 153) 

Valószínű, ezért mondott le Mayer József 1907. augusztus 29-én a 
bizottsági tagságról, melyet azonban a közgy űlés nem fogadott el. 154) 

A következő  évben Makó Lajos újra megpróbálkozott a rendkívüli 
segély iránti kérelemmel, de a Városi Tanács ismételten elutasította. 155) 

A Városi Tanács keretében m űködő  Színügyi Bizottság, melynek erede-
tileg az volt a feladata, hogy a magyar színügyet gyámolítsa Ujvidéken, 
1911/12-ben újra foglalkozott a szerb színészet anyagi támogatásának kérdésé-
vel. Az 1904-ben megszavazott szubvenció ugyanis nem volt állandó jellegű . 

Amikor a közgyűlésen 1911. október 5-én meghatározták a magyar színészet 
számára a segély összegét, dr. Miladin Svinjarev felszólalásában hangsúlyozta, 
hogy a kulturális intézményeket, bármily „felekezet űek" legyenek is, támogatni 
kell. Reményét fejezte ki annak, hogy senkinek sem lesz kifogása az ellen, 
ha a Szerb Nemzeti Színház részére 1500 korona segélyt javasol megszavazni, 
hiszen ez az intézmény a magyar kultúra terjeszt ője is, miután a színház 
műsorán számos magyar színpadi m ű  szerepel. 

Dr. Szlezák Lajos, a törvényhatósági bizottság tagja, kijelentette : annak 
ellenére, hogy a helybeli Munkapárt, melynek képviselője, nem foglalkozott 
ezzel a kérdéssel, támogatja az elhangzott indítványt, mert az összhangban 
van azokkal az általános célkit űzésekkel, melyeket pártja meg akar valósítani, 
ugyanis a Munkapárt minden alkalmat felhasznál arra, „hogy a szerbek 
kultúrája iránt jó indulattal viselkedjék." 

Mayer József, aki már 1904-ben is messzemen ően támogatta a szerbek 
pénzsegély iránti kérelmét, szintén támogatta Svinjarev javaslatát, mert 
mint mondotta, „erre a barátság ösztönöz. Hogy ezen barátság őszinte, annak 
a dokumentálására megszavazza a segélyt." 

Dr. Vladimir Demetrovi ć, polgármester, kiegészítette az indítványt. 
A közgyűlés állapítsa meg azokat a feltételeket, melyeknek a szerb színtár-
sulat köteles eleget tenni, hogy a megszavazott segélyt igénybe vehesse. 
Javasolta, hogy csak abban az évadban kapjon anyagi támogatást a társulat, 
ha előadásait Újvidéken tartja. 

A közgyűlés határozatilag kimondta, hogy a magyar színészet 3000 
korona, a Szerb Nemzeti Színház pedig ezentúl 1500 korona segélyre jogosult. 
A feltételek kidolgozásával a Színügyi Bizottságot bízták meg. 156) 

Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közgy űlési jegyzőkönyv. 1907. VI. 6. 125. 
szám/14306, 14536, 14763/kig. 1907. 
Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közgy űlési jegyzőkönyv. 1907. VIII. 29. 162. 
szám/15068, 19446 kig. 1907. 
Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közgy űlési jegyzőkönyv. 1908. X. 10. 181. 
szám/kig. 25108 sz. 1908. 
Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közgy űlési jegyzőkönyv. 1911. X. 5. 162. szám/ 
kig. 22360, 24194, év. 1911. 
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A következő  évben a március 7-i közgy űlésen a Városi Tanács el őter-
jesztette a Színügyi Bizottság által megfogalmazott feltételeket a szerb szí-
nészet segélyezésére vonatkozóan. 

A Szerb Nemzeti • Színház évenként 1500 korona segélyre jogosult. 
Miután ennek az intézménynek van színügyi választmánya, a színészek 
névsorát nem kell mellékelni a segély iránti kérelemhez. A m űsor megálla-
pításakor az igazgatóságnak gondot kell fordítania arra, hogy a kiválóbb 
magyar színpadi művek helyett kapjanak a műsorrendben. Az erkölcstelen 
és ízléstelen darabok előadásától tartózkodnia kell a társulatnak. A Szerb 
Nemzeti Színház igazgatósága csak abban az esetben kérheti a teljes összeg ű  
segély kifizetését, ha a társulat évenként legalább harminc el őadást tartott 
•újvidéken. 

A fenti előterjesztést a közgyűlés vita nélkül jóváhagyta. 1- 57) 
A háború kitörésének évében a városi költségvetési el őirányzat kiik-

tatta a magyar színészet segélyezésére addig minden évben jóváhagyott 
3000 koronát. Az 1915. június 30-án megtartott közgy űlésen azonban ez 
a kérdés újra napirenden volt. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium, 
mely 1907-ben átvette a belügyminisztériumtól a színművészet ügyének 
gondozását,158) 1914. szeptember 28-án keltezett körrendeletében megál-
lapította, hogy a magyar színészet nehéz helyzetére való tekintettel, az 
anyagi támogatást továbbra is biztosítani kell a vendégszerepl ő  társulatok 
számára. 1914-re az „El őre nem látható kiadások" című  rovatból fedezték 
a segélyt, a következő  háborús években pedig visszaállították a „Színészet 
segélyezése" című  rovatot. 169) 

A színkerületek megalakítása továbbra is nyitott kérdése volt a magyar 
színügy rendezésére irányuló törekvéseknek. A magyar királyi belügyminisz-
ter 1900 júliusa folyamán juttatta el valamennyi törvényhatósághoz azt a 
körrendeletet, melyben értesítette a címzetteket, hogy a vidéki színészet 
országos felügyel őjének állását megszervezte, és ezzel a felel ős poszttal a 
budapesti Nemzeti Színház volt igazgatóját, gr. Festetics Andort bízta meg. 
A körrendelet többek között hangsúlyozta: „A vidéki magyar színészet 
erkölcsi és anyagi jólétének el őmozdítására, művészi színvonalának emelésére 
irányuló törekvésemben, szükségét éreztem egy szakközeg közrem űködése 
biztosítását, ki a helyszínen szerzend ő  tapasztalatával, szakértelmével e 
kulturális feladat megoldását elősegíteni képes leend". 

A felügyelő  feladatai közé tartozott a vidéki színészet m űködésének 
megfigyelése és ellenőrzése, a vidéki színtársulatok bizonyos id őközönkénti 
meglátogatása, és a tapasztalatok alapján javaslatok el őterjesztése a belügy-
miniszterhez. 

A körrendelethez mellékelt leiratban Széll ÍZálmán felhívta a törvény-
hatóságot, támogassa Festeticset munkájában.iso) 
157) Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közgy űlési jegyzőkönyv. 1912. III. 7. 58. szám/ 

kig. 26443 év 1911. és 1976. év 1912. 
159) Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok. 17701. érk. 1907. VII. 10. 

Újvidék Tanácsához a 81809/I.-a belügyminiszteri Körrendelet. 
Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közgy űlési jegyzőkönyv. 1915. VI. 30. 58. 

szám/kig. 17206 év. 1915. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium Körrendeletének száma: 
122082/III. 1914, kelt 1914. IX. 28-án. -- Uo. Közgy űlési jegyzőkönyv. 1916. XI. 
9. 86. szám/kig. 29197. ex 1916. — Uo. Közgyűlési jegyzőkönyv. 1917. XII. 21. 108. 
szám/kig. 30617 ex 1917. 
Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok. 16505 érk. 1900. VII. 16., 
a Körrendelet száma: 69390 szám/I. Budapest, 1900. VII. 11-én. 
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A. vidéki színészet országos felügyel ője a vidéki színészet rendezése 
céljából 1900 októberében juttatta el azt a kérd őívet, melyben afelől tuda-
kozódott, van-e állandó színháza a városnak, rendelkezik-e esetleg nyári 
színkörrel, biztosít-e város alkalmas termet a színházi el őadások megtartása 
céljából anélkül, hogy ezzel a vendégszereplő  igazgatót terhelné, adatokat 
kért a színi évadra vonatkozóan, érdekl ődött az erkölcsi és anyagi támoga-
tás mikéntjéről stb. 

Újvidék röviden válaszolt a leiratra. Az el őadásokat a magántulajdon-
ban lévő  Dungyerszki színházban tartják, melyért az igazgató naponta 
100 korona színházbért fizet. 1. 61) 

A színkerületek (étesítése céljbál Festetics egy tervezetet juttatott el 
a Városi Tanácshoz, melyre az észrevételt november 15-ig kellett megtenni. 
A tervezet 10. pontja Újvidékre vonatkozott. Eszerint Szabadka, Zenta, 
Baja és Újvidék egy színi kerületbe tartoznának. A Városi Tanács a Színügyi 
Bizottságot kérte fel, mondjon véleményt err ől a tervezetről.162) 

Dr. Nemes Sándor az Ujvidéki Hírlap szerkesztője a Színügyi Bizott-
ság megbízásából felkereste a Szegeden tartózkodó Festetics Andort, hogy 
az elküldött tervezetr ől megbeszélést folytasson. Felhívta a felügyelő  figyel-
mét arra, hogy a tervezet nem felel meg Újvidéknek, mert ahhoz, hogy jó 
társulathoz jusson a város, megfelel őbb lenne, ha a szegedi társulattal köt-
nének megegyezést. Festetics ezt a javaslatot nem tartotta elfogadhatónak, 
mert Szegeden állandósítani akarják a magyar színészetet, és ezért nincs 
mód arra, hogy a Szeged-Újvidék szövetség létrej őjjön. Nemes Sándor 
továbbra is kitartott amellett, hogy Újvidéknek els őrangú társulatra van 
szüksége, mert nemzetiséglakta város, ahol a magyar színészetnek speciális 
kultúrmissziós feladata van. Ezek után Festetics hajlandónak mutatkozott 
arra, hogy Újvidékre vonatkozóan egy új kerületi rendszert dolgozzon ki. 
Ennek a kerületnek Újvidék lenne a központja, és a kormány is „hathatós 
szubvencióval támogatná". Végleges döntés ebben a kérdésben nem szü-
letett. 163) 

Az Ujvidéki Hírlap arról értesítette olvasóit, hogy Bezerédi Viktor 
1901. január 19-én „ankétot szervezett" a magyar színészet ügyében, amikor 
is teljesen mellőzték a nemzetiségek lakta városokat, mert azok képvisel őit 
nem hívták meg az ülésre. Festetics ígéretéb ől sem lett semmi, mert az új 
kerületi beosztás, melyet ez alkalomra készített (Szabadka, Zenta, Baja, 
Újvidék, Szentes), ismételten nem vette figyelembe azt, hogy Újvidéken 
egyfajta létért való küzdelem folyik a magyar színészet meghonosítása szem-
pontjából. Sok gyenge társulat nem tudott boldogulni ebben a városban, 
közköltségen kellett elmenniük innen (Zoltán Gyula, Kömley, Bokody, 
Kőrösi esete). A cikk írója, Mayer József hangsúlyozta: nemrég még a szerb 
nyelv volt az uralkodó Újvidéken, kevés volt a magyar közönség, sziszifuszi 
munkába került „a nemzetiségek áthonosítása", az üzleti élet, a szórakozás 
nagy mértékben még mindig nem magyar. A magyar színészetnek itt ket-
tős feladata van, a művelődés mellett „főleg nemzetiesen hazafias missziót" 
kell teljesítenie. Éppen ezért nagy mulasztás volt nem meghívni Újvidéket 
és a hozzá hasonló városok képvisel őit a megbeszélésre, és ez is azt bizonyít- 

Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok. 23962 érk. 1900. X. 19-én 
kelteztek. 
Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok. 24389 érk. 1900.: X. 30. 

168) Ujvidéki Hírlap. IX. évf. 1900. XI. 17. 89. sz. „Színházunk". 2. o. 
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ja, hogy a kormány vajmi keveset tesz annak érdekében, hogy a magyar 
színészet „az exponált vidéken" hatékonyabban tudja betölteni kultúrmissziós 
feladatát. 

Újvidéknek pl. egy színházba járó magyar közönsége van, a vendég-
szereplő  igazgató naponta 80 korona színházbért fizet, a bevételb ől nem 
lehet mindig fedezni a kiadásokat, így a társulatok sokszor veszteséggel 
működnek. Somogyi esetét említette Mayer a cikkben, aki Perczel Dezs ő  
miniszternél járt, hogy némi anyagi támogatást eszközöljön ki a kormány 
részéről. 150 forintot kapott, ami csupán három napi színházbérre volt ele-
gendő . 

Mayer a továbbiakban kifejtette: Festetics Andornak el kellene jönnie 
Újvidékre, hogy meglássa, mit jelent itt „magyar színészetet csinálni", ő  
azonban mielőtt még kellőképpen tájékozódott volna a helybeli körülmények-
ről, leült és kidolgozta a színikerületek tervét. Festetics azt sem tudja, hogy 
az általa egy színikerületbe sorolt városokban els őrendű  társulat nem tud 
megélni a színházi jegyek bevételéb ől, a kis számú színházbajáró közönség 
pedig csak akkor támogatja a vendégszerepl ő  társulatot, ha az igényeinek 
megfelelő  előadásokat tud biztosítani, ellenkez ő  esetben Zoltán Gyula, Köm-
ley, Bokody és Kőrösi Bertalan sorsára jutnak mindazok, akik a magyar 
színügyet képviselik ezen a vidéken. 

A színi évaddal kapcsolatban megjegyezte, nem okvetlen ragaszkodik 
a város a téli szezonhoz. Ha pl. a szegedi társulat vendégszerepelne Újvidé-
ken, lenne közönség a tavaszi, nyári vagy őszi szezonban is, s valószínű  a 
nem magyar ajkú polgárok is tömegesebben látogatnák az el őadásokat. 

Eddig már számtalanszor bebizonyosodott, hogy a rossz társulatok 
csak ártottak a magyar színügynek Újvidéken. Mayer úgy véli, állami támo-
gatásra is szükség volna, hogy elmozdítsák a holtpontról a magyar színé-
szetet. 

A javasolt kerületi rendszer véleménye szerint csak tönkreteheti az 
újvidéki magyar nyelvű  színjátszást. A kerületek megalakítása legyen az 
érdekelt városok „szabad megegyezésének eredménye". A magyar lakosú 
városokban csak „művészi missziót" teljesítenek a színtársulatok, itt viszont 
a „hazafias, úttörő, magyarorsító" feladaton van a hangsúly, amit nem sza-
bad szem elől tévesztenie a kormánynak, amikor a színikerületek megalakí-
tásán fáradozik. 1-64) 

A Belügyminisztérium által szervezett megbeszélés körülményeir ől nem 
adott pontos tájékoztatót Mayer József, ugyanis a tárgyalásra nem a váro-
sok küldötteit, hanem a vármegyék képviselőit hívták meg. Bács-Bodrog 
vármegyét az 1900-ban és 1901-ben Zomborban vendégszerepl ő  Deák Péter 
színigazgató képviselte. Az ülésen tehát képviselve volt az a törekvés, hogy 
a nemzetiségek által lakott területeken a magyar színészetnek megkülön-
böztetett szerepe van. Megállapították: „Az állami segély folyósítása és a 
kerületi rendszer bevezetése alapfeltétele annak, hogy a vidéki színészet 
ügye rendeződjék, és teljesíteni tudja a nemzetiségi, magyarosodási misszi-
ót". A Torontál vármegyei főispán is azt szorgalmazta, hogy az állomi se-
gély nagy részét azoknak a városoknak kell juttatni, amelyekben a vendég-
szereplő  társulatok a kulturális misszió mellett a magyarosodás ügyét is 

184) Ua. X. évf. 1901. I. 23. VII. sz . Mayer József: „A vidéki magyar színészet országos 
rendezése." Vezércikk. 
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hatványozottabban kell hogy szolgálják. Az elmúlt években a vidéki magyar 
színészet segélyezésére mindössze 30 000 forintot látott el ő  az állam, ezen 
az ülésen viszont döntés született arról, hogy ezentúl az állami segély össze-
ge 100 000 forint legyen. 

Az Országos Színész Egyesület központi igazgató tanácsa által meg-
fogalmazott memorandumban is hangsúlyozták : az állami segély felosztá-
sakor „a nemzetiségi kerületek természetesen el őnyben fognak részesülni." 165) 

Annak ellenére, hogy a belügyminiszter jóváhagyta a felterjesztést, 
az ebből a korszakból származó dokumentumokból tudjuk, hogy az állami 
segélyből sem Zombor, sem pedig Újvidék nem részesült, a határozatokat 
csak papíron rögzítették, a gyakorlatban azonban továbbra is a korábbi ál-
lápotok uralkodtak. 

A Mayer József szerkesztette Újvidéki Színházi Újság 1904-ben a vi-
déki és fővárosi színházak állami támogatásának kérdéseit boncolgatta. Az 
aránytalan elosztás a vidéki színészet kárára történik, nem járul hozzá mostoha 
körülményeinek felszámolásához. Az állam által jóváhagyott 850.000 ko-
ronából Budapest két „műintézete" 700 000-et kap (Operaház, Nemzeti 
Színház), Kolozsvár 40 000-et, a fennmaradt összegre pedig kb. harminc 
vidéki társulat marad. A cikkíró felháborodva, patetikus hangon állapította 
meg „A főváros 700 000 lakosa és rengeteg idegenforgalma nem tudja el-
tartani a két műintézetet. Hát mit gondolnak? Hogy akkor a szegény föl-
döntipródó vidék, a maga nyomorúságos viskóival, a maga krajcároskodó 
szegény intelligenciájával ugy el tudja tartani a ráes ő  30 színházat, hogy 
összesen csak 66 000 korona segélyre szorul?... Miféle gunyolódás, vagy 
koldusalamizsna ez ?" 

A főváros nemigen támogatja a színészetet, semmivel sem járul hozzá 
az anyagi terhek kompenzálásához. S őt „bérbeadja pénzét, az egyetlen maga 
építette színházat, a Népszínházat, a többi vagy magánvállalatoké, vagy az 
államé! Egyiket sem gyámolítja semmivel. 

És mit ad a vidék? (Most nem'Ujvidékről szólunk, hanem általános-
ságban.) Épít nagy szegénységében is költséges színházi palotákat, fűti, 
világítja, ad évi segítséget a fentartásra, mert tudja, hogy valakinek pótolni 
kell azt, amit megadni a közönség gyönge, er őtlen. 

De erején felül nem tehet ő  sem, mert más közczél meríti ki pénztárát." 
A vidéki színészet kell ő  pártolás hiányában „elzüllik. Az igazgató, 

aki egyedül művészi vállalkozást akar vinni, aki színészeket és színészn ő-
két szerződtet, azokkal művészi feladatokat igyekszik megoldani, ha éjt 
nappallá tesz is egész lelkes társulatával s ha pénzét, intelligenciáját, szak-
tudását, mindenét a tűzbe viszi is, és hajnaltól éjszakáig a földet túrja is igye-
kezetével — mindhiába: elvérzik a közönség támogatásának er őtlensége s 
a színészet útszéli gyomként burjánzó ezer ellensége között." 

A cikkíró úgy véli, végső  ideje, hogy ezen az áldatlan helyzeten változ-
tassanak. „Fogózkodjanak össze a városok és keressék meg a maguk embe-
reit, akik odafenn szószólóik lesznek. S ne kérjenek, hanem — türelemb ől 
kijött hangon követeljenek. Verjék az asztalt és az ajtót!", mert a baj ott 
van, „hogy a vidéki színészet jogos és méltányos vagyonát, arányos állami 

165) Káich Katalin idézett színháztörténeti munkája. 19-20. o. Idézi a Színészek Lapja. 
XIX. évf. 1901. 3. számát (A vidéki színészet ankétja), valamint 4. és 5. számát. 

75 



segélyezésének százezreit sikkasztja t őlük már évek hosszu sóra óta egy ha-
zug felfogás: a mely a fővárostól, a fától, nem látja a vidéket, az erd őt. 

Ez a sok százezer forint hiányzik a vidéki színészett ől. Ebben van el-
temetve a vidéki színészet jogos igénye. Ez szülte meg a vidéki közönség 
emberfeletti bajlódását. És ebben fekszik a vidéki színigazgatók m űvészi 
törekvéseinek örök deficitje. 

Ha e három tényez ő  összefogódzik a szociális elégületlenség zendülé-
sében, s ha erejük és bátorságuk van: nem marad eredmény nélkül ez a jo-
gos zendülés. 

Ezt fejtegessék az orsz. kongresszusokon a színészet emberei, ne a Fes-
tetits Arnold [Andor !] gróf ur felolvasásai felett t űnődjenek a soha ilyet 
nem hallott vidéki színi bizottságok és egyéb jóakaró intelligenciák. A vidék 
zendüljön fel!"iss) 

Az idézett cikk megint csak azt bizonyítja, hogy a vidéki városok mind-
egyike  a saját szempontjai szerint akarta megoldani a vidéki színészettel 
járó, elsősorban anyagi természetű  problémákat, melyeknek a lényege: úgy 
jusson a vidéki város színvonalas társulathoz, hogy az minél kevésbé terhelje 
a városi költségvetést, s miután az eladott színházjegyek bevétele nem 
elegendő  egy-egy társulat kiadásainak fedezésére, az állami segélyben lát-
ták az egyedüli megoldást. Az állam viszont az színikerületek létesítését 
szorgalmazta, amely az egy-egy kerületbe tartozó városok pénzügyi össze-
fogásán alapulna, s ily módon az egyes vidéki társulatok számára biztosítani 
lehetne egy meghatározott összegű  szubvenciót anélkül, hogy az állami 
kasszát terhelnék. E két ellentmondó pénzügyi érdek feloldása mindvégig 
megoldatlan maradt. A szükséges pénzeszközök el őteremtése gyakran a 
vidéki társulatok igazgatóinak találékonyságán múlott. 

A vidéki színészet országos felügyel őjének tevékenysége is részben 
abban merült ki, hogy leiratokat szerkesztett a színikerületek felállítására 
vonatkozóan. Alig hogy megbukott az 1900-ban készült tervezet, Festetics 
az Alföldi Színikerület megalakításán. buzgólkodott. Zombor szabad királyi 
város tanácsa az újvidéki polgármesteri hivatalnak küldte el ezt az újabb 
tervezetet. A kísér ő  levélben hangsúlyozták; „a culturalis misszió sikeres 
megoldásának kérdése a társadalom legnemesebb szórakoztatása mellett 
úgy oldható meg, ha a magyar színészet ügye jó kezekben van." Viszont 
„jó társulat csak úgy szerz ődtethető, ha állandó megfelelő  anyagi támoga-
tást biztosítanak a számára". Jó társulatról gondoskodni pedig csak színi-
kerületek létrehozásával lehet, ugyanis a közönség igényli a jó színházat, 
de a már kialakult igények nincsenek összhangban anyagi lehet őségeivel. 

Az október 22-re összehívott ülésen nem jelentek meg az újvidéki Szín-
ügyi Bizottság tagjai. Ezzel a tervezettel kapcsolatban négy nap múlva 
döntés született, amikor is a bizottsági tagok elfogadhatatlannak min ősí-
tették az Alföldi Színikerületre vonatkozó indítványt, és a Városi Tanácshoz 
küldött javaslatot ilyen szellemben fogalmazták meg. 167) 

Ujvidéki Színházi Ujság. IV. évf. 1904. TV. 4. 2. sz. „A vidék zendüljön fel." (aláírás 
nélkül, de valószínű, hogy Mayer József a cikk írója.) 
Ujvidéki Hírlap. X. évf. 1901. X. 23. 84. sz. „Színikerület". Ua. X. 30. 86. sz. „Színi-
kerület". — Levéltár: Fond nlagistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok. 25230/1901. 
érk. 25129/1905. X. 29-én Zombor szabad királyi város Tanácsától 15410 szám/kig. 
901. szám alatt. — Az Alföldi Színikerület beosztása: Újvidék: január-február; Békés-
csaba: március-április; Makó: május-június; július szünet; Orosháza: augusztus- 
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A vármegye székhelye, Zombor, 1902-ben újabb szövetségest kere-
sett, és a választás Nyitrára esett. Festetics Andor támogatta ezt az újabb 
kombinációt. Újvidék Tanácsához június folyamán egy f őispáni leirat ér-
kezett, mely hivatkozott az országos felügyel ő  98/902 számú átiratára, mely-
ben javasolta a Zombor, Nyitra, Szarvas és Újvidék közötti szövetséget. 

A helybeli Színügyi Bizottság ezzel a javaslattal is foglalkozott. Véle-
ményük az volt, hogy ezt a tervezetet sem fogadhatják el, mert a színel ő-
adások tartására vonatkozó engedélyt a kecskeméti színház igazgatójának, 
Kövessy Albertnek adták három évre, aki Nagykanizsát is megkapta, így 
hallgatólagosan ez a három város képez egy színikerületet. 168) Egy Bács 
Bodrog vármegye területén alakítandó színikerület eszméje továbbra is 
foglalkoztatta a hivatalos vármegyei szerveket. Az Ujvidéki Hírlap 1903. 
január 14-én egy hosszabb cikket közölt melyb ől arról értesülhetünk, hogy 
a hónap elején a zombori Színügyi Bizottság értekezletet tartott, s Lati-
novits Pál főispán egy vármegyei színikerület létrehozását szorgalmazta. 
Ebbe a kerületbe Ó-Becse, Ada, Palánka, Hódság, Bács-Kula, Apatin köz-
ségek és Zombor, Zenta, Újvidék városok tartoznának. Amennyiben Újvi-
dék hozzájárulási nyilatkozata megérkezik, a jelzett városok és községek 
képviselőit mghívják egy értekezletre, melyen megvitatják a vármegyei szí-
nikerület megalakításával kapcsolatos teend őket és problémákat. A hír-
közlő  úgy tudta, Latinovits Pál vármegyei főispán levélben fordult Péter 
Pál újvidéki főispánhoz, melyben ennek az ügynek támogatását kérte. A 
levélben azt próbálta bebizonyítani a vármegyei főispán, hogy az alapítandó 
színikerület révén biztosítani lehetne egy jól szervezett színtársulat m űkö-
dését ezen a vidéken, mert a szövetkez ő  községek, városok közös anyagi 
alapot hoznának létre a szerz ődtetett társulat jövedelmének növelése cél-
jából, és akkor megkövetelhetnék a „m űvészi produktumot" is. Az újvidéki 
nemzetiségi viszonyok ismeretében, úgy véli, ez , a megoldás sokban hozzá-
járulna a magyar kultúra színvonalának emeléséhez. Latinovits Pál választ 
kért a színiidényre vonatkozóan is, és egyben biztosította a f őispánt arról, 
hogy a társulat' kiválasztásakor Újvidék véleményét is kikérik. 

A cikkíró arról is értesült, hogy Latinovits Pál a minisztérium beleegye-
zését is megkapta, s őt Festetics Andor, aki mindenáron valamilyen színi-
kerületbe akarja besorolni Újvidéket, szintén támogatja ezt a javaslatot. 
Ezzel kapcsolatban meg is jegyezte a tudósító: Festetics csak akkor avatkoz-
zon ezekbe az ügyekbe, ha majd szubvenciót ad, s a tízezer forintokat nem-
csak Szegednek, Aradnak juttatja, hanem Újvidék is részesül bel őlük. 

Péter Pál főispán válaszát nem ismerte az elkeseredett hangú cikk írója. 
Megállapította „ebben a kérdésben semminemű  hivatalos ingerentiája nem 
lehet, hisz' Újvidék autonóm törvényhatóság. E kérdésben a színügyi bi-
zottság meghallgatása mellett az autonom testület maga határoz." 

szeptember; Zombor: október-november-december. — Megjegyzés: Az említetteken 
kívül nem vonhatók be a kerületbe a kisebb városok, mint Békés, Mez őberény, Gyoma, 
Ó-Becse, Ó-Kanizsa, de ez nem zárja ki annak lehet őségét, hogy az Alföldi Színikerület 
társulata időnként ne vendégszerepeljen a jelzett kisközségekben. — Err ől lásd még:  
Káich Katalin idézett színháztörténeti munkáját 20. o. 

iss) Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok. 13694. szám. érk. 1902. 
VI. 3-án. A főispáni leirat száma 208. A városi Tanács 1902. VI. 27-i ülésén jóváhagyta 
A Színügyi Bizottság javaslatát. — A Zombor-Nyitra társulásról lásd b ővebben Káich 
Katalin idézett színháztörténeti munkáját 20-21. o. 
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A felsorolt községekkel „de még Zomborral sem" társulhat ez a város, 
„mert a lakosságnak ízlése, igénye, m űértelme sokkal fokozottabb, semhogy 
megelégedhetnék olyan színtársulat niveaujával, mint a melylyel a nevezett 
helységek jól meg vannak elégedve. De nem ám. Hisz még a Szabadkát 
is visszautasítottuk annak idején." 169) 

A színikerületek alakítására irányuló törekvések mind meghiúsultak, 
Legalábbis ami Újvidéket illeti. Hol a színüdény, hol pedig a javasolt tár-
sulat nem felelt meg a város Színügyi Bizottságának, amely valamiféle ma-
gakialakította kritériumok szerint járt el a pályázó színigazgatók kiválasz-
tásakor. Az Újvidéken nagy sikerrel működő  Szerb Nemzeti Színház is 
hatással lehetett arra, hogy a magyar kultúra fölényét bizonyítandó, a magyar 
színészet legkiválóbb képvisel őit akarták mindenáron csatasorba állítani. 
Ezért is törekedtek önállóságra, úgy vélték, a „laissez faire" elve alapján 
nagyobb lesz a választás lehet ősége, miután az anyagi támogatás kérdését 
is már megoldották. 1901-t ől általában háromévenként írták ki a pályáza-
tot, és az esetek többségében ezentúl színvonalas társulatok szolgálták a 
magyar színjátszás ügyét a városban. 

A társulásra a szabadkai Színügyi Bizottság tett utolsó kísérletet 1914 
februárjában. Levelet küldtek a polgármesterhez „a szabadkai színészet 
állandósítása és a színigazgató anyagi helyzetének javítása céljából". A sza-
badkaiak azon az állásponton voltak, hogy amennyiben az újvidékiek haj-
landók a „mindenkori szabadkai igazgatónak" kiadni a játszási engedélyt, 
úgy mindkét város és a megválasztott igazgató is jól járna. Szabadka mint 
fő  állomás évenként tizennégy-tizenöt ezer korona segélyt biztosítana a 
vendégszereplő  társulatnak, ehhez Újvidék mint mellékállomás a maga 
háromezer koronájával járulna hozzá, és ily módon mindkét város m űigé-
nyeinek megfelelő  társulatot lehetne szerz ődtetni. Az utazási költségeket 
ezzel a megoldással minimálisra lehetne csökkenteni, tehát a szerz ődött 
igazgató jövedelmét ez a tétel nem terhelné túlságosan. A levélben kérték 
a polgármestert, küldjön képvisel őt a javaslat részleteinek megbeszélése 
céljából. Az újvidéki Levéltárban meg őrzött vonatkozó dokumentum ta-
núsága szerint dr. Marczekovich Imre f őjegyzőt és dr. Königstádtler Ottót, 
a Színügyi Bizottság tagját bízták meg a tanácskozáson való részvétellel, 
akik április 5-én el is mentek Szabadkára. 1- 70) 

Az Ujvidéki Napló április 12-i száma közölte a hírt, hogy Szabadka és 
Újvidék színügyi bizottságainak tagjai elvi megállapodásra jutottak, melynek 
értelmében a két város színügyi kapcsolatot létesít. A pályázat kúrása után 
együtt döntenek az igazgató választásról, és a megválasztott társulat „le-
galább két hónapot" tölt majd Újvidéken. 171) 

Ezt az elvi megállapodást a gyakorlatban is megvalósították, ugyanis 
Nádasy József, a szabadkai színtársulat igazgatója 1914 decemberét ől kezdve 
a világháború befejezéséig minden évben Újvidéken vendégszerepelt (ösz-
szesen hatszor) : háromszor a téli és háromszor a tavaszi-nyári idényben. 

169) Ujvidéki Hírlap. XII. évf. 1903. I. 14. 4. sz. „Vármegyei színi kerület." 3. o. 
no) Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok. 1914. II. 25-én 6253 

szám. A szabadkai leirat iktatószáma: VI.-Szb./1914. -4.1914. II. 23.-án. — A szabadkai 
Színügyi Bizottság 1914. II. 20-án megtartott üléséb ől. — Az újvidéki Tanács 1914. 
III. 23-án foglalkozott a javaslattal. 

171) Ujvidéki Napló. VI. évf. 1914. IV. 12. 15. sz. „Szabadka—Újvidék színügyi bizottságai". 
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A kiegyezéstől kezdve egészen 1918-ig a színház fokozatosan elvesztette 
a nemzeti öntudatot ébreszt ő, ébrentartó els ődleges szerepét. Függetlenül 
a hivatalosan meghirdetett kultúrmissziós feladatoktól, a valóságban az 
általános művelődés és a nemesebb értelemben vett szórakoztatás otthoná-
vá alakult. Az előbbi feladatot a fővárosban a Nemzeti Színház és az Opera 
teljesítette, ahol az általános m űvelődéssel párhuzamosan a nemzeti szel-
lemet továbbra is jelent ős mértékben ápolták a népszínm űvek, történelmi 
drámák és egyéb nemzeti jellegű  színpadi művek műsorba iktatása révén. 
A Népszínházban, Király Színházban, Magyar Színházban lényegében a 
divatos szórakoztató színpadi produkciókat m űvelték (operettek, zenés víg-
játékok, bohózatok, zenés népszínm űvek stb.), a Vígszínház viszont a klasz-
szikusok mellett a külföldr ől importált sikerdaraboknak biztosított teret, 
és az azok szellemében íródott hazai szerz ők művei jelentették egyben a 
nemzeti drámairodalom képvisel őinek jelenlétét ebben a színházban (a leg-
tipikusabb képviselő  Molnár Ferenc volt). A budapesti közönség számára 
tehát megvolt annak a lehet ősége, hogy azokat a színházi el őadásokat láto-
gassa, amelyek leginkább megfeleltek m űvelődési igényeinek. Ugyanakkor 
számos orfeum- és kabarészínház jelleg ű  intézmény is a rendelkezésére 
állt azoknak, akik pusztán a szórakozást, szenzációt, pikantériát választották 
szabadidejük kitöltésére. 

Ezzel szemben a vidéki városok közönsége a vendégszerepl ő  társula-
toktól várta el mindazoknak az igényeknek kielégitését, amelyet a színház 
jelentett számukra: egyszerre kellett eleget tenniük a hivatalosan meghir-
detett kultúrmissziós feladatoknak (különösen akkor, ha nemzetiségek lakta 
területről volt szó, mint Újvidék esetében is), továbbá a nemesebb igény ű  
szórakoztatás követelményeinek, az általános jelleg ű  művelődési elvárások-
nak és gyakran az orfeum-jelleg ű  produkcióknak is. Egyben ott voltak a 
fennen hangoztatott hivatalos kultúrpolitika egyéb célkit űzései is. Ezek a 
romlottnak, elfajzottnak bélyegzett Budapest ellenében a vidékben a rom-
latlan, köztudottan elavult népnemzeti irányzat fajtiszta, magyar szellem ű , 
steril letéteményesét kívánták láttatni, amely meg őrizte mindazokat a va-
lós és vélt tulajdonságokat, amelyek a magyarságra mint nemzetre, úgymond, 
örök időkre érvényesek. Egy-egy vidéki társulattól tehát elvárták, hogy olyan 
színészgárdával rendelkezzék, amely alkalmas mindazoknak a színpadi m ű-
veknek bemutatására, melyek Budapesten a specializált színházak (Nemzeti 
Színház, Operaház, Vígszínház, a csak operetteket vagy csak népszínm ű-

' veket játszó színházak) m űsorát képezték. 
A XIX. század utolsó két évtizedében Újvidéket általában vagy operett-

vagy népszínmű-társulatok látogatták, melyek néhány igényesebb prózai 
darabot is műsorra tűztek több-kevesebb sikerrel, de a meghatározott szín-
padi sablonokra épül ő  előadásokat csakhamar megúnta a közönség. A vál-
tozatos műsor utáni igény nemcsak a szórakoztatást, hanem a m űvelődést 
is magába foglalta, és olyan társulatok szerz ődtetését sürgette, melyek ezek-
nek az elvárásoknak eleget tudtak tenni. A felsorolt követelményeket kielé-
gítő  társulat viszont kevés volt a kapitalizálódás útjára lépett országban, 
ahol az üzleti szellem a művelődési élet pórusait is átjárta már. A színhá-
zak működtetésének anyagi fedezete a legkevésbé megoldott kérdések közé 
tartozott, különösen a vidéki társulatok esetében. Az igazgató találékony-
ságán múlott, hogy a jelzett követelmények melyikének tudott megfelelni 
az általa vezetett társulat. A pusztán m űvelődést (általánost és nemzetit 
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egyaránt) felkínáló társulatok vidéken rendre megbuktak (lásd p1. Turi Ele-
mért), függetlenül produkcióik m űvészi színvonalától mert a vidék szellemi 
bázisa tömegében nem érte el azt a szintet, amely estér ől estére lehet ővé 
tette volna a „magas művészet" befogadását. A vidéki színházlátogató kö-
zönség függetlenül a hivatalos állásponttól, a szórakozást részesítette el őny-
ben nemcsak a nemzeti, hanem az általános művelődés ellenében is. Ugyan-
akkor nagyon kevés színigazgatónak adatott meg egy olyan sokoldalú társulat 
megszervezése, amely a szükséges igényeket minden szempontból ki tudta 
volna elégíteni, hiszen a század végére a vidéki színpadok legjelesebbjei 
a művészi egyéniségüknek megfelel ő  fővárosi színházakhoz szerz ődtek, ame-
lyek könnyebben biztosították számukra az érvényesülést, mentesültek az 
állandó vándorlástól, és anyagi helyzetük is szilárdabb alapokra helyez ő-
dött. Egy vidéki társulat viszont akkor vált igazán sikeressé, ha a közönség 
igényeit igyekezett kiszolgálni olyan darabok m űsorra tűzésével, melyek 
minden alkalommal zsúfolt házat biztosítottak, függetlenül attól, hogy mi-
lyenek voltak a színházi kritikusok és a kultúrpolitikusok elvárásai. A zsú-
folt ház az erkölcsi mellett egyben az anyagi sikert is jelentette, ez pedig 
a társulat további fennmaradásának, m űködésének egyik legfontosabb té-
nyezője volt. Nem kell azonban azt gondolnunk, hogy a közönségsikerű  
darabok minden esetben a gyenge min őségű, giccses fércművek sokaságába 
tartoztak, melyeknek színpadra vitele megrekedt az olcsó komédiázás szint-
jén. Minden egyes színpadi műfajnak megvolt a maga dramaturgiai és szín-
padi törvényszerűsége, minden egyes színpadi m űfaj, ha nem csupán rep-
rodukcióról volt szó, művészi többletet is igényelt, s ha egy-egy jól megírt 
operett, népszínmű, zenés bohóhat, vígjáték a rá vonatkozó törvényszer ű-
ségek pontos betartásával és azonfelül a „játszó személyek" m űvészi igénye-
ket is kielégít ő  játékával párosult, a közönség lelkesedése néha határokat 
nem ismerő  ünnepléssé alakult. 

A hazafias témákat feldolgozó színdarabok többségének az volt a f ő  
hibája, hogy a rosszul megfogalmazott eszmei mondanivalónak alárendel-
t ék a színpadszerűséget, s ily módon nem színpadi produkciót látott a kö-
zönség, hanem szólamokkal, frázisokkal telített, epikai hömpölygés ű, leg-
jobb esetben irodalmi művet, aminek vajmi kevés köze volt a színházhoz, 
és csak bizonyos időközökben (pl. a milleneumi ünnepségek, vagy a kié-
lezett pártharcok idején) számíthattak ezek a darabok közönségsikerre. Mi-
után nem egy valóságos igény következményeiként jöttek létre, hanem egy 
mesterségesen felszított közhangulat kiszolgálói voltak ezek a m űvek, a 
közhangulat csitulásával érvényüket vesztették. Tártós sikere csak a szín-
padszerű, színvonalas előadásmóddal párosuló produkcióknak volt. A kö-
zönségnek azt a rétegét, melynél szükségletté alakult a színházbajárás, nem 
lehetett hosszú távon becsapni, lejáratott színpadi trükkökkel, ötletszer ű, 
felszínes, első  pillantásra tetszet ős színpadi megoldásokkal elkápráztatni, 
félrevezetni. Egy-egy el őadásnak a látványszer űség mellett tartalmaznia 
kellett azt a művészi többletet, ami szükséges volt ahhoz, hogy a színpadon 
látottakat műalkotásnak fogadhassa el a közönség, és amit az els ő  benyomá-
sok lenyugvása után letisztultan, maradandó élményként hordozhattak ma-
gukban. Enélkül nem beszélhetünk igazi színházi el őadásról még akkor 
sem, ha az els ő  pillanatban nem vesszük észre rögtön, hogy érzékeinkre 
gyakorolt csalóka ámításról van szó csupán. 
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Mind a színpadon levők, mind pedig a közönség egyenrangú részve-
vői egy-egy színházi előadásnak. Végső  soron e kettő  találkozása egy adott 
helyen, egy adott pillanatban dönti el a megjelenített színpadi m ű  sorsát. 
Ha ez a találkozás, mindkét tényez ő  számára az egyszeri, megismételhetetlen 
élményt jelenti, akkor függetlenül a valós vagy vélt elvárásoktól, függetlenül 
a megalkotott elméletekt ől, világnézeti és egyéb szempontoktól, a látott szín-
padi mű  megélt valósággá nemesedik, melynek értékét az élmény intenzitásá-
nak gazdagsága határozza meg. A csak tisztán közönségsikert, vagy csak tisztán 
szakmai sikert megélt színpadi produkciók esetében a kétféle min ősítést 
meg lehet magyarázni, de az egységes élmény hiányának ténye felülvizsgá-
latra kell hogy késztesse a megítélés kétféle értékrendszerét, s csak azután 
alakíthatunk ki egy elfogadható, objektív, az igazsághoz közelálló véleményt. 

Amikor most az 1901 és 1918 között Újvidéken vendégszereplő  szín-
társulatok működésének elemzését igyekszünk elvégezni és a fentvázolt szem-
pontokat kívánjuk érvényesíteni a rendelkezésünkre álló források alagján, 
tudva tudjuk, hogy csak ritkán tudunk majd megfelelni azoknak a követel-
ményeknek, amelyek lehet ővé teszik, hogy ennek a tizennyolc esztendős 
periódusnak komplett színházi világát a lehet ő  leghívebb módon elevenít-
sük fel. Noha a korszak forrásai gazdagabbak, mint az elmúlt húsz esztend ő  
levéltári adatai és a sajtóban megjelent és fennmaradt vonatkozó adalékok, 
mégis lesznek olyan jelenségek és mozzanatok, melyekre nem tudunk majd 
kellőképpen fényt deríteni. Az újvidéki magyar nyelv ű  színjátszás erre a 
korszakra vonatkozó leglényegesebb kérdéseinek megválaszolását viszont 
mindenképpen el szeretnénk végezni. 

Az új század kezdetére Újvidék művelődési életében néhány megol-
datlan kérdés ellenére a magyar nyelvű  színjátszás végképp otthonra talált. 
A „Művészet Újvidéken" című  vezércikk írója meg is állapította, hogy a 
hétköznapi élet egyhangúságába mind gyakrabban „belopakszik" a m űvészet. 
A színészet egyik legszámottev őbb tényezője a kulturális életnek, annak 
ellenére, hogy az elmúlt száz esztend ő  alatt sem sikerült „zöld ágra vergőd-
nie". A vidéki színészet helyzetér ől szólva a cikkíró hangsúlyozta, hogy 
még mindig nagyon sok társulat csak „vegetál, napról-napra tengeti életét", 
sok a tönkrejutott direktor és a „nyomorgó" színész. Németország, Francia-
ország, Anglia kisebb városait említi példaként, ahol állandó társulatok 
vannak, és a színi évad négy hónapig tart. A hazai harmincezer lakosú vá-
rosokban viszont nincs mindenhol színügyi bizottság, színházépületr ől nem 
is beszélve. Nyáron barakkszer ű  arénákban, télen pedig a nagyvendégl ők 
tánctermeiben játszanak a színészek. 

Az újvidéki viszonyokat elemezve a cikk szerz ője megjegyezte: a város-
nak van ugyan szép színháza, de esténként 80 korona színházbért kell yl-
zetni érte a vendégszerepl ő  színtársulat igazgatójának, a „publikum szer-
vezkedése a színházzal szemben tökéletlen", és a színészek „társadalmi mél-
tánylása" sem mindig a legmegfelelőbb. 

A kiutat abban látja a cikkíró, hogy a rendezett tanácsú városok anyagi 
támogatást biztosítsanak a vidéki társulatok számára, és a kormánysegély 
összegét is jelent ős mértékben fel kell emelni különösen annak érdekében, 
hogy a nemzetiséglakta területeken a vidéki színészet az őt megillető  tár-
sadalmi megbecsülésben részesülhessen. 172) 

172) Ujvidéki Hírlap. X. évf. 1901. II. 16. 14. sz. „Művészet Újvidéken". Vezércikk. 
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Az a tény, hogy Újvidék hivatalos szervei két fontos, a színészet rende-
zésére irányuló problémát megoldottak (színügyi bizottság létesítése, 3000 
korona szubvenció megszavazása), a továbbiakban éreztette pozitív hatását. 
Amennyiben a játszási engedélyt nyert színházigazgató m űködésével elé-
gedett volt mind a közönség, mind pedig a bizottság, az elkövetkez ő  három 
évben is biztosították számára az újvidéki színi idényt. A pályázó igazgató 
szempontjából ez azért volt fontos, mert állandó állomása mellett még mint-
egy két hónapig tartó biztos szerz ődéshez jutott, az újvidéki közönség pedig 
az évenként változó, ismeretlen társulatok helyett egy már megkedvelt együt-
tes újabb bemutatóinak tapsolhatott. 

Kövessy Albert kecskeméti társulata 1901-ben járt el őször Újvidéken, 
méghozzá elég kedvezőtlen időpontban: május 21-én kezdte meg az évadot. 
Hogy hogyan került sor ennek a kecskeméti társulatnak a szerz ődtetésére, 
nem derül ki a korabeli adatokból. Somogyiék távozásakor még úgy tudta az 
Ujvidéki Hírlap tudósítója, hogy újabb hathetes vendégszereplése esedékes 
az akkor már nagyváradi színészgárdának, 1901 els ő  felében pedig Szalkay 
Lajos, a negyvenkéttagú miskolci színtársulat igazgatója kapott helyhatósági 
engedélyt. 173) Kövessy 1901-re vonatkozó kérvényét nem találtuk meg a 
levéltári iratok között, az Ujvidéki Hírlap május 15-én jelentette be a „ki-
tűnő  bohózatíró" és színigazgató hat hétre tervezett újvidéki fellépését. 
A közlemény arról is tájékoztatta a közönséget, hogy a bérletigényeket Köm-
ley Gyulánál lehet bejelenteni. A továbbiakban a közönség pártfogását kér-
ték: a meleg időjárás ne akadályozza meg az érdekl ődőket az előadások meg-
tekintésében. 

A vendégszereplés kedvez őtlen időpontja ellenére Kövessyéknek si-
került megnyerniük az újvidéki közönség tetszését, amit mi sem bizonyít 
jobban, mint az, hogy 1906-ig minden tavasszal a nagysiker ű  „Sulamit" 
című  átdolgozójának társulata szolgálta a magyar színészet ügyét Újvidéken. 
Kövessy kitűnő  üzletember volt, emellett színészei között a vidék legjelesebb-
jeit is megtalálhatjuk, s őt akkor sem garasoskodott, amikor a szezonvégeken 
budapesti vendégművészeket hívott meg néhány előadásra, hogy ily módon 
is biztosítsa a közönség pártfogását. 

173) Ujvidéki Hírlap. IX. évf. 1900. V. 23. 39. sz. „Somogyiék" távozása. 2. o. — Ua. X. 
évf. 1901. II. 2. 10. sz. szerint Somogyi májusban jön Újvidékre teljes téli társulatával. — 
Ua. X. évf. 1901. IV. 20. 32. sz. szerint Szalkay Lajos V. 15-én kezdi meg újvidéki 
öthetes vendégszereplését. — Levéltár. Fond Magistrata. Novi Sad. Közigazgatási 
iratok. 10080 szám alatt. el őszám 9870/906 a miskolci színház kérvénye. Az engedélyt 
1901 május-júniusra megadták. A Szerb Nemzeti Színház a vendégszereplés céljából 
átengedi a színházépületet. Uo. Deák Péter, soproni igazgató kérelme helyhatósági 
engedély ügyében. 1901. IV. 11-én érkezett 605. szám alatt. Ez ügyben a polgármester 
és a Színügyi Bizottság 1901. V. 1-én ült össze és megadta az engedélyt Szalkaynak 
1901 V. 10-étől VII. 10-éig. Közigazgatási iratok. 4816. 1901. III. 1. számú iratcsomó-
ban. — Ismeretes még Krecsányi Ignác helyhatósági engedély iránti kérelme, melyet 
a Színügyi Bizottság meg is adott számára 1901 húsvét vasárnapjától május 16-ig. 
Krecsányitól ezer korona biztosítási díj befizetését is kérték, melyet đ  nem fizetett be, 
mert 1901-ben esedékes volt az új kerületi rendszer életbe lépése és úgy vélte, hogy ez 
nem teszi lehetővé, hogy a kapott engedélyt felhasználja. Az erre vonatkozó adatok 
megtalálhatók: Levéltár. Fond magistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok: 17782. 
Érk. 1900. VIII. 2-án, elászám 17598/1900. — Ua. 27395/1900. XII. 7. Elđszámok: 
25211, 25736, 26753, 27208. Uo. Bokody Antal, Tata, 1900. XI. 4.-én keltezett kérelme 
helyhatósági engedély iránt. Közigazgatási iratok 25214. Érk. 1900. XI. 10-én. 
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Az első  bemutatkozáskor a műsoron főleg operettek, bohózatok és 
népszínművek szerepeltek, amolyan „nyári repertoár"-t állított össze Kö-
vessy függetlenül attól, hogy a komoly múzsa sugallta darabok színpadra 
állításához is megvolt a megfelelő  színészgárda: Almássy Endre, Makó Ayda, 
Benedek Gyula, Aitner Ilka stb. személyében. 

Legnagyobb közönségsikere az operetteknek volt. Az „Asszonyregi-
ment"-ben Aradi Aranka a kul ćsjelenetben lóháton jött be a színpadra, 
szűnni nem akaró tapsvihar és éljenzés közepette. „A viceadmirális"-ban 
Fehér Olgát, Almássyné Ragányi Izát és Aradi Arankát ünnepelte a zsúfolt 
nézőtér, „A suhanc"-ban ismét a „kecses" mozgású Aradi Aranka részesült 
zajos ovációban. Jutalomjátéka alkalmából virágcsokrokkal és emléktár-
gyakkal halmozta el a közönség kedvencét, akinek „arcjátéka, mimikája.. . 
csodálatos" volt, ügyesen bánt hanganyagával, „játéka pedig sikkes" volt. 
„San Toy"-beli alakítása szintén nagy tetszést aratott a közönségnél. „A 
szabin nők elrablása" egyben Kövessy Albert jutalomjátéka volt. Rettegi 
Fridolinként óriási sikert aratott. A babérkoszorúra „Viszontlátásra" felirat 
került, a helybeli kritika pedig azt írta róla, hogy „minden szerepében uto-
lérhetetlen, ezért nem is kell róla kritikát írni". 

A prózai darabokban Makó Ayda alakításairól írt legtöbbet a színházi 
tudósító. Jókai Mór „Keresd a szíved" cím ű  drámájában Alice szerepét 
játszotta. Többször megtapsolták a nyílt színen, „varázser őként lebilinscelt 
bennünket" — írta többek között a kritikus, „játéka feltétlen m űvészi ma-
gaslaton állt", arcjátéka pedig „tükre [volt] a benne tomboló érzelmeknek." 
„A bölcső"-ben nemcsak csinos megjelenését dicsérte a tudósító, hanem 
színpadi játékát is, amely „csupa t űz és szenvedély" volt. Az Almássy rendezte 
„Cyrano de Bergerac"-ban Roxanként méltó partnere volt „a fiatal, tehet-
séges, ambíciózus" címszerepet játszó rendez őnek. 

A „nyári repertoár" ellenére, Kövessy a „Hunyadi László" és a „Sulamit" 
operákat is bemutatta a közönségnek. Ez utóbbi, annak ellenére, hogy már 
más társulatok is bemutatták, szintén megnyerte a közönség tetszését, 
mert eredeti díszletben, korh ű  jelmezekben és az „ ősi rituális szokások 
megtartásával" állították színpadra.. 

Schiller „Ármány és szerelem" cím ű  drámája már kevésbé tetszett a 
kritikusnak, aki a vendégszerepl ő  Garay Ilonka alakítását a „dilettáns" jel-
zővel illette. A közönség viszont tizenkétszer hívta függöny elé a m űvésznőt, 
és virágcsokrokkal jutalmazta fellépését. 

Kövessy üzleti érzékenységére derít fényt az a gesztus, hogy a szerb 
kultúra Athénjében a korabeli krónikás szerint el őször tűzte műsorra Kosta 
Trifoković  „A szerelmes levél" cím ű  nagysikerű  vígjátékát, a jó előadást 
azonban a vártnál kisebb számú néz ő  nézte végig. 

Egy-két kivétellel (pl. a „Vasgyáros" délutáni el őadása), Kövessyék 
első  bemutatkozásáról a legnagyobb elismerés hangján írt mind az Újvidék, 
mind pedig az Újvidéki Hírlap. A nyári hőség ellenére csak ritkán maradt 
távol a közönség az el őadásokról, a bemutatott darabokat gyakran követte 
repríz (Cyrano de Bergerac, Ocskay brigadéros, A bor, A viceadmirális 
stb.), s ez, szintén azt bizonyítja, hogy a magyar színészet ügye Újvidéken 
megfelelő, rátermett igazgató kezébe került. így aztán nem csoda, hogy 
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1902 után a Színügyi Bizottság Kövessy számára három évre kötend ő  szer-
ződést javasolt. 174) 

Dr. Janovics Jenő, a szegedi színház új igazgatója 1901 augusztusában 
levelet intézett az Ujvidéki Hírlap szerkesztőségéhez, hogy 1902 tavaszán 
Újvidékre jönne társulatával, amennyiben a színházbér gyanánt fizetend ő  
összeg „tetemesen csökkenne". Ezzel kapcsolatban a hírközl ő  megállapí-
totta: kevés remény van arra, hogy az eddig fizetett bér összegét jelent ős 
mértékben csökkentené a színháztulajdonos. November elején hasonló 
tartalmú levél érkezett a szerkeszt őséghez. Janovics reményét fejezte ki, 
hogy „az ország legels ő  és legnagyobb társulata" számára lehet őséget nyújt 
majd Újvidék városa egy hathetes vendégszereplésre. 175) 

Janovics Jenő  első  levelét megelőzően Kövessy Albert még 1901. jú-
'nius 20-án beadta kérvényét, melyben 1902 húsvétjától kezdve két hónapig 
terjedő  időtartamra helyhatósági engedélyt kért társulata számára. A kér-
vényben többek között hangsúlyozta: 1901-ben m űködésével bebizonyította, 
hogy előadásai megfeleltek a követelményeknek, „nem adtam értéktelen, 
trágár, frivol, erkölcstelen darabokat, nem t űztem ki olyan műveket, amelyek 
vallást sértenek, vagy politikai célzatokat foglalnak magukban, hanem igye-
keztem Újvidék város méltóságához és az itteni nagy műízléssel bíró közön-
ség igényeihez képest műsoromat berendezni". 

Igaz, állapította meg a továbbiakban, a nyári idény kihatással volt az 
„anyagi siker" alakulására, ami nem volt mindig a „legkielégít őbb", mégis 
örül, hogy e város közönségével megismertethette társulatát. 1902-ben újra 
itt szeretné tölteni a nyári idényt „egész téli társulat"-ával. Teljes felsze-
reléssel érkezne, kellékekkel, ruhatárral és díszletekkel. Az évad els ő  elő-
adása Madách Imre „Ember tragédiája" lenne tizennégy képben. Erre az 
előadásra vonatkozóan már most megtette az el őkészületeket, új díszletet 
festet Lénhardt Vilmossal, az Operaház fest őművészével. Az 1902-es évad-
ban tervezett hatvan el őadás közül negyven új bemutatóra számíthatnak. 

Kövessy már 1901. június 21-én megkapta a következ ő  évre szóló ját-
szási engedélyt. 176) 

Az 1902-es évad színházi eseményeit az Ujvidéki Hírlapban az Ujvidék-
ben és az Ujvidéki Színházi Ujságban megjelent közlemények, színházi 
kritikák alapján próbáljuk felvázolni. Különösen az Ujvidéki Hírlap fog-
lalkozott részletesen az el őadások ismertetésével. Felel ős szerkesztője dr. 
Nemes Sándor volt, aki messzemenően pártfogolta „a magyar szó bajnokai"-t, 
azaz a magyar színjátszást mint olyan tényez őt, amely „a magyar kultúra 
szekerét tolja" és amely a „hazafias" kultúrmissziós feladat végrehatója 
ebben a nemzetiségek lakta városban. 177) 

Az előzetes színházi tudósításból megtudhatjuk hogy Kövessyék nyolc 
hétre tervezték a vendégszereplést, s ez alkalommal a f ővárosi színpadok 
,valamennyi újdonságát" be szeretnék mutatni. Károlyi Lajos titkárnál le- 

Ujvidéki Hírlap. X. évf. 1901. 39., 41., 42., 43., 44., 46., 47., 48., 49. sz. Ujvidék. XXVI• 
évf. 1901. 23. és 24. sz. 
Ujvidéki Hírlap. X. évf. 1901. VIII. 31. 69. sz. és XI. 2. 87. sz. 
Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok. 14401. száma 1901. VI. 20. 
előszám : 13828/901. 
Ujvidéki Hírlap. XI. évf. 1902. III. 12. 21. sz. „Magyar színészet Újvidék." 2. o. 
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hetett a páros és páratlan bérletet igényelni. „A társulat jóval felülmúlja 
a tavalyit", amit egy mellékelt névsorral igyekezett „mj." [Mayer József] 
bizoyítani: Sziklai Szeréna, Érczkövy Károly, Könyves Jen ő, Makó Ayda, 
Pesti Kálmán, Somló Margit stb. szerepeltek a felsoroltak között. 178) 

Mind az Ujvidék, mind pedig az Ujvidéki Hírlap közzétette azt a tudó-
sítást, amely Péter Pál főispán kezdeményezésére vonatkozott, ti.: társadalmi 
akciót kell indítani a magyar színészet ügyének támogatása céljából. Nem 
csupán arról volt szó, hogy Kövessy társulatának „puszta megélhetését" 
kell biztosítani Újvidéken, „hanem a magyar színügy érdekében leend ő  
kultúrmissiójuk teljesíthetése is biztosíttassék." Március 18-án „bizalmas 
jellegű  értekezletet" hívott össze a főispán, melyen „rang és állás különb-
sége nélkül" kb. ötven színházbérlő  jelent meg, és amelyen megállapították : 
Kövessyék erkölcsi és anyagi támogatása hazafiúi kötelesség. Egy kilenctagú 
„művezető"—és egy tizenöt tagú „gazdasági albizottságot" neveztek ki. 
Az előző  „A közönség jogos igényeinek és érdekeinek érvényesítését, meg-
védését... lesz hivatva eszközölni", hogy „Magyar voltunkat, hazafiságun-
kat ne csak szóval hirdessük, de főleg tettben nyilvánítsuk s a magyar ügyért 
-- ha kell, áldozni is legyünk készek!". A gazdasági albizottság, melynek 
elnöke dr. Nemes Sándor lett, a bérletgy űjtés feladatát vállalta. 179) 

Az „Erkölcstelen színdarabok" cím ű  vezércikkben megfogalmazást 
nyertek azok a nézetek, melyek ebben a korban a sikeres kultúrmissziós 
feladat betöltésének el őfeltételei közé tartoztak. A cikkíró abból a tételb ől 
indult ki, hogy a magyar ember lelke mélyén puritán, amit nemzeti irodalma 
is példáz Petőd, Arany, Kiss József, Jókai, Gárdonyi és Mikszáth m űveiben. 
Viszont Budapesten az utóbbi id őben „sikamlós disznóságok" is „otthont 
találtak". Az olyan idegenből importált színdarabokról van szó, mint pl. 
a „Vesztaszűzek", melynek előadását az aradi színügyi bizottság betiltotta. 
Ezt az eljárást a cikkíró melegen üdvözölte, mert szerinte meg kell gátolni, 
hogy a vidéki színpadokra ezek az erkölcstelenséget sugalmazó darabok 
belopakodjanak. Arra kell törekedni, hogy „hadd maradjon meg a vidék a 
magyar erkölcs, a tisztességes magyar ízlés menedéké"-nek. 180) 

A megfogalmazott program ellenére, a vidéki közönség, tehát az újvidéki 
is, gyakran kacérkodott ezekkel a külföldr ől importált „sikamlós disznósá-
gok"-kal, távolmaradásával nem bojkottálta m űsorra tűzésüket, sőt, mindig 
zsúfolt nézőtér előtt játszották a színészek „A páholy"-hoz, „Zazá"-hoz, 
a „Modell"-hez hasonló „frivolságokat". „A páholy" bemutatásakor a követ-
kezőket írta a kritikus : „A darab küls ő  hatást keltő, külső  sikert arató bohózat. 
Mélyebb tartalmat, igazi komikumot, klasszicitást, szenvedélyek vagy ferde-
ségek kicsúfolását, félszegségek kigúnyolását, gyengeségek pellengérre állí-
tását, hiába keresn ők benne". A közönségnek viszont nagyon tetszett a darab, 
s meg kell állapítanunk azt is, hogy a nagy közönségsikereket megért darabok 
java része ebbe a kategóriába tartozott. A többség ízlése ezt a fajta szórakoz-
tatást igényelte függetlenül a szigorú erkölcsi elvek alapján megfogalmazott 
kultúrmissziós programoktól. Zsúfolt ház el őtt játszották a sivár tartalmú 
„Modell"-t is, melyben „a jelenetek sikamlósak és bizony sok helyen az 

179) Ua. XI. évf. 1902. II. 19. 15. sz. mj. Mayer József : „Kövessyék Újvidéken" 2. o. 
179) Ujvidék. XXVII. évf. 1902. III. 23. 12. sz. „A magyar színészet érdekében." 2. o. 

Ujvidéki Hírlap. XI. évf. 1902. III. 22. 23. sz. „Kövessyék Újvidéken". 2. o. 
190) Ua. XI. évf. 1902. 14. sz. „Erkölcstelen színdarabok". Vezércikk. 
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erkölcsiség igényeit sem veszik tekintetbe". „A szencziókban dolgozó, de a 
fővárosi repertoirról le került »Zaza« is" ebbe a csoportba tartozott. A közönség 
vonzódását a könnyű  műfaj múzsájához mi sem bizonyítja jobban mint a 
„szellemes ötletek"-re épülő  „Sasok" című, „lényegében gyenge darab", 
melyet a rossz idő  ellenére is telt ház el őtt játszottak a szerepl ők.181) Pedig 
tudjuk, hányszor hivatkoztak a színházi tudósítók a rossz id őjárásra, vagy 
pedig a tikkasztó hőségre, amikor meg kellett indokolni a közönség távol-
maradását. 

A hazafias szellemű  „Aranylakodalom" előadását majdnem üres nézőtér 
fogadta, s ha nincs a 6. honvéd gyalogezred 3. zászlóaljának legénysége, mely 
aktívan részt vett a produkcióban, néz ők nélkül játszanak a szerepl ők, ugyanis 
a kis számú közönséget a helybeli honvédzászlóalj katonái alkották. 

A „gyönyörű, gördülékeny nyelvezettel" megírt „Kurucz Féja Dávid" 
című  dráma, melyről azt írta a kritikus, hogy „kit űnő  alkotás, aminek igazi 
belső  értéke e darabot sok ideig fogja színen tartani", csak a bemutatót érte 
meg, a második előadást már „teljesen üres ház előtt" játszották. 

A meghirdetett Madách „Ember tragédiája" helyett Gárdonyi „A bor" 
című  színműve mint évadnyitó előadás a félhelyárak ellenére sem vonzott 
nagy számú közönséget. Egyedül az „Ocskay brigadéros"-t nézte végig 
„szépszámú" publikum, az előadás viszont gyenge volt, Károly Lajos „egy-
szerű  recitálás" közben úgy elnyelte a szavakat, hogy csak minden hatodik-
hetedik jutott el a közönség füléig. 182) 

E néhány példával illusztrálni szerettük volna azt az antagonizmust, 
mely a kultúrmissziós feladatok által meghatározott színházi törekvések és a 
reális igények kielégítésére való szándék között jelentkezett. Ha az el őbbit 
vette figyelembe a vidéki színházigazgató, csak erkölcsi érvényesülésre számít-
hatott, a megélhetés gondjait ily módon nem tudta megoldani. Ha viszont 
az anyagi sikert tartotta szem el őtt, számolnia kellett azzal, hogy a színház-
kritikusok és kultúrpolitikusok hazafiatlansággal, erkölcstelenséggel vádolják 
tevékenységét. Kövessy ezt a két ellentétes színházi szemléletet igyekezet 
összebékíteni, s mint a továbbiakban látni fogjuk, ez sikerült is neki az 1902-es 
évadban. 

A kultúrmissziós feladat betöltése alatt nem a hazafiaskodó handaban-
dázásra épülő  darabok műsorra tűzését értette, hanem egy ,Kaméliás hölgy", 
„Parasztbecsület", „Hoffmann meséi", vagy éppen „Cigánybáró", „Szép 
Heléna", „A denevér" színvonalán lév ő  mű  kiemelkedő  színpadi tolmácsolását, 
amelyet szívesen megtekintett nemcsak a magyar, hanem a színházkedvel ő  
szerb polgár is. Ily módon közvetlenül szolgálta a magyar színházkultúra 
ügyét ebben a nemzetiségi városban, ahol egyre inkább megkövetelték az 
itt vendégszereplő  színházigazgatótól, hogy a politikai csatatéren vívandó 
szupremációs törekvéseknek alárendelje tevékenységét. 

Hogy Kövessy 1902. évi társulata valóban a vidék Legjobbjai közé tar-
tozott, bizonyítja az az egybehangzó vélemény, mely. a „Hoffmann meséi" 
és a „Parasztbecsület" című  operák bemutatói után megjelent mind a három 

Ujvidék. XXVII. évf. 1902. IV. 6. 14. sz. A cikk írója H. J. (Heiman Jenő ?)  — Ua. 
V. 11. 19. sz. — Ujvidéki Hírlap. XI. évf. 1902. V. 7. „Színház". 3. o. Ua. XI. évf. 
évf. 1902. IV. 9. „Színház". 4. o. 
Ujvidék. XXVII. évf. 1902. V. 11. 19. sz. — Ujvidék Színházi Ujság. II. évf. 1902. 
41. sz. 7. o. Ua. II. évf. 1902. 23. sz. „Éjféli levél". 1-3. o. — Ujvidéki Hírlap. XI. évf. 
1902. IV. 23. — Ujvidék. XXVII. évf. IV. 6. 14. sz. 
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már idézett újvidéki újságban. Mindkét kifogástalanul megrendezett el őadás 
zsúfolt nézőtér előtt játszották a színészek, akik nemcsak kiváló énektudással, 
de „mesteri" színpadi játékukkal is nagy tetszést arattak. Hódossy Jolán, 
Sziklai Szeréna, Kozma István és Érczkövy Károly olyan meggy őző  erővel 
játszottak, hogy a siker nem maradhatott visszhang nélkül, és az egyébként 
felszínes szórakozásra mindig hajlamos közönség e két „merész vállalkozás"-t 
méltó elismerésben részesítette. 183) 

Eugéne Brieux „Vörös talár" cím ű  színművének bemutatóját azért 
említjük, mert ez esetben az Ujvidék és az Ujvidéki Hírlap kritikusainak 
véleménye az eredeti szöveghez való hűség és a szöveghúzás kérdésében nem 
volt azonos. (Ezzel a problémával kapcsolatos dilemmák napjainkban is 
előfordulnak.) 

Dr. Nemes Sándor lapja a színmű  külföldi fogadtatásáról úgy írt, mint 
„világfeltűnést keltett darab"-ról. „Alig van társadalmi osztály, melynek 
félszegségeit, beteges kinövéseit a színpad ne ostorozta és gúnyolta volna" 
— állapította meg többek között a cikkíró, a „bírói karról" viszont ilyen 
szempontból eddig még senki sem írt. Brieux erre vállalkozott, a telt néz őtér 
pedig azt bizonyította, hogy az élet valóságából merített téma vonzza a közön-
séget. A szöveg egy kissé terjeng ős, húzás nélkül négyórás el őadást láttak 
volna az újvidékiek. Kövessy helyesen járt el, amikor megrövidítette az eredeti 
színpadi textust. Az Ujvidékben megjelent tudósítás viszont nem tartotta 
helyesnek ezt az eljárást. Azon a véleményen volt, hogy nem kell olyan darabot 
műsorra tűzni, amelyre nincs meg a szükséges szereposztás. Ilyen „csonkítás" 
megengedhető  Temerinben, de nem Újvidéken! 

Az Ujvidéki Színházi Ujságban közölt Éjféli levél-ben kit űnő, tökéletes 
előadásként írtak a „Vörös talár"-ról, melyben Makó Ayda alakítását nyílt-
színi tapsokkal honorálta a közönség. 1.84) 

Ismerve Kövessy társulatának összetételét, nem hinnénk, hogy ebben 
a kérdésben az Ujvidék kritikusának volt igaza. A „Sulamit" átdolgozója, 
több színpadi mű  írója és fordítója nemcsak kitűnő  üzletember, de kiváló 
színházi szakember is volt, a szövegrövidítést pedig nyilván az el őadás érde-
kében végezte el. 

Arra sajnos nem derült fény, hogy miért nem mutatta be a társulat dr. 
Savić  Emilnek, a Matica Srpska főtitkárának négyfelvonásos vígjátékát 
(Jókedvűen), melyet Srbić  fordított magyarra, s melynek el őkészületeiről 
az Ujvidéki Színházi Ujság számolt be. 1$5) A két nép közeledésének ügyét, 
mint láttuk, Kövessy már 1901-ben (Kosta Trifkovi ć  „A szerelmes levél") 
azzal igyekezett szolgálni, hogy egy szerb színpadi m űvet is műsorra tűzött. 

Dr. Savić  Emil helyett dr. Mayer Oszkár képviselte a helybeli drámaírókat 
Kövessyék műsorán. „Szalmaözvegy" cím ű  bohózatával kapcsolatban eltér őek 
voltak a vélemények. Az Ujvidéki Hírlap szerint „ötletes és mulattató" darab. 
„Vannak egyes hibájai, valószínűtlen részletei, amik inkább a színpadi techni-
kában való nem elég jártasságra vallanak, de egészében mégis a szerz ő  hivatott- 

Ua. XXVII. évf. 1902. IV. 20. 16. sz. -- Ujvidéki Hírlap. IX. évf. 1902. IV. 16. 30. sz. 
„Színház". 3. o. Ujvidéki Színházi Ujság. II. évf. 1902. 16. sz. „Éjféli levél". 1-2. o. 
Ujvidéki Hírlap. XI. évf. 1902. IV. 12. „Színház". 3-4. o. 
Ujvidék. XXVII. évf. 1902. IV. 13. 1 5 . sz. — Ujvidéki Színházi Ujság. II. évf. 1902. 
12. sz. „Éjféli levél". 2. o. 

1$5) Ua. II. évf. 1902. 11. sz. 
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ságát bizonyítják". A kritikus szerint némi átdolgozás szükséges ahhoz, hogy 
Mayer első  színpadi műve a legjobb bohózatok egyike legyen. A „nagyszámú 
közönség jól fogadta" az el őadást „— ez a legilletékesebb kritika —, és minden 
felvonás után többször is kihívta a lámpák elé a szerz őt". 

Az Ujvidék megállapította, nincs igazi cselekménye a darabnak, „de 
tekintettel a kezdő  író munkájára, eléggé sikerültnek mondható". 

Az ősbemutatóról az „Éjféli levél"-ben is írt az Ujvidéki Színházi Ujság 
tudósítója. Ezt a témát már sokan feldolgozták, ami nem lenne nagy hiba, ha 
a szerző  reális alapokból indult volna ki. Szerinte a nagy taps nem annyira a 
bohózatnak, mint inkább dr. Mayer Oszkár ügyvédnek szólt, akit általános 
tisztelet és megbecsülés vesz körül Újvidéken. 186) 

Kövessy rendszeressé tette a gyermek- és ifjúsági el őadásokat, ami 
közönségnevelés szempontjából fontos feladat volt. Minden pénteken és 
vasárnap bérletszünetet tartott, és mérsékelt helyárak mellett pénteken 
klasszikusokat, vasárnap este pedig népszínműveket tűzött műsorra. A kis-
pénzű  emberekre is számított, amikor ezeket az el őadásokat megszervezte. 1. 87) 
Ebben a sorozatban került műsorra a „Molnár és gyermeke", a „Náni", a 
„Goldstein Számi", a „Cigány", a „Sárga csikó", „A gyimesi vadvirág", a 
„Rómeó és Júlia" és a „Rokkant huszár". 

Kövessy 1902-ben, mint ahogyan kérvényében ígérte, kit űnő  társulattal 
érkezett Újvidékre. Aradi Aranka, az elmúlt évad kedvenc primadonnája 
újból zsúfolt nézőteret biztosított minden egyes fellépéskor. A „Nebánts-
virág" és a „San Toy" minden tekintetben magas színvonalú „pompás" 
előadás volt: a. kifogástalan rendezés, jó összjáték, „fényes díszletek" és 
„díszes jelmezek" biztosították „a közönség legszélesebb rétegei"-nek rokon-
szenvét. 

Sziklai Szerénát a „vérbeli színész fenomen"-t minden egyes alkalommal , 
óriási lelkesedéssel üdvözölte a publikum, miután a „Lotti ezredesei"-ben 
bemutatkozott Újvidéken. Annak ellenére, hogy a „m űkritika" rossz darabként 
emlegette ezt az énekes bohózatot, a néz ők nagy tetszéssel fogadták, az újvi-
déki előadás pedig „a legtúlzóbb igényeket is kielégítette." Sziklai játékát 
„Báj, kellem... s hatalmas csapongó temperamentum... , csinos, tiszta 
hang, ... pompás, könnyed táncz" jellemezte, mely „gyönyör ű  alkat"-tal 
párosult, s éppen ezért a szubrett szerepkör kiváló képvisel őjét látta benne a 
korabeli kritikus. Az elmúlt időszakban egy-egy előadás csak ritkán szerepelt 
kétszer az évad műsorán, a „Lotti ezredesei"-t viszont négyszer t űzte műsorra 
Kövessy. A kedvez őtlen időjárás sem gátolta meg a közönséget abban, hogy 
a harmadik reprízen újból ott legyen, és a tapsviharok közepette virágcsok-
rokkal, értékes ajándékokkal. (többek között gyönggyel és zafírral kirakott 
lánccal és órával) kedveskedjen a primadonnának. A Magyar Színház „frivol.. . 
kacagtató" kasszadarabját negyedszer is telt ház el őtt adták, és a tudósító 
ez alkalommal állapította meg, hogy Sziklai Szeréna „a színház legnagyobb 
vonzó ereje." Az Ujvidéki Színházi Ujság külön cikket szentelt a szubrettnek, 
közölte fényképét, és hírt adott arról is, hogy az új szezonban az újvidéki 
közönség kedvence a budapesti Magyar Színházhoz szerz ődött. 

Ua. II. évf. 1902. 45. sz. „Éjféli levél". Morley. 2. o. 
Ujvidéki Hírlap. XI. évf. 1902. V. 17. — Ujvidék. XXVII. évf. 1902. V. 18. 20. sz. 
Ujvidéki Színházi Ujság. II. évf. 1902. III. 31. 2. sz. 
„Kövessy Albert és a bérlők". 3. o. — Ua. 5. sz. 
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A „Katalin" operettben Sziklai magánjelenete az el őadás fénypontja volt. 
Ugyanakkor a „Svihákok" bemutatója után arról is említést tett a tudósító, 
hogy a művésznő  a „lábmutatvány"-t és a harsogó nevetést egy kicsit túl-
zásba vitte. 

Hódossy Jolán a „Hoffmann meséi"-ben és a „Parasztbecsület"-ben 
aratta a legnagyobb sikereket. Mint Antónia ;,felt űnően jó játék"-ával remekelt, 
Santuzzájánál pedig „sok nagyvárosi színpadon sem látni jobbat." El őadás-
módját a „csengő, tiszta, erős hang, érzésteli ének" jellemezte. A „Cigány" 
című  népszínműben viszont nem érvényesültek a felsorolt kvalitások : „Sike-
rült is neki agyonütni nemcsak a maga szerepét, hanem az egész el őadást is." 

Hódossy szezonközben távozott Újvidékr ől, helyette Kövessy Mányosi 
Arankát, az aradi jóhírnevű  kolóratúr énekesnőt szerződtette, aki a „Gésák"-ban 
lépett először színpadra Újvidéken. Bemutatkozása sikeres volt annak ellenére, 
hogy mezzoszopránja nem volt olyan üde, mint Hódossyé, de ez az énekhang 
„annál jobban iskolázott és simább" volt. Ügyesen mozgott, szépen táncolt, 
amit Hódossynál hiányolt a közönség, s ezért nem nyerte meg a „Cigány"-ban 
a kritikus tetszését sem. 

Latabár Árpád már az el őző  évadban is „dédelgetett kedvence [volt] 
a közönségnek". Tehetséges színésznek tartotta a helybeli kritika már eddig 
is, de a „Lotti ezredesei"-ben „kiforrott talentum"-ként állott a közönség elé, 
egyszerű  színészi eszközökkel, közvetlenül, hatásvadászat nélkül, kifogástalanul 
játszotta Blitz-Fritzet, a férfi svihákot. A „Napóleon öcsém"-ben, a „sivárabb-
nál sivárabb jelenetek"-kel, „komikusnál komikusabb kifejezések"-kel tarkí-
tott darabban Napóleon kitűnő  megszemélyesít ője volt. Az Ujvidéki Szín-
házi Ujság jutalomjátéka alkalmából cikket közölt, melyb ől megtudhatjuk, 
hogy a nagyon sovány Latabárt „egy szafaládékoszorúval lepték meg, zsebei 
üres tartalmára való tekintettel pedig egy pár ropogós, vörösszem ű  húsz-
koronással tisztelték meg." A „Rang és mód"-ban „maszkjával, kiejtésével 
járó modorával pompásan karrikírozta az öreg grófot", ami nagyon tetszett 
a közönségnek, s ezért négyszer-ötször is függöny elé hívták. 

Érczkövy Károly, az országos hírnevű  baritonista, aki (5-Budán száz-
négyszer játszotta Absolon szerepét a „Sulamit" cím ű  operában, erőteljes, 
„rokonszenves hangját jól tudta érvényesíteni", és egyben kit űnő  színésze 
volt Kövessy társulatának. A helybeli kritika mindig a legnagyobb elismerés 
hangján írt alakításairól. 

A prózai szerepkörök legkiválóbb tolmácsolója Makó Ayda volt. A róla 
szóló írás megállapította : „a maga nemében páratlan m űvészlélek és úgy 
színpadi szereplése, mint kedves, kellemes egyénisége egyaránt praedestinálják 
arra, hogy a közönség kedveltje legyen". Éppen ezért az Éjféli levél írója 
elítélte a közönség magatartását, mert Makó jutalomjátékakor nem jelent meg 
kellő  számban az előadáson. A „Kaméliás hölgy" címszerepét tolmácsolta, 
és „Oly művészi tökéllyel felelt meg feladatának, hogy azt egyszer ű  szavainkkal 
méltányolni nem tudjuk." Született drámai h ősnő  volt Makó, aki „alkotó, 
teremtő  lángelme", egyéni felfogású, pszichológiailag megalapozott játéka 
pedig dicséretet érdemel. Gauthier Margitja a legjobb alakítások közé tar-
tozott. A „Szókimondó asszonyság"-ban Hübscher Kata — Sans-Gene 
szerepformálását az „átgondolt, minden túlzás nélküli... , természetes"-ség 
jellemezte. Júlia és Gertrudis királyn őként is melegen üdvözölte a kritika. 
A „Zaza" bemutatóján „Makó Ayda kicsiny, disztingvált publikuma" volt 
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csak jelen, „amely a kiválasztottakból állt : az a kevés ember, aki elbírja az 
ambrosia illatát. Úgy veszem észre, Makó Ayda megelégszik a közönséggel, 
mert ismét gyönyörű, felejthetetlen estélye volt." M űvészetének jellemzésére 
a „magas", „impozáns" kifejezéseket alkalmazta a cikk szerz ője. Ez a művé-
szet szerinte maga az „élet, a valóság". 

Már többször említettük: a közönség nagy része a könnyed, zenés dara-
boknak hódolt, viszont Makó Ayda esete azt bizonyítja, hogy Újvidéknek 
ebben a korszakban már volt egy kisebb számú publikuma, amely nemcsak 
a szórakozást igényelte, hanem a színházzal kapcsolatban a m űvelődés szem-
pontjából is voltak elvárásai. Ahhoz képest, hogy a XIX. század utolsó két 
évtizedében csak a könnyű  műfaj múzsáit tudta befogadni a színházi néz ő , 
és csak az hatott ízlésének kialakulására, nem is lehetett mást elvárni ett ől 
a közönségtől. Kövessy műsorpolitikája azon alapult, hogy egyfelől megpró-
bálta kielégíteni a színvonalas szórakozás iránti igényeket, másfel ől viszont 
azokról sem feledkezett meg, akik ennél többet kívántak a színháztól. Értékes 
színpadi művek nívós tolmácsolásával igyekezett a már meglév ő  szellemi 
elit számát új hívekkel növelni, s ez részben sikerült is neki. 'Emlékezzünk 
csak a „Hoffmann meséi"-re és a „Parasztbecsület"-re. 

Károlyiné Emília huszonötéves színészi jubíleumát április 24-én a 
„Rang és mód"-dal ünnepelte meg. Az évfordulót egy rendez ő  bizottság 
szervezte meg. Az Ujvidéki Színházi Ujság ebből az alkalomból Horthy 
Sándor színész köszönt őjét és Steinbach Aladár joghallgató alkalmi ódáját 
is közölte. Az Újvidéki Polgári Magyar Daloskör az el őadás megkezdése 
előtt díszes babérkoszorút adott át az ünnepeltnek. Ezután az igazgató üdvözl ő  
beszéde következett, a Mayer Szállóban adott díszvacsora el őtt pedig a 
Daloskör szerenáddal köszöntötte Kövessy társulatának oszlopos tagját. A 
közönség számos virágcsokor kíséretében 200 koronát ajándékozott a jubiláló 
színésznőnek, melyet dr. Nemes Sándor nyújtott át. 

Bokody Antal. kitűnő  alakításaival mindkét újvidéki hetilap tudósítója 
sokat foglalkozott. Tiborcot az ismert sablonok nélkül, er őteljes, de egyszerű  
színészi eszközökkel jelenítette meg. Elismeréssel írtak Mihály gazdájáról 
(A bor), Schwarzer ezredesér ől (Otthon) és Knabe Farkasáról (Szép Galathea) 
is. A „Cigány" címszerepét „utolérhetetlen m űvészettel" játszotta. 

Benedek Gyulát a vidék egyik legkiválóbb szalonszínészeként emlegették, 
Haraszti Mici pedig a naivák szerepkörében jeleskedett. A „Három test őr"-ben 
Liza szerepében lépett el őször az újvidéki közönség elé. Ez alkalommal 
írta az Ujvidéki Hírlap: „A kisasszony, ki még egészen fiatal, már is elég jól 
mozog a színpadon, csinos megjelenés ű, fürge, élénk temperamentum, egy-
szóval köztünk járó kedves alak — csak a hangja, az a padláson jár. Olyan 
erőltetett, természetszerűtlen, sipogó hangon beszél, hogy •ha erről le nem 
szokik, sohasem fog eredményt elérni." 

Könyves Jenő  színpadi játéka pontosan ellenkez ője volt a Haraszti 
Mici-féle természetellenes játékstílusnak. A „Három test őr"-ben Rátky 
megszemélyesít őjeként „nem fűrészel[te] a levegőt", mikor mindenki azt 
csinálta, nem kiabált ok nélkül, mint a többiek, alakítása „Telis-tele volt.. . 
a természet valódi, megkapó színeivel", „ember [maradt] a színpadon". Az 
„érző, fennkölt gondolkodású lelkészt nagy közvetlenséggel, igaz színekkel 
festette" Sudermann „Otthon" cím ű  színművében, Bánk bánt pedig önálló 
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felfogásban tolmácsolta, hangsúlyozva „a tragédia hősének királyhűségét, 
nemeslelkűségét, rajongó hazaszeretetét. "188)  

Kövessy kitűnő  érzékkel rendelkezett, hogy színháza számára megszerezze 
a hívek népes táborát. A változatos játékrend, a különböz ő  műfajok szerep-
köreit betöltő  színészegyéniségek szerz ődtetése, a gondosan megrendezett 
előadások, a megfelelő, mutatós díszletek, jelmezek, színpadi kellékek össze-
válogatása mind hatással voltak arra, hogy kivívja a közönség tetszését. Nem-
csak kapni akart, de cserébe a pártfogásért felejthetetlen élményt is nyújtott. 
A szezon végén, amikor úgy látta, hogy a közönség elfáradt a színházbajárástól, 
Budapest legnagyobb művészeit hívta vendégszereplésre. El őbb Somlay 
Artúrt, a pozsonyi színház tagját mutatta be az újvidékieknek „A két Rantzau" 
című  színműben. A Georg szerepét alakító kezd ő  színészről az Ujvidéki 
Hírlap kritikusa megállapította: „Gyönyörű  orgánum, magas deli alak, a 
játékban elég tűz — mind oly qualitikácziók, melyek benne megvannak, és 
szép jövővel biztatják." 

Az Éjféli levél írója is hasonlóképpen nyilatkozott. „Alakja, külseje, hangja 
kedves és kellemes. Az érz ő  szívet tőle nem lehet elvitatni, s azt sem; hogy Thá-
lia ringatta bölcsejét. De azért még meglehet ősen bölcsőben van. Nagyon szín-
padias, túlzottan szaval és veszedelmesen hadonászik. Ha leveti a régi meinin-
geni iskolát -- jó színész válhatnék bel őle, de a tegnapihoz képest a lám-
pák elé vágnia magát és szavalni — ez nem járja : tessék élni a színpadon." 

Ebből a tudósításból azt is megtudjuk, hogy Somlay játszott Könyves 
Jenő  helyett, aki állítólag megbetegedett, viszont a cikk szerz ője látta őt a 
kávéházban. „Ilyen manőver nagyon rossz vért szül a közönségben, és a 
közönségnek nem kell belelátnia abba a háborúskodásba, ami a kulisszák 
mögött folyik le." Ma már nem tudjuk megállapítani, vajon nem azért szólt-e 
élesebb hangon a kritikus Somlayról, mert ezt a vendégszereplést nem tartotta 
indokoltnak. 1-89) 

1902 az újvidéki magyarság művelődési életének jelentős éveként tartható 
számon. Május 10-én a Nemzeti Szalon háromszáz festményb ől álló kiállí-
tását Vészi József, a Budapesti Napló főszerkesztője nyitotta meg. A rendkívüli 
esemény alkalmából Kövessy társulata ünnepi el őadást adott a színházban. 
A Nemzeti Szalon kiállítását abból a célból szervezte meg Péter Pál f őispán 
és dr. Nemes Sándor, hogy a hivatalosan hirdetett magyar kultúra fölényének 
tényét bizonyítsák.iso 

Ez a szempont határozta meg annak a megmozdulásnak a célkit űzéseit is, 
amely a szezon elején Kövessy társulatának nagymérték ű  támogatására 
irányult. Az igazgató és társulata szintén mindent megtett annak érdekében, 
hogy a megfogalmazott irányelveknek min őségi előadások realizálásával 
tegyen eleget. 

A vendégművészek meghívása is feltehet ően ezt a célt szolgálta. 
Újházi Ede, Blaha Lujza és Pálmay Ilka vendégszereplésére közvetlenül 

az évad befejezése el őtt került sor. A Nemzeti Színház „oszlopos m űvésze" 

Ua. II. évf. 1902. 1-37. számig. Morley: „Éjféli levelek". Ujvidék. XXVII. évf. 
1902. 14., 15., 16., 17., 18. ,20., 21., 22. sz. Ujvidéki Hírlap. XI. évf. 1902. 25., 26., 
28., 30., 32., 33., 34., 3 5 ., 36., 37. sz. 
Újvidéki Színházi Ujság. II. évf. 1902. 23., 24. sz. 	 • 
Ujvidék. XXVII. évf. 1902. IV. 21. 17. sz. — Ujvidéki Hírlap. XI. évf. 1902. IV. 23. 

199 Ujvidéki Színházi Ujság. II. évf. 1902. 41. és 42. sz. 
Ujvidék. XXVII. évf. 1902. V. 18. 20. sz. — Ujvidéki Hírlap. XI. évf. 1902. V. 17. 
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a „Constantin abbé"-ban, a „Lengyel zsidó"-ban, a „Crampton mester"-ben 
és a „Peleskei nótárius"-ban lépett fel. A helybeli kritikus Újházit „az ország 
legelső  színművészé"-nek nevezte, és ezzel indokolta, hogy játékát miért 
nem elemezte tüzetesebben. Mindössze annyit jegyeztek fel ezzel kapcsolatban, 
hogy szerepeit „lélektanilag tudta kiaknázni". A krónikás azt is feljegyezte 
hogy a vendégszereplés első  estéjén a helybeli társulat színészeit „elfogulttá 
tette" Újházi jelenléte, és a megszokottól gyengébbek voltak színészi alakí-
tásaik, de a következő  előadásban már mindenki a saját szerepén belül igyeke-
zett helytállni, ami különösen Könyves Jen őnek és Makó Aydának sikerült. 
A közönség minden alkalommal zsúfolásig megtöltötte a színházat és határ-
talan lelkesedéssel ünnepelte mind Újházit, mind pedig Kövessyéket. 191) 

Blaha Lujza, a nemzet csalogánya, három el őadásban lépett fel (a Piros 
bugyelláris, A szókimondó asszonyság, A tót leány). A mérsékelten felemelt 
helyárak ellenére minden este ismét színültig megtelt a néz őtér. Az ünnepi 
hangulat már a művésznő  megérkezésekor éreztette hatását. A pályaudvaron 
a polgármester helyettese, néhány tanácstag és a Színügyi Bizottság tagjai 
várták Blahát. Vendégszereplésével kapcsolatban a helybeli sajtó megálla-
pította: az 1902-es évad fénypontja volt az a három színházi este, melyen 
Blaha Lujza lépett az újvidéki közönség elé, s „általa és benne a magyar 
színművészet diadala lett megörökítve!" A babérkoszorús ünneplés ez alka-
lommal sem maradt el. 192) 

Pálmay Ilka is három estén keresztül biztosította Kövessy számára a 
telt házat. A „Nebántsvirág"-ban, „Szép Heléná"-ban és a „Huszárcsíny"-ben 
remekelt. A nagyközönség csak az újságból értesült arról a „sajnálatos mulasz-
tásról", amit a Színügyi Bizottság követett el: ugyanis áz érkez ő  művésznőt 
csak Kövessy fogadta az állomáson. Pálmay ünneplése szintén nem ismert 
határokat. Az els ő  este az előadás után a színház el őtt óriási tömeg várta a 
művésznőt, és szűnni nem akaró éljenzések közepette kísérte a Grand Hotelba. 
És a kritikusok ismét elnémultak, mert „szerény tehetségük" nem jogosította 
fel őket arra, hogy olyan színészegyéniségekr ől, mint Újházi, Blaha, vagy 
Pálmay kritikát írjanak. 

A vendégszereplés utolsó estéjén az Újvidéki Polgári Magyar Daloskör 
lampionokkal várta meg Pálmayt a színház el őtt, hogy elkísérje őt a szállo-
dáig. Dr. Piukovich Sándor „szép beszéd" kíséretében búcsúztatta el az 
újvidéki közönségtől, a Daloskör pedig szerenádot adott tiszteletére. 193) 

A Színügyi Bizottság már Kövessyék itt-tartózkodása alatt megvitatta 
a kecskeméti igazgató következ ő  évi kérelmét, és úgy döntött, hogy három 
évre szóló játszási engedélyt ad „azon feltétellel hogy a teljes téli társulatával 
tartozik lejönni és hogy jutalomjátékok nem engedélyeztetnek." 194) 

Az Ujvidéki Hírlap a tízhetes színiidény lezajlása után felmérte a ven-
dégszereplés eredményeit, de els ősorban politikai szempontokból minősítette 

Ua. XI. évf. 1902. 17., 21., 24. sz. — Ujvidék. XXVII. évf. 1902. 21. és 22. sz. 
Ua. XXVII. évf. 1902. VI. 1. 22. sz. — Ujvidéki Hírlap. XI. évf. 1902. V. 28-án és 
31-én. 
Ua. XI. évf. 1902. VI. 4. — Ujvidék. XXVII. évf. 1902. VI. 8. 23. sz. 
Ujvidéki Hírlap. XI. évf. V. 31. „Színügyi bizottsági ülés." 2. o. — A bizottsági ülésen 
hozott határozat szellemében járt el Kövessy, amikor 1902. október 13-i keltezés ű  
leveléhez, a kecskeméti színház „el őleges jelentését" mellékelte, melyben az 1903 
húsvétjától vendégszerepl ő  társulat névsorát feltüntette. — Levéltár: Fond magistrata. 
Novi Sad. Közigazgatási iratok. 24280 Érk. 1902. X. 14-én Újvidék város Tanácsához. 
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azokat. Megállapította, hogy a magyar színm űvészet az elmúlt időszakban 
nem mindig részesült kell ő  pártfogásban, részvétlenség, közöny volt az osztály-
része, a mostani tíz hét pedig „oly eredmény, melyet csak néhány évvel 
ezelőtt is, alig mertünk remélni". Az erkölcsi és anyagi siker ez alkalommal 
megadatott Kövessyéknek. A cikkíró úgy véli „Ez a legfényesebb bizonyítéka 
a magyar eszme terjedésének, a magyarság térfoglalásának és er ősödésének, 
mert kétségtelen az, hogy a magyar színm űvészet magas kulturális missziója 
mellett a legjobb fokmér ője a magyar elem erejének." Ebb ől a tényből jut 
arra a következtetésre is, hogy a magyarság ügye Ujvidéken az utóbbi id őben 
„megizmosodott". Ezért mind szellemi, mind pedig „anyagi intelligenciája.. . 
megkövetelheti magának a vezérszerepet, közügyeink, de különösen városi 
közigazgatásunk vezetésében". Miután esedékes volt a városi közigazgatás 
szerveinek választása, a hivatalos irányzat képvisel ői a főispánnal az élen a 
színházat is felhasználták önös politikai céljaik megvalósítására. A színház 
politikai eszközzé vált, és a támogatására szervezett megmozdulás csak követ-
kezménye volt a politikai célok valóra váltásának. A színm űvészet mint 
kulturális megnyilatkozás, önmagában még nem volt abban a helyzetben, 
hogy közvetlen oka legyen a szélesebb rétegű  társadalmi érdeklődésnek, 
törődésnek. Alárendelt helyzete továbbra is megmaradt, és ebb ől a helyzetből 
látszólag csak akkor mozdult ki, amikor erre szükség mutatkozott valamilyen 
politikai célkitűzés realizálása érdekében. A téli vagy a 4-5 hónapos színi 
idény iránti igény hangoztatása nem a magyar színészet ügyének fellendítése 
érdekében nyert megfogalmazást, hanem azért, hogy bizonyítható legyen az 
az irreális elképzelés, miszerint Újvidéken, ebben a kifejezetten nemzetiségi 
városban túlsúlyba került a „magyar elem", melynek szellemi fölénye indokolt-
tá teszi a város politikai és közigazgatási életében is a magyar vezetést. 195) 

A tízhetes évad olyannyira kimerítette az újvidéki magyar polgárságot, 
hogy július közepén Márkus Emília és kísérői, a meghirdetett három el őadásból 
mindössze egyet tartottak meg, azt is félig telt néz őtér előtt. A Nemzeti 
Színház nagy tragikája „A külföldi nagy tragikák mintájára" vidéki vendég-
körutat szervezett, a szegedi társulat jelesebb m űvészei kíséretében. Újvidéken 
a „Folt, amely tisztít", a „Bölcs ő", valamint a „Marianna" cím ű  előadásokban 
szeretett volna fellépni, a „művészesemény számba" men ő  produkcióra 
azonban, úgy tűnik, nem voltak kíváncsiak az újvidékiek, annak ellenére, 
hogy játéka a „nagy Dusét is meghaladja." A „Folt, amely tisztít"-ban való 
sikertelen fellépése után, betegségre hivatkozva, megszakították a további 
itt-tartózkodást. Pedig mint Mayer József írta, „Márkus Emília fenomén. 
Minden mozdulata, psihologiai tanulmányok gazdag tudását eláruló arczjá-
téka, haraghordozása, mind egy fenomenalis m űvésznő  zsenialitásáról tesznek 
tanuságot." 

Az előző  színházi eseményektől elfáradt közönségnek azonban nem 
kellett Márkus Emília művészete. E mulasztás pótlására kés őbb szerencsére 
sor került. A valóban művészi élmény befogadásának lehet ősége ez alkalommal 
kiaknázatlan maradt, a meg nem történt dolgokat pedig nem lehet számon-
kérni, csak esetleg sajnálkozni lehet felettük. 196) 

Az 1902. esztendő  évadnyitójaként beígért Madách „Ember tragédiájá"-t 
1903-ban láthatta az újvidéki közönség „várakozáson felüli,... pazar" kiálli- 

195) Ujvidéki Hírlap. XI. évf. 1902. VI. 7. „Magyar színészet Újvidéken". Vezércikk. 
198) Ua. XI. évf. 1902. VII. 2., VII. 12., VII. 16.: Mayer József: „Márkus Ernilia és tár-

sulata Újvidéken". 1-2. o. — Újvidék. XXVII. évf. 1902. VII. 13. 28. sz. 
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tásban, nagyon jó előadásban, „vidéki színpadtól nem várt sikerrel." Az 
előadást Kövessy Albert és Benedek Gyula rendezte, Almássy Endre (Ádám), 
Makó Ayda (Éva) és Benedek (Lucifer) pedig színészi tehetségük és tudásuk 
legjavát adták. A zsúfolásig megtelt néz őtér általános megelégedéssel fogadta 
„jól átgondolt játék"-ukat. A komplett színházi élményt nyújtó el őadásnak 
egy szépséghibája volt az Ujvidéki Hírlap tudósítója szerint: „A díszletek és 
kiállítás bármely fővárosi színház közönségét is kielégítenék. Csak sajnálni 
tudjuk, hogy színpadunk nem elég nagy ahhoz, hogy ilyen nagy arányu 
kiállítás teljesen érvényesülhessen." 1- 97) 

A sikeres évadkezdet kapcsán ugyancsak az Ujvidéki Hírlap tette közzé 
azt a cikket, melynek szerz ője megállapította : ,Ismert dolog, hogy Újvidék 
város közönsége nemzeti különbség nélkül, élénk érdeklődéssel viseltetik a 
színészet iránt," ami az anyagi pártolásban is megmutatkozik. A színészek 
nagyfokú megbecsülésben részesülnek, s ez csak kevés városra jellemz ő, 
ezért is jönnek Kövessyék örömmel Újvidékre. 199) Erre az állításra egy kissé 
rácáfolt az 1903-as színévad, ugyanis sokszor játszott a társulat csak közepes 
számú közönség előtt, az elmúlt év euforikus hangulata kissé lelohadt, annak 
ellenére, hogy az előadások színvonala a régi maradt. 

Kövessy továbbra is változatos m űsorpolitikával igyekezett a közönség 
figyelmét ébrentartani, és a már jól bevált el őadások mellett, számos új, 
darabbal érkezett Újvidékre. A Nemzeti Színházban 1902 decemberében 
bemutatott „Monna Vanna" is a m űsoron szerepelt, és ellentétes vélemények 
kinyilvánítására adott alkalmat. Az Ujvidéki Színházi Ujság részletes infor-
mációt közölt a darab szerz őjéről, Maeterlinckről, a darabról, és annak fogad-
tatásáról nemcsak Budapesten, hanem külföldön is. Megállapította, hogy 
mindenütt nagy sikerrel mutatták be, úgyhogy az újvidéki közönség „ritka 
nagy érdeklődéssel" várta „a szenzációsnak ígérkez ő  újdonságot", s már néhány 
nappal előbb tömegesen járultak a pénztár elé. Az el őadás után megjelentetett 
Éjféli levél írója nem tudta eldönteni, mi vonzotta inkább a közönséget, 
„az egyszál köpeny", vagy pedig a mintaszer űen, szerény eszközökkél, de 
hatásosan megrendezett el őadás, melyben Makó Ayda és Almássy Endre, 
remekelt. 199) 

Az Ujvidék tudósítója is hasonló szellemben fogalmazta meg észrevételeit. 
Kiemelte Makó Ayda játékát, melyre a „művészi tökély" jellemző, s melyet 
a közönség nagy tapssal jutalmazott. Az Ujvidéki Hírlapban megjelent ismer-
tetés megjegyezte: „valóságos irodalmi harc alakult ki e darab körül a világ-
sajtóban", s ezt a tényt nem tartotta indokoltnak. Az el őadás „dícséretre 
méltó" volt annak ellenére, hogy- „tincs az egész darabban egyetlen igazi 
hang, teljesen helytelen és az emberi természettel ellenkez ő  álláspontból 
indul ki és így helytelen következtetésekre és eredményekre jut". 29 Dr. 
Nemes Sándor lapja mindig a puritán erkölcsiség mellett kardoskodott, a 
vidék morális tisztaságát védelmezte az erkölcstelen f ővárossal szemben. 
Nem csoda, ha most is ezek a szempontok érvényesültek a „Monna Vanna" 
megítélésében, hiszen „jól megszerkesztett, erotikus sikerdarab"-ról volt szó, 

Ua. XXVIII. évf. 1903. IV. 19. 16. sz. — Ujvidéki Hírlap. XII. évf. 1903. IV. 15.30. sz. 
— Ujvidéki Színházi Ujság. III. évf. 1903. IV. 14. 3. sz. Éjféli levél. 2- 3. o. 
Ujvidéki Hírlap. XII. évf. 1903. IV. 15. 30. sz. „Színház". 2-3. o. (Kiemelés: K. K.) 
Ujvidéki Színházi Ujság. III. évf. 1903. 31. sz. 1-3. o. éš 32. sz. Éjféli levél. 
Újvidék.  XXVIII. évf. 1903. V. 17. 20. sz. 
Ujvidéki. Hírlap. XII. évf. 1903. V. 13. 37. sz. „Színház". 4. o. 
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melyről Szerb Antal megállapította: „kit űnő  de szabványos színpadi m ű, 
problémája az, vajon meztelen-e Monna Vanna köpönyege alatt vagy sem. 
E nagy kérdésre mindvégig nem kapunk feleletet". A közönség nagy részét, 
de az Ujvidék és az Ujvidéki Színházi Ujság kritikusait is inkább ez a probléma 
izgatta, és nem annyira" az asszonyi h űség és közösségi felelősségtudat kon-
fliktusának tragédiája", habár valószín ű, hogy a nézők egy kis része ezt is 
felfedezte az el őadásban. 29 

A spanyol drámairodalom új romantikusának, José Echegaraynak 
„Halálos csönd" című  színpadi művét már kevesebben nézték végig, holott 
„remekmű"-ről volt szó. A közönség távolmaradásának oka valószín ű  a 
mű  „elvont tartalmában" keresend ő  az Ujvidék cikkírója szerint, aki különösen 
Makó Ayda és a méltó partner, Almássy Endre gondosan, aprólékosan 
kidolgozott játékát dicsérte. 

Az Éjféli levél íróját valósággal elb űvölte a darab szépsége, elragadtatással 
írt a szerepl ők „pontos, finom, derék interpretációjá"-ról. A gördülékeny, 
jól összejátszott el őadásban a kifogástalan Makó Ayda mellett a természetes 
megjelenésű, kifejezésteljes mozdulatú Almássy játéka „színdús, életer ős és 
jellegzetes" volt. A tudósító sajnálatát fejezte ki a „csekély számú" közönség 
miatt. 202) 

Az évad két legsikerültebb el őadása, legalábbis ami a .közönségsikert 
illeti, a „Bobherceg" című  operett (hatszor játszották!) és „A postásfiú és 
húga" című  bohózat (ötször játszották) volt. Ez utóbbival kapcsolatban a 
helybeli kritika megállapította, hogy a korabeli divatos bohózatokkal ellen-
tétben ezt az ötletekkel, élvezetes élcekkel, szikrázó humorral teli darabot 
a legfiatalabb korosztály is megtekintheti, és ez nem volt mellékes körülmény 
a szigorú erkölcsöt propagálók szempontjából. 203) 

Molnár Ferenc „Doktor úr" cím ű  nagysikerű  bohózata, mely egyben 
Kövessyék egyik legjobb előadása volt, el őször nem nyerte meg az újvidéki 
közönség tetszését. A bemutatót „nem nagy közönség", a reprízt pedig 
majdcsak nem üres ház el őtt játszották a kitűnőnél kitűnőbb alakítást nyújtó 
színészek. „Kaczagtatóbb helyzeteket, mint a min ők e darabban zsúfolva 
vannak, alig lehet elképzelni", s éppen ezért nehéz lenne ma már magyará-
zatot találni arra, hogy Molnár Ferenc els ő, a Vígszínházban zajos sikert 
megért darabja miért nem vonzott nagyobbszámú közönséget Újvidéken. 
Az Éjféli levél írója szerint Kövessy estje volt ez az el őadás, aki élethűen 
ábrázolta a tolvaj Puzsért, „szeretetre méltó humorának tárházából b őkezűen 
osztogatott", s minden jelenetét tapsviharral jutalmazták a néz ők. Makó 
Ayda, Almássy Endre és Nagy Dezs ő, aki epizódszerepéért nyíltszíni tapsot 
kapott, szintén színvonalas alakítást nyújtott. A fiatal, bájos megjelenés ű  
Hevesi Mariska játékára is ekkor figyelt fel el őször a helybeli kritika. Hevesinek 
szoborszerű  szép arca, beszédes szemei, „jól cseng ő, behízelgő, kellemes 
orgánuma" volt. 204) 

Színházi kalauz. Szerkesztette: Vajda György Mihály és Szántó Judit. - Gondolat. 
Budapest, 1981. II. kötet 147. o. 
Ujvidék XXVIII. évf. 1903. IV. 26. 17. sz. - Ujvidéki Színházi Ujság. III. évf. 1903. 
IV. 22. 11. sz. Éjféli levél. 4. o. 
Ujvidék. XXVIII. évf. 1903. IV. 26. 17. sz. - Ujvidéki Hírlap. XII. évf. 1903. IV. 22. 
32. sz. „Színház". 3. o. 
Ua. XII. évf. 1903. IV. 18. 31. sz. „Színház". 2-3. o. - Ujvidék. XXVIII. évf. 
1903. IV. 9. 16. sz. - Ujvidéki Színházi Ujság. III. évf. 1903. IV. 17. 6. sz. Éjféli 
levél. 4. o. 
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Verő  György „A bajusz" című  három felvonásos vígjátéka is a siker-
darabok közé tartozott. Ebben az évadban négyszer t űzték műsorra Újvidé-
ken. Az Ujvidéki Színházi Ujság kritikusa megelégedéssel állapította meg, 
hogy a francia bohózatok, angol operettek „nyálkás leveg ője után" jólesett 
ez az üde darab idillikus képeivel, bájos történeteivel, pompás korrazjával 
és szellemes dialógusaival. A romantikus történetben, mely mentes az ízlés-
telenségekt ől, a szerelem célja a házasság. A magyar szerz ő  magyaros tár-
gyú darabjának bemutatóját valóságos ünnepi hangulat fogadta, s mind a 
közönség, mind a kritikusok, mind pedig a kultúrpolitikus megelégedéssel 
nyugtázták az előadást. 2p5) 

Kövessy ebben a szezonban is ősbemutatóval lepte meg a közönséget. 
Az „istenáldotta, tehetséges szerz ő", kinek színpadi műveit országszerte 
játszották, „A hét sovány esztend ő" című  darabjával akart kedveskedni 
az újvidékieknek. Zenéjét a görögkeleti szerb gimnázium tanára, Isidor 
Bajić  irta, aki „Egész fiatal ember -- de már kiforrott, megizmosodott te-
hetség, sok zenei tudással, kiváló komponáló képességgel" rendelkezett. 
Az Ujvidéki Színházi Ujság főszerkesztője, Mayer József ajánlotta Kövessy 
figyelmébe a fiatal tehetséget, aki elvállalta a megbízást. Mayer József szán-
dékára is fényt vet az ezzel kapcsolatban megjelent tudósítás: „A diadal 
-- amelyet tiszta szívb ől kívánok, — annál nagyobb lesz, mert egy idej űleg 
vívmányt képez a magyarságnak is, mert Bajics Izidor szerb nemzetiség ű-
sége létére magyar darabot zenésített meg." A Heltai Jen ő  regénye alapján 
készített librettót Kövessy átadta már Baji ćnak, aki három nap múlva két 
számot meg is zenésített. Kövessy megállapította, hogy a zeneszerz ő, aki 
még csak repülni tanul, de majd id ővel kibontja szárnyait, máris „Egy új 
Herve, egy Audran, egy fiatal Oílenbach" nyomában jár. 

A bemutató „ritka nagy eseménye" volt az újvidéki színjátszásnak. 
Kifogástalan rendezés, jó összjáték jellemezte az el őadást, és egyesek véle-
ménye szerint a zene minden tekintetben megfelelt a várakozásnak. Baji ćnak 
ez volt az els ő  nagyobb szabású zenei m űve. A huszonnégy éves szerz ő  a 
vele készített interjúban elmondta: „igyekeztem valami újat, új zsáner ű  
zenét írni, és mennyiben sikerült ez, majd megmondja a közönség." A szín-
házi újságban megjelent hír szerint a darabot a szerb társulat is m űsorra 
tűzte Jovan Grčić  fordításában. Felteletően ez a tény is hatással volt arra, 
„hogy a szerb nemzeti motívumokat modern zenei köntösbe öltöztesse" 

H a zeneszerző . 

Ábrahám Ignácz az Éjféli levélben leszögezte: Kövessy könnyed, bo-
hém, meseszerű  szöveget írt, nem akart többet, mint szórakoztatni, Baji ć  
zenéje viszont „felségesen szép" volt. „Keleti .lassuságot, szláv nemzeti 
jelleget akaratlanul is eláruló. .. majdnem classikus zenét" írt. Ez a két 
tendencia nem illett össze, és ez lehet az oka annak, hogy a bemutatóval 
kapcsolatban megoszlottak a vélemények. Baji ć  sokkal többet nyújtott, mint 
amit elvártak tőle, „drámai zenét" komponált „a modern franczia jelleg ű, 
könnyed, egy kissé léha, mondhat ni az orpheumbeli" muzsika helyett, 
ami a szöveghez illett volna. 206) 

Ua. III. évf. 1903. V. 5. 25. sz. Éjféli levél. 
Ua. III. évf. 1903. V. 26. 49. sz. 1-3. o. V. 27. 50. sz. Éjféli levél. 2. o. és „Szerz ő  
a darabjáról". 1-2. o. V. 28. 51. sz. Ábrahám Ignácz: „Éjféli levél". 2-3. o. 
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Az Ujvidéki Hírlap kritikusa is megállapította: „Baics még kezdő, de 
tehetségének máris sok jelét adta. Dallamosság, kifejez ő  színezés, ügyes 
instrumentátió dicsérik szerzeményét s ha kell ő  külső  sikert még sem tu-
dott aratni, inkább annak tulajdonítható, hogy a darab szövege volt inkább 
az előadásra alkalmatlan." Csodálkozott azon, hogy Kövessy ilyen gyenge, 
cselekmény nélküli darabbal lépett az itteni közönség elé. 207) 

1903-ban a színi évad egyik legjelentősebb eseménye Shakespeare 
„Hamlet"-jének előadása volt, melyben a címszerepet Makó Ayda, a prózai 
szerepkörök kiváló tolmácsolója játszotta. Mind az Ujvidék, mind pedig 
az Ujvidéki Hírlap elismeréssel szólt a vállalkozásról, mert Makó ismét 
bebizonyította, hogy sokoldalú színésznő, kinek művészete nem ismer ne-
hézségeket. Gondosan kidolgozott, árnyalt játéka magával ragadta a kis 
számú, de lelkes közönséget, mely virágcsokorral köszöntötte kedvencét. 
„A töprengő, búskedélyű, pesszimitsa világnézetű  királyfi alakját mester-
hűen" elevenítette fel a színpadon. Az Ujvidéki Színházi Ujság több cikkben 
foglalkozott alakításával. „Doctor" aláírású els ő  kritikusa elöljáróban megál-
lapította: „A feminismus el őharcosai kétségtelenül Thalia papn ői", ők va-
lósították meg a teoretikusok elképzeléseit. Tália birodalmában a n ők egyen-
jogúak a férfiakkal, nincs különbség a két nem között, mert mindkét fél 
megkeresi a maga kenyerét. A feminista mozgalom egyik „kétségtelen jele 
a női Hamlet", Sarah Bernhard ebben a szerepben lépett el őször a közön-
ség elé „megmutatván, hogy a n ő  gyönge vállai egy ilyen, a férfiaknak is 
nehéz szereppel, könnyedén tud megbirkózni." 

Magyarországon Makó Ayda az els ő  női Hamlet. A cikkíró képesnek 
tartotta Makót a szerep eljátszására, „Hiszen Hamletben nem a férfiak ereje 
nyilatkozik meg, hanem egy lelki fájdalomtól vérző  szív lelki világának tu-
sája mutatkozik be. Az érzelmek hosszu skálája rezeg végig Hamlet lelki 
világában, kiben az apa iránti szeretet párosulva az anya iránti gy űlölettel 
az érzelmek oly megkapó szenvedéseit váltja ki — melynek leghivatottabb 
interpretátora kétségtelenül a n ő". 

A Színházi Ujság 18. számában felhívást tettek közzé, melyben kérték 
a közönséget, hogy nyilvánítson véleményt arról, vajon helyesli-e, hogy n ő  
játssza Hamlet. 

Ugyancsak ebben a számban a címoldalon megjelent fénykép alatti 
szöveg hangsúlyozta: „heroikus vállalkozás" Makó Hamlet-tolmácsolása, 
„mellyel az isteni Sarah mesgyéjére lép". Ha netán nem sikerülne ez a pró-
bálkozás, amit különben nem hisz a cikkíró, „akkor is az igyekezet, nagyot, 
merészet alkotni, megteremteni, egymagában oly derék dolog, melyért a 
művésznő  teljes elismerést, őszinte dicséretet érdemel." 

„Doctor" az Éjféli levélben foglalkozott Makó alakításával. A színészn ő  
a hozzá fűzött reményeket beváltotta, oly alapossággal interpretálta Shake-
speare-t, hogy egyetlen helyzet, egyetlen jelenet sem maradt kiaknázatlan. 
Az előadás fénypontja a Hamlet-Ophélia, valamint a királyn ő  és Hamlet 
jelenet volt. Az érzelmék tárházát, a férfier őt elementáris erővel, hatalmas 
energiával ábrázolta, mikor is a taps önkénytelenül felzengett. „Doctor" 
szerint a partnerek gyengék voltak, „úgy látszik, meg akarták mutatni a fér-
fiak, hogy nem tűrik, hogy nő  játssza a férfiszerepet". 

207) Ujvidéki Hírlap. XII. évf. 1903. V. 27. 
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„Doctorandus” szerint „Makó Ayda helyenkint igen értelmesen ma-
gyarázta a szerepet, persze a szentimentális, bus-kedély ű  Hamletet játszotta, 
.a töprengés, az . akarathiány tragoediáját. Nekem határozottan tetszett a 
felfogása, bár helyenkint szerettem volna több er őt, energiát látni.... minden-
esetre helyes volt a vállalkozás, mert Makó Aydát így tricot-ban látni, nem 
mindennapi élvezet." 

Az „Istvánka" aláírású hozzászóló merész, igen bátor vállalkozásnak 
minősítette Makó Hamletjét, annál is inkább, mert az „markáns férfisze-
rep". A sorok írójának alkalma volt Sarah Bernhard alakítását is látni, aki 
három esztendeig készült erre a szerepre, és ennek dacára csak részben si-
került neki a kísérlet, mert nem tudta kell őképpen elfelejttetni azt, hogy n ő , 
és ez Makó Aydának sem sikerült. 

Világszerte négyféle felfogásban játsszák ezt a szerepet: ismeretes az 
ingadozó, határozatlan, a bölcselkedő , a bosszúvágyó és a neuraszténikus 
Hamlet. Mindegyik felfogást több szempontból is meg lehet okolni. Makó 
legsikerültebb jelenetei azok voltak, melyekben barátait titoktartásra es-
kette, a színészeket a király el őtt játszatta és a szellem- jelenet. Végül megál-
lapította: Makó „a vidéki átlagon jóval felül van, bár Hamletjének kivitelét 
nem tudom tökéletesnek -- férfiasnak mondhatni." 

Almássy Endre elhatárolta magát mind a „Doctor" aláírású, mind 
pedig az előbbi cikktől. Egyesek ugyanis azon a véleményen voltak, hogy 
ő  inspirálta za „Istvánka" féle szöveg megírását, mert a Hamlet az ő  szerep-
körébe tartozott, s hogy nem ő  játszotta „a háttéri pletyka" (Doctor) úgy 
vélte tudni, hogy a kifogások megfogalmazója tulajdonképpen ő  volt. Cikké-
ben kijelentette, hogy Makó Ayda barátja, olyan partner, akire mindig le-
het támaszkodni, és akivel már eddig is nagyon gyümölcsöz ő  volt az együtt-
működés. Makó Hamletjét érdekes vállalkozásnak tartja, mellyel színészi 
sikereit gyarapította, de szerinte Hamlet olyan h ős, aki egyszerre kérlelhe-
tetlen és bölcs, erős és. gyengéd lelkű, nemes, alakja a színpadon „föltét-
lenül férfi színészt igényel". Makó Ayda színészn ő, s mint Hamlet „nem 
elég markáns erej ű, nem eléggé erős férfiegyéniség", s ezt maga is biztos 
tudja. Mégis helyesnek tartja, hogy eljátszotta ezt a szerepet, mert így töb-
ben nézték meg az előadást. Klasszikus műről lévén szó, ez nem mellékes 
szempont „ma, mikor a nagy közönség ízlése oly messze jár a nagy tragé-
diától, férfi Hamletet tán félannyian sem néztek volna meg, a Hamlet nép-
szerűsítése érdekében Makó játékával eleget -- s a megindult vitával sokat 
tett". 

Dr. Piukovich Sándor is a férfi Hamlet mellett szállt síkra, habár elis-
merte, hogy Makó Ayda elsőrangú művésznő, akinek sikerült emlékezeteset 
alkotnia, 'különösen azokban a jelenetekben, melyekben az apa iránti rajon-
gó szeretetnek, a kedves elvesztése feletti fájdalomnak adott kifejezést. 
Az önfeláldozó és tépel ődő  Hamlet alakja megformálásának feladatát is 
remekül oldotta meg.208) 

208) Ua. XII. évf. 1903. V. 2. 35. sz. „Színház" 3. o. — Ujvidék. XXVIII. évf. 1930. V. 3. 
18. sz. — Ujvidéki Színházi Ujság. III. évf. 1903. IV. 27. 16. sz. Doctor: „Az els ő  
magyar női Hamlet" 2-3. o., IV. 29. 18. sz. Makó Ayda. 1. o. és „Éjféli levél" (Doctor) 
3. o., V. 1.20. sz. Doctorandus: „Makó Ayda mint Hamlet". 2. o., V. 2.21. sz. Istvánka: 
„Válasz a nyílt kérdésre." 3. o., V. 4.24. sz. Almássy Endre: „Válasz a nyílt kérdésre": 
2. o., V. 5.25. sz. dr. Piukovich Sándor: „Válasz a nyílt kérdésre", Makó Ayda „Ham-
let"-je. 2. o. 
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Az Ujvidéki Szinházi Ujság szerkesztősége mindent megtett annak ér-
dekében, hogy Kövessy társulatát támogassa. Ebben az évben a címolda-
lon a jelesebb színészek fényképei mellett hosszabb-rövidebb írásokat is 
közöltek róluk, különösen ha egy-egy jelent ősebb szerepben léptek a kö-
zönség elé. 

A közkedvelt primadonna Sárossy Paula volt, aki az évad két legtöbb 
reprízt megért el őadásának címszerepeit játszotta (Bobherceg, A postás 
fiú és a húga). Diszkrét művészi játékával, rendkívül kellemes hangjával és 
„gyönyörű  sikkes táncá" -val Újvidéken is meghódította a közönséget. Az 
Ujvidék a „Lotti ezredesei"-ről írva megállapította: Sárossy játéka sokkal 
diszkrétebb volt, mint Sziklai Szerénáé az elmúlt évadban. 

A bácskai „előkelő  családból" származó, színi akadémiát végzett Jeszen-
szky Jolán az újvidéki polgármester rokona volt, s valószínűleg ennek a 
körülménynek köszönhette, hogy a helybeli lapok tudósítói többször számon-
kérték, miért nem foglalkoztatja Kövessy tehetségének megfelel ően, miért 
kap csak epizódszerepeket. „Naivának egyedül ő  volt jelezve a színi jelen-
tésben, s a közönség, melynek körében sok ismerőse s rokona van, érdek-
lődéssel várja nagyobb szerepköreit." Csiky Gergely „Nagymamá"-jában 
Márta szerepét osztotta rá Kövessy, és az Ujvidékben „-k.-a." részletesen 
foglalkozott alakításával. Elmondta, hogy Jeszenszkyt a m űveszetek iránti 
rajongó szeretet vitte színpadra. Az el őadásban a monológot úgy adta el ő, 
mint aki valóban hivatott a színjátszásra. Finom, drámai erej ű  játék, s annak 
„ritka előkelősége", kedvesen csengő, behízelgő  hang jellemzői alakításá-
nak, melyben az érzelmek lépcs őzetes fokozásának módja külön figyelmet 
`érdemel. A zsúfolt nézőtér hosszantartó tapssal nyilvánította tetszését az 
első  bemutatkozás alkalmából. 

Benedek Gyula a „Föld" című  színművel ünnepelte harmincéves szí-
nészi pályafutását. Továbbra is a társulat egyik legkiválóbb tagjaként em-
legették a helybeli lapok. Rendez őként is nagy sikerrel állta meg helyét. 
A jubileum megünneplésekor Almássy Endre köszöntötte fel, Károlyi La-
jos pedig pályatársai és a közönség nevében babérkoszorút, értékes aranyó-
rát nyújtott át az ünnepeltnek. 

Pesti Kálmán az elmúlt évadban mint operett buffó és komikus több 
szerepben jeleskedett. A „San Toy" bemutatója alkalmából az Ujvidéki 
Színházi Ujság bővebben foglalkozott alakításaival. „Mindenkor alapos 
tanulmány -- írták róla többek között — sok intelligencia és kit űnő  színját-
szó képesség jellemzik játékát, melynek legf őbb jó tulajdonsága, hogy pá-
ratlanul discret. Finoman tudja megkülönböztetni a komikumot a túlzástól. 
De azért minden szerepében friss, egészséges és természetes humort visz 
bele." 

Latabár Árpádról, az előző  évad kedvencéről ismét csak az elismerés 
hangján írtak: túlzásmentes, jóles ő, pazar, egésszséges humorát dicsérték. 

A társulat harmadik kitűnő  komikusa Nagy Dezső  volt, kinek pompás, 
élethű  maszkjai, egyszerű  és szerény magatartása mind az életben, mind 
pedig a színpadon, nem maradtak megjegyzés nélkül. 209) 

209) Ua.:XII. évf. 1903. IV. 14. 3. sz. 1. o., IV. 27. 16. sz., IV. 30. 19. sz. Benedek Gyula. 
1. o., V. 23. 45. sz. ;Harmincévi színészkedés" (Benedek Gyula jubileuma). 2. o., 

21. sz. Pesti Kálmán. 1. o., IV. 25. 14. sz. V. 5. 25. sz. Nagy Dezs ő  1. o. 
Ujvidéki Hírlap. XII. évf. 1903. IV. 15. — Ujvidék. XXVIII. évf. 1903. IV. 19. 16. sz., 

18. sz. „-K. -a." Jeszenszky Jolán bemutatkozása. Tárcarovat.. VI. 7. 23. sz. 
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Kövessy 1903-ban is több vendégm űvészt léptetett fel az újvidéki szín-
padon. Elsőként Verőné Margó Célia érkezétt a városba, ki régi ismer őse 
volt a közönségnek. Ünnepelt primadonnája volt Csóka Sándor társula-
tának 1890-ben, amikor a „magyar múzsa" nehezen érvényesült Újvidéken, 
de Margó Célia mágnesként vonzotta már akkor is a közönséget „a petróleum-
mal világított rozoga épület"-ben. Mayer József az elmúlt id őkre emlékezve 
írta le: „Előadás után pedig, és ez volt az egyedüli eset az újvidéki magyar 
színészet történetében, kifogták a lovakat és uri közönség, lelkes ifjúság 
húzta a kocsiját az akkori „zöld koszorúba" hol fényes banketten ünnepel-
ték a jeles művésznőt." Az újvidéki magyar színészet els ő  nagy diadala „haj-
nalhasadása" Margó Célia nevéhez fűződik. 

Először a „Nebántsvirág"-ban lépett fel „a játékbeli készségeinél s 
temperamentumos elevenségénél is értékesebb... tömör, meleg mezzo-
szoprán hang"-ú színésznő, mégpedig „gyér padsorok" előtt. Áb. [Ábrahám 
Ignácz] meg is jegyezte az Éjféli levélben: bezzeg á „Postás fiú" ötször ment 
telt ház előtt! Ez a nívós előadás nem a karzatnak készült. Hálátlansággal 
vádolta a közönséget, amely nem tudja kell őképpen értékelni Kövessy fá-
radozását, aki az anyagi áldozatokat nem kímélve, egy országos hír ű  művész-
nő  vendégszereplését tette lehet ővé. 

A „Rip van Winkle" valóságos ünnepi előadás volt. Még pótszékekre 
is szükség volt. Az Ujvidéki Hírlap szerint „A művelt szerb körök is meg-
jelentek." Margó Célia egy pillanatra visszaidézhette tizenkét évvel eze-
lőtti újvidéki tartózkodásának tovatünt hangulatát. A kit űnő  előadásban 
méltó partnere volt B. Szabó József, a vidék egyik legjobb baritonistája, 
aki „Gondolkodó színész... nemcsak énekel, hanem szépen játszik is, alak-
ja és megjelenése megnyerő, hangjá pedig, ha nem is nagy, széles terjedel-
mű, annál tömörebb és érczesebb, azon felül szabatosan énekel". 

A „Boszorkányvár"-ban Árkossy Vilmos, szegedi baritonista is fellé-
pett. Az előző  est múltat idéz ő  fénylobbanása a következ ő  napra már el-
hamvadt. Elfáradt a közönség, de úgy t űnik, elfáradt az egykor ifjú szíve-
ket lángralobbantó primadonna is. A színházi csoda egyszeri és megismé-
telhetetlen. 210) 

A Magyar Királyi Operaház tagja, Szoyer Ilonka szintén három el ő-
adásban lépett fel Újvidéken (Angot, Denevér, Hoffmann meséi). A közön-
ség rendkívüli érdeklődést tanúsított iránta. Jelenléte Kövessy társulatá-
nak is szárnyakat adott, kifogástalan el őadásokat láthattak a néz ők, akiket 
Szoyer „nemcsak gyönyörű  megjelenésével, ízléses és el őkélő  öltözködé-
sével, kecses játékával, hanem igazán szép hangjával és m űvészi énekével" 
hódított meg. 211) 

Eltérő  vélemény alakult ki Szirmay Imrének, a Népszínház baritonis-
tájának vendégszereplésér ől. Az Ujvidéki Hírlap tudósítója június els ő  he-
tének színházeseményeir ől írt cikkében megállapította, hogy a közönség 
gyéren látogatta az el őadásokat, s ezen még Szirmay vendégjátéka sem se-
gített. A „Lili"-ben és Sudermann „Sodoma pusztulásá"-ban lépett fel. 

Ua. XXVIII. évf. 1903. V. 24.21. sz. — Ujvidéki Hírlap. XII. évf. 1903. V. 20. 39. sz. 
— Ujvidéki Színházi Ujiág. III. évf. 1903. V. 18. 39. sz. Mayer József: „Ver őné Margó 
Célja". 1. o., V. 19. 40. sz. Áb. Ábrahám Ignácz : Éjféli levél. 2. o. — Ver ő  György: 
Blaha Lujza és a Népszínház. I. m. 242. o. 
Ujvidék. ,XXVIII. évf. 1903. V. 31. 22. sz. VI. 7, 23. sz. 
Ujvidéki Hírlap. XII. évf. 1903. V. 27.40. sz. 2. o., V. 30.41. sz. „Színház" 3. o. 
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Játékával igazolta ugyan művészi tehetségét, de a „Lili"-ben Plincharc sze- 
repe „tán mégsem neki való, a „Sodoma pusztulása" pedig annyira ellen- 
szenves darab, hogy még ő  sem tudta Villi szerepével, megkedveltetni." 

Az Ujvidék Sudermann darabját finom árnyalatokban gazdag szín-
műnek nevezte, Szirmay alakításait pedig, az üres ház ellenére, felejthetet-
len emlékűnek tartotta. 212) 

Csáky Ferenc baritonista bemutatkozása (Sárga csikó) olyan üres né-
zőtér előtt zajott le, amilyenre nemigen volt példa az utóbbi id őben, s nem 
járt sokkal nagyobb szerencsével Sziklai Szeréna, az elmúlt évad ünnepelt 
primadonnája sem. A színházi tudósító ennek okát az el őrehaladott évadban 
látta. Június közepén a polgárok szívesebben sétálnak, a m űsorra tűzött 
darabokat pedig annyira kijátszották, hogy még a vendégszerepl ő  személye 
sem hatott varázser őként a közönségre. 213) 

Hegyi Aranka, a Népszínház ismert tagja, három el őadásban lépett 
az újvidékiek elé (Baba, A betyár kend ője, Katalin). Az ő  vendégjátéka sem 
';adta megtörni a közönség közönyét, és a kritikus egyoldalú magyarázatot 
adott erre vonatkozóan: „.. .Ha még egy ilyen m űvésznőnek fellépte sem 
tud közönséget a színházba vonzani, nálunk, ahol, mint az igazgató is tudja 
a mult évb ől, meglehetősen nagy színházba járó közönség van: nem gon-
dolja-e az igazgató, hogy ennek meg kell lenni a maga okának, és ez még-
sem lehet más, mint hogy az idei társulat m űködésével nincsen a közön-
ség megelégedve. 214) 

A fennmaradt színházi tudósítások, kritikák alapján nem tudunk min-
denben egyetérteni az Ujvidéki Hirlapban megjelent indoklással. Ugyanis 
legtöbb esetben gördülékeny, élvezetes, m űvészi előadásokról adtak hírt 
a megjelent ismertetések, melyekben „élet lüktetett", „kedély és tempera-
mentum" jellemezte őket. Tehát vagy ezek a megállapítások nem feleltek 
meg a valóságnak, vagy pedig arról volt szó, hogy a kéthónapos színi idény 
zsúfoltságától megcsömörlött a közönség. Két hónapon át minden este el 
járni a színházba, fárasztó dolog lehet, s egyazon közönségr ől lévén szó, 
úgy véljük, nem tévedünk, ha a szezonvégre lanyhult érdekl ődés okát rész-
ben ezzel magyarázzuk, ami nem zárja ki annak lehet őségét sem, hogy Kö-
vessy társulata ebben az esztend őben nem volt azon a színvonalon, mint 
az elmúlt évadban. Ugyanis gyakran olvashattunk eltér ő  véleményt egy-
egy előadásról, amib ől az elvárások, igények differenciáltságára lehet követ-
keztetni, s ha ilyen szempontból vizsgáljuk ezt a problémát, ismételten azt 
a tényt kell megállapítanunk, hogy a vidéki társulatok helyzéte, m űködésük 
megítélése nem tartozik az egyértelm ű, könnyű  feladatok közé. Minél több 
érvet és ellenérvet tudunk felsorakoztatni egy-egy jelenség megvilágítása 
érdekében, annál valószínűbb, hogy az egykori valóságot a realitásoknak 
megfelelően tudjuk megközelíteni, feltérképezni. 

Kövessy a negyedik évadban három hónapra tervezte társulata újvi-
déki vendégszereplését, annak ellenére, hogy 1903-ban nem érte el az el őző  

Ua. XII. évf. 1903. VI. 6. 43. sz. „Színház". 2. o. — Ujvidék. XXVIII. évf. 1903. 
VI. 7. 23. sz. 
Ua. XXVIII. évf. 1903. VI. 14. 24. sz., VI. 21. 25. sz. „Nemzeti színészet ". 2. o..— 
Ujvidéki Hírlap. XII. évf. 1903. VI. 17. „Színház". 2. o. 
Ua. XII. évf. 1903. VI. 6. 44. sz. „Hegyi Aranka Újvidéken". 2. o., VI. 13. 45. sz. 
„Színház". 3. o. — Ujvidék. XXVIII. évf. 1903. VI. 14. 	sz. „Nemzeti színészet". 2. o. 

101 



év sikerét. Március végén már meghirdette húsz el őadásra az első  bérletet, 
és a Thália szerint „szépszámú híveket sikerült neki toboroznia" az idény 
megkezdése előtt.215) 

Az Ujvidéki Színházi Ujság a „Kapunyitás után" című  cikkben fog-
lalkozott a korabeli színjátszás helyzetével. „Kövessy kész programmal indul 
neki az utnak, mint a jó hadvezér,ki csatát akar nyerni" -- olvashatjuk töb-
bek között a megjelent írásban. „A mai színészet jelentékenyen más, mint 
a régi, a mely hazafias mártíromságnál alig volt egyéb! A nagy nemzeti fe-
ladatok helyébe már új törekvések léptek. A szórakoztatást, a mulattatást 
keresi csak benne a közönség és így igen gyakran sok mindent találhatnak 
a színjátszás művészetében, csak éppen a nemesített tendenciát nem. 

Helyes-e, hogy ez így van?... 
A közönség mindenkor a legnagyobb ur. Ha a közönségnek silányság, 

fércmű  kell, hiába csalogatják őt Shakespearral, Molierrel, Katonával, el-
fordul. A jó színházi igazgató tépheti a haját, toporzékolhat, haragudhat, 
de mégis képtelen lemondani a m űvészi ambíciókról, mert a művészetnek 
is van gyomra... 

Művészeti tartalomban, szépirodalmi értékben az idei évad legszebb 
sikerét látom előre. Ismerem Kövessy műsorát — színészi gárdáját felfris-
sítette olyan erőkkel, mint kevesen a vidéki igazgatók közül, egyetlen sze-
repkör sem hiányos. Ha a közönség is kell őképpen méltányolja Kövessy 
erőfeszítéseit és támogatja törekvéseiben, a siker az idén elmaradhatatlan 
lesz!"2is) 

Az első  impressziók alapján az a vélemény alakult ki, hogy Kövessy 
sikeres évadnak néz elébe. A közönség általában „szép számmal" megtöl-
tötte a nézőteret, „az előadások rendezése, kiállítása és művészi értéke igen 
kielégítő ..." volt. A jóindulatú hangnemben megírt tudósítás azt is megál-
lapította: „...teljesen tökéletes el őadást sehol a vidéken nem várhatunk, 
hisz a változatos műsor szüksége elgyötri a túlhalmozott munkával a vidéki 
színtársulatokat; de amit e téren produkálni lehet, Kövessy lelkiismerete 
felel annak meg". Éppen ezért „szeretn ők hinni, hogy Kövessy megtalálja 
ambíciozus munkássának anyagi és erkölcsi jutalmát." 217) 

Talán ez a megjegyzés fényt derít arra is, mennyire szüksége volt egy-
egy vidéki társulatnak a közönség pártfogására. A naponként változó m űsor 
valóban állandó felkészülést igényelt, a színészek többsége minden el őadás-
ban fellépett, pihenésre nemigen volt lehet őség. A zsúfolt nézőtér inspirá-
ciójára nagy szüksége volt annak, aki nap-nap után függöny elé lépett. Az 
elismerés energiát adott azoknak, akik minden nap a nyilvánosságnak aján-
dékoztak valamit önmagukból. Az üresen tátongó padsorok munkájuk hiá-
bavalóságára emlékeztették a színészeket, a feltölt ődés lehetőségétől fosz-
tották meg őket. Kapni csak úgy lehet, ha cserébe adunk is valamit: a vér-
beli színész ha csupán szórakoztat, akkor is önzetlenül kínálja fel önmagát, 
egy másfajta létezés illúzióját kelti az emberben, s ha ez visszhangtalan ma-
rad, becsapottnak érzi magát, egyre kevésbé lesz alkalmas arra, hogy esté-
ről estére megpróbálja felidézni a varázslatot. 

215) Ujvidéki Hírlap.  XIII. évf. 1904. III. 27. 25. sz. „Felhívás". 1. o. Thália. 1904. IV. 3. 
Kövessy Albert Ujvidéken". 

218) Ujvidéki Színházi Ujság. IV. évf. 1904. IV. 6. 4. •sz. „Kapunyitás után". 1. o. 
217) : IJa. IV. :évf.` 1904. IV. 1 0. 8 . sz. „A bemutatkozás után". 1. o.  
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Az Ujvidéki Hírlap az ötödik előadás után megállapította, hogy Kövessy 
1904. évi társulata kitűnő, s ez nagy érdeme a kecskeméti színházigazgató-
nak, ugyanis a fővárosi színházak „elszippantják" a legjobb színészeket, 
így a vidéki igazgatók egyre nehezebben tudnak megfelel ő  társulatot szer-
vezni. 218) 

Az első  húsz előadást általában zsúfolt néz őtér előtt játszották a szí-
nészek. Kifogástalanul megrendezett, precíz, gördülékeny el őadásokról 
adtak hírt a helybeli lapok, a különböz ő  szerepkörök tolmácsolói pedig „szí-
nes", „átgondolt", „pompás" alakításokkal nyerték meg a közönség tetszé-
sét. A társulat újonnan szerz ődött tagjái között Ruzsinszky Ilona, Szilasi 
Etel, Rózsa Sándor és Kozma István már els ő  bemutatkozásuk alkalmával 
a közönség kedvencei lettek. A „Gasparone" bemutatója valóságos ünnepi 
előadás volt. Az első  felvonás másfél óránál tovább tartott, mert Ruzsinszky 
Ilonának majdnem minden énekszámot meg kellett ismételnie. Kövessy 
mindent megtett annak érdekében, hogy a közönség pártfogását megtart-
sa. Május elejére azoban lankadt az újvidékiek érdekl ődése. A kritikák egye-
lőre még mindig jó előadásokról számoltak be, de az esetek többségében 
a színészek kisszámú közönség el őtt játszottak. Valószínűleg ez volt az oka 
annak, hogy Kövessy mind gyakrabban t űzött műsorra operetteket, s ezzel 
kapcsolatban az Ujvidéki Színházi Ujság meg is jegyezte: negyvenkét nap 
alatt 14 operettet nem lehet jól előadni. Az 1904-es évadban több mint húsz 
operett került bemutatásra, melyek közül mindegyik két-három ismétlést 
is megért, ami azt jelenti, hogy a m űsor körülbelül 60-70%-át ez a m űfaj 
alkotta. Úgy véljük, Kövessy az operettek m űsorra tűzésével akarta bizto-
sítani a közönség támogatását, annak ellenére, hogy kit űnő  színészgárdája 
volt a prózai művek tolmácsolására is. A közönség viszont a sorozatos, min-
den valószínűség szerint meghatározott sablonokra épül ő  operettelőadásokra 
hamar ráunt, távolmaradásának részben ez lehetett az oka. Ez viszont ha-
tással volt a színészek játékára. Május folyamán a legtöbb el őadás „kedély-
telenül, vontatottan, unottan ment". Gárdonyi „Annuská"-jának el őadása 
„nem volt olyan mint amelyet a darab megérdemelt volna. A szerepl ők igen 
nagy része nem tudta a szerepét." A „Simonyi óbester" gyenge darab volt, 
amely Budapesten sem nyerte meg a közönség tetszését. Újvidéken „köny-
nyelmű" volt a rendezés; Almássynak ki kellett szólnia a színpadról: „La-
tabár, jőjjön már!", és ez az incidens felháborodást váltott ki a néz ők körében. 
Az „Obrenovics Sándor" alatt a kulcsjelenetben nem dördült el a pisztoly, 
a főtisztet alakító színész azonban feltalálta magát, karddal szúrta le Drágát, 
mire a színfalak mögül pisztolydörrenés hallatszott. A „Nebántsvirág" el ő-
adását szintén kifogás érte. „... úgy látszik, visszatértünk Shakespeare 
idejébe, midőn a színpadra táblát akasztottak, amelyek a színhelyt jelenték" 

írta többek között a kritikus. -- „De ha a hangos szavalást kell dicsérnünk, 
akkor okvetlenül felemlíthetjük a súgót." Ver ő  György „Menyecskék" című  
népszínművében „Nagyon zavaróan hatott... hogy az egyes szerepl ők 
kevéssé tudták a szerepüket, mindig a súgólyuk felé kacsingattak és egyál-
talán ott játszották végig a jeleneteket...". A modern jíddis színház atyjá-
nak, Goldfadennak nagysikerű  daljátéka, a „Szulamit" sem vált be ez al-
kalommal. Igaz, az okot objektív körülményekkel indokolta meg az Éjféli 
levél írója: „A rendezést illet őleg ugyan volna sok kifogásolni valónk, dé 

218) Ujvidéki Hírlap. XIII. évf. 1904. IV. 7. 28. sz. „Színház". 3. o. 



tudjuk, fájdalom, a mi színpadunk nem fogad be nagyobb díszleteket, és 
így aztán templomban szalonfalakat kell látni". A „n ői szíveket hódító" Ró-
zsa Sándor (Absolon) éneke most sem hagyott maga után kívánni valót, 
de „játékáról ez alkalommal nem emlékezhetünk meg elismer őleg, mert 
egyes jeleneteket, így különösen a visio jelenetet teljesen elejtette." 

A budapesti sikerdarabokat továbbra is sok kifogás érte. „Az erény 
útjai"-ról megállapította az Ujvidéki Hírlap tudósítója: „Már nem is pi-
kantéria, hanem valóságos léhaság az, ami a darabban uralkodik, bár el kell 
ismerni, hogy szellemesen van megírva." A foghíjás néz őtér épp ezért in-
dokolt volt: „Teljes megelégedésünkre szolgál, hogy a közönség mai gyér 
megjelenésével ítéletet mondott ezen disznóságok felett." 219) 

A „Parasztbecsület"-r ől, melyet Kosta Trifković  „A szerelmes levél" 
című  egyfelvonásosa előzött meg, az az egyöntet ű  vélemény alakult ki, hogy 
a vidéki városok legjobb operael őadását látták az újvidékiek, ami Ruzsin-
szky Ilona (Santuzza) és Kozma István (Turridu) érdeme volt. A hírközl ő  
azt is tudni vélte, hogy Ruzsinszky a felvonás végén rosszul lett, „ugy kellett 
őt a színfalak megett felmosni." Az Intermezzót er őteljes tapssal jutalmazta 
a közönség, amit a kitűnő  zenekar meg is érdemelt. A résztvevők énektu-
dásáról (még a karszemélyezetér ől is!) a legnagyobb elismeréssel írtak, csak 
Szilasi Etel (Lola) színpadi mozgásával nem volt kibékülve a kritikus, mond-
ván, hogy ebben a szerepben balettlépéseknek nincs helye. 220) 

Verdi „Trubadur" című  operája színtén jó kritikát kapott. A vidéki 
színpadokon általában ritkán lehetett nívós operael őadást látni. A zeneka-
rok és a karszemélyzet legtöbbször alkalmatlanok voltak ilyen vállalkozásra, 
kiváló énekhanggal rendelkező  színészekben sem b ővelkedett a vidék. Ku-
besch Richard karmester ezúttal is kellemes csalódást okozott. Az Ujvidéki 
Hírlapban megjelent cikk meg is rótta a színlap összeállítóját, aki elfelej-
tette feltüntetni a karmester nevét. Ruzsinszky Ilona és Kozma István kü-
lönösen a börtönjelenetben remekeltek, Kövessyné Mariska (Azucena), 
Rózsa és Ádám Győző  szintén tudásuk legjavát adták. Az újvidéki közönség 
szűnni nem akaró tapsokkal fejezte ki megelégedését. 221) 

A Kövessyék által bemutatott prózai m űvek nagy részét telt ház el őtt 
játszották, és ezeket a produkciókat kevesebb kritikai észrevétel érte. A „Ta-
karodó"-t az „Éjjeli menedékhely"-et, a „Rómeó és Júliá"-t, az „Ármány 
és szerelme"-t a legjobb el őadások között tartotta számon a helybeli kritika, 
mind a rendezést, mind pedig a színészi alakításokat illet ően "A „Csoda-
gyerek" című  háromfelvonásos bohózattal kapcsolatban megállapították: 
„manapság szidják ugyan a pikáns darabokat, de mégis szívesen hallgatják... 
Ötletet és cselekményt zseniálisabban feldolgozva alig láttunk a színpadon.. . 

Ua. XIII. évf. 1904. IV. 14. 30. sz. „Színház". (Gasparone). 3. o. - Ujvidéki Szín-
házi Ujság. IV. évf. 1904. IV. 11.9. sz. Sacerdos Éjféli levél(Nebántsvirág, Menyecskék). 
4. o., TV. 20. 18. sz. Sacerdos: Éjféli levél (Annuska) 4. o., IV. 22. 20. sz. Sacerdos: 
Éjféli levél (Szulamit)., 4. o., V. 2. 30. sz. Éjféli levél (Tavasz). 4-5. o., V. 5. 33. sz. 
Sacerdos: Éjféli levél. (Az erény útjai). 4. o., V. 9.37. sz. Éjféli levél. 4. o., V. 30. 58. sz. 
Éjféli levél (Simonyi óbester, Obrenovics Sándor). 
Ua. IV. évf. 1904. V. 6. 34. sz. Sacerdos: Éjféli levél. 4. o. „Vidéken elképeszt ő, leg-
tökéletesebb, legösszevágóbb el őadás." Ujvidéki Hírlap. XIII. évf. 1904. V. 8. 37. sz. 

221.) Ua. XIII. évf. 1904. IV. 28. sz. 34. sz. „Színház". 4. o. 
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Maga az előadás szabatos, kerekded és perg ő  volt, minden egyes szereplő  
a helyén állott. "222)  

Már megállapítottuk, az 1904-és évad műsorának több mint a felét 
zenés darabok, operettek alkották. Ez a tény a primadonnák, szubrettek, 
bonvivánok stb. túlterheltségét jelentette, ami hatással volt az el őadások 
rosszabb minőségére. A prózai szerepköröket betölt ő  színészeknek több 
idejük volt a felkészülésre, nem kellett nap nap után a reflektorok fényében 
bizonyítaniuk, és ez az előadások színvonalán is meglátszott. 

A magyar múzsa megkedveltetése céljából a kecskeméti igazgató az 
„Obrenevics Sándor" című  történelmi drámát (Kerekes Mihály), A sze-
relmes levele"-t és Nuši ć  „Sík tengeren" (Pu čina) című  színpadi művét 
is műsorra tűzte, számítva a, szerbek támogatására. Ez utóbbit Skrbics Ti-
vadar, a Pécsi Hírlap „jótollú munkatársa" fordította le magyarra. Az Ujvidéki 
Színházi Ujság a címoldalon mutatta be Branislav Nuši ćot, a szerb szín-
társulat akkori igazgatóját. A cikk részletesen ismertette a kit űnő  komedio-
gráfus munkásságát. A bemutatásra kerül ő  drámával kapcsolatban azt is 
megjegyezte a cikk, hogy azt Berlinben és Weimarban nagy sikerrel adtak 
elő, Magyarországon pedig Kövessyn kívül Krecsányi Ignác és Nádasy 
József is érdeklődik a darab iránt. 

Kövessy kijelentette, hogy a magyar és a szerb lakosság közötti jó vi-
szony szorosabbá tételét kívánja szolgálni ezzel a gessztussal. A bemutatóra 
mind a szerzőt, mind pedig a fordítót meghívta. Ugyancsak az Ujvidéki 
Színházi Ujság tette közzé Branislav Nuši ć  levelét (Skrbics Tivadar fordí-
tásában), melyben hangsúlyozta : „Örvendek ama kapcsolatnak, mely m ű-
vem által a magyar és szerb színpad között létrejön, és örvendve a szeren-
csés és hízelg ő  alkalomnak, hogy művemet szép és édes magyar nyelven 
halljam, szívesen eljövök, hogy jelen legyek a prémiéren." 

„A sík tengren" bemutatója után megjelentetett kritika az „er ős drámai 
szerkezet"-et, a .„szép dialógusok"-at emelte ki valamint a színészek játékát. 
Elmarasztalóan szólott viszont az újvidéki polgárságról, mert sem a szerbek 
sem pedig a magyarok nem tisztelték meg kell ő  számban jelenlétükkel az 
egyékbént kitűnő  előadást. 223) 

Ebben a szezonban a színészi alakításokkal kapcsolatos észrevételek 
sem voltak mindig egyértelműek. A Nagyváradról Kövessyékhez szerz ő-
dött Ruzsinszky Ilonáról minden egyes fellépése után megállapították, hogy 
a vidék legjobb primadonnája, aki nagyterjedelmű , „színezetekben gazdag" 
hanganyaggal rendelkezik, mely remek el őadásmóddal, finom modorral 
párosul. „... hangjában van valami isteni er ő" - állapította meg róla az 
Ujvidék színházi tudósítója. 224) 

Szilasi Etel különösen a „Drótostót"-ban és a „Bobherceg"-ben ara-
tott nagy sikert. Az Ujvidéki Színházi Ujság meghirdetett szépségverse- 
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nyének is ő  volt a győztese, amin nem kell csodalkozni, hiszen „Huszár-
uniformisban, illetve vörös trikóban oly ingerl ően pikáns volt, hogy a leg-
viharedzettebb színházlátogatón is er őt vett... a nyugtalanság." Jelmezei 
mindig „festőien szépek és ízlésesek voltak". 225) 

Tury Mariska öltözékét viszont gyakran megszólta a kritikus, szép 
énekhangja sem tudta feledtetni slampos külsejét és gondatlan színpadi 
játékát 226) 

Az előző  évadok rendkívüli elismerésekben részesített kedvence, La-
tabár Árpád, mintha kiégett volna. Állandóan indiszponáltsággal vádolta 
a kritika, sokszor előfordult, hogy még a szöveget sem tudta, minek követ-
keztében „nevetségessé tette magát." 227) 

Rózsa Sándor a hölgyközönség kedvence volt. Széles terjedelm ű, érces 
és kellemes baritonjával „pompásan tudott bánni", s színészi tehetségét 
sem érte kifogás. 228) 

A vidéki színpadok legjobb Rómeója, Almássy Endre „kivaló tudással", 
„nagy gonddal" készült minden szerepére. A kifogástalanul megrendezett 
„Sötétség"-ben „szerepével élt, halt", a „Takarodó"-ban „természetes, 
túlzás nélküli" előadásmódját emelte ki a kritika. „... átéli szerepeit, és mint 
a halász a tenger mélyéb ől hozza fel a gyöngyöket" -- állapította meg vele 
kapcsolatban az Éjféli levél írója. 229) 

1904-es évad felfedezettje Hevesi Mariska volt. Shakespeare „Rómeó 
és Júliá"-ját az ifjúsági előadások keretében tűzték műsorra. A kritikus véle-
ménye szerint a Júliát megszemélyesít ő  Hevesi Mariska kellemes meglepetése 
volt az előadásnak. „Természetes színpadi játék[a] és el őadáomód[ja], gyö-
nyörű  színpadi megjelenés[e], „valósággal csodálatba ejtett[e]" a néz őket, 
akik nem voltak hálátlanok az élményért, és minden jelenetet megtapsoltak. 
Az „Ármány és szerelem"-ben „tehetsége teljes fényében" láthatta a közepes 
számú közönség. Éppen ezért, nem tudjuk mire vélni azt a rosszindulatú 
megjegyzést, melyet az Ujvidéki Színházi Ujságban olvashattunk. A „Huszár-
szerelem" után Hevesi Mariska magánjelenetet adott el ő, és ennek kapcsán 
az Éjféli levél írója kifejtette, hogy a színházm űvészetben az elsőrendű  szere-
pekhez nem elég csak a szép küls ő, tudás is kell. A szezon végén már eld őlt 
a magyar színészet sorsa, a megtörténteket nem kell és nem is lehet szépíteni. 
Az igazság az, hogy máról holnapra nem lesz valakib ől egyszerre jó művész, 
ez csak fokról fokra érhet ő  el, a „hízelgő  hazugságok" nem változtatnak a 
tényeken. 230) 
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Nézetünk szerint az elégedetlenség, az ingerült hangvétel els ősorban 
a társulat 1904. évi működésére vonatkozott, s Hevesi Mariska sikertelen 
fellépése alkalmat adott e vélemény megfogalmazására. 

Nagy Dezső, a „párját ritkító művész" húszéves színészi jubileumának 
megünneplésére Herczeg Ferenc „A három test őr" című  vígjátékát válasz-
totta. E célból külön szervez ő  bizottság alakult, amely gyűjtőíveket bocsátott 
ki és az összegyűlt pénzből értékes ajándékot vásároltak a jubilánsnak. Az 
Ujvidéki Színházi Ujság felhívást tett közzé, amelyben felkérte a közönséget, 
hogy tömeges megjelenésével járuljon hozzá „az ünnepi estély"-hez, amely 
nemcsak Nagy Dezső, „de a végvidékünkön működő  magyar színészet diadal-
ünnepe [kell hogy] legyen." Az évforduló napján ugyancsak ebben az újságban 
vezércikket közöltek Nagy Dezs őről. „Sacerdos" meleghangú felköszönt őt 
írt, a pályatársak és újságírók pedig alkalmi emléksorokkal kedveskedtek az 
ünnepeltnek. A „pompásan perg ő" előadáson nagy számú közönség jelent 
meg, „ami az előrehaladott idényre való tekintettel szinte ritkaság számba 
ment". A „kiforrott művész" „mesteri játék"-a megelégedéssel töltötte el 
az egybegyűlteket. A Grand Hotel Mayer-ben bankettel zárult az ünnepség. 231) 
Ebben az évadban a szezonvégi vendégszereplések sem váltak be. Els őnek 
Keleti Juliska, a Magyar Színház szubrettje mutatkozott be három operettben 
(Suhanc, Eleven ördög, Tavasz). A közönség „úgy látszik... már teljesen 
jól lakott az operettekkel." Az „Eleven ördög"-r ől írva a kritikus megállapí-
totta : Keleti Juliska gyengébb hanganyaggal rendelkezik, viszont játéka 
könnyed, természetes, fesztelen, „behízelg ő  modor"-a és „csinos külső"-je 
zajos tapsokat váltott ki. Az előadás kissé vontatottan ment, hiányzott az 
összjáték. A „Tavasz" című  operettben az Anna szobalány „tökéletes alakí-
tás" volt, az „óriási siker"-hez a kitűnő  összjáték is hozzájárult. Kubesch 
Richard karmester szintén remekelt: a zenekar és az énekkar kifogástalanul 
működött. 232) 

Küry Klára, „az ország legels ő  primadonnája" sem tudta kellő  számban 
színházba csalni az újvidéki polgárokat. Még a nyári h őségre sem lehetett 
hivatkozni, ugyanis az Éjféli levél szerz ője ironikus hangon állapította meg : 
Újvidéken kevés embernek van eserny ője, ez lehetetett az oka annak, hogy a 
zuhogó eső  meggátolta a közönséget abban, hogy Küry Klárát megtisztelje 
jelenlétéve1. 233) 

Újvidék szülötte és egyben a budapesti Zeneakadémia növendéke, 
Maitinczky Emma, kinek vizsgael őadásáról elismeréssel írtak a fővárosi lapok 
a „Parasztbecsület"-ben Santuzza szerepét énekelte nagyszámú közönség 
előtt. A karmester ezúttal is dicséretben részesült. A fiatal operanövendék 
szépen csengő  hangját a kritika azzal a megjegyzéssel méltányolta, hogy még 
sokat kell tanulnia. 234) 
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Kövessy Albert újvidéki vendégszereplésének első  korszaka 1906-ban 
zárult. Az utolsó két évad a kevésbé sikerültek közé tartozott, s már el őbb is 
láttuk, fokozatosan lanyhult a közönség érdekl ődése társulatának működése 
iránt. Egyoldalú lenne a vélemény, ha csak a közönség szempontjainak figye-
lembe vétele alapján jutnánk arra a következtetésre, hogy a kecskeméti igaz-
gató az oka azoknak a színügyi állapotoknak, amelyek az utóbbi két évadra 
jellemzőek voltak. Az 1905-ben lezajlott választási harcok háttérbe szorítottak 
minden olyan érdeklődést, amelynek nem volt valamilyen köze a politikai 
pártharcokhoz. Ez abból is látszik hogy az Ujvidéki Hírlap pl. a választási 
harcok idején egyáltalán nem jelentette meg a szokásos színházi híreket. 
Erre a két évre vonatkozó adataink különben is hiányosak, mert az Ujvidéki 
Színházi Ujságnak mindössze néhány példányát tudtuk csak fellapozni, 
az Ujvidék 1905. és 1906. évi számainak pedig egyáltalán nem tudtunk a 
nyomára bukkanni. A választási harcokban Újvidéken 37 év után a Függet-
lenségi 48-as Párt győzött. A város további magyarosodását ennek a pártnak 
a győzelmétől tették függővé, lévén hogy a Szabadelvű  Párt eddigi „káros 
rendszere minden egészséges fejlődés lehetőségét kizárta." Az ellenjelölt 
dr. Mušicki Mita volt, s miután alulmaradt a küzdelemben, az Ujvidéki 
Hírlap megjelentette azoknak a „gyászmagyaroknak" a névsorát, akik Mušickire 
szavaztak. A Függetlenségi Párt jelöltje dr. Teleki Árvéd, pártelnök Újvidéken 
Balla Árpád, a titkár pedig Mayer József volt. Az egyébként lelkes színház-
pártoló Mayernek politikai angazsáltsága következtében kevés ideje maradt 
a színházi ügyek istápolására, de így volt ez a város polgárainak többségével 
is. Részben ezzel is magyarázható, hogy Kövessyék ez alkalommal kell ő  
pártfogás nélkül maradtak. 235) 

Kövessy téli társulatával március közepén érkezett Újvidékre. Patetikus 
hangnemben üdvözölte az Újvidéki Hírlap a „magyar Thália papjai"-nak 
bevonulását a Dunđerszki színházba, „hol már olyan régen nem hangzott 
el magyar szó!" A kultúrmissziós feladatot teljesít ő  színészek működésével 
kezdetben meg volt elégedve mind a kritika, mind pedig a közönség. A „nép-
szerű  igazgató" társulatát „szívesen látjuk viszont", írta többek között a 
lap.236) 

Az első  elégedetlen hangvételű  cikkek április második felében láttak 
napvilágot, amikor is a szokásos virágvasárnapi társulat-átszervezések ideje 
volt. Új tagok érkeztek a már jól összeszokott színészek helyébe, és ez kihatott 
az előadások színvonalára is : a gördülékeny, precíz színpadi produkciók 
helyett gyakran vontatott, unalmas el őadásokkal léptek a közönség elé, még 
akkor is, ha az újonnan szerződtetettek között kiváló színészegyéniségek voltak. 

Kövessyék néhány napi szünet után folytatták a megkezdett évadot. 
Az új tagok között volt Sziklai Szeréna, Károlyi Leona, a „remekhangú kolo-
ratúr énekes", Hahnel Aranka és az akkor még kezd ő  Berky Lili. 237) 

Az Ujvidéki Hírlapban megjelentetett kritikák nagyobb részt nívós 
előadásokról számoltak be. A leggyakoribb jelző  az volt, hogy „akár a fővá-
rosi színházakban is megállnák helyüket" a látott operettek, vígjátékok, 
színművek. A „Faust" opera „ritka m űélvezetet" jelentett, a „János vitéz"-t 
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nyolcadszor is telt ház el őtt adták. A címszerepet hol Károlyi Leona, hol 
pedig Sziklai Szeréna játszotta, aki a budapesti Királyi Színházban is nagy 
sikereket ért el ezzel az alakításával. Érczkövy „szentimentális" felfogásban 
tolmácsolta Bagót, az újonnan érkezett Szigeti Andor „der űs hangulatú" 
figurát csinált belőle. Hevesi Mariskától Iluska szerepét Berky Lili vette át. 

A közönség kedvencei közé tartozott a szorgalmas és tehetséges, kedves 
és csinos Komáromi Gizi, aki többféle szerepkörben jeleskedett, Károlyi 
Leona, aki szép toalettjeivel is felt űnést keltett, Hevesi Mariska, aki a „Két 
árva" Louise-jaként „tökéletes alakítást" nyújtott. Hahnel Aranka szerepfor-
málásairól nagy elismeréssel írt az Ujvidéki Hírlap kritikusa. Cyprienne-t 
tolmácsolta Sardou „Váljunk el!" cím ű  vígjátékában, amelyben arcjátéka, 
mozdulatai, gesztusai tökéletes művészre vallottak. Az egyébként remek 
„Francillon"-ban „fényes játék" jellemezte „a vidéki színészn ők legtehetsé-
gesebbik"-jét, s ez volt a vélemény Claire (Vasgyáros) megszemélyesítésér ől 
is. „Művészi tökéllyel" rajzolta meg a „Boldogság" párizsi asszonykáját is, 
Makó Aydával együtt „mesteri alakítást" nyújtott „A boszorkány"-ban, 
és a „Vén leányok"-ban. 

Almássy Endre és Makó Ayda prózai szerepeikben nyújtottak jeles 
alakításokat (Echegaray „Marianna", Grillparzer „Sappho"), s általában május 
elejéig nem is volt baj az előadások látogatottságával. 238) 

Millöcker : „Apajune" című  operettjét Kövessy azért t űzte műsorra, 
hogy a választási harcokban „felmerült ellentétek"-et részben „kiegyenlítse". 
A helybeli szerb daloskör is részt vett az el őadásban. A magyarajkú közönség 
körében is kedvelték a tamburazenekart, a kólótánc is népszer ű  volt, és éppen 
ezért Kövessy közönségsikerre számított. Az Ujvidéki Hírlap meg is jegyezte : 
ízléstelen volt egyesek tüntetése az el őadás alatt, az igazgató tettét azonban 
hazafias cselekedetnek min ősítette. 238) 

Az 1905-ben megjelent Ujvidéki Színházi Ujságnak csupán néhány száma 
maradt fenn, ezért nem tudjuk pontosan feleleveníteni azokat az eseményeket, 
melyeknek következtében Kövessy Albert ebben az évben elvesztette a 
Színügyi Bizottság pártfogását és a közönség egy részének támogatását. 
Egy megmaradt példányban arról olvashatunk, hogy a „sekélyes" nyitó 
előadás, az „Aranyvirág" (Martos Ferenc-Huszka Jen ő) tátongó, üres 
padsorok előtt került bemutatásra „ízléstelen rendezés"-ben, a szerepl ők 
szövegtudása pedig egyenl ő  volt a nullával. Nemcsak a színészeket hibáztatta 
a cikkíró, hanem azokat a szerz őket is, akik a „Bobherceg" sikerén felbuz-
dulva elcsépelt ötletekhez „szív és szín" nélküli zenét írnak. Az egész el ő-
adásban csak a zenekar volt jó, Latabár ismét kit űnt „szerepnemtudásá"-val, 
így a súgó megint főszerephez jutott. 239) 

Mayer József a Színházi Ujság szerkesztője Kövessyék távozása után 
jelentette meg az Ujvidéki Hírlapban azt a cikket, mely részben megvilágítja 
előttünk. a lezajlott eseményeket. Lapjában többszöri bírálat érte mind a 
társulatot, mind pedig az igazgató személyét (lehet, hogy az „Apajune" is 
ezek közé tartozott!), s ugyancsak ez a lap hozta nyilvánosságra a „Kövessy- 

238) Ua. XIV. évf. 1905. (a felhasznált idézetek sorrendjében) IV. 6. 28. sz., II. 30. 26. sz., 
16. 31. sz., IV. 27., 34. sz., V. 18. 42. sz., VI. 1. 46. sz., IV. 13. 30. sz., IV. 9. 29. sz., 

18. 42. sz., V. 21. 43. sz. IV. 27. 34. sz., N. 30. 35. sz., V. 4. 36. sz., V. 7. 37. sz., 
V. 11. 39. sz., V. 28. 45. sz. 

239) Ujvidéki Színházi Ujság. V. évf. 1905. III. 27. 3. sz. Éjféli levél. 2-3. o. 
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féle botrányokat" is (erre vonatkozóan semmi közelebbit nem említ a cikk). 
Az 1905. szeptember 7-én megindított Határőr című  lap, mely az országos 
Függetlenségi 48-as Párt délvidéki hivatalos lapja volt, október 5-i számában 
Kövessy 1903. és 1904. évi újvidéki működését is „dicstelen szereplés"-nek 
nevezte, mondván, hogy társulatában „botrányos állapotok" uralkodtak. 
A színházba járó közönséggel szemben „háládatlan" magatartást tanúsított, 
és ha erre figyelmeztették, semmibevette az észrevételeket. A Színügyi Bizott-
ság első  döntése még az volt, hogy Kövessynek újabb három évre szóló 
engedélyt ad. Csak ezután indult meg ellene a kampány, amelynek eredménye 
az lett, hogy csak az 1906-os esztendei vendégszerepléshez járult hozzá a 
Bizottság, és az el őző, három évre szóló engedélyt megsemmisítették. Ugyanis 
a város közismert polgárai, a törvényhatósági bizottság tagjai, a tanári, ügy-
védi és orvosi kar, valamint a bíróság egyes képviselői, a hivatalnokok, keres-
kedők, iparosok egy része tiltakozott az ellen, hogy újabb pályázat és a Szín-
ügyi Bizottság megkerülésével a Tanács Kövessynek adta az újvidéki szín-
házat, s ily módon lehetetlenné vált társulatánál jobb együttes szerz ődtetése. 
Ennek a csoportnak az volt a véleménye, hogy Kövessy „alacsony színvonalra 
süllyesztette az újvidéki magyar színészetet", és amennyiben a júniusban 
beadott fellebbezést nem tárgyalja meg a Városi Tanács, bojkottálni fogják 
az elkövetkező  évadban az általa vezetett társulatot. 

A Városi Tanács a december 7-i ülésen tárgyalta „Harsányi Elemér és 
társai újvidéki lakosoknak fellebbezésé"-t. Módosították a június 2-i határoza-
tot, melynek értelmében Kövessy három évre kapta meg a helyhatósági 
engedélyt. Az újonnan hozott határozat értelmében Kövessy 1906. március 
1-től július 1-ig kapott engedélyt, a Városi Tanácsot pedig megbízták: írjon 
ki pályázatot a téli idényre. 

A Határőr tudósítást közölt a tanácsüléssel kapcsolatban, s hangsúlyozta: 
a közönség még ezzel a döntéssel sem elégedett, ezért Harsányi Elemér, 
királyi alügyész és a többi aláíró a miniszternél is fellebbez ebben az ügyben. 
A további fejleményekr ől nem emlékezik meg a helybeli sajtó. 240) 

A Határőr adataira kell támaszkodnunk, amikor Kövessyék 1906. évi 
vendégszereplésével foglalkozunk. Az Ujvidéki Hírlap 1905-ben a 63. szám 
után megszűnt, az Ujvidék vonatkozó évfolyamát nem ismerjük, arról sincs 
tudomásunk, hogy megjelent-e az Ujvidéki Színházi Ujság 1906-ban. 

A Határőr ellenszenves magatartása a társulattal s különösen Kövessyvel 
szemben állandó jellegű  volt. Közvetlenül Kövessyék érkezése előtt a lap 
egy állami tisztviselő  levelét közölte, aki a színigazgató ellen írt cikket „túl-
zottnak minősítette", de miután értesült az aláírók névsoráról, teljes egészében 
egyetértett a színházigazgató ellen indított kampánnyal! 241) 

A Színügyi Bizottság 1906. február 21-én ült össze, és többek között 
felszólítást küldött Kövessynek, hogy jelezze, mikor kezdi az évadot Újvidéken, 
ugyanis az előírások értelmében két hónappal a szezon megkezdése el őtt 

Ujvidéki Hírlap. XIV. évf. 1905. VII. 16. 59. sz. Mayer József: „Kövessiék ujabb 
fiaskoja". 2. o., VII. 30. 63. sz. 4. o. - Határőr. I. évf. 1905. X. 5. 9. sz. „Kövessy 
színházi engedélye" 3. o., XII. 10.28. sz. „Itélet a Kövessi ur színházi regiemje felett". 
5. o. - Levéltár : Fond magistrata. Novi Sad. Közgy űlési jegyzőkönyv. 1905. XII. 7. 
165. szám/kig. 20076. 1905. Kövessy három, évre szóló helyhatósági engedélyének száma: 
10776/1905. VI. 2-án. 
Határőr. II.. évf. 1906. III. 25. 23. sz. 3. o. 
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az igazgatónak le kell adnia a színészek névsorát és a m űsorjavaslatot, s 
Kövessy ezt mind ez ideig nem tette meg. A megküldött névsor és m űsorterv 
alkalmat adott arra, hogy a Határőr tudósítója rosszindulatú megjegyzés 
kíséretében értesítse err ől olvasóit. Megállapította, hogy Kövessy nem a 
teljes téli társulattal jön le Újvidékre. „Számszer űen és művészileg is hiányos" 
az együttes, „sok kóristanéból most els őrendű  szereplő" lett. 242) 

A pécsi társulat április 15-én kezdte meg a vendégszereplést. Ebb ől 
az alkalomból a Határőr a következőket írta: „A nemzeti újjáébredés korában 
szeretettel köszöntök mindenkit, ki segédkezet nyújt a magyar állameszme, 
a magyar nyelv diadalra juttatás[ának] munkájában." Kövessy „közepes 
elsőrendű" (!) társulatát ezért üdvözli az újvidékiek körében, s ennek érdekében 
„nem tekinti a gyarló embert", hanem csak a „nemzeti küzdelem porondján" 
síkraszálló munkást. 243) 

A Kövessy társulatára vonatkoztatott jelz ő  (közepes, elsőrendű) pontosan 
megvilágítja azt a helyzetet, mely a város köztiszteletben lév ő  polgárai és 
Kövessy konfrontációja következtében létrejött. Egyfel ől a magyarosodás 
ügyének felelősségteljes szolgálatát csak „els őrendű" (!) színtársulat kép-
viselheti Újvidéken, másfelől viszont, miután Kövessy modortalan viselkedésé-
vel általános elégedetlenséget váltott ki, nem érdemesült arra, hogy kiváló 
társulat igazgatójaként tartsák számon. Ezért min ősítették együttesét „köze-
pes elsőrendű"-nek. Hogy e két jelző  egymást kizárja, nem jutott eszébe a 
cikkírónak. 

Majd minden előadásról kedvezőtlenül írt a kritika. Vagy a darabvá-
lasztást, vagy a rendezést, vagy a színészek játékát érte kifogás. „A mádi 
zsidó" bemutatásakor a darabválasztást nehezményezte a hírközl ő  antiszemita 
hangnemben megírt tudósításában. Különösen Kövessyt támadta, aki „a 
művészettel nagyon sefttel", „... zsidót játszott a színpadon. Ilyenkor pedig 
szabad folyást enged az érzelmeinek, illet őleg jargon nyelvbeli tudásának." 
Az „Ifjúságunk" című  színműben Almássy Endre, Hahnel Aranka és Kertész 
Mihály (a később Hollywoodban hírnevessé vált filmrendez ő) indiszponáltan 
játszottak, a kis számú publikum pedig „meglehet ősen unatkozott." Hogy a 
kritikai megjegyzések mögött szubjektív vélemény állt, mi sem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy a május 13-án megjelentetett cikk megállapította: 
Kövessy jelenlegi társulatával meg lehet elégedve az újvidéki közönség, de ez 
nem azt jelenti, hogy visszanyerte az eljátszott bizalmat, lévén, hogy míg 
szerződése volt, éveken át „bagatellizálta" á város közönségét. 244) 

Az Újvidéki Hírlapban az első  szezonban sokat dicsért Hahnel Aranka 
járt a legrosszabbul az 1906-os évadban. A „Baccarat"-ban csak azért dicsérte 
a kritikus, mert tudta a szerepét, különben játéka természetellenes, „Kézzel-
lábbal dolgozik, szörnyen affektálja az excentrikus n őt, tele van vele a színpad". 
A zsúfolt nézőtér előtt játszott „A csöppség" című  énekes vígjátékban „éneké-
hez, játékához hozzá kell szokni, egyel őre nem tetszik." A „Jerikó falai"-ban 

Ua. II. évf. 1906. II. 18. 13. sz. „Mi lesz a színházzal" 4. o., II. 25. 15. sz. 3. o., II. 22. 
22. sz - Levéltár : Fond magistrata. Novi Sad. Közgyűlési iktatókönyv. 1906. 4547/i 906. 
Kövessy levele 1906. március 9-i keltezéssel.  Előszám: 4407/1905. 
Határőr. II. évf. 1906. IV. 11. 29. sz. „Magyar Színészet". 2-3. o. 
Ua. II. évf. 1906. V. 10. 36. sz., V. 13. 37. sz. 
Ua. II. évf. 1906. IV. 19. 30. sz., IV. 22. 31. sz., IV. 28. 33. sz., V. 6. 35. sz., V. 13. 
37. sz., V..27. .41. sz. 
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„bizony nagyon játszik, a régi iskola híve, mellyel manapság igaz sikert nem 
lehet elérni". „Az ösztön" című  drámában nyújtott alakítása „nem méltó 
ahhoz az országos hírű  művésznőhöz, kit mi az ő  fellépésében keresünk.” 
Az elmarasztaló megjegyzéseket sorolhatnánk egészen „A párbaj" bemutatá-
sáig, amikoris fordult a kocka, legalábbis ami Hahnel Arankát illeti. Mind 
az előadás, mind pedig Hahnel Aranka „kiemelked ő, művészi szerepmegfor-
málása" tetszett a kritikusnak. A legnagyobb meglepetés mégis az volt szá-
munkra, hogy május végén, amikor a sokat bírált színészn ő  elbúcsúzott a szín-
padtól, a Határőr irigylésre méltó tehetségét, nagyszer ű  művészetét dicsérte 
és távozását a színpadról nagy veszteségként tüntette fe1. 245) 

Galgóczy Emma Szaffi szerepében mutatkozott be az újvidéki közönség-
nek. Szépen csengő  iskolázott hangja elismerést váltott ki, de annál több 
megjegyzés érte kiejtés- és hangsúlybeli tévedéseit, ugyanis el őzőleg a német 
színpadok primadonnája volt. A „Hoffmann meséi"-ben és a „Parasztbecsület"-
ben Galgóczy és Király Frigyes nagyszer ű  énektudását élvezhette a közön-
ség, a kritikus viszont kínos látványt kelt ő  szögletes, ügyetlen színpadi moz-
gásukat bírálta. 246) 

Az évad legtöbbet játszott darabja a „Gül baba" volt, kilencszer t űzte 
műsorra Kövessy. Az operett iránti érdekl ődést szerepcserékkel próbálta 
fenntartani. De emiatt is bírálták, különösen amikor Gábor diák szerepét a 
gyenge hangú, előnytelen alakú Kormos Ilonkára bízta. Ez megbocsáthatatlan 
tettnek számított, amikor trikós szerepekr ől volt szó. Az ilyen fajta szárny-
próbálgatási kísérleteket nem tartotta helyénvalónak az észrevételtev ő .247) 

Az egykori kedvenc, Latabár Árpád továbbra is kegyvesztett színész volt. 
Bármit tett a színpadon, a kritika „ízetlenkedés"-sel vádolta. Egyedül Feledi 
Boriskát, Kertész Mihályt, Magyari Lajost és a karmestert kerülték el az 
epés megjegyzések. 248) 

Kövessy újvidéki vendégszerepléseinek els ő, hat szezonra terjed ő  idő-
szaka ezzel lezárult. A hat év alatt egyetlen egyszer sikerült olyan színi évadot 
megvalósítani, amelyben közönség, színészek, kritikusok és politikusok békés 
egyetértésben szolgálták a magyar színm űvészetet. Annak ellenére, hogy más-
más szempontok határozták meg a színjátszás célkit űzéseit a városban, az 
érdekek szerencsés találkozása lehet ővé tette az 1902. évadban a színjátszásnak 
mint művészetnek prosperálását, még akkor is, ha látszólag alárendelt szerepet 
szántak neki a politikai törekvések megvalósítása érdekében. Abban a pilla-
natban, amikor a különböz ő  érdekcsoportok egyike kivonta magát az ügy 
szolgálata alól, megindult a bomlás folyamata, az eltér ő  célkitűzéseket kép-
viselő  csoportosulások szándékai összeegyeztethetetlenné váltak, és ennek 
következményeit a színház mint a m űvészet otthona sínylette meg: üzletté 
a szórakoztatás intézményévé vagy éppenséggel a szupremációs törekvések 
alárendeltjévé alacsonyodott a m űködése. 

Hogy Kövessy hatéves újvidéki tartózkodását nem lehetett semmilyen 
eszközökkel sem szándékosan ignorálni, kitörölni a város m űvelődési életéből, 
mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy három év múlva ismét az 
ő  társulata kapta meg a játszási engedélyt Újvidéken, mintha az 1905-ben 

Ua. II. évf. 1906. IV. 19. 30. sz., IV. 28. 33. sz., V. 13. 37. sz. 
Ua. II. évf. 1906. IV. 28. 33. sz. 
Ua. II. évf. 1906. IV. 19. 30. sz., IV. 28. 33. sz., V. 6. 35. sz., V. 13. 37. sz. 
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kirobbant ellentétek, együttesének és személyének valóságos boszorkány-
üldözése meg sem történt volna. Még csak azt sem állíthatjuk, hogy az újvi-
dékiek számára nem volt megadva a választás lehet ősége. Az 1908. november 
19-én ülésező  Színügyi Bizottság két kérelmez ő  között választhatott: Kövessy-
nek, a pécsi színház igazgatójának és Mezei Kálmánnak, a besztercebányai 
színigazgatónak kérvényeir ől kellett dönteni. A Bizottság Kövessy kérelmét 
támogatta, s csak az elnökl ő  polgármesterre való tekintettel, aki Mezeit 
támogatta, nem utasította el teljes egészében a beszetercebányai igazgatót: 
engedélyt ugyan kapott, de anyagi támogatást nem javasoltak számára. 249) 

Kövessy 1909 virágvasárnapjától számított két havi id őtartamra kért 
hatvan előadásra játszási engedélyt. Levelében a következ őket olvashatjuk: 
„Színigazgatói működésem legszebb éveit Újvidék falai között töltöttem el, 
nem lehet csodálkozni, ha ismét visszahuz a szívem ahhoz a közönséghez, 
amely az én szerény törekvéseimet minden alkalommal olyan fejedelmi módon 
honorálta." A nagyvonalú üzletember mintha megfeledkezett volna inzul-
tusokról, sérelmekről, és újra felajánlotta szolgálatait a városnak. „... els ő-
rendű  betanult társulattal" kívánt megjelenni Újvidéken, „A posta, vasut, 
távirda, tanári kar, diákság, valamint a városi hivatalnok urak részére" ked-
vezményes jegyek juttatását tervezte, minden héten legalább egy-két félárú 
előadást szándékozott tartani, „hogy a kevésbé tehet ős osztály olcsóbban 
juthasson az előadások élvezetéhez." A m űsorjavaslatban több opera el ő-
adását is jelezte. 250) 

Az április 11-én megkezdett színidény túlzásoktól mentes hangulatban 
zajlott le. Az egykor bántóan rosszhiszem ű  színházi kommentárokat mérték-
tartó, szubjektív érzelmekt ől mentes, eléggé szűkszavú tudósítások váltották 
fel. Az évad művészpárja, Turi Elemér és felesége Csige Böske, akik els ő-
rangú művészek hírnevében állottak, zajos sikereket arattak a m űsoron levő  
prózai darabokban (A tanítón ő, Szobalány, Virraszt a szerelem, A kivándorló, 
Izrael). 

Az előadott operettek száma az el őző  évadokhoz viszonyítva csökkent, 
a változatos műsor általában megnyerte a közönség tetszését, s a színészeknek 
nem kellett üres széksorok előtt játszaniuk. Összesen nyolc operael őadást 
láthattak a nézők (Hoffmann meséi, Mignon, Trubadur, Carmen kétszer, 
A sevillai borbély háromszor!), melyeket Hunfa Jenő, Berczik Margit, Parlagi 
Kornélia, Hajagos Károly és Pintér Imre vittek sikerre. 

Molnár Ferenc „Az ördög" című  vígjátéka, annak ellenére, hogy az 
előző  évadokban is műsoron volt, nagyszámú közönséget vonzott. Még az 
idejét múlt, „hamisítatlan magyar" népszínmű, a „Vén bakancsos és fia a 
huszár" délutáni el őadását is zsúfolt néz őtér fogadta. Kövessy „Hosszas 
betegség után" kedvenc szerepében (A szabin n ők elrablása: Rettegi Fridolin) 
lépett színre szűnni nem akaró tapsok közepette. „Keser ű  mézeshetek" című  
szellemes, ötletdús vígjátékát is megelégedéssel nyugtázta a kritika. Mindössze 
Salten „A túlsó partról" című  előadása után állapította meg a tudósító, hogy 

249) Ua. IV. évf. 1908. XI. 22. 94. sz., Színházi hír. 5. o., XI. 26. 95. sz. Mayer József 
nyilatkozata. 

255 Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok. 7628/1909 III. 24. El ő-
szám: 28732 érk. 1908. XI. 20-án. — Az iratcsomó tartalmazza Kövessy kérelmét, 
levelét, Festetics Andor ajánló levelét, a Színügyi Bizottság javaslatát, Kövessy köszön ő  
levelét, melyet a polgármesternek küldött. 
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„hiányzott az üde levegő, amely jellemző  ennek a társulatnak el őadásaira." 
A színészek fáradságát az objektív körülményekkel indokolta, ti. sok az új 
darab, s nincs idő  a pihenésre. Összevágó, sikeres el őadások jellemezték ezt 
az évadot, s még a zongorakíséret mellett el őadott „Tatárjárás"-t sem érte 
kifogás, ugyanis „katonaságellenes mivolta" miatt a katonazenekar bojkottálta 
az előadást. 251) 

1910 ismét a viharos képviselőválasztások esztendeje volt. A Határőr olda-
lai a pártharcok folyamatát regisztrálták, más jelleg ű  cikk alig jelent meg a 
Függetlenségi Párt szócsövében, így a színházi tudósítások is a minimumra 
csökkentek. Május 30. és június 15. között az országos szed ősztrájk következ-
tében csonka példányok láttak napvilágot, Mayer József „gépíráson sokszó-
rosítva" jelentette meg a lapot a választás els ő  napján. A Függetlenségi 48-as 
Párt jelöltje ezúttal megbukott, s helyette a Munkapárti képvisel ő, dr. Szlezák 
Lajos győzött 1322:684 szavazat ellenében. Ezt a gy őzelmet a Határőr Újvidék 
szégyenének minősítette. 252) 

Kövessy még 1909-ben újabb három évre pályázta meg az újvidéki 
színházat. 253) Miután 1912-ig minden évben csak a színiévad megkezdésére 
vonatkozó bejelentésekkel találkoztunk a levéltári dokumentumok között, 
feltehetően meg is kapta a három évre szóló engedélyt. 

Az új évadot március 30-án kezdték Lengyel Menyhért „Tájfun" cím ű  
színművével. Az előzetes színházi jelentés els őrendű  társulat érkezésér ől 
tudósított. 254) A drámai együttes a bemutatkozáskor szép sikert aratott. 
Különösen az „otthonosan mozgó", „nagy intelligenciájú", „gondolkodó," 
„fényes tehetségű" Zöldi Vilma és Nagy Sándor nyerte meg a helybeli kritika 
és a közönség tetszését. 

Az operettszemélyzet a „Szerelmi kering ő"-vel indított. Hídy Irén 
„életrevaló játék"-kal, „kecses tánc"-cal, Fábián Linka „érces hang"-gal, 
„ finom játék"-kal igyekezett a közönséget meghódítani. Az est főhőse Izsó 
Miklós volt, aki temperamentumos, ügyes, diszkrét komikusként vívta ki 
az elismerést jelent ő  tapsokat. Sokoldalú színésznek és kitűnő  rendezőnek 
ismerhette meg az újvidéki közönség. Ő  volt az első  remek Liliom (Molnár 
Ferenc), a „Luxemburg grófjá"-ban Bazilovics Bazil színpadra vitelében 
„ragyogtatta fényes tehetségét", s ő  jeleskedett Somerset Maugham „Jack, 
a senki" című  vígjátékának címszerepében is. 255) 

A Határőr április 14-én megállapította: Kövessynek nagy szerencséje 
van, nap nap után zsúfolt ház el őtt játszik az együttes. Bródy Sándor „A 
tanítónő" című  színművét újra nagy sikerrel mutatták be. Ez alkalomból 
a szerző  is megjelent Újvidéken és a kulisszatitkok ismerője arról is hírt 

251) Határőr. V. évf. 1909. III. 21. 23. sz., IV. 15. 30. sz., IV. 22. 32. sz., IV. 25. 33. sz., 
29. 34. sz., V. 1. 35. sz., V. 6. 36. sz., V. 9. 37. sz., V. 13. 38. sz.,V. 20. 40. sz., 

23. 41. sz., V. 27. 42. sz., VI. 3. 44. sz. 
252) Ua. VI. évf. 1910. IV. 21.32. sz., V. 5.36. sz., V. 8. 37. sz., V. 22.41. sz., VI. 16. 44. sz. 
253) Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Iktatókönyv. 1900. (J-R) 10597 szám alatt. 
254) Határőr. VI. évf. 1910. III. 24. 24. sz., Előleges színházi jelentés. 2. o. - Ujvidéki 

Napló. II. évf. 1910. III. 23. 13. sz. El őleges színházi jelentés. 2. o. Többek között 
bérlethirdetés húsz el őadásra, a páholybérlet ára 120 korona, az I. rend ű  körszéké 
pedig 32 korona volt. 

255) Határőr. VI. évf. 1910. IV. 3. 27. sz. Nemzeti Színészet. 2. o., IV. 17. 31. sz., IV. 24. 
33. sz., V. 1. 35. sz. - Ujvidéki Napló. II. évf. 1910. IV. 3. 14. sz. Színház. 2-3. o., 
IV. 10. 15. sz., IV. 24. 17. sz. 
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adott, hogy „maga a szerző  rendezkedett, oktatott a színfalak mögött." flel- 
tai ú' vígjátéka, „A masamód " sovány cselekmény"-ű, döcögős jelene-
tek"-ben gl 
	> 	 „döcögős 

 bővelkedett, ezért nem tartozott a legjobb el őadások közé. A szí- 
nészek kedvetlenül játszottak, a szokásos szezonvégi kimerültség hatása 
érezhető  volt játékukon. Az „Édes grizettek" és a „Vera Violetta" egyfel-
vonásos operettek sem részesültek jobb elbírálásban. Nem is annyira pi-
káns, sikamlós jellegük váltott ki elégedettlenséget, mint inkább a „vastag 
gorombaság", amely ezeket a „fércm űveket" jellemezte. 256) 

Mind a Határőr, mind pedig az Ujvidéki Napló erélyesen felemelte 
szavát az „Eiffel torony nagyságú kalapok ellen", melyet a hölgyközönség 
nagy előszeretettel viselt az el őadások alatt is. Felkérték az igazgatót, hogy 
a színlapon figyelmeztesse a szebbik nemet, a néz őtéren kalap nélkül jelen-
jen meg. A karzati nézők viselkedését is pellengérre állították, mert köz-
beszólásokkal zavarták az előadásokat. Illetlen viselkedésnek számított az 
is, hogy felvonás közben érkeztek az egyes néz ők, s ily módon nemcsak né-
zőtársaikat háborgatták, hanem a színpadon lev ő  színészeket is, ami fele-
lőtlen, tapintatlan magatartásra vallott. 257) 

Már említettük, hogy a választási harcok idején a helybeli sajtó nemigen 
foglalkozott a színházi előadásokkal. Az Ujvidéki Napló meg is jegyezte, 
hogy csak azokról az el őadásokról írnak ezentúl kritikát, melyek eltérnek 
a megszokott sablonoktól. 

Még Ivánfi Jenőnek, a Nemzeti Színház m űvészének vendégszerep-
lését sem kísérték kellő  figyelemmel a helybeli lapok. Shylockot „megrázó 
erővel, frenetikus hatással" játszotta, de „Tartuffe"-jét és „Oedipusz ki-
rály"-át is „magas színvonalú" tolmácsolásban láthatták az újvidékiek. Ivánfi 
Jenő  játékának félmondatos, szűkszavú leírásából nehezen tudnánk felidézni, 
hogyan játszotta pl. a velencei kalmárt, de miután Kosztolányi Dezs ő  1907-
ben részletesen írt a Nemzeti Színház-i el őadásról s a címszereplő  alakí-
tásáról, úgy véljük, nem tévedünk, ha játékának jellemzésére ebb ől a kri- 
tikából idézünk, annál is inkább, mert az újvidéki kritikus idézett félmondata 
egyezik Kosztolányi megállapításával. „A mai rendezésben és kiállításban 
meg is volt a jó akarat, hogy európai nívón álló el őadást produkáljon, .. . 
nem a rendezőn múlt, hogy bosszankodva... hagytuk el a színházat, ahol 
ma valósággal orgiát ült Ivánfi nagystílű  orditozása és természetellenes ka-
pálózása, mely csak azt hitette el velünk, hogy egy dühöng ő  magyar színész 
toporzékol a lámpák előtt, s nem azt, hogy Shylock, a mindenéb ől kifosz-
tott, nagyszerű, tragikomikus fájdalmában verg ődő, kiált belé a világ igaz-
ságtalanságába". Kosztolányit hívjuk segítségül akkor is, amikor Ivánfi 
Oedipusz királyát próbáljuk elővarázsolni az eseményekben gazdag újvi-
déki magyar nyelvű  színjátszás múltjából. „Stílustalan, iskolás, lármás ala-
kításáért harmadfél ezer évvel ezel őtt is megfenyítette volna az öreg Szop-
hoklész" — írta róla többek között Kosztolányi, aki a XX. századi modern 
színjátszás külső  színészi eszközöktől, pátosztól mentes játékstílusát kérte 
számon.258) 

Ua. II. évf. 1910. IV. 24. 17. sz., V. 15.20. sz. — Határőr. VI. évf. 1910. IV. 14.30. sz. 
Ua. VI. évf. 1910. IV. 7. 28. sz. — Ujvidéki Napló. II. évf. 1910. IV. 17. 16. sz. 
Ua. II. évf. 1910. V. 15.20. sz. — Határőr. VI. évf. 1910. V. 12. 38. sz. — Kosztolányi 
Dezső : Színházi esték. Szépirodalmi Könyvkiadó. Budapest. 1978. I. kötet 25. és 12. o. 
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Ezzel kapcsolatban emlékeztetni szeretnénk arra, hogy pl. a fiatal Som-
lay Artur esetében a helybeli kritika pontosan ezt a „lármás", „hadonászó" 
játékstílust kifogásolta, Ivániitól viszont elfogadta. Az elismerés a nagymúl-
tú színésznek, a Nemzeti Színház tagjának szólt tehát, és nem a látottaknak. 

Kövessyék távozása után egy rövid összefoglalás megállapította: igen 
sok jó előadást láthatott a közönség, de néha „a trágár léhaságok egész tár-
háza" is színre került. Különösen a „Jánoska" cím ű  „gyermeklelket meg-
mételyező" operett műsorra tűzését helytelenítette a cikkíró. Kosztolányi 
Dezső  A Hét 1909. május 9-i számában ezeket írta a darabról: „.... szánal-
masan ötlettelen és minden ízében elcsépelt librettó... , amely valóban pot-
pourrija a banalitásoknak". Mindez pedig azért történik, mert „Ugy látszik, 
hogy rövid időn belül az operettszínházak is oda jutnak, ahová néhány párizsi 
kabaré és a borzalom színháza, amely nyíltan lemond a m űvészetről, és 
arra válalkozik, hogy a burzsoák petyhüdt idegeit csiklandja. Évek óta fi-
gyelem az operettszínházak átvedlését. Még hallom a „Lili" finom muzsi-
káját, s a színpadon -- nálunk úgy, mint külföldön -- észrevétlenül belo- 
pódzik a produkció cirkuszi művészete. Valami egészen új kellene. Minden 
művészet ezt akarja mostanában... Mi kell? Automobiloperett, manikür-
operett, tyúkszem vágó-óperett, kormányozható léghajó-operett?... Csak 
új legyen. A Király Színház megtalálta rá a választ. Adva van két gyerek. ..", 
ilyen még nem volt a színpadonj 259) 

S a vidéki színházigazgató, akit ől minden évben elvárják az újdonságok 
műsorra tűzését, mert különben nem számíthat a közönség pártfogására, 
a budapesti színházak összes új darabjait eljátszatja színészeivel. A válasz-
tás lehetősége azonban minimális (a kéthónapos színi szezonban legalább 
ötven új darab bemutatását várta el a vidéki közönség!), tehát minden Bu-
dapesten bemutatott újdonság ott szerepel a vidéki társulat m űsorán, függet-
lenül attól, hogy esetleg az igazgató maga sem tartja helyesnek ezt az eljárást. 

Az Ujvidéki Napló Kövessy .1910. évi színészgárdájával sem volt te-
ljesen elégedett, „a hölgytagok 1-2 kivétellel nem tudták a közönség sze-
retetét kiérdemelni". Ennek ellenére szívesen látják a pécsieket a jöv ő  év-
ben is, különösen ha az igazgató „felfrissíti" a társulatot, és az idegenek 
helyett magyar darabok lesznek többségben a m űsoron. A cikkíró kifogásolta 
a dr. Szlezák Lajos képviselő  tiszteletére adott „Dollárkirályn ő" operett 
előadását, mivel a választás nem volt az alkalomnak megfelel ő . Egy történelmi 
tárgyú színpadi mű  jobban illett volna az ünnepséghez, erre vonatkozóan 
a Színügyi Bizottság véleményét kellett volna kikérni. 

A Határőr is hasonló módon értékelte Kövessyék két és fél hónapi 
. vendégszereplését. Érdemei közé számította a sok bemutatót és azt, hogy 

erőt, költségeket és fáradságot nem kímélve igyekezett megfelelni az elvá-
rásoknak. 269) 

A magyar nyelvű  színjátszás állandósítása érdekében 1911 elején újabb 
kísérletek történtek Újvidéken. Először a Színügyi Bizottság foglalkozott 
ezzel a kérdéssel. A megoldást abban látták, hogy Újvidék szövetségre lép 
egy alföldi várossal, „és felváltva 2-2 hónapig színi idényt tart, úgy hogy 

259) Ua. I. kötet 691-692. o. — Ujvidéki Napló. II. évf. 1910: V. 29. 22. sz., VI. 15. 23. sz. 
„ 	i 	r."  • Színház. 3. o. 	 -   

269) Ua. II. évf. 1910. .VI. 15. 23. sz. ,,... .i . . .r": Színház. 3. o. Határőr.  VI. évf. 1910. 
VI. 16. 44. sz. 
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Újvidékre 6 és a másik városra is 6 hónap esik a színi évadból". Bizottságot 
neveztek ki, hogy a minisztériumban eljárjanak ennek az ügynek érdekében. 

A Határőr „Téli vagy tavaszi színi évad?" címen vizércikket közölt, 
melynek szerzője nyilván Mayer József volt. Kifejtette, hogy ez a kérdés 
újból aktuálissá vált, de miután nem politikai vagy városi ügyr ől van szó, 
keveseket érdekel a magyar színészet „hamupip őke" sorsa. Azt is megálla-
pította, hogy az újvidéki színügy sokkal rosszabb helyzetben van, mint 
évekkel ezelőtt. Régen a maroknyi magyarság „erkölcsi, hazafias, becsü-
letbeli" kérdésnek tekintette a magyar színészet sorsának alakulását a vá-
rosban. Ma a népszínműveket üres ház előtt játszák a színészek, mert a szín-
ház a szórakoztatás intézménye lett, amelyben a sikamlós francia vígjátékok 
iránti túlzott érdekl ődés háttérbe szorította a magyar népszínm űvet. A kö-
zönség a léha újdonságokat kéri számon a vendégszerepl ő  társulatoktól, 
ezért a színházigazgató nem teljesíthet hazafias kultúrmissziót, holott ez 
lenne a . kötelessége..,,... kizárólag üzleti szempontból fogja fel hivatását, 
mert erre . kényszerítik a körülmények". A száz százalékban magyar lakosú 
Kecskemét és Debrecen megengedheti magának, hogy ilyen jelleg ű  szín-
háza legyen, a nemzetiségek által lakott . Újvidék azonban nem. A közön-
séget hibáztatja ezért a helyzetért, ugyanis ha nem újdonságokból áll a m ű-
sor, a színházjegyek vevő  nélkül maradnak. Üzleti ügyességre van szük-
ség, hogy a közönség érdekl ődését ébren lehessen tartani. A Színüggyi Bi-
zottságnak nincs beleszólási joga a műsorpolitikába, egyetlén feladata, hogy 
javaslatot tegyen a Városi Tanácsnak, kié legyen a játszási engedély, de még 
az erre vonatkozó véleményét sem respektálják kell őképpen (pl. Mezei Kál-
mán esete). Ilyen körülmények között nemcsak a téli, de még a tavaszi évad 
kérdése is kétségessé válik. Ezért a cikkíró kérelemmel fordul a f őispánhoz, 
vegye kezébe a magyar színészet ügyét, mert támogatásával befolyásolhatja 
a város „lanyha magyar társadalmát", hogy a színház ne csak az üzlet, „de a 
hazafiság és kultúra palotája" is legyen. A felhívás patetikus hangnemben 
zárult: „ha a főispán ur ezt meg tudja csinálni, úgy nemcsak hivatalbeli 
tekintélyét növeli, tisztelőinek számát is szaporítja". 

A felhívás megjelenése után több levél érkezett a szerkeszt őségbe, me-
lyekben a téli szezont és a kétszer három hónapos színi évadot kérték. Egyben 
javasolták, hogy a Városi Tanács állami segélyért forduljon a minisztériumhoz. 

A Délvidéki Magyar Közművelődési Egyesület (DMKE) felkérte Mat-
kovics Béla főispánt, álljon annak a mozgalomnak élére, mely az „állandó 
újvidéki magyar színészet" megteremtésére irányult. Az akcióba Kövessy 
Albert is bekapcsolódott, ugyanis tízéves újvidéki színházi múltja indo-
kolttá tette, hogy a téli évadra vonatkozó elképzeléseit figyelembe vegyék. 
A mozgalmról közölt hír nem részletezte Kövessy javaslatát. Az Ujvidéki 
Napló ismertette, a Színügyi Bizottság május 26-i ülésén hozott határozatát, 
eszerint, 1912. február elején Újvidéken téli színi évad létesült. Az igazga-
tással Kövessy Albertet bízták meg. 

Kövessy társulatának értkezését hangulatos cikkel köszöntötte az Uj-
vidéki Napló. Thália papjai azért jöttek, „hogy a magyar szó és magyar dal- 

261) Ua. VII. évf. 1911. III. 12. 21. sz. /Mayer József?/: Téli vagy tavaszi színévad? 
Vezércikk., III. 19. 23. sz. Az újvidéki magyar színészet. 1. o., V. 25. 42. sz. Téli 
színészetet követelünk. Vezércikk. — Ujvidéki Napló. III. évf. 1911. II. 19. 8. sz. 
Újvidék színészete. 2. o., V. 28. 22. sz. A . Színügyi Bizottság., V. 26-i ülésér ől. 

261) 
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nak Újvidéken egyengessék az utjait, melyeken, sajnos még nagyon döcögve 
haladunk". A társulat feladata az, hogy „vigyázzon a misszióra, amit itt 
teljesít", mert a fő  feladat a nemzetiségek megnyerése. Ezért „Mi a szent 
missiót pártoljuk, de ha látjuk, hogy nem érdemes a pártolásra akkor kérlel-
hetetlenül megvalljuk igaz bírálatunkat." 

Egy másik cikk írója reményét fejezte ki, hogy kellemes estékben lesz 
része az újvidéki közönségnek, mert az el őzetes színházi jelentésben a m ű-
sor sok újdonságot tartalmaz, és „díszes" a m űvészgárda névsora. 262) 

A társulat április 19-én kezdte meg m űködését. A legjobb előadások 
egyike Lehár Ferenc „Cigányszerelem" cím ű  operettje volt, melyet zsúfolt 
nézőtér előtt adtak. A színészi alakítások (különösen Krémerné Hegyi Lili 
és Faludi Károly), az énekszámok és a táncok kifogástalanok voltak de 
az elbírálás fő  szempontja az volt, hogy „magyar színházban" „magyaros 
játékot" láthatott a közönség. „Soha ne ítéljünk idegenb ől plántált darab 
után -- írta többek között a tudósító —, mert az idegen mindig ride-
gen, hidegen érint bennünket. Nehezen tudunk felmelegedni. Igy vannak 
ezzel a színészek is. Ha idegen ízt kóstoltatnak velük, nehezen emésztik. 
Bebizonyítják, hogy a magyar dal diadalmaskodik. Nincs szebb dal, mint 
a magyar." 

A „Karenina Anna" is a kiemelkedő  előadások közé tartozott. Az ismét-
léskor, melyet közkívánatra adtak, szépszámú közönség jelent meg. Az el ő-
adás közben füstöt észleltek a néz őtéren. Mire a tűzoltóság jelentette, hogy 
nincs tűzveszély, néhány polgár maradt csak a teremben, akik aztán végig-
nézték az előadást. 

Május közepéig a meleg idő  ellenére, általában telt ház nézte végig „de-
rék művészeink élvezetes el őadásait". „A muzsikus lány", a felújított „Zsá-
ba", Bíró Lajos „Sárga liliom"-ja a Vígszínház sikerdarabja, a „Millió", 
„Az . elvált asszony" és az ugyancsak felújított „Nebántsvirág" gördülékeny, 
jól betanult előadások voltak, a színészek játékán is meglátszott, hogy jó-
kedvvel végzik feladatukat. A közönség kedvence ezúttal Krémerné Hegyi 
Lili és Berczik Margit volt. Mindketten már évek óta a vidék legjobb pri-
madonnái közé tartoztak. 

A kellemes hangú, biztos fellépésű  „vérbeli tehetség", Sz őreghy Gyula 
már első  bemutatkozásakor meghódította a közönséget. (Színészvér). Izsó 
Miklós, az elmúlt évad egyik legsikeresebb színésze továbbra is sok elisme-
résben részesült. A fiatalok közül Lévay Elemér alakításait dicsérte a kri-
tika. Ardó Ilona énektudását viszont sok kifogás érte. Csinos külseje, „sik- 
kes" öltözködése nem tudta elfeledtetni kisterjedelm ű  hangjának hiányos-
ságait. 

A bulváríró, Henri Bataille naturalista drámája, „A balga sz űz" nem 
tetszett az újvidéki közönségnek. Másodszor mérsékelt helyárak mellett 
tűzték műsorra a darabot, s ezt nem tartotta helyesnek a Határőr cikkírója, 
mert a félhelyáras el őadásokat „a nép" érdekében szervezik, a nép pedig 
nem érti meg a „szalonszíndarabokat", aminek az a következménye, hogy 
a leghatásosabb jeleneteket megzavarják a nevetgéléssel. „A szent liget" 
hétköznapi témája sem vonzott nagyobb számú közönséget. „A Babuska" 
című  Fall Leo operett „ultramodern" melódiája és az „üres librettó" sem 

262) Ua. III. évf. 1911. IV. 16. 16. sz. Színészei. 1. o., III. 26. 13. sz. 1. o. 
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nyerte meg a kritikus tetszését, de hogy a közönség mégis jól mulatott az 
előadáson, az a színészek és a zenekar kit űnő  játékának volt köszönhet ő . 

A szokásos szezonvégi kimerültség ez alkalommal sem kerülte el a szí-
nészeket. Május végén egyre több el őadásban a súgó jutott központi sze-
rephez, amit ezúttal megértéssel fogadott a színházi események krónikása 
a sok bemutatott újdonságra való tekintettel (Schnitzler: „Anatol"; Bródy 
Sándor: „A medikus"; Lehár Ferenc: „Hercegkisasszony") 263) 

A régi nézeteltérésekr ől az igazgató és az újvidékiek is teljesen meg-
feledkeztek. A távozásuk alkalmából megírt búcsúztató megelégedéssel kon-
statálta, hogy a következ ő  évadban újra Kövessy társulatát látja vendégül 
a város, és ez természetes is, hiszen „a mi közönségünket csak Kövessy tár-
sulata elégítheti ki, s csak azok el őadásain érzi jól magát". 

Az 1912. esztendő  végre meghozta az olyannyira óhajtott téli színi 
évadot. Kövessy február 1-én nyitotta meg a szezont, miután Ungváron kö-
zönség nélkül maradt a társulat. 265) Bródy-Martos „Leányvásár" cím ű  ope-
rett-újdonságával kezdték meg az el őadások sorozatát, melyeket páros és 
páratlan bérletben szándékoztak el őadni. A bemutatót zajos tetszéssel fo-
gadta a közönség, az énekszámokat sorra megismételtették a néz ők. A si-
ker oroszlánrésze Kállay Jolánt, a Magyar Színház egykori tagját és a szép 
megjelenésű  Hídy Irént illette, de elismeréssel nyilatkoztak a többi szerep-
lőről, meg a kifogástalanul játszó zenekarról is. A színházi tudósító meg 
is jegyezte: Kövessy jól ismeri az újvidéki közönséget, ami abból is látszik, 
hogy olyan évadnyitó darabot választott, mellyel egyszerre újra meghódí-
totta a közönséget. Táblás ház és általános tetszés fogadta „A muzsikus 
lány"-t, „Az ártatlan Zsuzsi"-t, a „Luxemburg grófjá"-t, a felújított „Ne- 

• 
bántsvirág"-ot, Bokor: „A gyermekasszony" cím ű  népszínművét, mely-
ben Kállay Jolán Blaha Lujzára emlékeztet ő, elsőrangú alakítást nyújtott. 
„A kis gróf" szintén ebbe a csoportba tartozott. A pálmát Hídy Irén, a kö-
zönség régi kedvence nyerte el. 

Kifogástalan előadásban láthatták a néz ők Tolsztoj „Az élő  holttest" 
című  színművét, melyet közkívánatra háromszor t űztek műsorra. Minden 
tekintetben fővárosi színvonalon álló el őadásként tartotta számon a hely-
beli kritika Földes Imre „Nincs tovább" cím ű  színpadi művét. 

„Az Ocskay brigadéros"-nak ebben a szezonban nem volt már néz ője, 
habár Kövessy március 15. apropójára t űzte műsorra, hogy a 48-as dicső  
múlt évfordulójáról méltóképpen megemlékezzék a magyar színjátszás Új-
vidéken. Azok, akik a nemzeti öntudatot ébrentartó darabokat kérték számon 

Határőr. VII. évf. 1911. III. 25. 25. sz., IV. 20. 32. sz., IV. 30. 35. sz., V. 4. 36. sz., 
V. 7. 37. sz., V. 11. 38. sz., V. 14. 39. sz., V. 21. 41. sz., V. 28. 43. sz., VI. 4. 45. sz. 
Határőr. VII. évf. 1911. VI. 4. 45. sz. 

ess) Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok. 1266/1912. I. 15. El őszava: 
594. - Ujvidéki Hírlap. II. évf. 1911. X. 1. 72. sz., X. 22. 78. sz. A színházi szezon. 
1-2. o. Kövessy ungvári szerződése IV. 1-ig szólt, de miután nem tudták biztosítani 
számára a közönséget, az ungvári színikerület elnöke átiratot intézett Újvidék városi 
Tanácsához, s felajánlotta, hogy Ungvár átengedi Kövessyt február 1-t ől. Az újvidéki 
Tanács elfogadta az ajánlatot. Határőr. VIII. évf. 1912. II. 1. 9. sz. Magyar színészet. 
Vezércikk. - Négy hónapra tervezték az 1912. évadot. - Ujvidéki Napló. IV. évf. 
1912. I. 28. 5. sz. Kövessy Albert előleges színházi jelentése. - Negyven páros és 
negyven páratlan bérletet hirdetett. A páholybérlet 326 kor. 40 fillért tett ki, az els ő  
öt sor támlásszék 80 kor. 60 fillérbe került. „A bérletösszeg 2%-os többlete miniszteri 
rendelet értelmében az Országos Színészegyesület nyugdíjalapjára fordíttatik." 
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a mindenkori újvidéki színházigazgatótól, ez alkalommal is meggy őződhet-
tek arról, hogy egy gyökeresen megváltozott korban élnek. A múlt vágyait 
visszaidéző  színpadi művek, melyeknek valós társadalmi és politikai fede-
zete már megkopott, nem vonzottak többé közönséget. 266) 

Ez az évad bebizonyította, hogy bármennyire is kardoskodtak Újvidék 
felelős állásban levő  polgárai a téli többhónapos színiévadért, a közönség 
két hónapnál tovább nem tudott kellőképpen kitartani a színházi el őadások 
mellett. Kezdetben, annak ellenére, hogy farsang volt, a közönség táblás 
házat biztosított majd minden el őadásnak, és az alkalomhoz ill ő  kabaré-
előadásokat szintén megelégedéssel fogadták. Május elején azonban a szín-
házi tudósító kénytelen-kelletlen elismerte, hogy a több mint három hóna-
pos színi évad, melyre eddig még nem volt precedens, teljesen kimerítette 
a közönséget, és ezért Kövessy ne vegye rossznéven, ha egyre kevesebb a 
néző . A társulat mindent elkövetett annak érdekében, hogy színházba csalja 
a nézőket, „de biz' a mi intelligens, finom ízlés ű  közönségünk nemigen lá-
togatja a színházat." A színészeken is lassan er őt vett a kimerültség. „Az 
aranykakas" című  énekes vígjátékban Kövessy ugyan „elemében volt", de 
néhány szereplő  nem tudta a szöveget. Egyik őjük hadarással akarta palás-
tolni ezt, a közönség köréb ől sokan felkiáltottak: „Ne hadarjon!" és az el ő-
adás majdnem botrányba fulladt. Egy másik cikkben viszont indokoltnak 
minősítették a közönség távolmaradását az el őadásokról, mert megnöve-
kedett azoknak a száma, akik felkészületlenül álltak a lámpák elé. A cikkíró 
arra is hivatkozott, hogy a vidéki el őadásokról objektív kritikát írni való-
ságos merényletnek számít, ezért mérsékelt hangnemben hívta fel Kövessy 
figyelmét a hiányosságokra, melyeknek elkerülése érdekében a jöv őben job-
ban kell ügyelnie arra, hogy kiket szerz ődtet társulatába. 267) 

A helybeli kritika ez alkalommal sem vállalkozott a budapesti vendég-
művészek alakításainak elemzésére. Beregi Oszkár a „Kísértetek"-ben és 
a „Rómeó és Júliá"-ban lépett színpadra. A Góth házaspár nagy sikert ara-
tott Bernsteinnek (akit Kosztolányi a „forma m űvészé nek , a hatásvadászat 
zsenijé nek " nevezett), két színpadi m űvében, „A tolvaj"-ban és a „Bacca-
rat"-ban, valamint Berczik Árpád a „Papa" cím ű  vígjátékában. Hegedűs 
Gyula, a Vígszínház nagysiker ű  előadásaiban, „Az ördög"-ben és a „Csitri" 
-ben mutatkozott be a kevésszámú közönségnek, lévén hogy túl magas volt 
a belépőjegyek ára. Ez utóbbiban „...egy deresed ő  és szerelmes piktort 
személyesít meg a művészi tartózkodás és öntudat példáját adja, amint 
négy felvonáson keresztül egyszer űséggel enyhíti a darab olcsó érzelg őssé- 
gét, és kimért, anélkül hogy bántóan hangsúlyozná ezt, és kedves, meleg, 
anélkül, hogy a párizsi boulevard-oknak szánt bohém romantikába esne" 
-- írta alakításáról Kosztolányi. 

Az 1902-ben közönség nélkül maradt Márkus Emília „A balga sz űz" 
és „A cár nő" című  színművek címpszereiben nyújtott ritka műélvezetet 
az újvidéki közönségnek. Kosztolányi tudni vélte, hogy Bíró Lajos és Len-
gyel Menyhért az ő  számára írták II. Katalin szerepét. „Kívánkozott a ki-
vételes temperamentumához, az ősi tüzéhez, a szépségéhez, s primitív vol- 

Határőr.  VIII. évf. 1912. I. 1. 9. sz., II. 8. 11. sz., II. 15. 13. sz., II. 29. 17. sz., III. 17. 
22. sz. -- Ujvidéki Napló. IV. évf. 1912. II. 11. 7. sz., II. 25. 9. sz. 
Ua. IV. évf. 1912. II. 18. 8. sz., III. 17. 12. sz., V. 18. 19. sz., 20. sz., 21. sz., V. 26. 
22. sz. 
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társál fogva nem rótta rá az árnyalat, az elmélyítés feladatát. Játszotta a sze-
repet — az uralkodni és szeretni vágyó n őt --, és játszotta önmagát. Rend 
kívüli, gazdag és pompás volt ... minden asszonyiság kifejez ője". Mindössze 
két hónappal a Nemzeti Színház-i bemutató után Kövessy lehet ővé tette, 
hogy Újvidék közönsége is megismerje a magyar színháztörténet egyik leg-
kiválóbb alakjának két nagysiker ű  alakítását. 268) 

Kövessy Albert mint színházigazgató kétéves megszakítással összesen 
tíz esztendőt töltött Újvidéken színtársulatával. Ez a tény azt bizonyítja, 
hogy a korabeli színügyi viszonyok között a kecskeméti, majd pécsi igazgató 
Újvidéken megtalálta azokat a pozitív el őjelű  körülményeket, amelyek alap-
ján úgy döntött, hogy a kés ő  tavaszi színi évad állomáshelyéül még az 1905-
-ben felmerült nézeteltérések után is ezt a várost választja. Valószín űleg 
ez az együttműködés nem szakadt volna meg, ha 1912/1913-ban nem ő  
kapja meg a fővárosi Új Színpadot, lévén hogy az újvidéki téli évad meg-
szervezésére irányuló törekvések megvalósításában maga is aktívan részt 
vett. Ez a tény viszont arra enged következteni, hogy Újvidék városának 
közönsége az elmúlt években arra a megállapításra jutott, hogy a Kövessy 
vezette színtársulat megfelel azoknak az elvárásoknak, melyeket a folya-
matos magyar nyelvű  színjátszás itt kialakított. 

Egy-két szezon kivételével Kövessy megpróbált olyan m űsorpolitikát 
követni, mely a nívós szárakoztatást éppúgy szem el őtt tartotta, mint a ma-
gasabb igényű  művelődést, megpróbálta a szélesebb tömegek színház iránti 
érdeklődését is felkelteni (ún. népies el őadások fél helyárakkal), ifjúsági 
előadásokat szervezett, hogy a fiatalok körében kialakítsa a színházbajárás 
igényét. Gondja volt arra is, hogy a szerb polgárság körében híveket szerez-
zen a magyar színjátszásnak, és ápolta a két nép színügyi kapcsolatait oly 
módon, hogy minden évben műsorába iktátta egy-egy szerb szerz ő  színpadi 
művét. Állandó figyelemmel kísérte a fővárosi színházak műsorát, és az 
ott sikerrel bemutatott újdonságokat legkés őbb egy év múlva Újvidék kö-
zönsége is megismerhette. Minden szezon végén neves vendégm űvészeket 
szerződtetett két-három el őadásra, s ily módon lehetőséget nyújtott az új-
vidéki polgároknak arra, hogy a magyar színjátszás nagyjait saját színpadu-
kon üdvözöljék. 

Nem csupán ő  okolható azért, hogy id őnként üzleti szellemmel vádol-
ták. A háromezer koronás városi segély nagy részét felemésztette a napi 
hatvan vagy nyolcvan forintos színházbér, a világítási és egyéb költségek, 
úgyhogy valójában a napi bevételből kellett biztosítania mind a társulat 
tagjainak fizetését, mind pedig a működésével járó összes kiadásokat. Ha 
nem akart a tönkrejutottak sorsában osztozkodni (mint pl. Rakodczay Pál 
vagy 1913-ban Turi Elemér), kénytelen volt engedményeket tenni, kiszol-
gálni a közönség ízlését (különösen a darabválasztás terén) az igényesebb 
művelődési törekvések ellenére. Éppen ezért úgy véljük, nem tévedünk, ha 
tízéves újvidéki pályafutását végs ő  soron sikeresnek minősítjük, hiszen min-
den évben az 50-60 bemutató között számos olyan magas színvonalú szín-
házi előadást produkált, melyek els ősorban műveszi kritériumokat elégí-
tettek ki. 

2s8) Ua. IV. évf. 1912. III. 24. 23. sz., IV. 21. 17. sz., IV. 28. 18. sz. Határőr. VIII. évf. 
1912. III. 21., 23. sz. -- Kosztolányi Dezs ő  idézett színikritikái. I. kötet 569. o., 
674. o., II. kötet 25. o. 
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Több alkalommal szólottunk arról, hogy a helybeli sajtóban gyakran 
foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogyan lehetne Ujvidék számára a téli évad-
ban magyar társulatot biztosítani. Különösen azok kardoskodtak ennek az 
eszmének a megvalósításáéért, akik úgy vélték, hogy a kés ő  tavaszi idényben 
az előadásoknak, azért nincs megfelel ő  számú közönsége mert a meleg id ő-
járás következtében a polgárság szívesebben veszi igénybe a rendelkezésére 
álló sétányokat, és nem hajlandó beülni a zárt néz őtérre. A legjobb vidéki 
társulatok többségének megvolt az állandó, háromtól hat hónapig terjed ő  
téli állomáshelye. Évek során az a tény is beigazolódott, hogy .az újvidéki 
magyar színházi közönség maximum két hónapra tudta biztosítani a szín-
házi előadások látogatottságát, tehát alkalmatlan volt arra, hogy a több hó-
napos téli szezonban egy színvonalas együttest lásson vendégül. A Szerb 
Nemzeti Színház állonáshelye viszont Újvidék volt, igy természetes, hogy 
a fő  évadban a Dungyerszki színházat ez a társulat foglalta le, tehát egy 
esetleges téli magyar társulat számára megfelel ő  színpadot sem tudott volna 
biztosítani a város. Ez történt 1905 decemberében is, amikor Szilágyi Dezs ő  
három hétre kapott játszási engedélyt, és a társulat el őadásait a Mayer-féle 
vigadóban kellett tartani. 

A Kövessy elleni kampány még nagyban dívott, és a Határőr azt igye-
kezett bebizonyítani, hogy a „színházzal sefttel"- ő  igazgató minden tavasz-
szal „arra használta fel közönségünket, hogy... itt állandóan próbagyakor-
latokat tartottak a téli el őadásra." Szilágyiék érkezését nagy hírverés el őzte 
meg. A fő  érv az volt hogy a társulat tagjai ugyan kevesen vannak, de igyekv ő  
magatartásuk ellensúlyozza majd ezt a hiányosságot. A Függetlenségi 48-
as Párt győzelméért vívott politikai csatározások „hazafias" hangulata a 
társadalmi élet minden pórusát átjárta, a színházbajárás hazafias tetté min ő-
sült, amelyet minden magyar érzelm ű  polgár kötelességeként tartottak szá-
mon, még akkor is, ha az előadások színvonala a vártnál alacsonyabb volt. 
A Határőr külön cikkben kérte fel a közönséget, el őlegezze Szilágyinak a 
bizalmat, mert az iránta tanúsított pártfogás egyenl ő  a magyar ügy támoga-
tásával, a társulat sikere a magyar szó dics őségével azonos, működésük pe-
dig a kultúrmissziós feladat szolgálatát jelenti, ami viszont összhangban 
van a magyarság küzdelméve1. 269) 

A közzétett felhívásnak alig volt foganatja. Szilágyi gyenge együtte-
sével nem tudta megnyerni a jó el őadásokhoz szokott közönség tetszését, 
ezen az sem segített, hogy a téli idényben játszottak, és az sem, hogy a haza-
fiasság zászlaját lobogtatva toborozták a közönséget. Az ifjúság kezdeménye-
zésére ad hoc színházvéd ő  egyesület alakult, melynek az volt a feladata, 
hogy közönséget szervezzen az el őadásokra, de ez a kísérlet is sikertelen 
maradt. „Az újvidéki társadalom semmiképp sem érthet ő  közönnyel visel-
tetik az itt működő  Szilágyi ránt" -- állapította meg a Határőr. -- „Az az 
osztály, mely a tavaszi idény alatt sohasem hiányzik, most nem vesz tudo-
mást erről a derék és törekvő  színtársulatról". Még a közkedvelt operet-
telőadások sem vonzottak kellő  számú publikumot.27 o) 

Rossz volt a zenekar, gyenge volt a karszemélyzet és a f őbb szerepek 
tolmácsolói sem vehették fel a versenyt Kövessy társulatának kiváló szí- 

Határőr. I. évf. 1905. XI. 23. 23. sz. XII. 3. 26. sz., XII. 7. 27. sz. Magyar színészet. 
5-6. o. 
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nészeivel. A kíméletes hangnemben megírt színházi tudósítások a közön-
ség „meg sem magyarázható indolenciá"-ját „szégyenletes állapot"-nak 
nyilvánították, amely megendedhetetlen, hiszen a magyar nyelv, a magyar 
kultúra ügyének pártolásáról van szó. "A háromhetes dicstelen vendégsze-
replés után a krónikás csak sajnálkozhatott Szilágyiék sikertelen bemutat-
kozása felett. 271) 

Eredménytelen maradt Mezei Kálmán társulatának vendégszereplése 
is, aki Makó Lajos kiváló szegedi társulata után érkezett Újvidékre 1908 
decemberében, tehát ugyancsak a téli évadban. A Színügyi Bizottság, mint 
már említettük, 1909-re újra Kövessynek szavazott bizalmat, a polgármester 
közbenjárására viszont a Városi Tanács Mezeinek is megadta a játszási 
engedélyt. Az előadások nagy részét ismét kevés néz ő  előtt játszották a 
színészek. A Határőr színházi kommentárjai a szereplők felsorolására 
korlátozódtak, s időnként a közönséghiány tényét regisztrálták. Az is 
megállapítást nyert bennünk, hogy Makóék után ennek a társulatnak 
nehéz a feladata, mert a szegediek magas színvonalú el őadásokhoz szok-
tatták az újvidékieket. Mezei jeleneteket lekés ő, súgóra támaszkodó, szög-
letesen mozgó színészei még arra sem voltak képesek, hogy játékukkal el-
feledtessék a díszletek szegénységét. Mihályi Ern ő, a budapesti Király Szín-
ház művésze sem tudott csodát tenni, s a város „kit űnő  tenoristájá"-nak, 
Schubert Mártonnak fellépése sem töltötte meg a néz őteret. A súgó fősze-
rephez jutott, pedig állítólag jól összeszokott, téli társulatról volt szó. Ha 
„a köz érdekében" el is maradt a hiányosságok nyershangú ostorozása, a 
nap nap utáni üres néz őtér minden könyörtelen kritikánál kifejez őbben 
illusztrálta Mezei társulatának balsikerét. Egyben igazolta a Színügyi Bizott-
ság álláspontját, amely Kövessy szerz ődtetését javasolta a Városi Tanácsnak. 

Mezei mindent megtett annak érdekében, hogy közönséget biztosít-
son előadásai számára. Megfelel ő  színészgárda híján a legbizonytalanabb 
utat választotta, pikáns darabokkal rajtolt, az ún. „nem fehér est"-eket szor-
galmazta. A színházi tudósító élesen bírálta ezt az eljárást, az ismétléseket 
is kifogásolta, mondván, Mezeinek tudnia kellene, hogy Újvidéknek csak 
egy színházbajáró közönsége van, s ezért nem kell er őltetni a reprízeket. 
Ma már tudjuk, nem az ismétlésekben és a műsorra tűzött pikáns darabok-
ban volt a legnagyobb hiba, hanem abban, amit a Határőr kritikusa is me-
gállapított: Mezeiék vagy nem tudnak jobbat, „vagy pedig annyira baga-
tellizálni akarják ezt az áldozatkész publikumot, hogy hanyag, és szinte 
lehetetlen előadással kínozzák végig". 272) 

Mint már említettük a Kövessy Albert és a színházbajáró polgárság 
egy része között 1905-ben kirobbant ellentétek következménye az lett, hogy 
a Városi Tanács a már három évre jóváhagyott szerz ődést felbontotta, és 
Kövessy csak 1906-ra kapott játszási engedélyt. A Városi Tanács módosított 
határozata értelmében újra kiírták a pályázatot, melyre több kérvény érkezett. 
Többek között Bihari Ákos, a kecskeméti színház igazgatója, Forgács Antal 

Ua. I. évf. 1905. XII. 21. 31. sz., XII. 31. 33. sz. 
Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok Mutatókönyve (J—R) 
1908-ra. Mezei Kálmán kérvényét 28569 szám alatt iktatták. A Színügyi Bizottság 
véleményes jelentésének száma: 28753. -- Határőr. IV. évf. 1908. XII. 6. 98. sz. 
Színház. 4. o., XII. 10. 99. sz., XII. 20. 102. sz., XII. 25. 103. sz. 
Ua. V. évf. 1909. I. 3. 1. sz., I. 6. 3. sz., I. 10. 3. sz., I. 14. 5. sz., I. 21. 6. sz. 
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Budapestről, dr. Farkas Ferenc, a Lipótszentmiklóson m űködő  társulat 
igazgatója, Nádasy József, a soproni, Polgár Károly, a nagybecskereki és 
Makó Lajos, a szegedi színház igazgatója kértek engedélyt színi el őadások 
tartására. 273) 

A Színügyi Bizottságnak és a Városi Tanácsnak ezzel kapcsolatos ülésér ől 
csak a Határőrben megjelent közleményb ől értesülünk, ugyanis a Bizottság 
jelentését tartalmazó okiratok nem maradtak fenn a Levéltárban, mindössze 
az iratcsomó iktatókönyvi száma ismeretes. 274) 

Makó Lajos 1907-től öt egymásután következ ő  évre kapott 'engedélyt, mi-
után a Színügyi Bizottság el őzőleg személyesen meghívta a szegedi társulat 
igazgatóját és felkérte, hogy pályázza meg az újvidéki színházat. Makó elfo-
gadta az ajánlatot, hogy minden évban tavaszi-nyári idényben három hó-
napot tölt teljes téli társulatával, díszlet- és ruhatárával együtt Újvidéken. 276) 

Közvetlenül Makóék érkezése el őtt, 1907. április 12-én a Határőr „Újvi-
dék s a magyar kultúrpolitika" címen cikket közölt, melyben a DMKE tevé-
kenységéről szólva megállapította a magyar kultúra ezen a vidéken egy 
emberöltő  alatt „csodás hódítást végzett", s ennek országos jelent ősége van. 
Újvidék fejlődése a jövőben nemcsak ipari és kereskedelmi vonatkozásban 
fontos, kulturális szerepének körvonalazását is el kell végezni, mert erre eddig 
kevés gondot fordítottak. Nemzetiséglakta városról lévén szó, ezt a kérdést 
nem szabad elhanyagolni, hiszen a magyar kultúra terjesztése kultúrmisz-
sziós feladat. 276) 

A cikkírónak abban igaza volt, hogy a művelődéssel kapcsolatos, s így 
a színügyre is vonatkozó problémák megvitatása inkább csak nagyhangú, 
tetszetős újságcikkekben merült ki, a valóságban azonban vajmi keveset tettek 
annak érdekében, hogy a megfogalmazott irányelveket a mindennapi gya-
korlat is igazolja. 

Már az eddigiek során is bebizonyosodott, hogy pl. az itt vendégszerepl ő  
színtársulatok működését időnként az a vád érte, hogy az általuk elért szín-
vonal nem felel meg az újvidéki magyar polgárság elvárásainak. Ha néha 
fel is említették a közönség részér ől a kellő  pártfogás hiányát, végezetül mégis 
mindig az volt a fő  kifogás, hogy a látott el őadások nívója nem elégítette ki 
a közönség „műigényét". Makó szegedi társulatára azért esett a választás, hogy 
végre az újvidéki magyar polgárság olyan együttessel ismerkedhessen meg, 
amely az ország egyik legjobb vidéki társulataként szerepelt a köztudatban. 
Ennek ellenére azt kellett tapasztalnia a korabeli színházi tudósítónak, hogy 
az újvidéki publikum még mindig nem rendelkezik megfelel ő  színházkultú-
rával, és a vidék egyik legjobb színtársulatának sincs akkora vonzereje, hogy 
estéről estére zsúfolt néz őtér előtt mutathassa be produkcióit. 

Az Ujvidék számtalan cikkben foglalkozott a közönség magaviseletével. 
„A közönséghez volna többrendbeli kérésünk — írta többek között dr. P. S. 

Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok Iktatókönyve 1906-ra. — 
Bihari Ákos 4922/1906. III. 14., 5276/1906 III. 19. — Forgács Antal 5388/1906. III.20., 
6466/1906. III. 31. — Dr. Farkas Ferenc 6156/1906 III. 29. — Nádasy József 6483/ 
/1906 III. 31., 6563/1906. — Polgár Károly 6483/1906. III. 31. — Határőr. II. évf. 
1906. V. 30. 42. sz. Makó személyesen járt Újvidéken 1906. V. 28-án. 
Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok Iktatókönyve 1906-ra. 
Elđszám : 6156/1906 és 7958/1906. 
Ua. 13075/IV. 27. Határőr. II. évf. 1906. V. 30. 42. sz. 
Ua. III. évf. 1907. IV. 12. 38. sz. Újvidék s a magyar kulturpolitika. 1-2. o. 
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[Piukovich Sándor] —, először vegye tudomásul, hogy az előadások pont-
ban 8 órakor kezdődnek, tehát ne zavarják kés őn jövetellel a darabok menetét, 
azután a hölgyközönség kalapját kegyeskedjék az el őadások alatt levenni, mert 
ezáltal nemcsak a hátulül őket zavarják a nézésben." Két héttel kés őbb hasonló 
tartalmú megjegyzés jelent meg a Határőrben, amely arra is felhívta a figyel-
met, hogy a színházbajárás célja nem a kalapok, „mutogatása és szemlélése". 277) 

Az előadások alatt sem viselkedtek mindig illend ően a nézők: „Már 
többször akartuk szóvátenni, de most nem hallgathatjuk el azt a kvalifikál-
hatatlan eljárást, hogy némelyek az el őadás alatt sokszor pisszegéssel kívánják 
a hatást lerontani. . Ott, ahol intelligens emberek adnak egymásnak rendez-
voust, ott az ilyennek nem szabadna előfordulnia és ezért sürg ős beavatkozást 
kérünk." Ugyancsak ezzel kapcsolatos a „Fehér Anna" cím ű  betyártörténet 
előadása közben tapasztalt neveletlen viselkedés, melyért a „kevésbé intelli-
gens közönség"-et érte bírálat, „amely fel nem tudván fogni a darab erkölcsi 
értéket, a leghatosabb, legtragikusabb jeleneteket hangos kaczagásokkal 
lerontotta... A művészek ezen bántó körülmény dacára is megtettek mindent, 
hogy a közönséget kiváló műélvezetben részesítsék". 278) A Határőr „dr. m. i." 
aláírású tudósítója viszont ezzel a' bemutatóval kapcsolatban azt jegyezte fel, 
hogy a darab betyáros leveg őjébe nem tudta magát beleélni egyetlen egy 
színész sem, a közönségre pedig „hideg, közönyös" hatással volt az el őadás.279) 

A „Rómeó és Júlia" délutáni, ifjúsági előadását „folytonos konverzálással" 
zavarták egyesek. Egy másik alkalommal a kis számú közönség főleg a karzaton 
helyezkedett el, „de jobb lett volna, ha egyáltalán nem lettek volna, mert 
viselkedésükkel csak zavarták a különben sikerült előadást." A karzaton ül ők 
magaviseletét érte kifogás a „Szökött katona" el őadásakor is, amit sajnálattal 
regisztrált az Ujvidék cikkírója, „mert hiszen a népszínm űvek előadásán ép 
a ,népnek kellene okulnia, de kötelességünknek véltünk eleget tenni ezuttal, 
mivel a színművészet rendeltetésének csupán akkor felelhet meg, ha a közönség 
minden rétege kellő  komolysággal fel tudja fogni hivatását." 

A komolytalan viselkedés kiváltója szerintünk a műsorra tűzött, idejét-
múlt népszínmű  volt. Az Ujvidéki Színházi Ujságban a következőket, olvasa-
hatjuk ezzel kapcsolatban: „Mi magunk... dühödt hazafiasságunk mellett 
is lemosolyogjuk a bokorugrós szoknyájú vászoncselédek és ráncos csizmáju 
sallangos beszédű  bácsikat, kik pedig a magyar népélet tolmácsolói. 280) A 
megjegyzésnek egy szépséghibája van csupán: a népszínm űvek többsége nem 
„a magyar népélet tolmácsolója" volt, hanem az idejétmúlt, hazug népnem-
zeti álromantika utolsó fellobbanása nyert benne kifejezést. 

A kellő  pártolás hiánya sem maradt elmarasztaló megjegyzés nélkül. 
„... miért nem pártolják a magyar színm űvészetet jobban? veti fel a 
kérdést a tudósító. — Ha összehasonlítjuk a mi színházunk látogatottságát 
a szerb színtársulat el őadásainak látogatottságával, elfog a szomorúság és 
önkéntelenül felkiáltjuk, mi nem vagyunk erre képesek? Hát menjen tönkre 

277) Ua. III. évf. 1907. V. 8. 49. sz. dr. m. i. cikke. Ujvidék. XXXII. évf. 1907. IV. 25. 
33. sz. Dr. P. S. Piukovich Sándor : Nemzeti színészet. 2. o. 

279) Ua. XXXII. évf. 1907. V. 5. 36. sz. Nemzeti színészetünk. 2. o., V. 9. 37. sz. Nemzeti 
színészet. 2. o. 
Határőr. III. évf. 1907. V. 49. sz. („dr. m. i.") cikke. 
Ujvidék. XXXII. évf. 1907. V. 12.38. sz. Nemzeti színészet. 2. o. V. 30.43. sz. Nemzeti 
színészet. 2. o., VI. 16. 48. sz. Nemzeti színészet. 2. o. -- Ujvidéki Színházi Ujság. 
1907. VI. 10. 52. sz. 
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a szegény magyar színigazgató, aki testét, lelkét, életét, vérét adná oda a 
közönségért?"281) 

A legtalálóbb talán az a jellemzés, melyet a Határőrben olvashatunk. 
„A mi közönségünk olyan mint egy ichorvérű  szépasszony : nehezen hódít-
ható meg, és ritkán csap arcába a nagy érzés tüze. De aztán ugy hevül, mint 
egy Quartier-Latin-beli grissette." 282) Az elmúlt huszonöt év alatt mindössze 
négy-öt évad színházi eseményeivel kapcsolatban állapíthatjuk meg, hogy 
azok az újvidéki közönség osztatlan, széleskör ű  támogatását élvezték. 

Makó Lajos társulata április második felében kezdte meg m űködését. 
A legkevésbé látogatott el őadások éppen azok voltak, melyek a hivatalosan 
értelmezett kultúrmissziós feladat teljesítésének szempontjai alapján kerültek 
a műsorra. Gárdonyi „Fehér Anná"-jának betyárvilágát „a mai korszaknak 
feltüntetni egyszerűen absurdum volt" --- írta az el őadás után megjelent 
kritika. Herczeg Ferenc: „Déryné ifjasszony"-át telt ház el őtt adták ugyan, 
de csak félsikernek könyvelte el a krónikás, mert a közönség lelkesedése 
elmaradt. Pedig Kosztolányi Dezs ő  ennek a darabnak kapcsán állapította meg: 
„Herczeg Ferenc... nagyon jól tudja, mi kell a mi felemás, gondolkozni 
nemigen szerető  és akaró közönségünknek. Ő  ennek a mai kornak az aranytollú 
krónikása, a mi léha, lassan erjedez ő  társadalmunk költője". A színészek 
igyekezete azonban teljesen hidegen hagyta az újvidéki közönséget, akit 
nem hatott meg „a bölcs őben hánytorgó magyar színészet fájdalmas sírása." 283) 

„Parasztszívek" volt annak a népszínm űnek a címe, melyet a Határőrben 
megjelent kritika a „Gyímesi vadvirág"-gal hasonlított össze; s melyb ől a 
„Szeged-vásárhelyi magyar paraszt mentalitása" sugárzott. A szegedi színé-
szek nagyon otthonosan mozogtak a színpadon, de miután a darabot rossz 
hír előzte meg, üres padsorok fogadták a bemutatót. A „Rab Mátyás" dal-
játékban a „felülmúlhatatlan" Felh ő  Rózsi és a „kiváló bariton", Mezei 
Andor lépett színpadra. Hűvös májusi este volt, a közönség mégsem jelent meg 
kellő  számban a színházban. Rákosi Viktor „Rákóczi fia" cím ű  történelmi 
színművének előadását „üres ház, nyomott hangulat" fogadta. „A nyomott 
hangulatot nem is annyira a színészek, hanem a szerz ő  számlájára írjuk.. . 
A szereplők a darabot mindenképp menteni és élvezhet ővé tenni iparkodtak" 
-- írta az Ujvidék kritikusa. A Vígszínházban megbukott darab hazafias 
témája ellenére sem tudta felkelteni a közönség érdekl ődését. Valószínűleg 
a Kosztolányi által „vértelen és agyalágyult hazafias tirádák"-nak min ősített 
darabok közé tartozott a nagy erdélyi fejedelem fiáról szóló történet, melynek 
se hitele, se valóságfedezete nem volt. 284) 

Az operettelőadások többségét sem tisztelte meg jelenlétével a publikum. 
A „Bobherceg"-ben a társulat három közkedvelt színésze lépett színpadra, 
de a Kövessyék által tizenháromszor játszott operett (1903-tól minden évben 
többször) még így sem vonzotta a néz őket. Az „élvezetes" el őadású „Don 

Ujvidék. XXXII. évf. 1907. V. 30. 43. sz. „Nemzeti színészet. 2. o. 
Határőr. III. évf. 1907. VI. 16. 66. sz. „Gringoire": Újvidéki magyar színészet 4. o. 
Ua. III. évf. 1907. V. 15. 52. sz. „dr. m. i." : Újvidéki színészet. 3. o. - Ujvidéki 
Színházi Ujság. 1907. V. 5. 17. sz., V. 6. 18. sz. „dr. b." cikke. - Kosztolányi Dezső  
idézett színházkritikái. I. kötet 411. és 410. o. 
Határőr. III. évf. 1907. V. 15. 52. sz. „dr. m. i.": Újvidéki színészet. 3. o., V. 24. 
56. sz. - Ujvidék. XXXII. évf. 1907. V. 23. 41. sz. Nemzeti színészet. 3. o., V. 26. 
42. sz. Nemzeti színészet. 1. o. - Ujvidéki Színházi Ujság. 1907. V. 16. 28. sz., V. 22. 
33. sz. Kosztolányi Dezs ő  idézett színházkritikái. I. kötet, 410. o. 
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Cezar" eseményei „mérsékelten látogatott ház" el őtt bonyolódtak. „Valami 
különös játéka a véletlennek és a sorsnak, hogy ez az operette nem talált 
arra a kedvez ő  fogadtatásra, amelyben már, sivárabb tartalmu, zenei értékre 
kisebb operettek és dalművek részesültek" - állapította az meg az Ujvidék 
cikkírója. Hasonló sorsa volt a „Víg özvegy"-nek, a „Tavasz"-nak, melyet 
„Kövessyék... már annyira elny űttek, hogy minden bája mellett sem tud 
közönséget csalni a színházba." Az Ujvidék tudósítója is, lassan beletör ődött 
az állandó kudarcba. Lehangoltan jegyezte meg: „És mintha a sors is össze-
játszana, kedden este ismét gyengén látogattá.. a közönség a színházat. Pedig 
az »Elnémult harangok« színtén telt házat érdemelt volna". Almássy, Baróti 
és Tóvölgyi alakításait emelte ki a kritika, az Ujvidéki Színház Ujság pedig 
leszögezte: ez volt a legtökéletesebb, „legm űvésziesebb" színi előadás, amit 
valaha is bemutattak Újvidéken. 285) 

A „Táncos regiment" című  vígjátékot „bravúros" alakítások, „kifogy-
hatatlan temperomentum"-ú játék jellemezte, és a színültig telt néz őtér zajos 
tetszésnyilvánítások közepette ünnepelte az el őadókat. Hasonló elismerésben 
részesült Bernstein „A tolvaj" cím ű  színpadi műve, melyben Fodor Ella, 
Klenovits György és Baróti Antal remekelt. Az „Eleven ördög" bemutatója 
után a tudósító megállapította, a „30 százalékon felüli h őség" ellenére „jófor-
mán telt ház" nézte végig a jól sikerült el őadást: A színészeket számtalanszor 
függöny elé hívták. Müller Mátyásnál „intelligensebb" karmester nemigen 
volt Ujvidéken. A zenekar és karszemélyzet szintén magas színvonalon volt. 

Makó Lajos igazgató az „Aszali uram leányai"-ban lépett az újvidékiek 
elé, miután már többször felkérték, hogy mint színész mutatközzon be a 
közönségnek. Színrelépésekor percekig tartó tapsviharral üdvözölte a zsúfolt 
nézőtér és tisztelői két babérkoszorút nyújtottak át. 286) 

A legsikerültebb előadások között tartotta számon az Ujvidék kritikusa 
a „Hoffmann meséi"-t, melyben ;,a legélesebb szem sem igen találhat kivetni 
valót, olyannyira helyénvaló volt minden." 

Bárdos Jolán a hármas szerepben (Olympia, Antonia, Stella) „sikerei 
zenith"-jét érte el, Békeyi Lajos „a fels őbb régiókban cseng ő  tisztaságú" 
hangjával vívta ki a közönség elismerését. 

Klenovits György „Az eszményi férj" címszerepét kit űnően oldotta meg, 
ennek ellenére a kritikus úgy vélte, hogy Almássy jobb megszemélyesít ője 
lett volna Sir Robertnek. A „Szép Darinka" m űsorra tűzését is helyénvalónak 
ítélte a színházi közvélemény, mert „A magyar szívnek a bosnyák szívhez 
való közeledését tárgyalja... , tehát igen alkalmas témát dolgozott fel az 
író ." Milán szerepét Iványi tolmácsolta. „... szerb nótáit, melyek igaz 
ugyan nélkülözték a szerbes kiejtést, nagy érdekl ődéssel hallgattuk, a közön-
ség énekeit sűrű  tapsviharral jutalmazta meg". 

Az Ujvidéki Színházi Ujságban az előző  gyakorlathoz híven, több színész-
portrét tettek közzé. Mezei Andornak iskolázott, meleg baritonhangja volt, 
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mely „férílas színpadi megjelenés"-sel párosult. Legnagyobb sikert a „ Fiajduk 
hadnagyá"-ban ért el, nyíltszíni tapsokban, éljenzésben részesítette a közön-
ség, a kritikus pedig megjegyezte: kár, hogy kevés opera van m űsoron, ugyanis 
Mezei ennek a műfajnak rátermett szakavatottjai közé tartozik. 

A társulat két primadonnája, Felh ő  Rózsi és Krémerné Hegyi Lili 
már első  bemutatkozásukkor a közönség kedvencei lettek. Felh ő  Rózsi a 
„Víg özvegy"-ben a budapesti közönséget is meghódította kellemes hangjával, 
fesztelen, ügyes játékával. A „Mignon"-ban „adott csak igazán tanúbizonyságot 
arról, hogy kitűnő  hangja van, mely a modulációkban is csengő  tisztásággal 
bír." Az előadásban méltó partnere volt Bárdos Jolán, kinek „isteni" és „remek 
színezetű" hangja elemi erővel tört elő . Felhő  Rózsi a „Sogun"-ban és a 
„Lotti ezredesei"-ben is nagy sikert ért el. A „Páriszi élet" cím ű  Offenbach 
operettben „öltözékei... szobrászati remekm űvek voltak." A „Gül baba" 
attól függetlenül, hogy 1906-ban Kövessyék számtalanszor el őadták, Felhő  
Rózsinak köszönve újból telt házat vonzott. Az Újvidéken saját automobilon 
száguldozó primadonna ünnepelt sztárja volt Makó társulatának, kiben 
együtt volt „Szilassy kedvessége, Károlyi Leona temperamentuma, Feledi 
játéktudása, Sziklai toilette-művészete". 288) 

Az „Ipamuram" című  népszínmű  bemutatója után azt írta a kritika, 
hogy Krémerné Hegyi Lili vonzó, kedves alakja nélkül elképzelhetetlen 
ennek a műfajnak megjelenítése. „A milliárdos kisasszony"-ban „valósággal 
extázisba hozta a közönséget." Az Ujvidék színházi krónikásának mérhetetlen 
hódolatáról tanúskodik az a cikk, melyet a „Cigánybáró" el őadása után tett 
közzé, s melyben megállapította : Krémerné (Arzéna) „a szó legszorosabb 
értelmében édes volt... a társulatnak f ő  erőssége... nélküle az operette 
ensemble megdőlne. A „népszínművek lelkének" játékát élettel teli, eleven, 
fesztelen színpadi mozgás, remek tánc, kit űnő  énekhang jellemezte. A Vörös-
marty költeménye alapján készült „Szép Ilonka" szintén Krémerné legjobb 
alakításai közé tartozott. A Krémer házaspárról szólva meg is jegyezte a 
tudósító: „oly feledhetetlen nyomokat hagytak különben kényes ízlés ű  közön-
ségünkre hátra, amilyet eddig színészek tudtommal még nem hagytak". 289) 

A prózai szerepkörök egyik kiváló tolmácsolója, az évekkel ezel őtt meg-
ismert Almássy Endre volt. Mészáros Giza, a kés őbbi vígszínházi tag alakí-
tásai is megnyerték az Ujvidék kritikusának tetszését. Árnyalt játékkal a 
legnehezebb feladatokat is sikerrel oldotta meg. Ninaként (A tökéletes feleség) 
„a nehéz, mondhatni hálátlan szerepben felülmúlhatatlant nyujtott. Minden 
egyes jelenésében tanujelét adta fényes tehetségének, és a nyílt színen is 
több ízben megnyilatkozott tetszésnyilvánításokat igazán megérdemelte." 
A „Mirza" címszerep tolmácsolásakor „a szó legszorosabb értelmében uralta 
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a közönséget...". ',Oly színésznő  - Írta róla egy más alkalommal a kritikus -, 
aki megérdemli a közönség őszinte rokonszenvét és igaz elismerését, színészn ő  
a javából, aki mesterileg kidolgozza szerepének minden egyes árnyalatát, 
minden legfinomabb nuanceat és így m űvészi alakítást vitt mindig a színpad-
ra."290) 

Egybehangzó vélemény alapján állíthatjuk, hogy Tóvölgyi Margit 
szintén nagyszerű  képességű  színésznője volt Makó társulatának. A „Tosca" 
dráma főhősnőjeként „nagyszabású" m űvésznőként lépett a színpadra. A 
közönség „frenetikus tapsvihar"-ral jutalmazta a nem mindennapi, „feno-
menális" színházi élményt. „A lőcsei fehérasszony" és „A kaméliás hölgy" 
címszerepeiben kiforrott, művészi igényeket kielégít ő  alakítást láthattak a 
nézők.291) 

Fodor Ella drámai szendének első  nagysikerű  fellépése „A tolvaj" című  
színműben volt. Salome alakításáról azt jegyezte fel „dr. b." az Éjféli levélben, 
hogy az elérte a Nemzeti Színház-i színvonalat. „Az eszményi férj" el ő-
adásakor az els ő  felvonás végén lantot ábrázoló virág-kompozíciót nyújtottak 
át tisztelői. A kezdő  színésznő  Júliájáról azt írta „mj" [Mayer József] a 
Határőrben: „már a hamisítatlan művészet szárnyain repül a siker, a dics ő-
ség felé". 292) 

Az évad legvitatottabb el őadása a „János vitéz" volt. 1903-ban nagy 
port vert fel Makó Ayda Hamlet-alakítása, mégpedig azért, mert eltér őek 
voltak a vélemények arról, hogy lehet-e n ő  Hamlet megszemélyesít ője. Kacsóh 
Pongrác daljátékának címszerepét viszont általában n őre osztották ki a ren-
dezők, ehhez szokott a közönség, így meglepetéssel fogadta Iványi Antalt 
ebben a szerepkörben. A kritika szintén kifogásolta ezt az eljárást. Az Ujvidék-
ben megjelent cikk írója hangsúlyozta : „Nem akarom kétségbevonni Iványinak 
már nem egy alkalommal megnyilatkozott szép tehetségét, de specialiter 
János Vitéz szerepét n őtől alakítva sokkal szívesebben vesszük, mintha azt 
férfi játsza. Leplezetlenül kimondom, hogy n ő  János vitéz szerepének ját-
szásával nagyobb tetszést kelt." A Határőr is hasonló álláspontra helyezkedett. 
„Poétikus szerep"-r ől lévén szó „Női szerep ez elvitathatatlan, bár sokfelé 
és sokan - férfiak kísérleteztek vele." Iványinak „leányos arca", megnyer ő, 
közvetlen egyénisége van, ezért el lehet őt fogadni Kukorica Jancsinak, de 
a néző  számára mégis csak meggy őzőbb a nőalakította János Vitéz. 293) 

Két héttel az évad befejezése el őtt az Ujvidékben jelent meg az a felhí-
vás, mely a közönség pártfogásáért szállt síkra. „... összesen még tizenöt 
előadás van hátra, tegyen er ős fogadást a közönség, hogy e tizenöt alkalommal 
a legutolsó ülésig megtölti a színházat. Hiszen a magyarságnak teszünk vele 
szolgálatot" - írta többek között a cikkíró. 294) A felhívás pusztába kiáltott 
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szó maradt. Makó Lajos számára feltehet ően veszteséggel zárult az újvidéki 
vendégszereplés, ezért is fordult a Tanácshoz 5000 koronás szubvencióért, 
amelyet végül is, mint tudjuk, nem hagytak jóvá. A részleteket ezzel kapcso-
latban a Határőr közölte. A Színügyi és a Gazdasági Bizottság javasolta a 
Tanácsnak a kért összeg jóváhagyását, de a kérelmet elutasították (csak a 
szokásos 3000 koronát hagyták jóvá), habár pl. 1905 decemberében Szilágyi 
Dezsőnek 800 korona segélyt utalt ki a közgy űlés tudta nélkül. A szerbek és 
néhány magyar tanácstag is a javaslat ellen szavazott a Tanács ülésén. Mayer 
József ezért mondott le a bizottsági tagságról. 295) 

Makóék társulatának érkezését minden mozzanatra kiterjed ő, nagy 
hírverés előzte meg. „A társulat telis teli van művészekkel, vérbeli tehetségek-
kel, a magyar színpadok elitjével, intelligencia, tudás, tehetség magas m űvészi 
színvonalat eredményez; ehhez hasonlót a jó öreg Dungyerszki színházban 
aligha produkáltak vagy csak keveset" – olvashatjuk többek között az Ujvidéki 
Színházi Ujságban. 296) A Határőr tárcarovatában megjelent színházi levélb ől 
is kitetszik, hogy Makó társulata anyagi áldozatok árán is mindenben meg-
felelt a hivatalosan körvonalazott kultúrmissziós feladatnak. Két hónap alatt 
26 „érdemes magyar szerz ő" művét mutatta be. Összehasonlítva az üzleti 
célokat szem előtt tartó Kövessyvel, akinek műsorát a közönség állította 
össze, Makó „művészileg", „közerkölcsileg" egy fegyelmezett színészgárdával 
ismertette meg az újvidékieket. Figyelembe vette azokat a törekvéseket, 
melyek a magyarság művelődési életének legfontosabb célkitűzései közé 
tartoztak. Az anyagi siker ez alkalommal nem volt teljes, de a cikkíró bízott 
abban, hogy ez a körülmény nem fogja elkeseríteni a szegedi igazgatót. 

A cikkből azt is megtudjuk, hogy Kövessy a színlapokon magyar és 
szerb nyelven tüntette fel az el őadott színpadi művek címeit, amiből arra 
lehet következtetni, hogy a szerb polgárság köréb ől ily módon is nézőket 
igyekezett toborozni. Kövessy üzleti szellemét bizonyítja ez is, így 
elérte azt, hogy a szerb polgárság egy része eljárt el őadásaira. Nemcsak han-
goztatta az együttm űködés szükségességét, hanem a gyakorlatban is megpró-
bálta megvalósítani. 297) 

Amikor a szegedi társulat igazgatója ezt a várost választotta kés ő  tavaszi-
nyári állomáshelyül, mondhatnánk, évtizedes kívánsága teljesült az újvidékiek-
nek. Újvidék azért nem csatlakozott egyetlen egy felajánlott színi kerülethez 
sem, mert az a vélemény alakult ki, hogy önállóan könnyebben tud a közönség 
ízlésének megfelelő  magas színvonalú társulatot szerz ődtetni. Ilyenkor elsők 
között mindig Szegedre gondoltak a magyar színügy istápolói. 

Az 1907-re vonatkozó színháztörténeti adatok 'nagy részét három 
újvidéki korabeli újságból (Ujvidék, Határőr, Ujvidéki Színházi Ujság) 
merítettük, melyek Makó társulatának el őadásait egybehangzóan nívós, 
művészi élményt nyújtó produktumoknak min ősítették. A közönség viszont 
nagyfokú közömbösséget tanúsított éppen ezzel a társulattal szemben, ami 
nemcsak a meleg időjárással volt összefüggésben. Helyes volt a Határőr 
cikkírójának az a felismerése, hogy Kövessy m űsorpolitikáját els ősorban a 
közönség elvárásainak figyelembe vételével alakította ki, és azon belül pró- 
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bált olyan művelődési célkitűzéseket is megvalósítani, amelyek a „magasabb" 
kulturális igények realizálását is lehet ővé tették. A kultúrmissziós feladatoknak 
nem a hivatalosan meghirdetett programok szellemében igyekezett eleget 
tenni (ti.: minél több magyar szerz ő  magyaros tárgyú, hazafias szellem ű  
darabjának műsorra tűzésével) mint azt Makó Lajos tette, hanem a magyar 
színházművészet nívós prezentálásával, miután maga is meggy őződött arról, 
hogy a közönség végeredményben nem hazafias kötelességb ől jár színházba. 
Ezért sokszor érte bírálat, ezzel szemben az állandó jelleg ű  közönséghiányt 
sikerült kiküszöbölnie. 

Miután Makó Lajos 1908-ban értesítette a Városi Tanácsot, hogy augusz-
tus előtt nem tud társulatával Újvidékre jönni, a Tanács ismét Kövessynek 
adta ki az engedélyt (a Makóval kötött ötéves szerz ődés ellenére!), aki április 
végén akarta megkezdeni a vendégszereplést. 298) Valószínűleg azért, mert az 
1907-es újvidéki évad nem úgy alakult, ahogyan elvárta, Makó más tavaszi 
állomáshelyet akart biztosítani társulatának, és emiatt jelezte annak lehet ő-
ségét, hogy augusztusra halassza az újvidéki vendégszereplést. A Kövessynek 
megadott játszási engedélyr ől értesülve személyesen jött el Újvidékre, hogy 
a tanácsi határozat ellen benyújtsa fellebbezését, és egyben közölte, hogy 1908. 
május 1-én megkezdi az el őadásokat. Lévén hogy az öt évre szóló szerz ődés 
neki biztosította az els őbbségi jogot, a Színügyi Bizottság javaslatára a Városi 
Tanács megsemmisítette Kövessyre vonatkozó határozatát, Makó pedig 
május elején megkezdhette az évadot. 299) 

A Határőr vezércikkben üdvözölte az Újvidékre érkezett Makóékat. 
Emlékeztette a magyar polgárságot arra, hogy a Szerb Nemzeti Színház 
nagyobb megbecsülésben részesül a városban, mint a magyar társulat. Majd 
minden előadásukat zsúfolt néz őtér előtt játsszák a színészek, ily módon az 
erkölcsi diadal és az anyagi siker egyaránt biztosított a számukra. Makó 
Lajos kitűnő  társulattal érkezett Újvidékre, de már a második el őadáson kevés 
volt a néző . A cikkíró ennek a „bűnös passzivitásnak", „ennek az eléggé el 
nem ítélhető  nemtörődömségnek" az okaira keresett választ, de nem tudott 
kellő  magyarázatot találni, mert mint hangsúlyozta, Makóék el őadásai „töké-
letesek, rendezésük intelligenciára, tudásra és ízlésre vall." Végezetül fel-
hívta a közönséget, vegyen példát a szerbekr ől, és részesítse megfelel ő  támo-
gatásban Makó társulatát. 300) 

Makó Lajos az újvidéki származású, budapesti tüzérf őhadnagynak, 
Zsíros Istvánnak „Fátum" cím ű  színművével nyitotta meg az új szezont 301). 
A bemutatón a szerz ő  is megjelent, és babérkoszorút meg ezüstszelencét 
kapott. A zajos ünneplés véleményünk szerint nem annyira a darabnak, mint 
inkább a város szülöttének szólt. Ezt a megállapítást bizonyítandó, ismét 
Kosztolányit hívjuk segítségül, aki a Nemzeti Színház-i bemutató után 
megírta véleményét a darabról. írása nemcsak a „Fátum" jellemzésére alkalmas, 
hanem azokra a korabeli magyar színpadi m űvekre is, melyeknek műsorra 
tűzésével a magyar kultúra fölényét igyekeztek bizonyítani. Egyben alátámasztja 
azt a már előzőleg kifejtett meggyőződésünket, hogy a közönség hamar ráunt 
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ezekre a dramaturgiailag gyenge, tematikailag sablonszer ű, elnyűtt, sivár 
tartalmú darabokra, és ezért maradt távol a legtöbb el őadásról, melynek magyar 
volt a szerzője. 

Zsíros István drámája Sudermann „Morituri" című  művének alaptémáját, 
a párbajt variálta tovább. Megtalálható benne a „Konvencionális katona-
szerelem, garzonromantika, egypár honvédegyenruha, egy hamiskártyás, 
párbajsegédek, közjegyz ő, kegyelmes tábornok, mint édesapa, elcsábított 
leány, grófok, ápolók, sóhajok, nyögések, s őt sikolyok, orvosok, s végül az 
öreg, banális halál". S mindez talán megbocsátható lenne, ha a m űfajnak 
megfelelő  formába öntötten kerülne a közönség elé, de „Zsíros drámai lapos-
ságban... versenyez... német kollégájával... írni sem tud, naiv és gyereke-
sen mulattató;.'.. dadogó magyar Sudermann..., aki a tölgyfakoszorú helyett 
babér dicsőségére áhítozik, s a párbajról mondott forradalmi igazságaival 
akar elképeszteni." A vérszegény cselekmény „koronájául pedig látjuk a 
katonatisztet párnák között fuldoklani, vérezni, haldoklani, halljuk az ősz 
katona apát körmondatokat szavalni, kett őspontokat kihörögni és pontos-
vesszőket kilihegni, majd nők sírnak, megjelennek, újra eltűnnek, és a drámának 
vége. Mindez Sudermann-stílus -- Sudermann írói ereje és ötletessége nélkül 
--, ... komikus és fontoskodó félműveltség... Ez a »művelt<< emberek stílusa, 
a politikai csizmadiák és a magyar drámák társalgási modora." 302) 

A közönség egyszer, esetleg kétszer is beült a néz őtérre, hogy végignézzen 
egy-egy ehhez hasonló el őadást, de a legszínvonalasabbnak tűnő  előadásmód 
sem menthette meg nap nap után ezeket a drámai m űveknek alig nevezhető , 
elcsépelt, semmitmondó színpadi torzszülötteket. S őt, mindez hatással volt 
arra is, hogy egyáltalán mindennapi szükségletté váljon a színházbajárás. 
Ezt tapasztalhatjuk Újvidéken 1908-ban is, amikor majd minden el őadás után 
a Határőr cikkírója, megállapítja : „Már igazán bosszantó a közönség közönye, 
amely mondhatni párját ritkítja." 

A tanárok felügyelete alatt „25% helyár-leszállítással" megszervezett 
ifjúsági' előadások sem váltak be, s a Határőrben megjelent színházi tudósí-
tások csupán az előadások szereplőinek nevét sorolták fel, valamint a megjelent 
publikum számára vonatkozó információt tartalmazták minden egyes alkalom-
mal hangsúlyozva : „hazafias és erkölcsi kötelesség", „hazafias feladat" a 
színházi előadások látogatása. A népies el őadások beiktatása sem javított a 
helyzeten. A „bosszantóan kevés", „maroknyi" közönség számát nem sikerült 
gyarapítani, pedig ennek érdekében az igažgató mindent megtett. A máskor 
nagy közönségsikert megért darabok, a „Szegény Jonathán", a „Cifra nyo-
morúság", a „Cigánybáró" „A denevér", (Nádass Margit, az Operaház tagja 
vendégszerepelt), a „Gyurkovics lányok", a „Tatárjárás", a „Boccaccio", 
a „Doktor úr", „A corneville-i harangok", akármilyen jó el őadásban kerültek 
is színpadra, nem vonzották a közönséget. A meghívott vendégek sem tudtak 
csodát tenni. Csillag Teréz, a Nemzeti Színház tagja üres padsorok el őtt 
játszott. Makó Lajos, kinek színpadi szereplését az elmúlt évadban hiányolták, 
1908-ban több alkalommal lépett színre (A fösvény, Vén bakancsos és a 
fia a huszár, stb.), de ez sem segített. A színiakadémiát végzett, újvidéki 
származású Mártonfi [Löbl] Róbert három el őadásban vendégszerepelt, 
mikor is „meglehet ős közönség" jött el a színházba, s babérkoszorút aján- 

802) Kosztolányi Dezs ő  idézett színházkritikái. I. kötet. 651-652. o. 
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dékozott a pályakezd ő  honfitársnak. A Góth házaspárt, a Vígszínház kiemel-
kedő  művészeit, „A tolvaj"-ban, a „Sámson"-ban, a „Salome"-ban, és „A 
zsábá"-ban láthatta az újvidéki közönség, amely az els ő  két alkalommal 
félig töltötte meg a nézőteret, és csak búcsúzáskor jelent meg tömegesen. 303) 

Makó Lajos öt évre szóló játszási engedélyt kapott az újvidéki Városi 
Tanácstól. Az elmúlt két évad azt bizonyította be, hogy bármennyire is 
magasra értékelte a helybeli színházi kritika az ő  társulatának az előadásait, 
bármennyire dicsérte m űsorpolitikáját a kultúrmissziós feladatok realizálása 
és az egyetemes műveltség szempontjából, a közönség körében nem találtak 
visszhangra ezek a törekvések. Mindez hatással volt arra, hogy Makó Lajos 
halála után a város és a jogörökös semmisnek nyilvánította az öt évre szóló 
szerződést, és az újvidéki Színügyi Bizottság hallgatólagosan, de felismerte, 
hogy a jelentkező  társulatok közül a Kövessy vezette együttes az, amely szín-
vonalban is, de a közönség szempontjából is a leginkább megfelel ő  társulat. 
Igy került sor a sokszor bírált, üzleti szellem ű  színházigazgató visszaszerződ-
tetésére. Ezt az együttműködést végleg csak Kövessy Budapestre való távozása 
szakította meg. 

A soproni és szombathelyi Turi Elemér lett 1913-ban az újvidéki szín-
házigazgató. Az Ujvidéki Napló ebből az alkalomból megelégedését fejezte ki, 
ugyanis Turi egy államilag szubvencionált színház igazgatója volt, ami a 
cikkíró nézete szerint azt jelenti, hogy kit űnő  társulat érkezését várhatják az 
újvidékiek, hiszen az állami kasszából csak a legjobbaknak jut. 304) 

A többéves gyakorlattól eltér ően Turi nem május elején kezdte meg az 
évadot, hanem február 22-én, közvetlenül a farsangi bálak után, s ez a periódus 
még valódi színházi szezonnak számított. Több volt a valószín űsége annak, 
hogy ha valóban els őrangú együttesről van szó, a közönség pártfogásában nem 
lesz hiány.305) 

A vendégszereplés megkezdésekor a Határőr megállapította: Újvidék 
közönsége megérdemli, hogy a magyar színészet ügye els őrendű  társulat 
kezébe kerüljön, s mint mindig, ha új igazgató kapta meg a játszási engedélyt, 
az előtte ittlevőkről bírálóan nyilatkozott. „Most úgy látszik, változnak a 
viszonyok, s úgy a direktorra mint a közönségre is jobb id ők következnek; 
mert Thury Elemér, ki a vidék egyik legképzettebb és legmodernebb igaz-
gatója s társulata feltétlenül megnyerik a közönség tetszését és bizodalmát." 306) 

Az operett személyzet bemutatkozása a „Cigánybáró"-va1 történt. A 
kitűnő  előadást félig telt ház előtt játszották, ami a Határőr tudósítója szerint 
annak a következménye volt, hogy Turi társulatáról el őzőleg kedvezőtlen 
hírek keringtek. A rosszakaratú híresztelések alaptalanok, és a cikkíró kérte 
a közönséget, látogassa az előadásokat, mert jól összejátszott együttesr ől 
van szó, amely kifogástalan karszemélyzettel, kit űnő  zenekarral és kiváló 
színészgárdával rendelkezik. 3o7) 
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Ež utóbbi megállapítással kezdte a „Cs. M." aláírású cikkíró az Ujvidéki 
Naplóban közzétett írását, amelyben tulajdonképpen a kritikaírás helyzetér ől 
elmélkedett. „Az utóbbi időben Ujvidéken a magyar sajtónak, ha színészetr ől 
volt szó, hazug frázisokkal kellett a magyarságot becsapni, mert rosszat 
mondanunk nem volt szabad. Szegeden, Debrecenben vagy más magyar 
városban őszinték lehetnek a kritikusok, de Újvidéken, ahol nemzetiségek 
is vannak, még pedig nagy számban, itt »csitt!« volt a jelszó. 

Thuriék társulata felment ez alól a helyzet alól, mert jó társulat, elbírja 
az igazságos kritikát." „Cs. M." felhívta az igazgató figyelmét arra, hogy legyen 
óvatos, „Ne forszírozza folytonosan a lábaknak írott darabokat, mert ha 
rászoktatja a közönséget, akkor nehéz lesz itt a drámai m űfajokat kultiválni." 
Különben is „már elég volt a ripacs komédiásokból; lássuk most az igazi 
művészetet !" 308) 

Mind a Határőr, mind pedig az Ujvidéki Napló nagy megelégedéssel 
írt a látott el őadásokról, a közönség bizalma a társulat iránt egyre n őtt, láto-
gatottságban nem volt hiány. Még a délutáni előadásokról is elismeréssel 
írtak. Az eddigi rossz tapasztalattal ellentétben a szerepl ők úgy játszottak, 
mint az esti előadásokon. Egy hét után örömmel konstatálta „S." a Határőrben: 
„dacára a rossz pénzügyi és gazdasági viszonyoknak, a publikum napról-napra 
megtölti a színházat". A kritikus azt is lejegyezte, hogy pl. a kifogástalan 
előadású „A farkas"-ban a díszlet ,,... nem... volt fővárosi sikerű", de ezt 
nem lehet felróni az igazgatónak. A fővárosban egy-egy színpadi produkció 
száz előadást is megér, ezért a kivitelezésre tíz, s őt ötvenezer koronát is 
elkölthetnek anélkül, hogy veszteség érné a társulatot . 3°9) 

Turi Elemér március 1-t ől ifjúsági előadásokat is szervezett a helybeli 
középiskolák diákjai számára. A fiatal néz ők összeállítást láthattak Kisfaludy 
Károly műveiből, mely előtt dr. Szabó Lajos főgimnáziumi tanár mondott 
bevezetőt. Ezeknek az előadásoknak keretében mutatták be Moliére „Fösvény"-
ét, Sophoklés „Elektrá"-ját is. Az utóbbi el őtt dr. Piukovich Sándor főgim-
náziumi tanár beszélt a műről és szerzőjérđl310) 

• 	Turiéknak mindvégig sikerült megtartaniuk a közönség rokonszenvét, 
mert „A művészet otthonává varázsolták az újvidéki színházat". Komoly 
munka, kitartás, „jó harmónia" jellemezte fellépésüket, színvonalas, kerekded 
előadásokkal igyekeztek szolgálni a magyar színészet ügyét Újvidéken. 311) 

A mai színháztörténeti kutatónak nem kellene kételkednie a kortársak 
ítéletében, ha az egybehangzó vélemények alapján született meg, márpedig 
mindkét újvidéki hetilap megelégedéssel fogadta Turiék törekvéseit, és 
általában elismeréssel szólottak minden el őadásról. Egy zavaró körülményre 
azonban véletlenül mégis fény derült. A dr. Piukovich Sándor szerkesztette 
Ujvidéki Színházi Ujságnak mindössze három példánya maradt fenn ebb ől 
az évfolyamból, így csak töredékesen értesülhetünk arról a nézeteltérésr ől, 
amely az igazgató és a lap szerkeszt ősége között létrejött. A szerkeszt őség 
közölte olvasóival, hogy ezentúl „Érvényes minden el őadásra. Thury Elemér 
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haragszik" címen cikksorozatot tesznek majd közzé, melyben azt boncolgatják, 
hogy lényegében milyen igazgató Turi, mi a társulati tagok véleménye az 
igazgatóról. Ezzel vég nélküli harc kezd ődik, s mindaddig napirenden lesz 
„míg Thury úr gőgös magaslatáról lejjebb nem száll és más hangnemen 
fog csevegni." Az történt ugyanis, hogy Turi a színházi szabadjegyek meg-
vonásával fenyegette meg az Ujvidéki Színházi Ujság szerkesztőségét, mert 
az előadásokról megjelent kritikákban a lap nem dicsérte társulatát. F őleg 
az operett személyzetet érte sok bírálat. A kifogások helyénvalóak voltak, 
ami azzal is bizonyítható, hogy üresen kongó nézőtér (!) előtt játszik a tár-
sulat.312) 

A sértő  és sértődött hangnem, mely a megjelent írások mindegyikének 
sajátja volt, óvatosságra int bennünket, annál is inkább, mert a két helybeli 
hetilapból éppen az ellenkezőjéről értesülünk. Csak a bemutató el őadás (Cigány-
báró) ment félig telt ház előtt, „Az erdészlány", az „Éva" cím ű  Lehár-operett 
zsúfolt házat vonzott, s a kés őbbiek folyamán sem volt baj a látogatottsággal. 
Egyedül a „Kedves Augusztin"-nak nem volt sikere, amit Turi le is vett a 
műsorról, de annál nagyobb tetszést váltott ki a „Limonádé ezredes" és 
különösen az „Aranyeső", melyet négyszer adott el ő  az operett-társulat 
személyzete. Az előadásnak olyan jelenete is volt, melyet nyolcszor ismételtetett 
meg a közönség. Az Ujvidéki Naplóban megjelent kritikák Turiék diadalát 
hangsúlyozták, az igazgatót a korabeli némafilmek népszer ű  sztárjához, a dán 
származású Psilander Valdemarhoz hasonlították. A Napló mindössze egy 
rövid megjegyzés formájában informálta olvasóit a Turit ért vádakról, melye-
ket igaztalannak minősített. Arra vonatkozóan, hogy hogyan hatott az igazgató-
ra az ellene idított hadjárat, a következ őket írta a hetilap : Turi éppen har-
madszor lépett fel a „Faun"-ban, mely „felülmúlhatatlan" alakításai közé 
tartozik, mikor is újra „vágtak egyet a derék igazgatón és ezért mégis úgy 
játszott, mintha sebzett lelkét nem marcangolná a bánat és keser űség. Felül-
emelkedik ő  ezeken a nemtelen hajszákon." 313) 

Hogy valóban így történhetett a Turi-féle botrány, bizonyítják azok a 
színházi tudósítások, melyeket az Ujvidéki Napló és a Határőr jelentetett 
meg, és amelyeknek szerz ői többé nem panaszkodtak a közönséghiányra, 
sőt április közepén, ti. a szezon vége felé arról is olvashatunk többek között, 
hogy „dédelgetve szeretett Thurynk" el őadásaira „A közönség szívesen jár". 

Turi körültekintő  műsorpolitikát folytatott. Március 15. alkalmából 
pl. Katona József „Bánk bán"-ját t űzte műsorra, A közönség zsúfolásig meg-
töltötte a nézőteret, és a kitűnő  előadást zajos ünneplésben részesítette. 
A húsvéti ünnepek alatt a megszokottnál kevesebben jártak színházba, de 
Turi ekkor is ügyelt arra, hogy az alkalomnak megfelel ő  darabokat tűzzön 
műsorra. Sajnáljuk, hogy részleteiben nem ismerjük azt az el őadást, mely a 
„Jézus élete, szenvedése és halála" címen került bemutatásra, mert passiójáték-
ról van szó, melyhez hasonló Újvidéken sem el őtte, sem utána nem volt m ű-
soron. Hogy a közönség nem fogadta kellőképpen az előadást, azzal indokolta 
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a cikkíró, hogy „vallási darab már nem hat a néz őkre, nem vonzza a közön-
séget."314) 

Természetes, hogy a több mint kéthónapos évadban voltak olyan el ő-
adások is, melyek nem nyerték meg sem a közönség, sem a kritika tetszését. 
Nem is annyira az előadások színvonalát érte kifogás, inkább a darabválasz-
tásra tettek id őnként megjegyzést. Itt ismét emlékeztetni szeretnénk arra, 
hogy a közönség általában elvárta, hogy a fővárosban bemutatott színpadi 
műveket műsorra tűzze az itt vendégszerepl ő  igazgató, s az is bizonyos, hogy 
sokkal kevesebb volt a jó min őségű  új darabok száma, mint ahány bemutatót 
igényelt a közönség. A „Csókszanatórium" cím ű  újdonsággal kapcsolatban 
meg is jegyezte a cikkíró: a szöveg tákolmány, „fésületlen színm ű", Turi 
viszont jól tette, hogy bemutatta, nehogy vád érje, amiért nem iktatta m űsorába 
az újdonságokat. A közönség megtanulhatja, hogy nem jó, ha mindig csak 
újdonságok után epekedik. 315) 

A „csúnya, disznóságokkal telített frivolság", a „Hölgyek öröme" derült-
séget váltott ki a közönség körében, minden kétértelm űséget hangos nevetés 
követett. Az is igaz, hogy „A sikamlós pikantériát minden modern ember 
kedveli, de az ilyet csak... !" - állapította meg a kommentátor, s a darabot 
a pornográffiával egyenlítette ki, amire nincs szüksége az újvidéki közönség-
nek.316) A felnőttek számára íródott bohózat, „Az elnökné" viszont annak 
ellenére, hogy „sikamlós história", pikantériája nem fajult el, ezért m űsorra 
tűzését nem érte kifogás. 317) 

Kövessy Albert vendégként még egyszer visszatért Újvidékre, hogy 
35 éves színészi jubileumát megünnepelje. Ebb ől az alkalomból önérzetes 
hangnemben írt cikket közölt az Ujvidéki Napló: „Kövessy Újvidéken lett 
naggyá! Erre büszkék vagyunk!" A vendégszereplés körülményeit nem ismer-
tette egyik hetilap sem3 1- 8) 

A társulattól azzal a reménnyel búcsúzott az újvidéki sajtó, hogy a 
Színügyi Bizottság újra Turinak adja majd ki a játszási engedélyt, és a jöv ő-
ben ő  lesz az újvidéki színház igazgatója. 3ls) 

Epilógusként megemlítjük: az Ujvidéki Napló június 22-én adta hírül, 
hogy Turi Elemér mint színházigazgató megbukott. A százezer korona veszte-
ség lehetetlenné tette számára a továbbiakra nézve a színigazgatói m űködést. 
Újvidék ismét állandó társulat nélkül maradt. 320) 

Az Ujvidéki Hírlap 1911. decemberében arról számolt be, hogy Kövessy 
után, aki évekig a pécsi nemzeti színház igazgatója volt, Füredi Béla kapta meg 
ezt a színházat, és Károlyi Lajos titkárt „elhódította" Kövessyt ől. Károlyi 
ismerve az újvidéki „kedvez ő  viszonyokat", „Füredi kezére akarja játszani" 
a várost. A Színügyi Bizottság javaslatára a Tanács Kövessynek adta a három 
évre szóló játszási engedélyt. Károlyi közbenjárásának mindössze az lett az 
eredménye, hogy a Tanács alkalmat kívánt adni Fürediéknek is a vendég- 

Ujvidéki Napló. V. évf. 1913. III. 23. 12. sz., III. 30. 13. sz. - Határőr. IX. évf. 
1913. III. 30. 24. sz. 
Ua. IX. évf. 1913. III. 9. 19. sz. - Ujvidéki Napló. V. évf. 1913. III. 9. 20. sz. 
Ua. V. évf. 1913. IV. 6. 14. sz. 
Ua. V. évf. 1913. IV. 13. 14. sz. 
Ua. V. évf. 1913. IV. 27. 17. sz., V. 4. 18. sz. 
Ua. V. évf. 1913. V. 4. 18. sz. „ir." cikke. 
Ua. V. évf. 1913. VI. 22. 25. sz. Thury a soproni színigazgató megbukott. 3. o. 
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szereplésre, de csak Kövessy után. Anyagi támogatást e célra nem láttak el ő .321) 
Valószínűleg ez volt az oka annak, hogy a pécsi társulat nem élt a lehet őséggel. 

Miután Kövessy Budapestre távozott, Turi Elemér társulata pedig 
feloszlott, a pécsiek 1913-ban mégis megpályázták az újvidéki állomáshelyet, 
és ez engedélyt 1914-re meg is kapták. 322) A színi évadot március 17-én kezd-
ték az „Éva" című  Lehár Ferenc-operettel. 

A Határőr színházi tudósítója az évad megkezdése előtt arról tájékoztatta 
az újvidékieket, hogy Füredi március elején átalakíttatja a színpadot „a modern 
színpadtechnika eszközeivel, ., .. hogy minden tekintetben kielégítse Újvidék 
kényes ízlésű  közönségét." A társulat tagjai között vannak a atal m űvész-
generáció legjelesebbjei. Für',ediék korh ű, gazdag díszlet- és jelmeztárral 
rendelkeznek. A két és fél hónapra tervezett szezonban ezúttal valóban 
elsőrendű  együttest láthat a közönség, ugyanis Fürediék az ország vidéki 
társulatainak legjobbjai közé tartoznak. Pécsett estér ől estére zsúfolt ház el őtt 
játszottak, és Újvidékre a teljes létszámú társulat érkezése esedékes. 323) 

Az első  két előadás után (Éva, Leányvásár) megállapították, hogy ameny-
nyiben továbbra is ezekhez hasonló, kifogástalan színházi produkciókat 
láthat a közönség, a pártolás nem fog elmaradni, és a társulat igazán kultúr-
missziós feladatot teljesít majd. Arról is szó esett a tudósításokban, hogy ez a 
vendégtársulat nem hasonlítható össze az el őző  években itt járt együttesekkel, 
mert a mostaniakat „csupa élet, elevenség, fény és stílszer űség" jellemzi. 324) 

Egy hónap elteltével a helybeli sajtó még mindig nem fogyott ki a dicsé-
retből. Fürediék sok új darabot mutattak be, de a már el őző  évadokban 
műsoron szereplő  színpadi műveket is zsúfolt ház el őtt adták. Ennek alapján 
meg is állapította a Határőr, hogy az Újvidéken működött társulatok közül 
egyiknek sem sikerült a Fürediékéhez hasonló anyagi és erkölcsi sikert elérnie. 
Ha azonban visszatekintünk az elmúlt tizennégy évre, meg kell állapítanunk, 
hogy ez az állítás csak részben helytálló, ugyanis 1902-ben pl. Kövessy Albert-
nek szintén feltétel nélkül behódolt az újvidéki közönség. 325) 

Hogy ez alkalommal Fürediék sikerét illet ően nem túloztak a helybeli 
hetilapok, abból is kiderül, hogy több színházlátogató család nevében az 
Ujvidéki Hírlap felkérte a „villamos társaságot", indítson színházi villamost 
a Temerini és a Pet őfi utca felé. Nem sokkal később arról számolt be a sajtó, 
hogy a kérésnek részben már eleget tettek. A Futaki utca felé van kocsijárat 
a színházi előadások után is, a Temerini utcaiak kérelmének is hamarosan. 
eleget tesznek majd. 326) 

Egy héttel a szezon befejezése el őtt mind az Ujvidéki Napló, mind 
pedig az Ujvidéki Hírlap sajnálattal állapította meg, hogy a pécsiek hama-
rosan távoznak. ..ilyen fegyelmezett, derék, el őkelő  színészgárda még 

Ujvidéki Hírlap. II. évf. 1911. XII. 24. 96. sz. A pécsi színigazgató Újvidéken. 3. o. 
Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok Iktatókönyve 1913-ra. 
(A-H) 10877 szám alatt. 
Ujvidéki Napló. IV. évf. 1914. III. 15. 11. sz. - Határőr. X. évf. 1914. III. 1. 18. sz., 
III. 22. 24. sz. „S." : Színház. 1-2. o. - Ujvidéki Hírlap. V. évf. 1914. III. 1. 18. sz. 
Magyar színészet Újvidéken. 3. o. 
Határőr. X. évf. 1914. III. 22. 24. sz. „S.": Színház. 1-2. o. 
Ua. X. évf. 1914. IV. 12. 30. sz. 
Ujvidéki Hírlap. V. évf. 1914. IV. 12. 30. sz. Színházi villamost, IV. 23. 33. sz. Szín-
házi villamos. 
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nem volt városunkban." A délutáni és esti búcsúel őadáson zsúfolásig meg-
telt a nézőtér, valóságos ünnepi hangulat uralkodott. Zajos, lelkes ünnep-
léssel köszöntötte a közönség az együttest, az el őzőleg megrendezett szép-
ségverseny győztesei, Galetta Ferenc és Teleki Ilonka virágot, ajándékokat 
kaptak. A Hírlap szerint a néz ők elégikus hangulatban hagyták el a szín-
házat, mert elmentek a színészek. 327) 

Füredi Béla erkölcsi és anyagi sikerrel zárta a kéthónapos színidényt, 
és ez Újvidéken kevés igazgatónak sikerült. Majdnem kivétel nélkül minden 
előadást táblás ház fogadott. Az Ujvidéki Hírlap a pécsiek rendkívüli sike-
reinek okait kutatva több tényez őt sorolt fel. Annak ellenére, hogy a vidéki 
társulatok esetében nem várható, el, hogy egyt ől egyig művészi nagyságok-
ból álljon az együttes, a pécsi gárdára fiatal, tehetséges, intelligens és ügyes 
erők találkozása jellemz ő . Nemcsak a színpadon, hanem a társasági életben 
is szívesen látták a kellemes modorú, fegyelmezett közösséget az újvidékiek. 
Meghatározott színvonalon aluli színésze nem volt Füredinek, minek kö-
vetkeztében az ötletesen, leleményesen megrendezett el őadások valóban 
kollektív munka eredményei voltak, a zenekar, karszemélyzet és a színészek 
hiba nélküli összjátéka gördülékeny, kerekded színpadi produkcióhoz ve-
vezetett, amelyekben az esztétikai szempontból is gazdag látványt nyújtó, 
újszerű, pazar, illúziót keltő  díszletekre és jelmezekre is nagy gondot for-
dítottak. 328) 

Füredi társulatában központi szerephez jutott a rendez ő . A fő  hangsúly 
nem az egyes szerepkörök tolmácsolóin volt, (habár ebben a társulatban 
is voltak sztárok), hanem a rendez őn, akinek elképzelései alapján megele-
venedett a színpad. Az el őadásokat ugyanis a rendez ő  fogta össze, az ő  irányí-
tása alatt születtek meg az operettek, vígjátékok, drámák a színpadon, és 
az ő  (áthatatlan személyisége dominált a látottakon. Ezt már a korabeli kri-
tikusok is észrevették és regisztrálták, mert mindkét helybeli hetilapban 
a megjelent írások többségében a rendez ő  munkájára is tettek egy-két meg-
jegyzést, és minden egyes alkalommal hangsúlyozták hozzájárulását a si-
kerhez. Úgy véljük, nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy Izsó Miklós és Maj-
tényi László személyében a pécsiek nemcsak kiváló színészre, hanem els ő-
rendű  rendezőre is szert tettek, és a társulat m űködésének magasra érté-
kelésekor a kortársak egyben az ő  irányító munkájuknak is elismeréssel adóz-
tak. Minden résztvevő  a magáénak érezhette az el őadásokat, s azzal, hogy 
egyénileg mindent megtettek a siker érdekében, a közös ügyet szolgálták. 

Füredi a kéthónapos műsor összeállítására is nagy gondot fordított. 
A színvonalas szórakoztatás, mely a könny ű  műfajok reprezentatív tolmácso-
lását jelentette, éppúgy hozzátartozott m űsorpolitikájához, mint a korabeli 
magyar nyelvű  drámairodalom legjelesebb képviselőinek vagy az opera-
előadásoknak a jelenléte. Az „Éva", a „Leányvásár", a „Víg özvegy", a „Ci-
gányprímás", a „Buksi", a „Mozikirály", a „Nevet ő  férj", az „Aranyes ő", 
a „Katonadolog", a „Tökéletes feleség", a „Kiskirály" cím ű  operettek mind 
több előadást értek meg, közönségsikert arattak, s nem volt hiány a nyíl-
színi tapsokban, zajos ünneplésekben. Az összevágó precíz, gördülékeny, 
élvezetes előadásokat, ötletes, leleményes, sablonoktól mentes rendezés, 

Ua. V. évf. 1914. V. 10. 38. sz., V. 21. 41. sz. — Ujvidéki Napló. VI. évf. 1914. V. 10. 
19. sz. 
Ujvidéki Hírlap. V. évf. 1914. V. 21. 41. sz. A színi idény végén. 1-2.. o. 
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pazar, pompás, stílszerű, nem mindennapi korhű  díszletek, ízléses, fényűző, 
díszes kosztümök jellemezték, és ehhez járult hozzá a zenekar, valamint 
a karszemélyzet gondosan kidolgozott, pontos, fegyelmezett összjátéka. 

A Fürediék előtt Újvidéken járt társulatokban általában néhány kiváló 
színész vitte diadalra a jól sikerült el őadásokat, melyekben egyéniségük sze-
mélyes varázsa dominált. Az 1914-es pécsi társulat esetében a színházi el ő-
adások gondosan el őkészített kollektív munka eredményei voltak. A fiatal, 
tehetséges színészekb ől álló együttes jó rendez ők kezébe került. Izsó Miklós 
és Majtényi László szigorú és szakszerű  irányítása alatt közösségi szinten 
bontakoztak ki színészi képességeik, adottságaik. Az el őadások egésze nem 
épült meghatározott, idejétmúlt sablonokra, ahol minden a sztárok teljes 
értékű  ragyogásának volt alávetve. A kollektív munka minden egyes rész-
vevője számára adva volt annak lehet ősége, hogy egyéni tehetsége, szemé-
lyes varázsa teljes mértékben kifejezésre jusson. A sokszín ű, egyedi, sajátos 
színészi alakításokat viszont az egységes rendez ői koncepció fogta össze, 
hozta közös nevez őre. Ezért hatott újszer űen Fürediék minden előadása. 
A nézők nem egymáshoz hasonló operetteket, hanem a „Leányvásár"-t, 
a „Víg özvegy"-et, az „Évá"-t stb. és nem színműveket vagy vígjátékokat 
láttak, hanem a „Mária Antoniá"-t a „Timár Lizá"-t, a „Pymalion"-t stb. 

Jean Gilbert „Buksi"-jának harmadik felvonásában a díszlet az újvi-
déki repülőtér látképe volt, melyet ez alkalomra festetett az igazgatóság, a 
„Mozikirály" alatt eredeti filmfelvételek alapján készítetett mozgóképeket 
vetítettek a háttérre, az „Aranyes ő"-ben a népoperai előadás színpadképének 
mását láthatták az újvidékiek. 

Az operettelőadások nagy része tovább tartott, mert napirenden volt 
az egyes jelenetek, énekszámok megismételtetése. Az „Aranyes ő"-ben fel-
lépett Perczel-gyerekek számára narancsokat, cukorkákat „röpített fel" a 
lelkes közönség a színpadra. 

Az egyedüli kifogás a „János vitéz"-t érte, lévén hogy Bihari Sándor 
játszotta a címszerepet, akinek er őteljes egyénisége a korabeli kritika sze-
rint nem illett a „poétikus szerephez" 329) 

Szomory Dezsőnek, akinek „történelmi drámái hasonlítanak azokhoz a 
japán festményekhez, amelyekbe bele van stilizálva -- az égbe, a fákba, a 
folyókba - a fest ő  neve, a festmény célja és rendeltetése", akinek „f ő  eré-
nye az, hogy a témájától meghatódik, de nem kap t őle lámpalázat", „Mária 
Antónia" című  színműve a legjobb előadások közé tartozott. A címszerepet 
alakító Kondrát Ilonka er őteljes, egyéni drámai művészettel jelenítette meg 
a szőke francia királynőt. A felvonásközi tapsok is azt bizonyították, hogy 
ő  volt az est fénypontja, de a kritika elismeréssel adózott a kifogástalan ren-
dezésnek is, mert a jól irányított mozgalmas tömegjelenetek Izsó Miklós 
rendezői avatottságáról tanúskodtak. Az Ujvidéki Hírlap arra kérte az igaz-
gatóságot, iktassa többször m űsorába a darabot, a publikumnak pedig java-
solta, hogy aki csak teheti, nézze meg ezt a kiváló el őadást.339) 

329) Ua. V. évf. 1914. III. 19. 23. sz. 3. o., III. 22. 24. sz., III. 25. 25. sz., III. 29. 26. sz., 
IV. 19. 32. sz., IV. 23. 33. sz., V. 7. 37. sz. - Határőr. X. évf. 1914. III. 29. 26. sz., 
IV. 5. 28..sz., IV. 23. 32. sz., V. 17. 39. sz. 
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Bíró Lajos három színművét is bemutatták a pécsiek.„A cárn ő"-ről 
(melynek társszerzője Lengyel Menyhért volt) megjegyezte a színházi tu-
dósító, hogy az igazgató nagyon helyesen cselekszik, amikor a „mulattató 
operettek” közé „komoly és tanulságos színm űveket" iktat a műsorba. Az 
előadásban ismét Kondrát Ilonkának jutott a legnehezebb feladat, melyet, 
mindenki megelégedésére, nagy sikerrel oldott meg. A harmadik felvonás 
kezdetén egy ajtó állványostól kimozdult, tarkón csapta a színpadon lev ő  
Somlár Zsigmondot, mire a karzat hangos nevetésbe tört ki. A tudósító 
elítélte ezt a magatartást, mondván: „Csodálkozunk azon, hogy ily sajná-
latos eseten a karzat kacag. Ily sért ő  magatartást csak kiskoruak szoktak 
tanusítani." 

Az „Utolsó csók" című  színmű  előadásokor a Montecarlót ábrázoló 
színpadkép általános tetszést váltott ki, míg az „1913"-ben Majtényi László, 
a „Hegedűs Gyulára emlékeztet ő  művész", „vidéki kereteket túlszárnyaló 
tökéletességgel" oldotta meg szerepét. És ismét egy megjegyzés a karzaton 
ülők számlájára: vasárnap este nem ajánlatos komoly tárgyú drámákat adni 
a karzati közönség miatt, amely félreérti a helyzeteket, illetlen, s őt bántó 
nevetéssel mulat a vérfagyasztó jeleneteken a páholyban és a földszinten 
ülők nagy bosszúságra. 331) 

A Vígszínház repertoár-darabját, a „Pygmalion"-t is a pécsiek mutat-
ták be először Újvidéken. A kitűnő  rendezésért Majtényi Lászlót dicsérte 
meg a kritikus. Az els ő  kép díszlete „közcsodálkozást" váltott ki, Kondrát 
Ilonka Elizája pedig alakításainak legkiválóbbika volt 332) 

Magas, művészi nívó jellemezte Bródy Sándor „Tímár Liza" cím ű  
realista drámájának előadását. Általában a Vígszínház műsorán szereplő  
darabok közül nagyon sokat bemutattak Fürediék. A „Villámhárító", „A 
szerkesztő  úr" és „A tündérlaki lányok" is nagy sikert arattak Újvidéken. 
Ez utóbbit másodszor is műsorra tűzték, mert nagy volt az érdeklődés, és 
a premier idején sokan színházjegy nélkül maradtak. 333) 

Fürediék négy operael őadással bizonyították be, hogy valóban alkal-
masak a legnehezebb színpadi produkciók kivitelezésre is. A „Rigolettó"-t 
ők adták először operaházi szinten magyar nyelven. A bemutatón Matkovits 
Béla főispán és dr. Demetrović  Vladimir polgármester is megjelent. A ma-
gyar színházművészet ünnepnapjai közé tartozott az el őadás, s ez már valóban 
a helyesen értelmezett kultúrmisszió megnyilvánulása volt. A címszerepet 
éneklő  Bihari Sándor és a Gildát alakító Teleki Ilonka bravúrosan, könnye-
dén adta elő  a legnehezebb áriákat is, de a társulat többi tagjai is derekas 
munkát végeztek. A nagy sikerre való tekintettel az el őadást meg kellett 
ismételni. 

A már sokszor látott „Hoffmann meséi"-t szintén táblás ház el őtt adták, 
s ez alkalommal Halmos János bizonyította be remek énektudását. Az ope-
raegyüttes jó hírneve a szerb polgárság körében is ismertté vált. A „Carmen" 
előadásakor a zsúfolt nézőtéren „szép számban" megjelentek a szerb ope-
rakedvelők is. A címszerepl ő  Teleki Ilonkát a .vidéki színpadok els ő  Car-
menjévé nyilvánították. Halmos és Bihari ezúttal is remekeltek. 
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A közönség érdeklődése nem lankadt az operael őadások iránt. A „Pa-
rasztbecsület" els őadására ismét minden jegy elkelt. 334) 

A Nemzeti Színház volt tagja, majd utóbb a debreceni színház igazga-
tója, Zilahy Gyula, aki kb. harminc évvel ezel őtt kezdő  színészként Ujvi-
déken járt Hegyi Arankával, két el őadásban vendégszerepelt. Mindkét al-
kalommal (Rang és mód, Lengyel zsidó) szeretettel fogadta a közönség, 
és emléktárggyal ajándékozta meg a nyugdíjba vonuló id ős színészt. 3 ) 

Az Újvidékről távozó színészekt ől a Határőr is bensőséges hangnem-
ben búcsúzott el. Az els őrangú művészcsapatról az volt a vélemény, hogy 
ilyen rokonszenves társulata nemigen volt a városnak. Kéthónapos ven-
dégszereplésük alatt „tökéletes" el őadásaikkal teljesen meghódították a kö-
zönséget, a színvonalat illet ően ezzel a rangos együttessel nem versenyez-
het a múltban itt járt társulatok közül egyik sem. 

A nagyközönség viselkedésére 'vonatkozóan is tett néhány korholó meg-
jegyzést a cikkíró. Egyesek még mindig nem szoktak le a késésr ől, pedig 
közöttük vannak olyanok, akik akár délután 4 órakor is késés nélkül meg-
jelenhetnének a színházban. Mások a tapsok alatt is pisszegnek, vagy pedig 
szomszédaiknak hangosan magyarázzák a színpadon történteket. Ezekkel 
a rossz szokásokkal fel kell hagyni, mert illetlen, modortalan viselkedésre 
vallanak.336) 

Mindkét hetilap a viszontlátás reményében búcsúzott a pécsiekt ől. 

Fürediék kedvező  fogadtatása miatt a Színügyi Bizottság a következ ő  
évre nem írt ki pályázatot, hanem javasolta a Tanácsnak, hogy 1915-re újra 
ennek a társulatnak adják meg a játszási engedélyt. 337) 

A pécsi társulat 1915-ben kétszer járt Újvidéken. A világháború alatt 
a helybeli sajtó keveset foglalkozott a színházi el őadásokkal, általában csak 
a műsorról tájékoztatta olvasóit, és egy-két el őadásra tett csak részletesebb 
megjegyzést. „(mj.)" [Mayer József] az Ujvidéki Hírlapban sikeresnek mi-
nősítette a társulat bemutatkozását és megemlítette, hogy Fürediék már 
több mint egy hete vannak Újvidéken, helyszűke miatt azonban nem je-
jelent meg működésükről tudósítás. A háború nehéz helyzet elé állította a 
magyar színészetet, a vidéki társulatok konzorcionális alapon szerz ődtek, 
kevés új színpadi mű  állt rendelkezésükre számos kiváló színésznek a harc-
térre kellett mennie, s ilyen körülmények között nehéz volt jó társulatot 
szervezni. Füredi társulata számbelileg csökkent, de az els ő  jól sikerült be-
mutatók megfeleltek az elvárásoknak. 

A cikkíró bejelentette, a lap ezentúl szakítani akar azzal a „rossz és íz-
léstelen szokással, hogy az összes el őadásokról kronologikus sorrendben 
kritikát [írjon]. A vidéki kritika, helyi és hazafias okokból, legtöbb esetben 
tulságosan elnéző  és így minden őszinteség' híján van. Ha pedig nem őszinte, 
akkor nem kritika, hanem csak émelygős szóvirágokból áll." A továbbiak 

Ua. V. évf. 1914. III. 29. 26. sz., IV. 23. 33. sz., V. 17. 40. sz. - Határőr. X. évf. 
1914. IV. 2. 26. sz., IV. 23. 32. . sz., V. 10. 37. sz. 
Ua. X. évf. 1914. IV. 30. 34. sz., V. 3. 35. sz. - Ujvidéki Hírlap. V. évf. 1914. V. 3. 
36. sz. 
Határőr. X. évf. 1914. V. 17. 39. sz. 
Ua. X. évf. 1914. V. 17. 39. sz. 
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során csak a fontosabb színházi eseményekr ől írnak majd beszámolót. 33$) 
Véleményünk szerint inkább a háborús körülmények voltak okai annak, 
hogy a színielőadások elemzését mell őzték. 

Az első  színházi hírek között jelent meg az Ujvidéki Naplóban a „Vere-
kedés a színházban" című  cikk, mely nem mindennapi eseményt örökített 
meg. A közönség vasárnap tülekedés közben beverte a jegypénztár ablakait, 
mert mindenki jegyhez akart jutni. A műsoron „A tündérlaki lányok" volt, 
de a hírközlő  szerint minden új bemutató el őtt megismétlődik „ezen életve-
szélyes dulakodás." Fürediéket nagyon megszerette a közönség, még azoknak 
is, akik eddig ellenségesen viselkedtek a társulattal szemben, „beforrott a 
szája, és így a gáncs, melynek abszolut nincs talaja, parlagon maradt, még 
bógáncs sem terem a mostani színi idényben." 339) 

A háborús viszonyok között a színház volt az az oázis, ahol a polgárok, 
ha csak ideig-óráig is, de megfeledkezhettek a rémületr ől, az egyre fenyege-
tőbben közeledő  összeomlásról. 

Hat hét alatt több mint ötven el őadást tartott a társulat. A közönség 
főleg az operetteket pártfogolta. Peterdi Etel, a társulat primadonnája rövid 
időn belül a közönség kedvence lett. Színészszül ők gyermeke volt és a szín-
ház tájékán cseperedett fel (apja, Peterdi Sándor több alkalommal járt Újvi-
déken, 1891-ben, 1899-ben és 1900-ban). Nem sablonos primadonnatrük-
kökkel hódította meg az újvidékieket; alakításairól úgy emlékezett meg a 
kortársi kritika, mint a „filigrán-m űvészet terméke"-ir ől.340) 

Az évad vége felé, a júniusi „kánikulai h őségben" megcsappant a szín-
házlátogatók száma. Fürediék a hónap végéig Újvidéken tartózkodtak, de az 
utolsó két héten a nagy h őség miatt a társulat bevétele a vártnál kevesebb lett. 

Az Ujvidéki Napló még egyszer foglalkozott b ővebben a színházi ese-
ményekkel. A „Cs." aláírású cikkíró megállapította : nagy keletje van a háborús 
időben a színi előadásoknak, de az utóbbi időben az Új darabok annyira 
trágárak, hogy azok kevésbé járulnak hozzá a közönség kedélyállapotának 
felüdítéséhez. A „Vándorfecskék" cím ű  léhaság „a legalantassabban járó 
pestieskedésekkel" van telet űzdelve, ilyen darabokat nem szabad Újvidéken 
műsorra tűzni, mert a színház elveszti „felemel ő  hatását". A kitűnő  erők-
ből álló társulatnak nincs szüksége arra, hogy ilyen darabokkal igyekezzék 
megnyerni a közönséget. „A magyar szó, a magyar m űvészet még soha ilyen 
kedves nem volt, mint ma, a háború alatt", ezért ügyelni kell a m űsor össze-
állítására. 341) 

Dungyerszki Fürediék utolsó húsz el őadásáért nem fizettetett színház-
bért (napi 80 korona!), ami tekintélyes összeg megtakarítását jelentette. 
A város 2000 korona szubvenciót hagyott jóvá a társulatnak, a maradék 1000 
koronát az őszi idényre tartalékolták. A pécsi igazgató kérelemmel fordult a 
Városi Tanácshoz, hogy szeptemberben néhány hetet újból Újvidéken tölt-
hessen. A Tanács megadta az erre vonatkozó engedélyt. Az Ujvidéki Hírlapnak 

Ujvidéki Hírlap. VI. évf. 1915. IV. 15. 32. sz. (mj.) [Mayer József] : Fürediék Újvidéken. 
1-2. o. 
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egyetlen egy kifogása volt ezzel kapcsolatban: az újonnan szervezett társulat 
itt gyakorolja majd be az el őadásokat, ami a színvonal rovására történik. 342) 

A pécsi társulat utoljára 1915 szeptember elején érkezett Újvidékre, és 
október 12-éig tartózkodott a városban. A szokásos vendégszereplés el őtti 
felhívások ezúttal nem jelentek meg a sajtóban. Az Ujvidéki Napló szerint 
a szerkesztőséget senki sem kereste fel, senki sem adott le el őzetes színházi 
jelentést, ezért maradt ki a tájékoztató, és ezért a társulat megérdemelné, 
hogy ezután se vegyenek róla tudomást. A színházi zenekar is késve érkezett 
Pécsről, ami sok kellemetlenséget okozott a m űsorterv összeállításakor. 
Ebben az időben különben is nagy gondot okozott a zenekarhiány. Az Ujvidéki 
Napló tudósítója úgy tudta, hogy Kolozsvárott, Miskolcon zongorakíséret 
mellett adják az operetteket és az egyéb zenés darabokat. 343) 

Mindkét újvidéki hetilap szűkszavú közleményeket jelentetett meg Füre-
diék vendégszerepléséről, így nem áll módunkban utolsó fellépéseiket behatób-
ban ismertetni. Azt mindenesetre megállapíthatjuk, hogy az 1914-es évadhoz 
viszonyítva az újabb két találkozás az együttessel nem hozta vissza az elmúlt 
szezon zajos sikereit, de ezért nem csupán a társulat okolható. A háború, 
mely a puszta létezést is kétségessé tette, egy biztonságosnak, szilárdan 
megalapozottnak hitt világ fokozatos megsemmisülését helyezte kilátásba, 
és minden életmegnyilvánulási formára rávetette árnyékát. A színház a 
szórakoztatás intézményévé alakult, ahol rövid id őre megpihenhetett a két-
ségbeesés, a reménytelenség. A régi dics őség fénye megkopott, az illúziókeltés 
feladatának egyre nehezebben tudott eleget tenni. A nagy eszmefuttatások 
ideje (színtársulatokról, primadonnákról, szubrettekr ől, táncos komikusokról, 
bonvivantokról, műsorpolitikáról, kultúrmissziós feladatokról, stb.) lejárt. 
A közönség elvárásai a színházzal kapcsolatban egyetlen egy igényre sz űkül-
tek: szórakozni és megfeledkezni a külvilágról. 

A szabadkai Színügyi Bizottsággal létrehozott elvi megállapodás, melynek 
értelmében a mindenkori szabadkai színházigazgató újvidéki vendégszerep-
lését is lehetővé teszik, 1914 és 1915. folyamán nem volt minden szempontból 
megvalósítható, mert Füredi pécsi társulata ebben az id őben hároméves 
játszási engedéllyel rendelkezett, amit egyébként is körülményes lett volna 
felbontani, de miután a pécsieknek sikerült teljes egészében meghódítaniuk 
az újvidéki színházi közvéleményt, a dolgok állásán senkinek sem volt szán-
dékában változtatni. 

A Határőr 1913. szeptember 3-i számában megjelent közlemény szerint 
Nádasy József a hónap közepén megkezdi négy hétre tervezett el őadássoro-
zatát a Dungyerszki színházban. Majd két héttel kés őbb arról értesítette a 
lap olvasóit, hogy közbejött betegsége miatt a szabadkai színházigazgató 
lemondta az újvidéki vendégszereplést. 344) 

1914 decemberében Nádasy társulat számára a várparancsnokság enge-
délyezte a jótékony célú el őadások tartását „a katonák karácsonya javára." 
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A társulat ez idő  szerint a vidék legjobb és legnagyobb együttese volt -- írta 
róla többek között az Ujvidéki Hírlap. Országszerte ismert művészek voltak 
a tagjai : Albert Böske, Borbély Lili, Kondrát Ilonka, Pintér Irma, Sugár 
Gyula, Ujj Kálmán, Komlós Vilmos, Rónai Gyula stb. Az el őadásokat decem-
ber 1-én kezdte meg az együttes. Ideérkezésüket nagy érdekl ődéssel várták 
az újvidékiek. Egyhetes vendégszereplésükkel elégedett volt mind a közönség, 
mind pedig a sajtóban közzétett színházi kritika. Az el őadásokat táblás ház 
előtt adták. A szabadkaiak jelenléte enyhítette a társasági élet eseménytelen-
ségeit és a háborús zűrzavarok okozta nyugtalanító rossz közhangulatot, s 
feltehetően ez is hatással volt arra, hogy a színészgárda m űködését kedvezően 
fogadták. Az előadások színvonalát nem érte kifogás, mindössze a díszletekkel 
kapcsolatban jegyezte fel a hetilap, hogy Fürediék díszlettárával nem vete-
kedhetnek Nádasyék, de ez érthet ő, hiszen háború van. Többségben operett-
előadásokat láthatott a közönség (Szibill, János Vitéz, Ezüstpille, Cigánybáró, 
Luxemburg grófja), melyeket a péterváradi katonazenekar kíséretében adtak 
elő . Az Ujvidéki Napló elfogult véleménye az volt, hogy soha jobb vidéki 
társulatot nem láttak az újvidékiek, és ez nem csoda, mert a társulat több 
tagjának neve Budapesten is ismeretes. 345) 

Fürediéket megelőzően, 1915-ben a szabadkai színtársulat ismét Újvi-
déken járt. Nádasy márciusban hajléktalan maradt, mert a szabadkai színház 
leégett. Bíró Károly polgármester telefonon hívta fel dr. Profuma Béla újvidéki 
alpolgármestert, és afelől érdeklődött, hogy be tudja-e fogadni a város a 
szabadkai társulatot. A Színügyi Bizottság rendkívüli ülésen foglalkozott 
a kérelemmel. Az volt az általános vélemény ;  hogy segíteni kell a szabadkai-
akon, de miután Füredi engedélye március 15-ig érvényes, csak elvi döntést 
hozhatnak ebben a kérdésben : amennyiben a pécsi igazgató nem használja 
fel a játszási engedélyt a jelzett határid őig, március 16-tól Nádasyék számára 
engedélyezik a vendégszereplést. 

Matkovits főispán mindkét igazgatót magához kérette, és azok abban 
egyeztek meg, hogy Nádasyék március 19-t ől 31-ig vendégszerepelnek Újvi-
déken, Füredi Béla pedig húsvétkor kezdi meg az évadot. Az Ujvidéki Hírlap 
tudósítója ezzel kapcsolatban megállapította: „A szabadkai színtársulatnak 
is joga van az élethez." Nemcsak a színház égett porrá, hanem a díszlet-
jelmez- és kelléktár is majdnem teljesen megsemmisült. Újvidék szeretettel 
karolta fel a szomszédos törvényhatóság szerencsétlenül járt színtársulatának 
ügyét, és a lehet őségekhez mérten segítséget nyújtott a bajbajutottaknak. 
A cikkíró közölte a Pécsi Naplóban március 13-án közzétett hírt is, amely a 
két igazgató között létrejött egyezséget ismertette, és egyben felajánlotta a 
szabadkaiaknak, hogy Újvidék után Pécsett töltsön a társulat néhány hetet. 346) 

A szórványosan megjelentetett színházi tudósítások elismeréssel nyilat-
koztak Nádasyék előadásairól, annak ellenére, hogy színházi rekvizítumaik 
nagy része a tűz martaléka lett, és ez hatással volt az el őadások kivitelezésére. 
Azt viszont megelégedéssel állapították meg, hogy „amit húsz év alatt még 
nem tudtunk élvezni, ime a színpad végre-valahára ki van világítva." 
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„Impresszió” címmel az Ujvidéki Hírlap sajnálattal jegyezte meg, hogy 
nem Nádasy kapta 1915-re az újvidéki színházat. Azt is tudni vélte, hogy ez 
a nagyközönség véleménye is. Ugyanis ezt az együttest becsületes törekvés, 
művészi munka és precíz előadások jellemzik, s ezért sohasem játszott üres 
nézőtér előtt. Nádasyné Takács Jolán, a társulat komikája aratta a legnagyobb 
sikert, ő  volt „a primadonnák legveszedelmesebb konkurrense." Művészi 
szempontból nem kellett „az elnézés szemüvegén át nézni" az el őadásaikat, 
lévén hogy minden alkalommal színvonalas produkciót nyújtottak. 347) 

Az Országos Színész Egyesület Szendrey Mihály alelnököt és Tapolcai 
Dezső  tanácsost küldte ki, hogy segítségükkel találjanak megoldást Nádasy 
társulata számára, ugyanis a szabadkai közigazgatás arra az álláspontra helyez-
kedett, hogy Szabadka és Újvidék „színházi koalíciót" alkosson. Ennek az 
eszmének realizálását a Színész Egyesület is támogatta. Az újvidékiek egyre 
halasztották a konkrét válasz megadását. Végül is a f őispán és a polgármester 
vette kezébe az ügyet. Tanácskozásuk eredményeként olyan határozat szüle-
tett, melynek értelmében Nádasy rendelkezésére bocsátják októbert ől a 
következő  év januárjáig a színházat, amennyiben megfelel ő  együttest sikerül 
szerveznie. A Bácskai Hírlap Matkovits Béla főispán érdemének könyvelte 
el a létrejött megállapodást, melyet az Ujvidéki Hírlap is melegen üdvözölt. 
Ily módon Újvidék téli évad birtokába jutott, ami évtizedes törekvései közé 
tartozott. Nádasy júliusban nyújtotta be újjászervezett 82 tagú társulatának 
névsorát. A Színügyi Bizottság úgy döntött, hogy Füredi Béla szeptemberre, 
Nádasy pedig október-decemberre kapja meg a játszási engedélyt. 

A pécsi társulat október 12-éig tartózkodott Újvidéken. Október végén 
Nádasy arról értesítette a várost, hogy a rendszertelen vasúti forgalom miatt 
még mindig Halason tartózkodik, s ezért nem jöhet Újvidékre. November 
elejére a szabadkai Pest Szálloda nagytermét színházi el őadások céljaira 
alakították át, s Nádasy itt nyitotta meg az új évadot. Újvidékre tehát ebben 
a szezonban többé nem volt szüksége. 348) 

Az újvidéki Városi Tanács 1916 elején még nem hozott döntést abban a 
kérdésben, hogy kinek engedélyezi a vendégszereplést Újvidéken. Januárban 
három kérvény érkezett a kiírt pályázatra. Füredi Béla, a pécsi igazgató arra 
hivatkozott, hogy három alkalommal vendégszerepelt társulatával Újvidéken, 
működésük általános megelégedést váltott ki, ezért reméli, az ő  társulatának 
szavaznak bizalmat az illetékesek. Névsort azért nem mellékelt kérvényéhez, 
mert az együttes azonos a szeptemberben itt járt gárdával. 

Polgár Károly, a pozsonyi színház igazgatója megemlítette kérvényében, 
hogy nyolc esztendőt töltött a Délvidéken, most is az Újvidékhez hasonló 
nemzetiségi városban működik, tehát ismeri a körülményeket, és tudja annak 
a módját, hogyan kell a nemzetiségeklakta vidéken a magyar színészet ügyét 
hathatósan szolgálni. 

Erdélyi Miklós, a nagyváradi színház igazgatója, rövid kérvényéhez a 
színészek névsorát is mellékelte, „amelyben a vidék legjobb n ői és férfi tag-
jainak neveivel találkozunk" -- írta az Ujvidéki Hírlap. 
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1915. III. 25. 27. sz. Impressziók. 4. o., III. 28. 28. sz. 3. o., IV. 1. 29. sz. 
Ua. VI. évf. 1915. VII. 8. 56. sz. Nádasy József és az újvidéki színház. 2. o., VII. 22. 
57. sz., Újvidék-Szabadka. — A téli színiszezon—." 1-2. o., VII. 29. 59. sz., VIII. 8. 
62. sz., X. 24. 82., XI. ' 4. 85. sz. 
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Mindhárom jelentkező  áprilisban akarta megkezdeni a vendégszereplést, 
és 10-12 hétig tartó színi idényt javasolt. 349) 

A Színügyi Bizottság február 26-án ült össze, hogy a három pályázó 
közül kiválassza (de csak az 1916. évi tavaszi idényre) a legmegfelel őbbet. 
Dr. Marczekovich Imre, polgármester-helyettes bejelentette, hogy a minisz-
térium Újvidéken csakis a pécsi társulat vendégszerepléséhez adta beleegye-
zését, „mert a koncesszió-levelekben Füredi Béla pécsi színigazgatónak van 
Újvidék biztosítva." Az 1917. évre szóló pályázatot még március folyamán 
kiírják. A Városi Tanács ezek után kiadta a játszási engedélyt Füredinek azzal 
a feltétellel, hogy legkésőbb április 1-én megkezdi a szezont. 350) 

Füredi március közepén értesítette a Tanácsot, hogy nem tudja április 
1-én megkezdi társulatával az újvidéki vendégszereplést, mert a Péccsel 
kötött szerződése erre nem ad lehet őséget. A pécsi közönség még mindig 
nagyon pártolja együttesét, ezért nem szívesen hagyná el a várost a kit űzött 
határidő  lejárta előtt. Újvidékre csak május 4-én jöhetne társulatával. Gózon 
Bélát küldte el az ügy elintézése céljából, s nyilván ennek alapján tehette 
közzé az Ujvidéki Hírlap azt a színházi hírt, amely április 18-át tüntette fel 
évadnyitó dátumként. Két nappal a jelzett id ő  előtt viszont a Hírlap arról 
számolt be, hogy Füredi taktikázásának következményeként „igaz m űvészettel 
játszotta el a jogát, hogy a város el őtte kinyissa kapuit." A Színügyi Bizottság 
rendkívüli ülést tartott, melyen dr. Profuma Béla polgármester azt javasolta, 
hogy a pécsi színháznak adott engedélyt helyezzék hatályon kívül, amit az 
egybegyűltek egyhangúlag elfogadtak. 

Königstadtler Ottó és Mayor József [Mayer volt] indítványozták, hogy 
a Színügyi Bizottság részére nagyobb önállóságot adjon a Tanács, mert e 
nélkül működése „illuzórikus". A polgármester magára vállalta, hogy a 
javaslatot a Tanács elé terjeszti 351) 

Egy későbbi hír szerint Füredi állítólag azért nem jöhetett Újvidékre, 
mert nem volt zenekara. Nagykanizsán nagy nehézségek árán sikerült egy 
civilekből álló zenekart összetoboroznia, ugyanis a minisztérium nem enge-
délyezte, hogy a pécsi katonazenekar elkísérje az együttest új állomáshelyére. 352) 

Újvidék a tavaszi idényben színtársulat nélkül maradt. A gy őri színigaz-
gató, dr. Patek Béla 60 tagú társulata nevében levéllel fordult Profuma Bélá-
hoz, melyben júliusra kért játszási engedélyt. A Színügyi Bizottság április 
26-án megtartott rendkívüli ülésén Mezei Béla, debreceni igazgató kérvénye 
is napirenden volt. Ez a társulat május közepén kezdte volna meg újvidéki 
működését. Profuma Béla hivatkozott arra a sokévi tapasztalatra, miszerint 
nyári színkör híján a város közönsége a nyári h őségben nem tanúsít kellő  
érdeklődést a színházi előadások iránt, tehát azt tartotta a leghelyesebbnek, 
ha a város lemond a nyári színidényr ől. A bizottsági tagok egyhangú döntést 
hoztak arra vonatkozóan, hogy 1916-ban nem veszik figyelembe a befutott 
kérelmeket, annak érdekében, hogy az elkövetkez ő  évben színvonalas vidéki 
társulatot szerz ődtethessenek. Az 1917-re kiírandó pályázatról értesítik a 

Ua. VII. évf. 1916. I. 6. 5. sz. Ki lesz a színigazgató? 2. o. 
Ua. VII. évf. 1916. II. 25. 48. sz., II. 27. 50. sz., III. 5. 56. sz. 
Ua. VII. évf. 1916. III. 15. 64. sz., III. 17., 66. sz., III. 29. 75. sz., IV. 16. 91. sz., 
Újvidék színtársulat nélkül. 3. o. 
Ua. VII. évf. 1916. V. 18. 117. sz. 
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nagyváradi színház igazgatóját, Erdélyi Miklóst, és felkérik, jelenjék meg 
személyesen Újvidéken 1916 őszén, mert akkor neki adnak játszási engedélyt 
az elkövetkező  évre. 

A júliusban megtartott tanácsi ülésig még egy kérelem futott be, még-
pedig a szatmári Kiss Árpádé. Miután a nagyváradi igazgató nem adott 
választ a Színügyi Bizottság által eljuttatott felkérésre, a Tanács függ őben 
hagyta a döntést. 353) 

Az Ujvidéki Hírlap augusztus 2-án hírt közölt arról, hogy Nádasy József 
Újvidéken járt és felajánlotta a Tanácsnak, hogy októberben egyhónapos 
vendégszereplést vállal. A Tanács rokonszenvezett az üggyel, de a döntés 
jogát a Színügyi Bizottságra ruházta át. Nádasy saját városi zenekarral ren-
delkezett, és elsőrendű  tagokat szerz ődtetett társulatába. A Bizottság a polgár-
mester elnöklete alatt megadta Nádasynak a játszási engedélyt. 354) 

A szabadkaiak szeptember 30-án kezdték meg eredetileg harminc el ő-
adásra tervezett vendégszereplésüket. El őször az operettegyüttes mutatkozott 
be a „Mágnás Miská"-val. Az els ő  két előadást kivéve, az összes újdonságokra 
húsz páros és húsz páratlan bérletet hirdettek. A drámai együttes október 
4-én lépett fel először Schönherr „A nőstény ördög" című  drámájában. Október 
közepétől az igazgató harminc ingyenjegyet adott az Újvidéken ápolt katonák 
részére. 355) 

Hat hét helyett végül is több mint két hónapot töltöttek Nádasyék 
Újvidéken, amiből arra lehet következtetni, hogy a közönség nagy pártolásban 
részesítette az együttest. November közepén Szabadka felszólította az igaz-
gatót, hogy miel őbb jőjjön vissza társulatával, Újvidék viszont a hónap végéig 
meghosszabbította a játszási engedélyt, s ezzel a közönség óhajának tett 
eleget. Az előadásokról közölt rövid információk magas színvonalú, díszlet 
és jelmez szempontjából kifogástalan kivitelezés ű  produkciókról, valamint 
színház és közönség egymásratalálásáról adtak hírt. Nemcsak az operetteket, 
hanem a drámákat is zsúfolt néz őtér fogadta minden alkalommal. A társulat 
legjelesebbjei javára újból engedélyezték a jutalomjátékokat. A hónap végén 
azzal búcsúzott a szabadkai együttes, hogy a karácsonyi ünnepek alatt néhány 
napra még visszatér Újvidékre. 356) 

December 25-én, 26-án és 27-én naponta két-két el őadást játszott Nádasy 
társulata mind Szabadkán, mind pedig Újvidéken. Táblás ház ünnepelte az 
elmúlt hónapok alatt megszeretett együttest. Az Ujvidéki Hírlap rövid tudó- 

Ua. VII. évf. 1916. IV. 22. 96. sz. Ajánlkozott a győri társulat. 2. o., IV. 27. 99. sz. 
Meghívták a nagyváradi színtársulatot. VII. 28. 174. sz., Újvidék színházára pályáznak 
a kis direktorok. 1. o. — Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok 
Iktatókönyve 1916-ra. 10913 Patek; 11184 Mezei és 14539 Kiss. 
Ujvidéki Hírlap. VII. évf. 1916. VIII. 2. 178. sz., VIII. 11. 186. sz. -- Levéltár: Fond 
magistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok Iktatók őnyve (I—P). 19379, 20789, 21166 
számok alatt. 
Ujvidéki Hírlap. VII. évf. 1916. IX. 20.230. sz., IX. 26.235. sz., IX. 27.236. sz., X. 1. 
240. sz., X. 14.251. sz. Negyven előadásból álló bérletárak: Páholy 408 korona; támlás 
szék, erkély első  sor 110 korona; körszék, erkély második sor 90 korona; jegyek szabad 
eladásban: páholy 12 k. 20 fil., támlás szék, erkély els ő  sor 3 k. 20 fil., körszék, erkély 
második sor 2 k, 60 fil. 
Ujvidéki Hírlap. VII. évf. 1916. X. 12.275. sz. XII. 12. 298. sz. A színtársulat búcsúja. 
3. o. — Levéltár. Fond magistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok Iktatókönyve 1916-ra. 
(I—P). 30236 szám alatt december 25., 26. és 27-re játszási engedélyt kér Nádasy. 
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sításban számolt be az eseményekr ől és arról, hogy „Jj emberrel is talál- 
koztunk a színpadon. Garai Bélával, aki igen értékes színésznek bizonyult." 3s7) 

A következő  két évadban az els ő  világháború befejezéséig még három 
ízben jártak•Nádassyék Újvidéken. 1917-ben április elején két nap alatt négy 
előadást játszottak, majd az őszi szezonban, októberben újra ellátogattak a 
városba. Az utolsó, kés ő  tavaszi-nyári színi idény 1918-ban volt. 358) 

Ezzel a három vendégszerepléssel kapcsolatban nagyon kevés adat 
maradt fenn. Az együttes névsorát és a m űsorrendet az Országos Széchényi 
Könyvtár színháztörténeti osztályán meg őrzött színházi plakátok alapján 
állítottuk össze, míg 1918-ra csupán az ekkor megjelent színházi újság, a 
Porond hiányos adataira támaszkodhattunk. 

A színlapokból kitetszik, hogy a legnagyobb sikert az operettel őadások 
aratták. Míg ugyanis az el őző  évadban egy-egy előadás legjobb esetben két-
három reprízt ért meg, addig a „Mágnás Miská"-t pl. 1916-ban, 1917-ben 
és 1918-ban összesen tizennégyszer, a „Sztambul rózsájá"-t 1917-ben és 
1918-ban nyolcszor, a „Csárdáskirályn ő"-t 1917-ben és 1918-ban tizenegyszer 
játszották nagy sikerrel és mindig telt ház el ő tt. 

A hetenként megjelenő  Porond nem foglalkozott külön-külön minden 
előadással, sőt mondhatnánk, nagyon ritkán került sor egy-egy el őadás vagy 
színészi alakítás elemzésére. Éppen ezért eldöntetlen marad az a kérdés, vajon 
a színvonalas előadásoknak köszönhető-e a közönség nagyfokú érdeklődése 
a színház iránt, vagy pedig az egyre kilátástalanabb háborús események 
irányították a publikum figyelmét a színház felé, lévén, hogy ez az intézmény 
volt az egyetlen hely, ahol az emberek ideig-óráig megfeledkezhettek a könyör-
telen valóságról. 

Az operettelőadások mellett természetesen néhány új színm űvet is 
bemutatott az együttes, habár az el őző  évekhez viszonyítva sokkal kevesebb 
„újdonság" szerepelt műsoron, ami szintén a háború következménye volt. 
A Porond két dráma előadásával foglalkozott részletesebben, a „Kárpáthy 
Zoltán„-nal (Jókai regényét Hevesi Sándor dolgozta át) és a „Varsói citadellá"- 
val, melyekben Garay Béla nagyszer ű  alakításait elemezte a cikkíró. A „dúló 
vihar, szenvedés, bánat, keserűség, gyűlölet, megnyugvás, öröm tolmácsolására 
igazán kiforrott művész tehetsége szükséges” — állapította meg a kritikus. — 
„Ilyennek bizonyult Garay Béla, a színtársulat fiatal ifjú színésze... Szépen 
csengő  szavai, tiszta kiejtése, fiatal, üde, s mégis férfias megjelenése tették 
élő  alakká, Kárpáthy Zoltánná, és biztosították a sikert, tapsot számára." 
A sikerhez Hídvégi Ernő, Nádasyné, Kónya Gizella, Kényes Margit, Rónai, 
Tibor, Komlós is nagyban hozzájárultak. 

A „rendkívül érdekes" Zapolszka darabot Hídvégi Ern ő  kiváló rendezésé-
ben láthatta a közönség. A pálma ezúttal is Garay Bélát illette, kinek „Gorszkija 
teljes és tökéletes drámai hős volt. A tehetséges és intelligens fiatal színész 
ezzel az alakításával, a m űvészet magas fokára emelkedett." 359) 

Ujvidéki Hírlap. VII. évf. 1916. XII. 29. 313. sz. Karácsonyi el őadások. 4. o. 
Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közgy űlési iratok Iktatókönyve 1917-re. 7481 
(előszám 21166/1916) 21745, 28517, 28518, 1918-ra: 6140, 12699, 25800, 27190, 
30331 számok. 
Porond. I. évf. 1918. I. sz., VI. 9. 5. sz. Színházi hét. 
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Az eredeti határozat szerint Nádasyék június 15-ig kaptak játszási enge-
délyt. Az igazgató az újvidéki tartózkodás meghosszabítását kérte, melyet 
jóvá is hagytak számára. 360) 

Az újvidéki magyar nyelvű  színjátszás első  nagy korszaka Nádasyék 
utolsó vendégszereplésével lezárult. Egy eseményekben gazdag, mozgalmas, 
a békés fejlődés látszatát keltő  és időnként társadalmi válságokkal telített, 
elevenen lüktet ő, ellentmondásoktól forrongó időszak alakította ki, formálta 
a maga képére a színházat és közönségének ízlését. A létrejött szellemi való-
ságot nem lehet kortól, tért ől, időtől függetlenül működő, elvi síkon megszer-
kesztett elvárások szempontjából bírálóan elemezni, értékelni. Ezt a feladatot 
csak a kor adta lehet őségeken belül lehet elvégezni. A lényeg pedig a követ-
kező  : a folyamatos magyar nyelv ű  színjátszás Újvidéken 1800 és 1918 között 
megteremtette a maga közönségét. Mind a színjátszás, mind pedig a közönség 
fokozatos fejlődésen ment át, és a népszínművek, operettek, bohózatok, 
zenés vígjátékok befogadásától eljutott az eszmei mondanivalóval rendelkez ő, 
igényesebb drámai műfajok befogadásáig, az olcsó, silány komédiázástól a 
színpadi produkciónak mint művészetnek felismeréséig, elfogadásáig. Mivel 
véleményünk szerint minden színpadi műfaj realizálása lehet őséget nyújt 
arra, hogy kivitelezésében m űvészi mércék, szempontok érvényesüljenek, és 
nem egyezünk azokkal a nézetekkel sem, melyek azt igyekeznek bebizonyítani, 
hogy vannak alacsonyabbrendű  és magasabbrendű  színpadi művek (csak 
dramaturgiailag, eszmei és nyelvi szempontból rosszul megírt, tévesen inter-
pretált színpadi termékek vannak), ezért a színházi el őadások értékelésekor a 
kapott élmény minőségi vonatkozásait tekintjük dönt ő  tényezőnek, és nem 
azt, hogy vígjáték vagy dráma, operett vagy opera szerepelt-e többségben 
egy-egy társulat műsorán. A közönség színházi ízlése nevelésének szempont-
jából is az a fontos, hogy Shakespeare vagy éppen Molnár Ferenc m űvei 
mint színházi előadások megállják-e helyüket. A' rosszul interpretált klasszikus 
dráma vagy vígjáték a közönség huzamosabb távolmaradását eredményezheti 
az előadásokról, míg egy kifogástalanul előadott Kálmán Imre operett hatással 
lehet arra, hogy a „Hoffmann meséi"-t vagy a „Rigolettó"-t el őször csak 
kíváncsiságból, később pedig már a kapott élmény minőségére való tekintettel 
szívesen megtekinti az a néz ő, akinek a színházbajárás igenyévé vált (pl. 
Fürediék 1914-ben). Ily módon majd alkalma nyílik a néz őnek arra is, hogy 
szellemi életében a különböz ő  értékrendek megfelelő  helyre kerüljenek, hogy 
különbséget tudjon tenni a színvonalas és az alacsonyrend ű, silány szóra-
koztatás, valamint a művészi előadásmód és a hamis, külsőséges látványokon 
alapuló színpadi interpretáció között. Ez egy hosszadalmas folyamat számos 
buktatókkal, de enélkül nem történhet meg a színházi közönség nevelése. 
Nehéz feladat, de csak ily módon érthetjük meg, tudjuk érdemben felmérni 
és értékelni azt, hogy mit jelent estér ől estére kiállni a reflektorok fényét ől 
kivilágított színpadra, a hétköznapok egyhangú szürkeségében gondosan 
elrejtett énünket p őrére vetkőzötten felmutatni és a közönség színházban 
eltöltött két-három óráját a kinyilatkoztatás ünnepnapjává varázsolni. 

360) Ua. I. évf. 1918. VI. 2. 4. sz. A színházról. 9. o., VI. 9., 5. sz. 18. o. 
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4. SZÍNHÁZI KRITIKA, SZÍNHÁZI ÚJSÁGOK 

Az 1900-as évektől kezdve mind több figyelmet szentelnek a színházi 
tudósítók a színházi kritika m űfaji meghonosításának Újvidéken. Mind az 
Ujvidék, mind pedig. az  Ujvidéki Hírlap olyan cikkeket jelentet meg, melyek-
ben nemcsak az előadott színpadi műveket és azok szereplőit sorolják fel, 
hanem néhány mondat erejéig a látottakat is lejegyzik: megdicsérnek egy-egy-
kiválóbb színészi alakítást, ötletes rendezést, ízléses jelmezt vagy pazar kiállí-
tású díszletet. Ez a jelenség kapcsolatban van azzal az általános törekvéssel, 
melynek célja, hogy a magyar nyelvű  színjátszás a kultúrmissziós feladat 
teljesítése szempontjából fontos tényez ővé váljék Újvidék művelődési életében. 
Ebben az időszakban rendeződik az itt vendégszereplő  vidéki társulatok anyagi 
támogatásának kérdése városi szinten, megalakítják a helybeli Színügyi 
Bizottságot, melynek javaslatára a pályázó igazgatók közül a Városi Tanács 
kiválasztja a legmegfelelőbbnek ígérkező  együttest. Több esetben bérlet-
gyűjtő  akciót indítanak, jóváhagyják az igazgatók által benyújtott m űsor-
javaslatokat, foglalkoznak a színi kerület létesítésének problémájával stb. 
Mindehhez azután csatlakozik a mind konkrétabbá váló színi kritika, melyet 
a helybeli hetilapokban és az itt megjelenő  színházi újságokban tesznek közzé. 
Nem klasszikus értelemben vett színházi kritikákról van szó, hanem arról, 
hogy a színházi tudósítások tartalmaznak bizonyos kritikai megjegyzéseket 
az előadások egészére, a jelmezekre, díszletekre, zenekari kíséretre, az egyes 
színészi alakításokra és a rendezésre vonatkozóan. Egy-egy új bemutatóval 
kapcsolatban a színpadi szöveg elemzésére is sor kerül, melyb ől világosan 
kiderül, milyen a kritika és a közönség elvárása egy-egy új darabbal kapcso-
latban. Választ kapunk arra is, milyen esetekben találkozik a kétféle (kritika-
közönség) igény, és mikor nem, megegyezik-e a vidéki közönség színházi 
ízlése a fővároséval, milyen elbírálásban részesítik a helybeli kritikusok azokat 
a darabokat, melyek Budapesten nagy sikert értek el. A vidéki kritika a puritán 
erkölcsiség szempontjából gyakran elítéli az ún. külföldr ől behozott „trágár-
ságokat", melyek szerinte rontják a közönség ízlését, megfert őzik a feddhetetlen 
jellemű  vidéki embert. A magyar kultúra fölényét bizonyítandó nézetek 
jutnak kifejezésre azokban az írásokban, melyek a hazai színpadi m űveket 
előnyben részesítik a külföldi „sikamlós pikantériák" ellenében, még akkor 
is, ha a nemzeti drámairodalom termékei dramaturgiailag gyengébbek, és 
színpadszerűségük sok kifogásolnivalóra ad okot. Az a lényeg, hogy a hivatalo-
san értelmezett nemzeti szellem teljes egészében jelen legyen az el őadásra 
kiválasztott szövegben. A politikai célokat szolgáló, körmondatos hazafias 
tirádáktól hemzsegő  szövegek kritikai értékelése mindenkor pozitív, holott 
valójában gyenge színpadi művekről van szó. A közönség viszont nem minden 
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esetben fogadja el a kritika álláspontját.Gyakran megesik, hogy a rossznak 
minősített előadásokat zsúfolt nézőtér előtt játsszák a színészek, lévén hogy 
a színházi közönség a kellemes szórakoztatást biztosító produkciókat szíveseb-
ben megtekinti, mint a nemzeti szellemtől átitatott, állítólagos hazafias dara-
bokat, melyek inkább szószékre, mint színpadra valók. Az elutasító kritika 
néha a legjobb reklámnak bizonyult, ugyanis a közönség már csak kíváncsi-
ságból is elment azokra a helybeli kritika által élesen bírált el őadásokra, 
melyekről úgy értesült, hogy a fővárosi színpadok sikerdarabjai közé tartoznak. 

A vidéki kritika nem mentesült a szubjektivizmustól. Amennyiben egy 
színházigazgató úgy vélte, hogy az el őadásokról írt ismertetések bíráló meg-
jegyzései nem felelnek meg a valóságnak, és amennyiben ennek a véleménynek 
hangot adott, a kritikus az őt ért, vélt sérelmet úgy igyekezett megtorolni, 
hogy megfeledkezett a szakmájához tartozó, kötelez ő  objektív magatartásról, 
s minden rendelkezésére álló eszközzel kíméletlen tollharcot indított az ott 
vendégszereplő  társulat ellen. Ezzel kapcsolatban. Kövessy Albert (1905, 
1906) és Turi Elemér (1913) esetére szeretnénk emlékeztetni. 

A rendelkezésünkre álló színházkritikai anyag alapján azt is megfigyel-
hettük, hogy majdnem minden egyes alkalommal az újonnan szerz ődtetett 
vidéki társulatot az „el őleges színházi jelentés" a legjobb színben igyekezett 
feltüntetni, mondván, hogy ilyen színvonalas társulata még nem volt Újvi-
déknek. Ha különösebb nézeteltérésre nem került sor kritikus és színházi-
gazgató között, ez a vélemény a társulat távozásakor sem módosult. 

A politikai pártharcok idején vagy egyáltalán nem, vagy csak elvétve 
foglalkoztak a színházi el őadásokkal. Ilyenkor az is megállapítást nyert, hogy 
Újvidéken, ebben a nemzetiséglakta városban, minden tekintetben pártolni 
kell a magyar színészet ügyét, még akkor is, ha az itt vendégszerepl ő  együttes 
művészi nívója nem felel meg általános vonatkozásaiban az elvárásoknak. 

A jó hírnevű, vendégként fellép ő  budapesti művészek alakításait nemigen 
elemezték a helybeli kritikusok, mert úgy vélték, képességeik nincsenek 
azon a szinten, melyek méltóvá tehetnék őket arra, hogy egy Blaha Lujza, 
Pálmay Ilka, Iványi Jen ő, egy Góth házaspár színészi alakításairól a nekik 
eleve kijáró színvonalon tudjanak írni. Más vendégművészek esetében ez 
a túlzott tisztelet kevésbé nyilvánult meg. fgy pl. az elavult színpadi játék-
stílust Ivánti Jenő  esetében nem érte vád a helybeli kritikus részér ől, míg 
a fiatal, kezdő  Somlay Arturt éppen azért bírálták meg, mert természetelle-
nesen szavalt és hadonászott a színpadon. 

A gyermekcipőben járó színikritika kezdetleges terminológiájához 
adalékként csak néhány példát említenénk. Az el őadások egészére vonatkozó 
megjegyzések általában a következ ők voltak: fővárosi szintű  előadás, az 
előadás a fővárosban is megállná helyét, kerekded, jól összejátszott, jól össze-
vágó, jól betanult, gördülékeny, gyorsan perg ő, precíz, korrekt, élvezetes, 
mozgalmas, művészileg tökéletes előadás; vontatott, hanyag, lehetetlen, 
lassú, begyakorolatlan, szétes ő  előadás. 

A rendezést kifogástalan, kiváló, ügyes, leleményes, invenciózus, ötletes, 
gondos, elsőrangú jelzőkkel illették. 

A díszletről általában megjegyezték: pompás, pazar, remek, újszer ű, 
stílszerű, fényeskiállítású vagy pedig szegényes. 

A jelmezek szintén ízlésesek, fényesek, díszesek, korh űek, stílszerűek, 
vagy pedig ízléstelenek, slamposak, stílszerűtlenek voltak. 
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A színpadon megjelenő  színészek-színésznők jó megjelenésűek, bájosak, 
kecsesek, csinosak, s őt édesek voltak. Alakításaikat művészi tökély, diszkrét 
komikum, túlzásoktól mentes komikum, erőteljes, drámai színpadi játék, 
kitűnő  maszk és arcjáték, élénk temperamentum, értelmes, intelligens el ő-
adásmód, egyéni művészet, egyéni felfogás jellemezte, de gyakori volt a 
kabinetalakítás, élethű  alakítás, a sokoldalú, kiforrott, vérbeli színész, a 
vidéki színpadoktól nem megszokott, felülmúlhatatlan színészi teljesítmény, 
s ugyanakkor egyeseket a természetellenes, szögletes, hadonászó színpadi 
mozgás, a természetellenes, szavaló, rikácsoló színpadi beszéd miatt ért 
leginkább kifogás. 

A magyar nyelvű  hetilapokban megjelent színházi tudósításokról egye-
seknek az volt a véleménye, hogy azok nem elégítik ki teljes mértékben azt 
a követelményt, hogy az el őadásokról és egyáltalán az újvidéki magyar színügy 
égető  kérdéseiről kellőképpen tájékoztassák az olvasókat. Ezért Mayer József 
1901. V. 21-én megindította az Ujvidéki Színházi Ujság című  művészeti 
napilapot, „mely egyfelől a jelenleg folyó színi előadások ismertetését, más-
felől a magyarság ügyének a magyar színészet hazafias pártolása által leend ő  
előmozdítását tűzte ki feladatául." 361) 

Az eredeti elképzelések szerint ez a szaklap minden évben megjelent 
volna a színi évad kezdetét ől annak végéig. Az Ujvidéki Színházi Ujságnak 
csak egyes évfolyamai maradtak fenn: éspedig 1902. 1-t ől 70. számig, 1903. 
1-től 52. számig, 1904. 1-t ől 70. számig, 1905. 1-től 3. számig, 1907. 1-től 
58. számig, 1908. március 29-i száma és 1913. 10--11. száma. 362) 

A második évfolyamot 1902. március 30-án indította meg Mayer József. 
Kövessy Albert társulatának 1902-es vendégszereplése idején, mint már 
említettük, Újvidék magyar polgársága a főispán és a polgármester vezetésével 
mozgalmat indított annak érdekében, hogy a város magyarosodását minden 
eszközzel meggyorsítsa. Az Ujvidéki Színházi Ujság „Beköszöntő"-je is 
ezeket a célkitűzéseket igyekezett népszer űsíteni. A cikk szerzője hangsú-
lyozta, hogy ez az újság az újvidéki színházi élet napi híradója lesz a két 
hónapig tartó évad alatt, s az itt vendégszerepl ő  társulattal együtt a „nemzeti 
magyar színpad" megteremtéséért fog küzdeni. Miután a „Helyi sajtó figyelme 
sokfelé terjed ki s így csak szűk téren foglalkoz hat a színház és m űvészettel.. . 
»ez az újság<c van hivatva ezt a hiányt pótolni." A legfontosabb érvek egyike 
pedig a következő  volt. „A mi ezerajku vidékünkön a magyar szót ápolni 
kell, bimbó virágját öntözni, nemes gyökerér ől az utálatos férget le kell 
füstölni. A magyar érzés azúrján kell hogy a nap örökké mosolyogjon. Erőnk, 
hatalmunk a nemzeti érzés vaskapcsa: a magyar szó. 

Akinek terhes a mi magyar szavunk, az siessen oda, ahol neki tetszet őt hall. 
Itt csak magyar beszéd, magyar lélek szó és gondolkozás érvényesüljön.. . 
Tollunkat fogjuk a magyar dal érdekében, harczolunk, hogy a magyar 

színészet itteni emberfeletti munkáján könnyítsünk, szavunkat emeljük a 

Ujvidék. XXVI. évf. 1901. V. 26. 21. sz. 
Ezeket az évfolyamokat a budapesti OSZK-ban és a szegedi Somogyi Könyvtárban 
találtuk meg. Mr. Milana Bikicki és Ana Kaćanski : Bibliografija novosadske štampe. 
1824-1918 idézett művében a 111-112-ig terjed ő  oldalakon a következő  évfolyamok 
vannak feltüntetve: 1902. 1-70. sz., 1905. 1-3. sz., 1907. 1-58. sz., 1908. III. 29. 
1913. 10-11. számai. Ezek a budapesti OSZK-ban vannak, míg az 1903-ra és 1904-re 
vonatkozó évfolyamokat Szegeden találtuk meg. 
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magyar színművészet megbecsülése érdekében, s vívunk a nemzeti lelket 
megtámadó áramlatok ellen." 

A szupremációs törekvések szóvirágoktól hemzseg ő  fellengzős, dagályos 
megfogalmazása ez a cikk, mely az akkori ideig-óráig tartó közhangulatot 
tükrözi, s amely a megindított mozgalom hevének csitulásával eler őtlenedett. 363) 

A második számban „Magyar múzsa" címen tovább folytatódott a 
szenvedélyes hangú, napi politikai szólamoktól dagadó agitáció. „... a mi 
múzsánk temploma mindentől hangos, csak épen a magyar szótól nem. 
Küzdenünk kell a magunk vérrel szerzett jogaiért" — olvashatjuk többek 
között. A cél „a magyar színészet újvidéki diadalát el ősegíteni ebben a 
nemzetiségi Babylonban,... Mit ad a buza: kenyeret; mit ad a magyar 
színészet : tudást, magyarosítást, gondolkodás t .... Programmunk táplálni 
a magyar színészet iránt érzett jóindulatot, mert a magyarosodás el őmozdí-
tásához ez is egy hatalmas lépés." 364) 

Az Ujvidéki . Színházi Ujság színlapszerűen tartalmazta a napi műsort, 
rövid tartalmi ismertetést jelentett meg a m űsorra tűzött darabokról, személyi 
és művészi híreket tett közzé, a látott el őadásokról pedig az Éjféli levél adott 
hosszabb-rövidebb összefoglalót. 

Az Éjféli levelek 1902-ben els ősorban a magyarosodás szempontjait 
érvényesítették egy-egy el őadással kapcsolatban. így pl. az „Ocskay brigadé-
ros"-ról a szerző  megállapította, hogy Herczeg Ferencnek ez a „magyar 
érzelem-gerjeszt ő" műve a „magyar színműirodalom gyöngye", melyről 
nemis lehet kritikai hangon írni, mert a hős nemzeti múltnak, a kuruc magyar-
ságnak állít emléket. Az előadás viszont „Lassan, vontatottan ment... , pedig 
a zsúfolt ház több igyekezetet érdemelt volna." 365) 

A „Denevér" című  operett bemutatójáról szólva sem mentesült a kritika 
a magyarérzelműség nagyképű  hangoztatásáról: „Még sok ilyen est és a 
magyar színészet hódító diadalutjában feltartóztatlanul fog utat törni magának 
és a magyar nyelvnek és a magyar dalnak teméntelen hív őt fog szerezni." 366) 

A két héten át sikerrel m űködő  Kövessyékről a „Hazafias missio" című  
cikk megállapította: „a legmesszebbmen ő  igényeinket kielégíti és a mi kiváló 
műízlésű, minden szép és nemesért hevül ő  hazafias jó közönségünk méltá-
nyolja is ezt és nap-nap után megtölti a színházat." A társulat változatos 
műsorral igyekszik minden igényt kielégíteni „a maga egészében a vidéki 
színvonalon jóval felül emelkedik, és egyes tagjai a fővárosban is kiállnák a 
tűzpróbát". 

Megelégedéssel írta a cikkíró, hogy nemcsak a magyarok, hanem „a 
nemzetiségek el őkelőségei is gyakran felkeresik a magyar múzsa hajlékát." 
Mindez pedig azt jelenti a cikkíró szerint, hogy a magyarosodás folyamata 
megindult, de „A nemzetiségeket egyszerre áthasonítani nem lehet, lassan, 
öntudatosan kell ezt tenni." 

Egy pillanatra sem merül fel a „Hazafias missio" cím ű  írás szerzőjében 
az a gondolat, hogy a szerb polgárság színházkedvel ő  rétege azért látogatja 
Kövessyék előadásait, mert azok valóban kiváló színházi el őadások. Nem a 
magyarosodás szempontjai vezérelték őket a színházba, hanem a nemzeti 

Ujvidéki Színházi Ujság. II. évf. 1902. III. 30. 1. sz. Beköszöntő . 
Ua. II. évf. 1902. 2. sz. Magyar Múzsa. 2. o. 
Ua. TI. évf. 1902. 7. sz. Éjféli levél. 2-3. o. 
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szellemtől függetlenül működő  művészeti szempontok, melyeknek megvaló-
sításához az 1902-ben itt vendégszerepl ő  együttes nagy mértékben hozzájá-
rult. Ellentétben a cikkíró meggy őződésével, mely azt hangsúlyozta, hogy 
„Kövessy neve Újvidék magyarosodásának történetében meg lesz örökítve", 
a mi véleményünk az, hogy Kövessyék Újvidék századeleji m űvelődési életé-: 
ben, s ezen belül a város színháztörténetében játszottak jelent ős szerepet, 
lévén hogy előadásaikban megtalálhatjuk a színvonalas szórakoztatás mellett 
a színpadi produkciók művészi kivitelezésére való törekvést, s ezzel hozzá-
járultak a közönség színházi ízlésének fejlesztéséhez. 367) 

Kövessy és az egyes színházi kritikát írók között már 1902-ben is nézet-
eltérésekre került sor, melyek bizonyára azért nem kaptak nagyobb publi-
citást (mint majd kapnak 1905-ben), mert a színház a hivatalos politika esz-
közévé vált, és az általa megvalósítani kívánt politikai célkit űzések előbbre-
valónak bizonyultak, mint a felmerült ellentétek kiélezése. Az történt ugyanis, 
hogy Kövessy megvonta a szabadjegyet az Ujvidék színházi tudósítójától, 
aki egyben a Művészvilág főmunkatársa volt (Heiman Jen ő ?), mert sért ő  
cikket írt a karszemélyzetr ől. Ez az Ujvidéki Színházi Ujság hírközlője szerint 
bosszúból történt, ugyanis a Művészvilág szerkesztősége nem kapott az 
igazgatótól ingyenjegyeket az el őadásokra. A színházi lap szerint az ilyen 
eseteknek nem szabad befolyásolni a színházi el őadások értékelését. 368) 

A „Színügyünk" című  írás a kritikusok magatartásával kapcsolatban 
megállapította, hogy azok állandóan „magasra állítják a mércét", kedvez őt-
lenül írnak az előadásokról, és ez nem tesz jót a vidéki magyar színészetnek. 
A társulatok els ősorban a közönség igényét igyekeznek kielégíteni, ezért 
„az emelkedettebb darabok" ritkábban szerepelnek m űsoron. A közönség 
szórakozni akar, ezért jár színházba „a magasabb m űélvezet csak keveseket 
vonz".369) 

Az 1903. évben megjelentetett Ujvidéki Színházi Ujság „Beköszöntő"-je 
szinte pontról pontra egyezett az el őző  évben megjelent azonos című  cikk 
programadó szövegéve1. 370) A lap tartalmi szempontból nem változott. Május 
végén a szerkeszt őség szépségversenyt hirdetett abból a célból, hogy ily 
módon is egymáshoz közelítse a színházat és a közönséget. A 4. oldalon kivág-
ható szavazólapot jelentetett meg az újság, melyre a néz ő  a legszebb újvidéki 
színésznő  nevét írta, s azt az újság címére kellett elküldeni, vagy pedig a 
színházban felállított gy űjtőszekrénybe dobni. A határidő  június 15. volt. 
A győztes „Újvidéki Színházi Újság közönsége" felirattal egy „díszes emlékér -

met" kapott. 371) 

Ebben az évben számunkra az egyik legértékesebb cikk a „Tünemények 
és hangok a színpadon" cím ű  írás volt. Szerz ője a különböző  színházi effek-
tusok létrehozását ismertette, melyekben az ügyel ő  és a karszemélyzet lele- 

366) Ua. II. évf. 1902. 11. sz. Éjféli levél. 2-3. o. Ua. II. évf. 1902. 13. sz. Hazafias missió. 
1-2. o. 
II, évf. 1902. 18. sz. 2-3. o. 
Ua. II. évf. 1902. 28. sz. Színügyünk 2. o. 
Ua. III. évf. 1903. IV. 12. és 13. 1. és 2. sz. Beköszöntő . 1-2. o. - Levéltár. Fond 
magistrata. Novi Sad. Polgármesteri iktató. 190 3-ra. 1903. IV. 5. 210. szám alatt 
Mayer József bejelentette, hogy m űvészeti napilapot indít Újvidéki Színházi Újság 
címen. 
Ujvidéki Színházi Ujság. III. évf. 1903. V. 25. 48. sz. Szépségverseny. 2. és 4. o. 
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ményességére, ügyességére nagy szükség volt, mert a vidéki színpadok nem 
rendelkeztek megfelel ő  színházi gépezettel. 

A kórus rendszerint csukott szájjal zümmögött, ha szélviharra volt 
szükség. A lisztté törött gyantát vályúalakú edénybe tették, ég ő  gyertyát 
tettek eléje, melyre ráfújták a gyantát, minek következtében villámszer ű  
láng keletkezett és ez volt a villám. Az égzengéshez egy méter hosszú pléhre 
volt szükség, melyet hol erősebben, hol gyengébben rázogtattak Az es őhullás 
illúzióját keltette az, ha drótszitán borsót „hömpölyget"-tek. Utcasepr ővel 
ütötték a vászonkulisszát, előbb lassan, majd mind gyorsabban, ami a vonat-
indulást juttatta a néz ő  eszébe. A kocsi érkezésével járó hanghatásokat a 
húsvéti kereplő  szolgáltatta. Az „Aranyember" el őadásán a hajótülkölés 
abból állt, hogy egy lámpaüvegbe mély hangon belebúgtak. A kutyaugatást 
a kóristák produkálták. A cikkíró azt is tudni vélte, hogy ebben részt venni 
40 fillér mellékkeresetet jelentett. A lódobogás a lábak topogásával volt 
egyenlő . A zárcsattanást szájcsetintéssel oldották meg. A „Bánk bán"-ban 
a hírnök kasírozott kemény papírból készült trombitába fújt, és így jött létre 
a kürtszó. Ha harangszó kellett, sajttakaró üvegbúrát ütögettek fapálcikával, 
de jó volt erre .a célra egy levesestál i5. 372) 

Mind az Ujvidék, mind pedig az Ujvidéki Hírlap arról számolt be 1904-
ben, hogy a negyedik évfolyamába lép ő  Ujvidéki Színházi Ujság naponta 
nyolc oldalon fog megjelenni, és díszesebb, tartalmasabb lesz, mint az el őző  
években. 373) 

A már meglévő  rovatok mellett különösen az els ő  oldalon megjelentetett 
színészportrék járultak hozzá a társulatban m űködő  tagok népszerűsítéséhez. 
Egy-egy újabb bemutató kapcsán a főszerepeket játszó színészek addigi 
pályafutásával ismerkedhetett meg a közönség, de gyakran szó volt ezekben 
a cikkekben a színészeknek a privát életben tanúsított magatartásáról is. 

A következő  évben Hirschenhauser Ben ő  és Neumann Hugó újvidéki 
lakosok kértek engedélyt a polgármesteri irodától az Ujvidéki Színházi Ujság 
megindítására. A felel ős szerkeszt ő  Nussbaum Marcell volt. Április 2-án 
érkezett meg a polgármesteri irodához Neumann Hugó kérvénye a lap „tulaj-
dona és szerkesztése tárgyában." A beadvány konkrét tartalma ismeretlen 
maradt előttünk, mert az iratra vonatkozó adatot csak az Iktatókönyv tartal-
mazza, s mert a jelzett újságnak csak az els ő  három száma maradt fenn. 

Az első  számban a „Közönségünkhöz" címmel alighanem a felel ős 
szerkeszt ő  („cel.") Nussbaum Marcell tollából született vezércikk, mely-
ben közölte, hogy az elfogulatlan, igazságos kritika, a tárgyilagosság, a tények, 
események szépítés nélküli regisztrálása lesznek a lap programjának „f őbb 
vonásai... Ellenségei vagyunk a személy cultusnak, s ismerjük a színház 
missióját, melyet az általános cultur életben, de különösen hazánkban betölt. 

Fájdalom! folyton er ősbbödik a vád, hogy a színészet mesterséggé 
fajult, s Thália nem a Művészet, hanem kalmárszellem temploma, a direk- 

3'2) Ua. III. évf. 1903. V. 19. 40. sz. Tünemények és hangok a színpadon. 3. o. 
373) Ujvidék. XXIX. évf. 1904. IV. 3. 14. sz. Ujvidéki Színházi Ujság. -- Ujvidéki Hírlap. 

XIII. évf. 1904. III. 27. 25. sz. Ujvidéki Színházi Ujság 1. o. — Levéltár. Fond magist-
rata. Novi Sad. Polgármesteri iratok Iktatója 1904-re. IV. 2. 269. szám alátt Mayer 
József bejelentette, hogy Ujvidéki Színházi Ujság címen m űvészeti lapot indít. 
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torok kereskedők, a színészek mesteremberek s a színészn ők az „überbrettli" 
cultust űzik."374) 

Ez a „beköszönt ő" már előlegezi azt az 1905-ben kirobbant nézetelté-
rést, mely Kövessy és Újvidék magyar színházlátogató polgárainak egy 
része, valamint az Ujvidéki Színházi Ujság között létrejött, s melynek az 
lett a következménye, hogy Kövessytől a Városi Tanács megvonta a három 
évre már előzőleg jóváhagyott játszási engedélyt. Annak ellenére, hogy szá-
munkra a színház els ősorban a művészet otthonát jelenti, nem zárkózunk 
el mereven az elől sem, hogy a színházi el őadások műfaji különbözőségéből 
eredő  szórakoztató jelleget is fontos tényez őnek ismerjük el. Továbbá a 
századeleji vidéki művelődési élet alakulására ható objektív körülmények 
ismeretében az 1905-ös vitában Kövessynek adunk igazat, aki a t őle függet-
lenül kialakult társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális viszonyok köze-
pette legjobb tudása és tehetsége szerint próbálta a magyar színészet ügyét 
maradéktalanul szolgálni, igyekezett eleget tenni a közönség igényeinek 
(végső  soron a színházi előadás a közönségért is van), de az egyetemes és 
ezen belül a magyar színházkultúra célkit űzéseiről sem feledkezett meg. 
Kövessy igazát bizonyítja az a tény is, hogy három év múlva, miután meg-
nyugodtak a feleslegesen felzaklatott kedélyek, újra őt szerződtették az új-
vidékiek. 

A rendelkezésünkre álló források alapján arra a következtetésre jutot-
tunk, hogy 1906-ban nem jelent meg az Ujvidéki Színházi Ujság, ugyanis 
1908-ban a Határőr szerint a jelzett évben a közönség régi meghitt ismer ő-
sének hetedik évfolyamát jelenteti meg Hirschenhauser Ben ő  „a rendesnél 
nagyobb terjedelemben és díszesebb kiállításban." 

A levéltári adatok sem tudtak kellőképpen eligazítani bennünket eb-
ben a kérdésben, mert nem maradtak fenn konkrét vonatkozó okiratok, 
csak a Polgármesteri iratok Iktatókönyvébe bejegyzett néhányszavas doku-
mentum-kivonatok. Ezek szerint' Pap Sándor 1908. április 29-én bejelen-
tette, hogy egy szépirodalmi lapot indít Ujvidéki Színházi Ujság címen. 
Május 18-án arról tájékoztatta a Polgármesteri irodát, hogy a lapot meg- 

_ szüntette. A következ ő  napon Nussbaum Marcell jelentette be az azonos 
című  lap megindítását, majd pedig december 6-án a Stein Sándor-féle könyv-
nyomda az újság megszüntetésér ől tájékoztatta a hivatalt. Az ügyet tovább 
bonyolítja az a tény, hogy az Ujvidéki Színházi Ujság 1908-ból fennmaradt 
egyetlen példányán a 8. évfolyam jelzés áll március 29-i keltezéssel, ami 
viszont nem egyezik a vonatkozó levéltári adattal, ugyanis Pap Sándor má-
jus 1-i kezdettel kapott engedélyt lapjának kiadására. 375) 

A polgármesteri hivatalnak 1915-b ől származó dokumentumai között 
megtaláltuk Herger Tihamérnak, az újvidéki takarékpénztári tisztvisel ő- 

Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Polgármesteri iratok Iktatókönyve. 1905. III. 24. 
116. szám alatt, elintézve 132/Eln. 1905. és IV. 2. 132. szám alatt, elintézve 157/eln. 
1905. IV. 10-én. — Ujvidéki Színházi Ujság. V. évf. 1905. III. 25. 1. sz. „-cel.": 
Közönségünkhöz. 1. o. 
Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Polgármesteri iratok Iktatókönyve 1908-ra. 
IV. 29-én 224. szám alatt Pap Sándor bejelentése, 261. V. 18-án Pap Sándor bejelen-
tése, hogy a lap megszűnt. 262. szám alatt Nussbaum Marcell bejelentése V. 19-i 
dátummal, 615. szám alatt XII. 6-án Stein Sándor bejelentése, hogy a lap megsz űnt. — 
Határőr. IV. évf. 1908. II. 16.14. sz. Színházi Ujság. IV. 30. 35. sz. Ujvidéki Színházi 
Ujság. — Ujvidéki Színházi Ujság. VIII. évf. 1908. III. 29. 
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nek a kérvényét is, mellyel bejelentette, hogy „lJjvidéki Színházi Ujság" 
cím alatt eddig is minden évben a színházi idény alatt megjelent szépiro-
dalmi időszaki lapot április 17-től kezdődőleg saját szerkesztése és kiadása 
alatt szándékozik megindítani. Engedélyt kér a lap utcai árusítására is." 

A polgármesteri hivatal „Tekintettel, hogy az 1914. évi XIV. t. c. 16. 
-ába előírt minősítést igazolta", engedélyezte a lap kiadását és utcai árusí-
tását is. Az árusítást csak azok végezhették, akik erre a célra engedélyt kap-
tak a városi rend őrkapitánytól. Hogy valóban napvilágot láthatott-e a lap 
1915-ben, nem tudjuk bizonyítani, mert egyetlen egy példánya sem került 
elő37s) 

Herger Tihamér neve nem el őször fordul elő  színházi szaklap kiadásá-
val kapcsolatban. A Thdlia című  művészeti lapot 1904-ben szintén ő  indí-
totta meg, melynek 56 számát ismerjük. Az els ő  szám április 3-án jelent 
meg. A megjelenésére vonatkozó megjegyzésben az olvasható, hogy „a m ű-
vészeti és irodalmi közlöny"-t minden hónap 1-én és 15-én veheti kezébe 
az olvasó, a színházi idény alatt pedig minden nap. 

Az első  szám a következ ő  rovatok beindításáról tájékoztatta az érdekel-
teket: a „Tárca" rovatban a magyar színm űvészet gyermekkorára és jele-
nére vonatkozó írásokat közli majd a lap, ismerteti a külföldi m űvészeti 
eseményeket, a „Színpadjaink" címszó alatt a fővárosi és vidéki színházi 
eseményekről ad tájékoztatót, a „Hírek" a m űvelődési életbe ad majd bete-
kintést, a „Sfinx"-ben fejtör őket közölnek, a színházi idény alatt pedig a 
teljes színlapot és az előadásokról írott kritikákat is tartalmazza majd a Thdlia. 

A felsoroltak közül keveset valósítottak meg a lap munkatársai. Szín-
házi kritika alig jelent meg, mindössze a teljes színlapot, az elkövetkez ő  
napokra vonatkozó műsortervet s néhány színháztörténeti cikket (pl. Kán-
tornéról) tartalmazott Herger lapja. 377) 

A takarékpénztári tisztvisel ő  1915. szeptember 3-án újból bejelentette 
a Thdlia című  időszaki lap megindítását. Egy 1916. évi iktatókönyvi bejegy-
zésből arra lehet következtetni, hogy ki is adták a Thálidt, mert Kircz (?) 
vagy Kvicz (?) József engedélyt kért az újság árusítására. Erre vonatkozó 
más adattal nem rendelkezünk 378) 

A Porond első  száma 1918. május 11-én került az olvasók kezébe. A 
hét minden szombatján megjelen ő  lap elődeihez hasonlóan többek között 
a teljes színlapot és a műsortervet, valamint az egyes el őadások rövid kri-
tikai összefoglalását közölte. A színházi kritika fontosságáról írott cikkben 
megfogalmazást nyert az az igény, hogy a pillanat m űvészetét valamilyen 
formában át kell menteni a jövő  nemzedékek számára. „Beláttam ugyanis, 
hogy az összes művészetek között a színész művészete van kárhoztatva arra, 
hogy csak addig éljen, amíg fönt van a színpadon és mihelyt let űnik onnan, 
elmulik anélkül, hogy valakinek eszébe is jutna! — írta a cikkíró. — Miért 
van ez így? Miért mulandó ennyire a színész m űvészete? 

378) Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Polgármesteri iratok. 126/eln. szám 1915. IV. 15. 
A kérvény az 1915. IV. 14-i dátumot viseli. 
Uo Polgármesteri iratok Iktatókönyve 1904-re. IV. 4-én 272 szám alatt. — Thália. 
1904. IV. 3. 1. sz. 
Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Polgármesteri iratok Iktatókönyve . 1915-re. 
(A—W). 264. szám alatt 1915. IX. 3-án Herger Tihamér kérvénye. — Uo. Közigaz-
gatási iratok Iktatókönyve 1916-ra. (R—Z). 10087 szám alatt. 
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Megkísérlem pár szóval ennek okát kimutatni. Az egyes m űvészeteket 
élesen megkülönbözteti egymástól anyaguk, amellyel alkotnak. A többi m ű-
vészetek anyaga (szó, festék, márvány, agyag, stb.) mind maradandó, ezer 
meg ezer esztend ővel éli túl alkotóját. A színész anyaga pedig a test, amely 
csak addig tart, míg maga a m űvész. A dráma, melyet a színész előad, mely-
csak a színész inkorporációja által jutott diadalra, s ismértté tette szerz ő-
jét, átéli a színészt, szinte kiszívja bel őle erejét, tudása legjavát, hogy ennek 
letörte után más színésznek dobja oda magát. Kedvem volna egy hálátlan, 
hűtlen asszonyhoz hasonlítani a drámát, melynek bolondjai a színészek. 
Tragikumot látok ebben a viszonyban: a színész már nincsen elfelejtették, 
nem is tudják, hogy létezett-e valamikor, de a dráma él, könnyekre fakasztja 
a nézőket, szerzőjének nevét diadalról-diadalra viszi, de akinek els ő  dia-
dalát köszönheti — a színész — az már nincs." 

Az összes művészetek közül „a színész m űvészete szorul rá leginkább 
a kritikára, mert hisz ez az egyedüli eszköz, hogy m űvészete ne tartson csak 
addig, amíg a néz ő  előtt van, hanem tovább akkor is, ha ő  már nem létezik." 

A cikk írója szerint a kritikaírás f ő  célja abból áll, hogy „a színész alko-
tását" portrészerűen megrajzolja, „mozaikszerűen állítja össze... konzer-
válja és megőrizze." Ily módon a kritika a színművészet fejlődésének és 
történetének dokumentuma lehetne. 379) 

A megfogalmazott célkitűzéseket a kritikaírás feladatáról és szerepér ől 
ennek a lapnak munkatársai sem valósították meg. Mindössze Garay Béla 
Kárpáthy Zoltánjáról készült néhány mondatos elemzés. 

A színházi kritika írójának ugyanolyan mesterségbeli alaptudással kell 
rendelkeznie, mint mindazoknak, akik a színpadi m ű  realizálásában részt 
vesznek. A színházi kritikusnak egy pillanatra sem szabad megfeledkeznie 
arról, hogy egy egyszeri, megismételhetetlen pillanatban létrejött m űalko-
tásról kell írnia, konkrétan és dokumentáltan, a személyes élmény és az ob-
jektíven megvalósított színpadi produkció síkján kell megfogalmaznia mind-
azt, ami egy-egy el őadás jellemzője. Az egyszer megírt színházi kritika nem 
revideálható, éppen ezért az írás felel őssége ebben az esetben nagyobb, 
mint bármely más területen. 

A század eleji újvidéki színházkritikusok aligha voltak teljes mérték-
ben tudatában annak, hogy milyen felel ősségteljes feladat hárult reájuk, 
amikor a helybeli lapoknak színházi tudósításaikat írták. Mentségükül le-
gyen mondva, mindannyian amat őr kritikusok voltak (hoteltulajdonosok, 
tisztviselők, tanárok), akik szerették a színházat, és végs ő  soron valamikép-
pen mégiscsak igyekeztek eleget tenni annak a követelménynek, hogy az 
itt vendégszereplő  társulatok működését valamilyen formában megörökít-
sék. Lényegre törő  alapos elemzést nem készítettek egyetlen egy el őadásról, 
színészi alakításról sem, mert ez meghaladta képességeiket. A kritikus és 
színházigazgató között létrejött konfliktusok okai éppen abban rejletek (lásd 
Kövessy 1902, 1905; Turi Elemér 1913), hogy az el őadásokról megjelent 
írások a hozzá nem értés jegyeit viselték magukon, ilyenformán sok volt 

379) Levéltár: Fond ntagistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok Mutatókönyve 1918-ra. 
Schomann Ferenc kérvénye a „Porond" cím ű  hetilap megindítása céljából, 11389 
szám alatt. 
Porond. I. évf. 1918. 1. sz. A színházi kritika fontosságáról. 
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bennük a szubjektív megítélésen alapuló észrevétel, amely nem egyezett és 
nem is egyezhetett a szakmai tudásban jártas, színházi tapasztalatokkal és 
gyakorlattal rendelkez ő, az előadásokat létrehozók véleményével. Néhány 
külsöségekre vonatkozó, hangszínt, megjelenést, mozdulatot, színészi gesz-
tust megörökítő  leírás : mindössze ez maradt meg számunkra a századeleji 
magyar nyelvű  színjátszás újvidéki megalapozóiról s ez színházi kritiká-
nak vajmi kevés, egy villanásnyira felidézhető  emlék szempontjából vi-
szont több mint semmi. Ezeket az id ő  homályából egy pillanatra felt űnő, lát-
hatóvá váló emlékmozaikokat igyekeztem egymás mellé rakosgatni, hogy 
megőrizzem a feledést ől azokat, akik tudásuk és tehetségük legjavát adták 
annak érdekében, hogy Újvidék művelődési életének múltjában a színház 
az őt megillető  helyet foglalhassa el. 

Néhány szót szeretnék még szólni azokról a színházi újságokról, me-
lyeknek kiadását kérték ugyan a polgármesteri hivataltól, de amelyekb ől 
egyetlen egy példány sem maradt fenn, és a rendelkezésünkre álló doku-
mentumokból még az sem derül ki, vajon megjelentek-e egyáltalán. 

Stein Sándor nyomdász 1905. április 10-én kért engedélyt az Ujvidéki 
Magyar Színpad című  „színházügyi napi. lap" megindítására, melynek szer-
kesztőjeként dr. Andrőczi Mihályt tüntette fel. Április 15-én arról értesítette 
a polgármesteri irodát, hogy lapját április 2-án beszüntette. Feltételezzük, 
hogy egy-két mutatványszám megjelent, s tekintve, hogy az Ujvidéki Szín-
házi Ujságot ebben az évben is kiadták, az érdekl ődés hiánya volt az az ok 
amely miatt Stein Sándor elállt lapjának további kiadásától. 380) 

Ugyancsak Stein Sándor jelentette be, hogy 1910-ben is megindítja 
az Ujvidéki Színházi Ujságot. A kérelem sorsára vonatkozó adatokat a Pol-
gármesteri iratok nem tartalmazzák 381) 

Az Ujvidéki Színházi Hét című  „szépirodalmi hetilap megindítása 
tárgyában" 1916. március 13-án érkezett meg Stein Sándor kérvénye, mely-
ben a kérelmez ő  a tavaszi szezon alatt „a minden idényben megszokott szín-
házi újság" megjelentetésére kért engedélyt. „A fennálló abnormális viszo-
nyokra és a papírdrágaságra való tekintettel azonban nem naponkinti meg-
jelenéssel mint eddig, hanem Ujvidéki Színházi Hét cím alatt hetenként 
egyszer." Stein Sándor hivatkozott arra is, hogy az elmúlt idényben (tehát 
1915-ben) kapott utcai árusításra vonatkozó engedélyhez hasonlóan, ennek 
a hetilapnak árusítására is kéri az engedély kiadását. A kérelem nem tartal-
mazta a felelős szerkesztő  és a kiadó nevét, sem a nyomdavállalatra vonat-
kozó adatot, melyet az 1914. évi XIV. t. c. 16. paragrafusa el őrelátott, és 
amiről a Tanács értesítette a kérelmez őt. Stein Sándor május 20-án kelte-
zett levelében megadta a szükséges információkat. Ezek szerint a lap 1916. 
április 18-tól jelenne meg minden hétfőn. A felelős szerkesztőnek Herger 
Tihamért, lapkiadónak önmagát, nyomdaként pedig a Hungária Könyv-
nyomdát tüntette fel. Más adattal erre vonatkozóan nem találkoztunk. 382) 

39 Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Elnöki [Polgármesteri] iratok 1905-re. 149. 
szám alatt a IV. 10. keltezés ű  kérvény. 157. szám alatt a lap megszüntetésére vonatkozó 
bejelentés IV. 15-i keltezéssel. 
Uo. Polgármesteri iratok Iktatókönyve 1910-re. (E—Z). Iktatószám 101. 1910. III. 29. 
Uo. Polgármesteri iratok Iktatókönyve 1916-ra. (A—Zs). 43. szám alatt. Polgármesteri 
iratok. 43/eln. szám. 1916. III. 13-án. III. 17. pótinformáció kérése. III. 20-án 51/eln. 
szám alatt Stein Sándor válasza. 
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A Bors László szerkesztette Üjvidéki Színház első  hét száma 1917-
ben látott napvilágot, míg a Szemle című  htilapot 1917-ben és 1918-ban 
Uglyesics Milutin jelentette meg. Mindkét hetilap színházra vonatkozó 
adatokat is tartalmaz, ezek azonban nem sok segítséget nyújtottak számunkra 
az utolsó két háborús esztend ő  újvidéki magyar nyelvű  színjátszásával kap-
csolatban383) 

Végezetül megállapíthatjuk, hogy, az Újvidéken megjelen ő  sajtóter-
mékek mindegyike foglalkozott a színházzal. Annak ellenére, hogy az Uj-
vidéki Színházi Ujságot, a Tháliát és a Porondot azért tartották szükséges-
nek megjelentetni, mert a politkai pártok sajtószerveinek színüggyel össze-
'függő  írásait nem tartották elégségesnek, a színjátszással kapcsolatos összes 
problémákról, mégsem a szaklapok tájékoztattak kimerít ően, hanem az Uj-
vidék, az Ujvidéki Hírlap, a Határőr és az Ujvidéki Napló. Az előadások 
ismertetése mellett a színházi újságok csak elvétve foglalkoztak más, szín-
házat érintő  kérdésekkel, mint amilyen pl. a vidéki társulatok pénzelése, 
szerződtetésük körülményeinek meghatározása, továbbá a közönség szer-
vezésével, a színikerületek létesítésével kapcsolatos tennivalók ismertetése, 
a színház helyének megállapítása a város m űvelődési életében, a Színügyi 
Bizottság hatásköréről folytatott vitákhoz való hozzájárulás stb. A város 
színháztörténeti múltjának feltérképezését tehát els ősorban a heti sajtóban 
talált anyag tette lehet ővé. Az ún. színházi szaklapok megjelenésük idején 
a színházi előadások és az egyes szerepl ők népszerűsítéséhez járultak hozzá. 
A közölt színlapok, műsortervek a repertórium összeállításában voltak se-
gítségünkre. 

383) Uo. Közigazgatási iratok Mutatókönyve 1917-re. (A—H) és (R—Z). 21827, 22039 
és 23299. számok alatt. — Ua. 1918-ra. El đszám: 25269/1917. 1253, 1254, 5810, 7641 
és 7959 számok alatt. — Mr. Milana Bikicki — Ana Ka ćanski idézett bibliográfiai 
munkája 140-142. o. — Szemle. I. évf. 1917. X. 20. 1-11. számig; II. évf. 1918. 
1-7. számig. — Ujvidéki Színház. I. évf. 1917. IX. 17-től X. 29. (1-7. sz.) 
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5. KÍSÉRLETEK A NYÁRI SZÍNKÖR FELÉPÍTÉSÉRE 

A folyamatos magyar nyelvű  színjátszással kapcsolatban felmerült 
problémák között állandó jelleggel ott találjuk az el őadások tartására alkal-
mas terem biztosításának kérdését is. A város nem rendelkezett színházi 
épülettel, a Dungyerszki építette színház magántulajdon volt, és els ősorban 
a Szerb Nemzeti Színház otthonává vált, a magyar együttesek csak albér-
lői minőségben játszhattak ott napi 60 illetve 80 korona térítés ellenében. 
Ez a tény arra is hatással volt, hogy a magyar társulatok általában kés ő  ta-
vasszal, ¢s nyár elején kaphatták meg a színházat, ritkább esetben a f őszezon-
ban, így nem lehetett arra számítani, hogy a kés ő  őszi vagy téli szezont ál-
landósítsák. A nagy májusi-júniusi h őségben a színház termében tartott 
előadások látogatottsága a vártnál szerényebb volt. Az egyedüli megoldás 
a pénzhiány miatt is abban rejlett, hogy a város egy nyári színkört építtet, 
és ily módon próbálja megoldani ezt az akut problémát. 

A Színügyi Bizottság 1906. április 21-én tartott ülésén Mayer József 
indítványozta, a Bizottság terjessze be a tanácsi ülésre azt a javaslatot, hogy 
a város építtessen egy arénát színházi el őadások megtartása céljából, mert 
ily módon biztosítani lehetne a nyári hónapokban egy els őrendű  vidéki 
társulat szerződtetését. A javaslatot egyhangúlag elfogadták. Profuma Béla 
főjegyzőt azzal bízták meg, hogy időközben forduljon az Országos Színész 
Egyesülethez, s kérjen arra vonatkozó felvilágosítást, melyik szakmérnök 
készíthetné el egy nyári színkör legmegfelel őbb tervrajzát. A Bizottság a 
lokáció kérdésével is foglalkozott és arra az álláspontra helyezkedett, hogy 
a felépítendő  színkör számára a Deák tér (ma Trifkovi ć  tér) lenne a legal-
kalmasabb hely.384) 

A Városi Tanács április 24-én tartotta meg azt a közgy űlést, amelyen 
elvben elfogadta a Színügyi Bizottság javaslatát, és amelyr ől a júliusi köz-
gyűlésig részletes információt kellett készítenie. Id őközben Hódmezővá-
sárhelyről elküldték az ottani, nyolc évvel azel őtt épített nyári színkörre 
vonatkozó adatokat. 385) 

A Határőr július 8-án „Mi lesz a nyári színkörrel?" címmel megálla-
pította, hogy a főjegyző  nem végezte el a színkörrel kapcsolatban rábízott 
feladatot, és ezért a lap felel ős szerkesztője Mayor [Mayer] felkérte a Ta-
nácsot, végeztesse el ezt a feladatot mással. 388)) 

Határőr. Rendkívüli kiadás. II. évf. 1906. IV. 25. 32. sz. Döntés a színházkérdésben. 
Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közgy űlési jegyzőkönyv. 106 1906. IV. 24. el ő-
szám: 6156/1906 és 7958/106 kig. -- Közgy űlési iratok. 1076 szám. Érk. 1906. V. 30. 
Határőr. II. évf. 1906. VII. 8. 53. sz. Mi lesz a nyári színkörrel? 



július 12-i keltezéssel a polgármester és a főjegyző  levelet intézett Ko-
peczek Györgyhöz, melyben felkérték a m űépítészt, hogy készítse el az aréna 
építésére vonatkozó hozzávet őléges költségvetést, mert az augusztusban 
tartandó közgyűlésen véglegesíteni akarják az építésre vonatkozó javasla-
tot, ismertetni szeretnék pénzügyi vonatkozásait,; és ehhez szükség van egy 
előzetes tervjavaslatra. 

Kopeczek György válasza július 15-én érkezett meg, melyben kije-
lentette, hogy ezer koronáért július 29-ig elkészíti az építend ő  színkör „alap-
rajzi és metszeti vázlatrajzát, m űleírását és a hozzávet őleges költségelőirány-
zatot." A Tanács ez után megteheti konkrét észrevételeit az elkészített terv-
vel kapcsolatban. A végleges terv elkészítése után a tiszteletdíj meghatáro-
zásakor a már kifizetett ezer koronát is figyelembe veszi majd a tervek ké-
szítője. 

Ugyanezen a napon a Tanács megrendelte a terveket, és meghatározta, 
hogy a színkör összköltsége százezer korona lehet. Felhívták a tervez ő  fi-
gyelmét arra, hogy Újvidéken nincs elektromos világítás, tehát gázvilágí-
tással kell megoldani a fényforrást. A néz őteret 250 földszinti, 150-200 
karzati ülőhelyből, 30-32 páholyból és kb. 500 állóhelyb ől kérték megter-
vezni. 387) 

Kopeczek György július 24-én postázta a színkörre vonatkozó „m űle-
írást" és négy darab rajzot mellékelt hozzá. A terveket a megrendelésben 
feltüntetett kívánalmak szerint készítette el. 388) 

Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok. 10756 és 13075/kig 1906. 
VII. 12-én. 14471. szám érk. 1906. VII. 15. 14651. szám. érk. 1906. VII. 17. 15741 
szám. Érk. 1906. VII. 28. 
Uo. 15987. kig. érk. 1906. VIII. 1. — Újvidéki színkör építkezése. M űleírás. 

A szinkör beosztásáról és elrendezésér ől teljes képet nyújt a négy darab mellékelt 
rajz, mely önmagát magyarázza. — A fedett bejáróból 70 m 2  alapterületű  nagy elő-
csarnokban jutunk, honnan 2. jegypénztár, nyári igényeknek megfelel ő  ruhatár, buffet 
2 .toilette, 2 karzatlépcs ő, 2 páholylépcs ő, 2 földszinti páholybejárat, 2 földszinti néző-
térbejárat nyilnak. — Igy bemenetnél a nagyközönség együtt van és egy központból 
oszlik szét; ez a színházi élet fejlesztésére nagy jelent őségű. — Kijárata azonban minden 
helynek van directe — az el őcsarnok érintése nélkül — a szabadba. — Ez pedig a 
színkör gyors kiürítése szempontjából fontos. — 

A karzati állóhelyre kívülr ől lehet be és ki közlekedni. — A színkör legnagyobb 
hossza 40.00 m., legnagyobb szélessége 33.50 m. — A nézőtér és rajta a székek úgy 
vannak elhelyezve, hogy minden helyr ől jól lehet látni. 

Földszinti ülőhely van 250 drb.; 12 földszinti páholyban ülés 40 drb; emeleten 
var 19 páholy 76 üléssel; karzati ül őhely 203 drb székkel; karzati állóhely összesen 
500 drb. — A színkör összes befogadó képessége 1077 személy. —  

A nézőtér amphiteátrális. — Közte és a színpad között mélyített helyen van a 
zenekar 22 zenészre. — 

Á színpad méretei: 22 m széles, 10 m mély; a hátsó színpad 10 m széles, 6.00 m 
mély. — Az összmélység 16 m, ezen mélység mellett nagyobb látványos darabok 
könnyen előadhatók . — A színpad nem lejt, helyette az amfiteátrális néz őtér nagyobb 
lejtéssel bir. — 

A színpad körül vannak: Színpadi kellékek, bútorok és díszletek raktárai, 2 
lépcsőház, 2 toilette, igazgatói szoba, rendez ő  szoba és 4 öltöző ; emeleten vannak: 
zongora terem, karöltöz ő, 2 drb toilette, 6 drb öltöző  és' a szükséges folyosók. — Az 
öltözők összesen 60 személyre szólnak. — 

A színpad alá van pincézve a rugólyuk és sülyeszt ők könnyed megközelítése czél- 
jából. — 

Az előterek, folyosók terrazzoval vannak felvéve, a többi helyiségek hajópadlóval. 
— A nézőtér plafondja a tet őszerkezetre szegezett profilos deszkázat. — 

162 



A Színügyi Bizottság július 31-én tárgyalt újra az ügyr ől és Írásban 
értesítette mind az állandó Gazdasági Bizottságot, mind pedig a Tanácsot 
arról, hogy szükségesnek tartja a városi színkör felépítését. Javasolta a Ta-
nácsnak, mondja ki határozatilag, miszerint a nyári színkör létesítését elv-
ben jóváhagyja, a kivitelezéssel pedig Kopeczek György m űépítészt bízza 
meg, továbbá, hogy a hozzávet őleges költségelőirányzatot elfogadja és in-
tézkedik, hogy a Magyar Királyi Belügyminisztérium, tekintettel a város 
kedvezőtlen anyagi helyzetére, a költségek egy részének fedezését állami 
segély formájában tegye lehet ővé.389) 

Újvidék törvényhatósági bizottságának 1906. évi augusztus 3-i rendes 
közgyűlésén Profuma Béla városi főjegyző  ismertette a Színügyi és Gaz-
dasági Bizottság véleményes jelentését a nyári színkör felépítésér ől. A jelen-
tésben arra hivatkoztak az indítványtev ők, hogy' a fennálló nemzetiségi vi-
szonyok miatt a város nem tud magyar színtársulatot egész téli idényre szer-
ződtetni, holott kulturális szempontból ez fölöttébb fontos lenne. A tavaszi-
nyári szezonban Újvidéken működő  színvonalas színtársulat számára ezért 
nyári színkört kellene építeni, melyet a szerz ődtetett igazgatónak a 3000 
korona segély pótlásául bérmentesen átengednének s ez sokban . hozzájárulna 
az igazgató kiadásainak csökkentéséhez. 

A közgyűlésen határozat született arról, hogy Újvidék felépítteti a nyári 
színkört. Úgy tervezték, hogy Kopeczek György budapesti m űépítész ter-
veit veszik majd alapul a hozzávet őleges költségelőirányzattal együtt. Mi- 

Az épület falai faváz közötti téglafal, a zsinorpadlásé favázra szegezett deszkázat. — 
A fedél hélyazata zsindely esetleg bádog, részben kátrány lemez. — 
A fütésnél tekintettel voltam a szinköröknél jelentkezni szokott fütési hiányokra. -r 

Ugyanis sem az előtér, sem a nagymagasságu szinpad nem lévén kell őleg fütve, ajtó-
nyitogatáskor és függöny felhuzáskor er ős légáramlat érezhető ; — itt ez elkerülhető . — 
Központi légfütéssel jól és czélszerüen megoldható a kérdés. — A caloriferek elhelyezését 
ugy contemplálom, hogy egyik csoport csak az el őteret és a környező  helyiségeket füti, 
másik csoport a nézőteret és folyosókat szolgálja, a harmadik csoport a szinpad és 
öltözőket. — Összesen 8-9 calorifer szükséges.- 

Épitési költségek: 
Beépités alá kerül 975 m2, ez 110 kor' egységárral számitva épitésiköltség cca 

107,250 korona. — A mennyiben fütés is kellene, ennek épitési és berendezési költsége 
cca 12,000 korona. — Épitészi tiszteletdij a költségvetési végösszeg 6% -a. A napi 
fütési összköltség 20-25 kor.ban állapitható meg körülbelül. —  

A költségek az egyes részletek alapos megvitatása alkalmával jelentékenyen vál-
toztathatók. — 

A költségekben benne van az épülethez szükséges földk őmüves és elhelyező-, 
ács-, asztalos-, lakatos-, mázoló-, üveges-, bádogos-, k őfaragó-, szobrász-, kárpitos-, 
burkolati-, különféle-munkák; továbbá az ül őhelyek és székek, szinpadi berendezések, 
alapdiszletek, gázvilágitás és csatornázás. — A költségekben nincs benne: nagyobb 
földmozgósitás, planirozás, kerités, esetleges melléképületek és az épületen kivüli 
munkák. 

Ezekben van szerencsém bemutatni a szinkör vázlatát. — 
Igyekeztem lehet őleg jót czélszerüen késziteni a lehet őleges takarékosság szem 

előtt tartásával. — De minthogy a szinkör egy-két generátió igényeit van hivatva kielé-
giteni az alkotás használhatóságának rovására nem tettem semmit, mert ez lehet most 
a szerényebb igényekkel való megelégedés erénye, rövid id ő  mulya azonban az .el đre-
látás és gondoskodás helyrehozhatatlan hibájává válhatik. — 

Kérem az összes körülmények megfontolása után vázlattervemet a kivitel alap-
jául elfogadni. 
Budapest, 1906. julius, 24. 	 KOPECZEK GYÖRGY 

389) Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad.%Közigazgatási iratok. 16233, 16234, 15043, 
15741, 15987/1906. 
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után a város kedvezőtlen anyagi helyzetben van, a Városi Tanácsot azzal 
bízza meg a közgyűlés, hogy forduljon állami segélyért a Belügyminiszté-
riumhoz. A fennmaradó költségek fedezésér ől később gondoskodik a 
Tanács.390) 

Az 1906. szeptember 18-án megtartott közgy űlésen a költségvetésr ől 
tárgyaltak a törvényhatósági bizottság tagjai. A „Magyar Színészet Segé-
lyezése" című  rovatban csak a 3000 korona volt feltüntetve, ezért Bozse-
nik Béla bizottsági tag megkérdezte, miért nem láttak el ő  az építendő  
nyári színkör költségeinek fedezésére egy meghatározott összeget. Profuma 
Béla olyan felvilágosítást adott, melynek értelmében a város hozzájárulását 
a színkör építésének költségeihez majd az állami segély összegét ől függően 
határozzák meg. 391) 

Festetics Andor, a vidéki színészet országos felügyel ője levélben ér-
tesítette a főjegyzőt, hogy november 11-én Szabadkán tartózkodik, és ez 
jó alkalom arra, hogy az újvidéki Színügyi Bizottság képvisel ői felkeres-
sék őt a színkör építésének ügyében. A megbeszélésre Wimmer Károlyt 
és Profuma Bélát küldték el, akiknek Festetics megígére, hogy a színkörre 
vonatkozó kérelmüket messzemen ően támogatja majd a belügyminiszternél. 392) 

Időközben a Városi Tanács az állami támogatás ügyében Andrássy 
Gyula belügyminiszterhez intézett levelet. A levélben egyebek közt a kö-
vetkezőket olvashatjuk: „Közismert dolog, hogy a magyar nemzeti színé-
szet vidéki képviselői az évtizedek hosszú során át kimondhatatlan nehéz-
ségekkel küzdöttek, óriási nélkülözésre, tántoríthatatlan lelkesedésre, nagy 
uttörő  munkára volt szükség, míg a színészetnek az ország magyar vidékei 
góczpontjain, a városokban otthont tudtak teremteni. 

Újvidék városa azok közé a városok közé tartozik, melyekben a magyar 
színészet még oly időben is, a midőn más vidéki városokban exisztentiája, 
ha mindjárt szerény eszközökkel is, már rég biztosítva volt, egy-két telje-
sen dugába dőlt szomorú emlékezet ű  kísérlet után egészen elhallgatott. 

Ennek oka az volt, hogy újvidék városa oly határszéli város, melyben 
a szerb és német nemzetiség ű  lakosság nagy számerejénél mint vagyoni po-
tentiájánál fogva oly domináló szerepet játszott, mely a csekélyszámú ma-
gyarságot már-már vég enyészettel fenyegette." 

A levél írói a továbbiakban hivatkoztak arra, hogy a XIX. század utolsó 
két évtizedében a hatékony kormányintézkesések révén számbelileg Újvi-
déken is megnövekedett a magyar polgárság. A magyar színészet megkezdte 
térhódítását a városban, de „színpártoló közönsége egészben és nagyjában 
igen csekély, s főleg tisztviselőkből sorakozik, kiknek közismert kedvezőt-
len anyagi helyzete a magyar színészet fentartására szükséges nagy anyagi 
áldozatot" nem tudja kell őképpen biztosítani. Ezért Újvidéken elképzel-
hetetlen egy öt-hat hónapos téli színi évadot létrehozni, „s csak a tavaszi 
és nyári idényre rándulhat ide egy-egy jobb igazgató. 

Uo. Közgyűlési jegyzőkönyv. 149. szám/15043, 15741, 15987, 16233, 16231 kig. 
1906. VIII. 3. 
Uo. Közgyűlési jegyzőkönyv. 170 szám/1906. IX. 18. 34. pontja 468. o. 
Uo. Közgyűlési iratok között szám nélkül Festetics Andor 1906. XI. 9-i keltezés ű  
224/1906. számú levele. — Határőr. II. évf. 1906. XI. 11. 90. sz. Színügyi bizottság 
ülése. XI. 15. 91. sz. Városi szinkör. 
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Ennek az idénynek ismét az a hátránya, hogy a színházlátogató közön-
ség nagy része a nyáron át szabadságra [megy]... az itthonmaradottak ré-
szére a színházlátogatás... valóságos szenvedés, mert az igazgató más helyi-
ség hiányában kénytelen előadásait a magántulajdont képez ő  téli színház-
ban rendezni, amelyben a nálunk uralkodó rekken ő  nyári meleg miatt alig 
lehet megmaradni. Ez a körülmény valamint az, hogy az igazgató a szín-
házért napi 100 korona (!) bért köteles fizetni, okozzák, hogy a színigazgató 
existentiája nagyon meg van nehezítve." 

Annak ellenére, hogy Újvidék városa 3000 korona évi segélyt szavazott 
meg az itt vendégszereplő  magyar társulat részére, a magyar színészet ügye 
az említett viszonyok miatt nem tekinthet ő  megoldottnak. 

A téli idényben általában a Szerb Nemzeti Színház m űködik Újvidéken, 
„melyet egy e czélból már évtizedek el őtt alakított egyesület tart fenn. Ezen 
társulat elsőrendű  erőkkel rendelkezik, de rendelkezhetik is, mert az egye-
sületnek igen tekintélyes alapvagyona és b őséges jövedelmi forrásai vannak 
s az újvidéki szerbség -- mely vagyonilag is tulszárnyalja a magyarság ere-
jét -- nem riad vissza semmi áldozattól, hogy culturájának ezt a tényez őjét 
magas színvonalon tartsa ép Újvidéken, mely város tudvalev őleg a magyar-
országi szerbség intellektuális culturalis és politikai központja. Nem szabad 
tehát itt egy oly magyar társulattal kísérletezni, melynek el őadásai a szerb 
társulat el őadásainak színvonalát el nem érik, hanem szükséges már a magyar 
cultura hegemoniális jellegének kidomborítása czéljából is, hogy a magyar 
színtársulat els őrangú legyen." 

Mindezeket a körülményeket figyelembe véve a törvényhatósági bi-
zottságnők az a véleménye, hogy a magyar színészet hathatósabb támogatása 
céljából egy nyári színkört kell létesíteni. Az el őzetes költségvetési tervek 
szerint erre a célra 120 000 koronára volna szükség, de a kivitelezésig, te-
kintettel „az általános[an] ismert kedvez őtlen munkabérviszonyokra és a 
városunkban tapasztalható építkezési drágaságra", húsz százalékos növeke-
désre kell számítani, tehát a színkör építési költségei 144 000 koronát ten-
nének ki. 

Újvidék ebben a pillanatban (ti.: 1906-ban) nincs olyan helyzetben, 
hogy a szükséges összeget fedezni tudná, ugyanis egészségügyi szempontból 
a legfontosabb teendők közé tartozik a vízvezeték-hálózat kiépítése, a kör-
nyező  mocsarak lecsapolása és egyéb közművesítési munkálatok elvégzése, 
és mindez a közterhek viselőit már nagy mértékben nehéz anyagi problé-
mák elé állította. Miután a magyar színészet sorsának végleges megoldása 
ebben a „nemzetiséglakta, exponált határszéli város[ban]" színtén a sür-
gősen rendezendő  feladatok közé tartozik, a Városi Tanács arra kérte a be-
lügyminisztert, hogy 80 000 korona állami támogatással járuljon hozzá az 
építendő  színkör költségeinek fedezéséhez. 393) 

A Határőr 1907 február elején türelmetlen hangú cikkben foglalkozott 
a színkör építésének kérdésével, s megállapította, hogy több mint hat hónap 
telt el a közgyűlési határozat meghozatala óta, s a városi színkör ügye még 
mindig a „kezdetlegesség stádiumában van", pedig Makó Lajos társulata 
hamarosan megérkezik, s a színkör nemhogy felépült volna, hanem még 
mindig „tanulmányozás tárgyát képezi."' Az idén, valószín ű, nem lesz belőle 

sss) Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közgy űlési iratok. A levél konceptus száma 
19564/1906. 
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semmi. Tanulságként azt vonta le a cikkíró, hogy „Utóvégre is csak sokat 
ne kívánjunk a városi tanácstól !"3s4) 

A belügyminisztérium 1907. március 6-i keltezés ű  leirata arról érte-
sítette a Városi Tanácsot, hogy a kért 80 000 korona segélyt az állam jó-
váhagyta. Ezt az összeget húsz év alatt kell törlesztenie a városnak, az els ő  
tíz évben évente 3000, a másik tíz évben pedig évente 5000 koronás rész-
letekben. Az új színház fenntartásáról és t űz elleni biztosításáról a városnak 
kell gondoskodnia. A húsz év alatt az itt működő  társulatnak bérmentesen 
kell átengedni a színkört, és csak a kormány által kijelölt igazgató kaphat 
játszási engedélyt. A részlettörlesztés a színház megnyitása után válik ese-
dékessé. 395) 

A törvényhatósági bizottság március 14-i közgy űlésén határozatot ho-
• zott arról, hogy a kapott állami segélyért a Tanács írásban mondjon köszö-
netet gróf Andrássy Gyulának, Kopeczek György m űépítészt pedig, aki 
kiváló szakértelemmel rendelkezik a színkörök építése terén, megbízza a 
törvényhatóság a színkör építésével, ezért az erre vonatkozó pályázat kiírá-
sát ez alkalommal mellőzik.396) 

A Határőr „Újvidék jövője" címmel terjedelmes cikket közölt arról, 
hogy a közeljövőben milyen városrendezsési munkálatokat végeznek majd. 
Ide sorolták a Péterváradot Újvidékkel összeköt ő  Duna-híd, az új kórház, 
a római katolikus gimnázium és internátus, a munkásházak, az ártézi fürd ő  
és a közvágóhíd építését, a vízvezeték-hálózat kiépítését, a közeli mocsa-
rak lecsapolását, a vasúthálózat kib ővítését és természetesen megemlítet-
ték a nyári színkört is. Ezzel kapcsolatban ismét hangsúlyozták, hogy a ma-
gyar színészet kultúrfeladatot és hazafias missziót teljesít ebben a városban, 
és ezért megfelelő  otthont kell biztosítani a számára. 397) 

Hamarosan újabb közleményt jelentetett meg a Határőr, melyben a 
Városi Tanács magatartását érte vád, mert kétségessé vált annak a problé-
mának megoldása, hogy hova építse a város a színkört. A cikkíró azt is tudni 
vélte, hogy a Tanács azzal a „szerencsétlen eszmével" foglalkozik, mely 
szerint javasolja az érdekelteknek, hogy az ún. Örmény töltés mellett a Barára 
építsék fel a magyar. színészet nyári otthonát. A cikkíró véleménye szerint 
ezt az indítványt határozottan el kell utasítani, mert a színkör építése haza- 
fias kérdés, és ezért azt csak jól megközelíthet ő  helyen szabad felépíteni. 
Az Örmény töltés felé a Limánról és a gyártelepek fel ől elviselhetetlen bűz 
árad, tehát semmiképpen sem jöhet számításba ez a lokáció. Az egyedüli 
hely, amely erre a célra megfelel, az a Sétatéri rózsadomb. Az odavezet ő  
Duna utca jól ki van világítva és a parktól körülvett magaslat ideális hely 
lehetne a színkör felépítésére. 398) 

Kopeczek György május második felében elkészítette a színkör tervét, 
s elküldte a polgármesterhez. Makó Lajossal Szabadkán találkozott, 
és vele is részletesen tárgyalt err ől a kérdésről. Kopeczek azt javasolta az 
újvidékieknek, hogy a színkör falai ne fából, hanem téglából legyenek, mert 

Határőr. III. évf. 1907. II. 6. 11. sz. Mi lesz a színkörrel? 
Ua. III. évf. 1907. III. 13. 26. sz. — Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közigaz-
gatási iratok. Előszám: 19564J1906. A belügyminiszter 16439/1909. I-a. számú 1907. 
III. 6-i keltezésű  leirata 1907. III. 9-én érkezett. Iktatószáma 6307. 
Uo. Közgyűlési jegyzőkönyv kivonata. 53. sz./6407. kig. 1907. 
Határőr. III. évf. 1907. IV. 6. 36. sz. Újvidék jöv ője. 5-6. o. 
Ua. III. évf. 1907. V. 26. 57. sz. Hova kerüljön a színkör? 2-3. o. 
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a favázat nyolc-tíz év után újra kell javítani, és t űzbiztonsági szempontból 
a téglaváz veszélytelenebb. Ha szükség mutatkozik, kora tavasszal vagy 
ősszel a fűtést is könnyen meg lehetne oldani, tehát a térséget gazdaságo-
sabban ki lehetne használni. 

Makó Lajos is megtette észrevételeit a tervre vonatkozóan. Hiányolta 
a bútor-, kellék-, és díszletraktárt, a hátsó színpad mögé szabóm űhely, a 
karszemélyzet számára öltöz ő  felállítását, a földszinten pedig igazgatói iroda 
és zenekari szoba elhelyezését javasolta. Mindez kb. 35 000 koronával nö-
velte volna a költségeket. 399) 

A Színügyi Bizottság június 1-én tartotta ülését, melyen a tagok megis-
merkedtek Kopeczek György tervével és Makó Lajos véleményével. Fel-
kérték a tervez őt, hogy Makó Lajos észrevételeinek figyelembe vételével 
készítse el a végleges tervet: A bizottság tagjai továbbá megállapították, hogy 
a. városi színkört a Sétatéri rózsadomb mellett kell felépíteni 4 00)  

Ua: III. évf. 1907. VI. 2. 60. sz. A városi színkör. 2. o. . 
 

Közigazgatási iratok. 13841/1907. Kopeczek György levele 1907. V. 24-én a polgár-
mesterhez. Újvidéki szinkör épitkezése. — 

Szóbeli megállapodásunknak megfelelőleg, a szinkört nem favázas falakból 
-hanem téglából épitettnek tervezem, azonban az összes szinkör követelmények szigoru 
szem előtt tartásával. — 

A falazott (:nem favázas:) színkör épitésének három hatalmas indoka van: 
Tartósság. — A favázas már 8-10 év után állandó évi nagyobb reparaturát 

igényel, melyet a falazott csak jóval kés őbb és akkor sem oly sürüen és nem olyan 
nagy mértékben kiván meg..— Ha ezen reparatura költség különbséget ugy fogfel 
mint egy állandó kamat vesztességet, akkor ezen kamatnak megfelel ő  tőkét észszerübb 
már most egy tartóssabb és állandóbb szinkör épitésébe investálni. — 

Tüzbiztonság. — Tüzvész esetén a favázas szinkör majdnem teljesen meg-
semmisül és előadás alatti szerencsétlenség esetén, a bentlev ők élete erőteljesen veszé-
lyeztetve van. — Falazott szinkörnél pedig a menekülés biztosabb, tüzbiztosak lévén 
egyes alkatrészek, lépcsők, kijáratok:.— A leégés után pedig az objektum legnagyobb 
része megmarad, lévén az tömören téglából épitve. — Igy tehát az érték megsemmisülés 
is kisebb. — 

Füthetőség. — . Sokszor előfordul, hogy már kora ősszel vagy tavasszal a 
közönséges szinházi idény alatt oly hidegek lépnek fel, hogy a szinm űvészet legerősebb 
pártfogója is kénytelen a szinházba menés élvezetér ől lemondani, ha az előadást három 
órán keresztül egy temperálatlan és fűtetlen szinkörben kell végig néznie. -- Igy a 
szintársulat jól készültsége daczára sem tud feladatának meg felelni. — Ha a hideg 
daczára mégis valaki a fütetlen favázas szinházba megy, az a biztos betegségnek teszi 
ki magát. — Még-rosszabb a helyzet télen, egy esetleges műkedvelő  előadás, matinéé 
vagy hangverseny esetén. — Falazott szinkörnél a fütés problémája egyszerü módon-
megoldható és keresztül vihető . — Ennélfogva a falazott szinkör hosszabb idényben 
lévén használható, használhatósága folytán a városnak nagyobb értékü t őkét repre-
senrtál. — 

Ezen három hatalmas indok magában is elégséges arra, hogy a falazott szinkör 
létesitése mellett döntsünk és ne tisztán a pillanatnyi anyagi áldozatra tekintsünk. — 

Azonban van egy oly közvetlen el őnye is a falazott szinkörnek, a mely nagy er ő-
vel billenti a mérleget a falazott szinkör javára. — Ez a teherbiróság, a tér gazdaságos 
kihasználása. Ugyanazon területre a falazott jobban igénybe vehet ő  mint a faszer-
kezet és ennélfogva a tér is jobban kihasználható. — A mi azt jelenti hogy a szinkör 
férőképessége jelentékenyen más lesz. - 

A falazott szinkör költsége, mint azt szóbeli tárgyalásunknál jeleztem, 30-40.000 
koronával nagyobb lesz, mint a faváz szerkezetüé. — Ez azt jelenti, hogy a 120.000 
koronára preliminált favázas szinkör, téglából épitve, tüzbiztos menyezetekkel készitve, 
kőlépcsőkkel ellátva, 150-160 ezer korona összköltségü lesz. — Miután szóbeli tár-
gyalásunkor ezen költség indokainál fogva elfogadtatott, a szinkört ez utóbbi alapon 
tervezem. — 

Ua. III. évf. 1907. VI. 5. 61. sz. A színkör kérdése. — Levéltár: Fond magistrata. 
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Tervem készitésénél nem mell őzhettem a szinkört használni hivatott igazgatóval 
tárgyalásba bocsátkozni arra nézve, hogy spéciális kivánságait megüsmerve, azokat 
ha technikai vagy pénzügyi akadályok neki utjában nem állnak, megvalósitsam. — 

Makó Lajos szinigazgatóval f. hó 21-én tárgyaltam Szabadkán és vele következ ő  
eredményre jutottam: 

A szinkör előcsarnoka, lépcsőelrendezése, nézőtere, első  és hátsó szinpada ugy 
méretei mint elrendezés tekintetében kifogástalan és megfelel ő. — Azonban szükséges-
nek tartja, hogy részére egy butor raktár, kellékraktár, egy nagyobb diszletraktár, a 
diszletraktár alatti pinczében ládák és egyéb utazási szerelvények számára nagy raktár, 
a hátsó szinpad fölött szabó mühely és karöltöz ő, a földszinten igazgatói iroda és zene-
kari szoba épitessék; továbbá az els ő  emeleten üléseket és csak tizenkét páholyt óhajt 
elrendezni, éppen ugy a második emeleten is. — 

Minthogy ezen kivánságai, melyeket megvalósitani magam is célszerünk véle-
ményezek, több költséget igényelnek, annak tervemben való keresztülvitelét tisztán 
az fogja eldönteni, vajjon a város hajlandó-e ezen több munkára, a kell ő  fedezetet 
megadni. — Bátorkodom tisztelettel tudatni, hogy ezen kivánságok teljesitése vélemé-
nyem szerint cca. 35.000 koronába kerülne. — 

Mindezek magyarázatára vagyok bátor a készül ő  szirtkörnek ceruzás rajzát pause 
papiron megküldeni, melynek értelmezéséhez a következ őket füzhetem: 

A bejárat a főhomlokzaton három helyen van A, B, C kapuknál. — A/' kapunál 
kocsi aláhajtó van üveg tetővel lefedve. — A bejárat egy 15 m. hosszu 6.50 m. széles 
előcsarnokba vezet, melyb ől a bejárat felé, - két ruhatár látható mindenike két méter 
széles és 5.50 m. hosszu. — A bejárat a parterre egyenesen vezet, még pedig a két 
legszélső  a páholyokhoz, a középső  a diák állóhelyhez, a másik kett ő  a földszinti támlás, 
illetve zártszékekhez. — Az el őcsarnok jobb és bal oldalán a lépcs őház mellett egy-egy 
fülkében a nappali és esteli pénztár nyert elhelyezést. — Az eddigi 6 lépcs őház helyett 
2 lépcsőházat alkalmaztam és egy-egy lépcs őházban 2 lépcsőt sikerült elég szellemes 
megoldással ugy behelyezni, hogy mindenik lépcs őhöz lehet jutni az előcsarnokból, 
lejövetelnél ki lehet menni az el őcsarnok megkerülésével a lépcs ő  egyenes meghosszab-
bitásával szemben levő  kapun keresztül a szabadba és a két lépcs őn közlekedők egymást 
absolute nem láthatják és egymással nem érintkezhetnek. — Ezen mód által 4 lépcs ő-
ház és 2 lépcső  lett megtakaritva. — Az I. emeletre a/ lépcs őnél indulnak és egyenes 
vonalba mennek fel; a távozás B4kapun keresztül történik. — A II. emeletre bJ lép-
csőnél indulnak és a/ lépcs őkar felett menve tovább jutnak fel a II-ik emeletre; a 
távozás B (illetve D) kapukon át történik. — 

Az ülőhelyek száma a következő  : Földszinten van 218 ülőhely, 14 páholy á 
4 személy összesen 56 személy, diák hely 100 személyre. — I. emeleten 12 páholy á 4 
személy összesen 48 személy, 66 erkély szék, 26 els őrendü zártszék, 110 másodrendü 
zártszék; II. emeleten 12 polgári páholy á 4 személy összesen 48 személy, 66 erkély-
szék, 26 karzati ülőhely, 200 karzati állóhely. — 

A földszinti nézőtérről a páholyok irányában oldalt 2 vészkijárat is van directe 
a szabadba F (és G) kapukon keresztül. — 

A nézőtér és szinpad között a zenekar van, 28 zenész számára. — A szinpad 3 
süllyesztővel és zsinórpadlással van ellátva. — A többi elrendezést maga az alaprajz 
mutatja, melyen minden cm. 1 mt jelent. Igy tehát a méretek is pontosan kivehet ők. —  
A jelölésre vonatkozólag pirossal jeleztem azon falakat, melyek az én eredeti tervemben 
benne voltak; kékkel azon falakat, melyekkel Makó igazgató ur a szinkört megnagyob-
bittatni óhajtja. — 

Tisztelettel kérem záros határid őn belül lehetőleg junius 1-éig engemet értesiteni, 
vajjon a megnagyobbitott szinkör terveit dolgozzam-e ki, vagy pedig anélkül folytas-
sam-e a tervezést. — Bátorkodom megjegyezni, hogy amennyiben a Makó ur által 
kivánt helységeket elhagynók, ugy a 150-160 ezer korona praeliminált összegb ől ki 
tudnék jönni, akkor azonban a városnak számolni kell azzal, hogy a raktárak számára 
megfelelő  bérelt helyiségekről kell gondoskodni a szinház közelében. — 

Tervemhez még csak azt füzhétem hozzá, hogy szóbeli magyarázatokra és fel-
világositásokra, ha sürgönyileg vagy telefonice lehivatom, jöv ő  héten készséggel fogok 
leutazni, amennyiben szükség leend reám. — 

Jelen levelem másodpéldányát Makó igazgató urnak is megküldöttem. — 
Magamat ajánlva és szives miel őbbi értesitését várva, maradtam a nagyságos 

Polgármester urnak 	Budapest, 1907 május 24-én. — 
kiváló tisztelettel: KOPECZEK GYÖRGY 
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A Határőr július második felében ankétot szervezett arra vonatkozóan, 
hogy hová építsék a színkört. A javaslatok között els ősorban a Deák tér, az 
ártézi fürdőház parkja, és természetesen a Sétatéri rózsadomb szerepelt" 

Kopeczek György augusztus végén megküldte a Városi Tanácsnak a 
színkör végleges tervét és költségvetési tervet, egyben pedig az építkezés meg-
kezdésének ideje felől is érdeklődött. A szeptember 3-án küldött válasz-
levélben arról értesítették, hogy az október elején tartandó közgy űlés rész-
letesen foglalkozik majd a színkör kérdéséve14 02) A közgyűlési jegyzőköny-
vekben azonban többé nem találkoztunk a színkör építésével kapcsolatos 
kérdések megvitatásával. 

A Határőr 1908. májusában vezércikket közölt „Nyári színkör" címmel, 
melyben megállapítást nyert, hógy mind a Színügyi Bizottság, mind pedig 
a Városi Tanács közönye megmagyarázhatatlan a színkör építésével kapcso-
latban. A cikkíró felsorakoztatja a már százszor is megismételt érveket. Nagy-
váradot, Gyulát, Marosvásárhelyt hozza fel példának, mert ezek a városok 
nem bocsátkoztak „sz őrszálhasogató" vitákba, hanem felépítették a magyar 
múzsa számára a nyári színkört. A cikkíró utolsó érve az volt, hogy „Mert 
mit ér az nekünk, ha Újvidék szép, gazdag, nagy és hatalmas kereskedelmi 
város lesz -- ha nem lesz magyar?"403) Azonban, mint látni fogjuk, a pénz-
hiány érvelése sokkal er ősebbnek bizonyult, mint a hazaiasságra, magyaro-
sodásra való hivatkozás. Az állami segélyként kapott 80 000 korona ugyanis 
nem volt elég a színkör felépítésére, a hiányzó összeget pedig nem tudta 
a Városi Tanács előteremteni. A viták mellékvágányra terel ődtek, s első  
pillanatra úgy tünt, hogy a központi probléma nem a pénz volt, hanem az 
építkezésre kijelölendő  térség meghatározása. A polgármester még 1908-ban 
is úgy nyilatkozott, hogy ebben az évben megkezdhetik az építési munká-
latokat, s a következő  esztendőben a színkört átadhatják rendeltetésének 404) 

Makó Lajos társulatának távozásakor a Határőr cikkírója nem szalasz-
totta el az alkalmat, hogy meg ne említse: hiába képviselte ez a kit űnő  együt-
tes a magyar színészet ügyét Újvidéken, a rekken ő  hőség a legbuzgóbb szín-
házlátogatókat is elűzte a nézőtérről, és ez a tény is azt bizonyítja, hogy a 
nyári színkört minél előbb fel kell építeni. 405) 

A Határőr 1908 folyamán még három terjedelmesebb cikkben foglal-
kozott a színkör építésének problémájával. A törvényhatósági bizottság 
tagjai 120 000 koronát (ebb ől 80 000 korona az állami segély volt) hagytak 
jóvá az építkezés céljaira, de konkrét intézkedések még mindig nem történtek 
ügy érdekében. A Határőr cikkírója amellett foglalt állást, hogy favázas 
színkört kell építeni, mert arra a jóváhagyott összeg elegend ő, tehát fel kell 
kérni Kopeczek György építészmérnököt, hogy ilyen szellemben módosítsa 
az elkészített tervrajzokat. Amennyiben nem készül el a színkör a következ ő  
évben Újvidéken, a magyar színészet ügye veszélyeztetett helyzetbe kerül. 406) 

401) Határőr. III. évf. 1907. VII. 26. 83. sz. Hova kerüljön az új szinkör? 3. o. 
4o2) Levéltár: Fond magistrata. Novi Sad. Közigazgatási iratok. Kopeczek György levelének 

iktatószáma 22081/1907 VIII. 30. 
Hátárđr. III. évf. 1907. V. 21.41. sz. Nyári szinkört! Vezércikk. 
Ua. IV. évf. 1908. VI. 4. 45. sz. Lesz színkör. 
Ua. IV. évf. 1908. VII. 2. 53. sz. 
Ua. IV. évf. 1908. IX. 6. 72. sz. Mi lesz a színházzal? Vezércikk. 
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Október 1-én újra ülésezett a Színügyi Bizottság dr. Demetrovi ć  Vla-
dimir elnökletével. A Határőr tudósítója arról számolt be, hogy a városi szín-
kör építése a megvalósulás stádiumába lépett. 407) Néhány nap múlva azonban 
újabb vezércikkben foglalkozott ez a hetilap ezzel a kérdéssel. Megállapí-
totta: örömmel vették tudomásul a város vezet őinek törekvéseit, melyek 
arra irányultak, hogy a magyar színjátszás végre hajlékot kapjon. Eddig 
a Határőr sürgette a legjobban a színkör felépítésének realizálását, most 
mégis az a vélemény alakult ki, hogy célszer űbb néhány évet várni, ezzel az 
ideiglenes megoldással, éspedig annak érdekében, hogy megteremt ődjenek 
a feltételek, melyek lehet ővé teszik, hogy Újvidéken a magyar színészet szá- 
mára állandó otthont építhessenek fel. Ennek a vezércikknek az írója úgy 
tudta, hivatalos körökben is ezt a nézetet vallják, tehát a színkör felépítésé- 
vel . kapcsolatos viták ezzel lezártnak tekinthet ők. A továbbiakban arra kell 
összpontosítani a figyelmet, hogy hogyan lehetne rövid id őn belül megva-
lósítani azt az újabb elképzelést, amelynek eredményeképpen elkészülhetne 
a város tulajdonát képez ő, téglából épített színház. 4o8) 

Noha a Belügyminisztérium 80 000 korona állami segélyt hagyott jóvá, 
a színkör építése nem realizálódott a különböz ő  ellentétes érdekek össze-
hangolhatatlansága miatt. Véleményünk• szerint arról volt szó, hogy a jó-
váhagyott összegből nem lehetett felépíteni a színkört, a város viszont nem 
volt abban az anyagi helyzetben, hogy a hiányzó pénzösszeget pótolni tudta 
volna. E kérdésben nincs tudomásunk a városi vezet őség esetleges nem-
zetiségi megoszlásáról. A magyar színügy érdekében hozott áldozatok meg-
rekedtek a hangzatos szólamok szintjén, melyeknek valóságtartalma fedezet 
nélkül maradt abban a pillanatban, amikor az anyagi eszközök konkrét biz-
tosításának kérdése került napirendre. A magyar színészet veszélyeztetett 
helyzetét hangoztató terjedelmes frázispufogtatások nem voltak összhang-
ban a színügy kialakult, tényleges társadalmi helyzetével, ugyanis a köz-
ponti probléma nem az volt, hogy a magyar nyelvű  színpadi produkciókat 
nem volt hol előadni, hanem abban rejlett, hogy azokat felemás, bizonyta-
lan, irreális politikai célok megvalósítására akarták felhasználni. Az elmúlt. 
években azt tapasztalhattuk, hogy a magyar színházi el őadásoknak megvolt 
a maga kisszámú közönsége, mely maximum két hónapon keresztül bizto-
sítani tudta az itt vendégszerepl ő  színvonalas társulatok egzisztenciáját. Ennél 
huzamosabb időt azonban nem tölthetett Újvidéken egy társulat sem anél-
kül, hogy veszteséggel ne zárta volna az évadot. A korlátozott anyagi lehet ő-
ségek tehát megszabták a befogadás térfogatát, és ezen semmilyen állandó 
színházi épület nem tudott volna változtatni. Illuzorikus volt az az elvárás, 
hogy a hónapokon át minden este ugyanazokból a polgárokból álló közön-
ség színültig megtölti a színház néz őterét. (Az viszont nincs kizárva, hogy 
a nyári színkör felépítése esetleg a nem polgári, szegényebb publikum kia-
lakulását is ösztönözhette volna.) A színházbajáró polgárok anyagi helyzete 
ezt nem tette lehetővé még akkor sem, ha ily módon a hazafias kötelesség 
teljesítését várták el t őlük. A másik probléma, amelyet figyelmen kívül hagy-
tak, az volt, hogy bármennyire is vonzóak voltak a színházi el őadások, egy-
azon személy érdekl ődését napról napra, hétr ől hétre nem tudták lekötni. 
Természetes az is, hogy voltak jobban és kevésbé látogatott el őadások. A 

Ua. IV.  évf. 1908. X. 4. 80. sz. Lesz városi szinkör. 4. o. 
Ua. IV. évf. 1908. X. 8. 81. sz. A színház. Vezércikk. 
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színházigazgatónak a bevételekb ől származó különbözet fedezésére nagyobb 
összegű  szubvenciót kellett volna biztosítania azoknak, akik állítólag a magyar 
színügy térhódítása, meghonosítása érdekében mindent megtettek Újvidé-
ken. A szónoklatokban és ígéretekben valóban nem volt hiány. Csak a konk-
rét megoldást célzó intézkedések terén mondta fel a szolgálatot az újvidéki 
hivatalos szervek áldozatkészsége. 
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1. AZ ÚJVIDÉKEN ELŐADOTT SZÍNPADI 
MŰVEK REPERTÓRIUMA 

1836-1918 

ÁBRAHÁM A BÖLCS ÉS LÉVI A BOLYGÓ ZSIDÓ. Szm. 
1887. XI. 2. (Sághy Zsigmond). Moóri Sándor jutalomjátéka. 
AHOL UNATKOZNAK. Vj. 3 fv. írta: Pailleron, Edouard. F.: Huszár 

Imre. 
1882. VI. 27. (Aradi Gerő). 
ÁLARCOSBÁL. O. 5 fv. Zene: Verdi, Giuseppe. Szöveg: Francesco Ma-

rfia Piave. F.: Böhm Gusztáv. 
1893. XI. 27. (Zoltán Gyula). 
ALFONZ .ÚR. Vj. 3 fv. írta: Dumas, Alexandre ifj. F.: Paulay Ede 
1908. VI. 25. (Makó Lajos). Csillag Teréz vendégszereplése. 
AZ ÁLLAMTITKÁR. Vj. 3 fv. írta: Bisson, Alexandre. F.: Ambrus Zoltán. 
1897. V. 5. IX. ? (Somogyi Károly). 
AZ ALMAFA. Vj. írta: Bokor József, ifj. 
1902. V. 10. (Kövessy Albert). 
ANGELO, PÁDUA ZSARNOKA. Dr. 4 fv. írta: Hugo, Victor, F.: End-

rődi Sándor. 
1893. XII. 21. (Zoltán Gyula). Donáthné Örsi Aranka jutalomjátéka. 
ANATOL. Vj. 5 fv. írta: Schnitzler, Artur. F.: Bíró Lajos 
1911. V. 23. (Kövessy Albert). 
ANGOT ASSZONY LEÁNYA. Op. 3 fv. Zene: Lecocq, Charles. Szö-

veg: Clairville --, Sirandin — Koning. 
1882. VI. 22. (Aradi Gerő). 1903. V. 28. (Kövessy Albert) Szoyer Ilonka 

vendégszereplése. 
ANGYAL ÉS ÖRDÖG. Npsz. 3 fv. írta: Gerő  Károly. Zene: Lányi Ern ő . 
1889. II. 14. (Sághy Zsigmond). 
ANNUSKA. Vj. 3 fv. írta: Gárdonyi Géza. 
1904. IV. 19. (Kövessy Albert). 
APAJUNE, A VIZITfJNDÉR. Op. 3 fv. Zene: Millöcker, Kart, Szöveg:  

Zell, Friedrich — Genée, Richard. 
1905. V. 27., V. 28. (Kövessy Albert). 
APHRODITTE. Op. Szerz ők: Juhász Gyula — Dési Alfred — Lehel 

Károly. 
1913. IV. 2. (Turi Elemér). R.: Ligeti Lajos. Lásd még: ATALANTA 

cím alatt. 
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APJA LÁNYA. Npsz. 3 fv. Zene: Erkel Elek. Szöveg: Vidor Pál. 
1893. II. 27. (Bokody Antal). 
AZ APJA LEÁNYA. Szm. 3 fv. írták : Bouschinet -- Buinon. F.: Hajó 

Sándor. 
1915. V. (?) 22., V. (?) 23. (Füredi Béla). R.: Gózon Béla. 
APÓSOK. Vj. 3 fv. írta: Gabányi Árpád.' 
1891. VIII. 21. (Fábián László). 
ARANYEMBER. Szm. 5 fv. Szöveg Jókai Mór regénye nyomán. 
1885. V. 23. (Arányi Dezső). 1887. X. 19. (Sághy Zsigmond). 
1893. XII. 19. (Zoltán Gyula). 1896. IV. 5. (Halmay Imre). 
1900. V. 11. (Somogyi Károly). R.: Ua. 1903. VI. 5. (Kövessy Albert). 
1904. V. 18. (Kövessy Albert). Ünnepi előadás Jókai Mór emlékére. 
1916. X. 6., X. 14. du. (Nádasy József). R.: Hídvégi Ern ő . 
ARANYESŐ . Op. 3. fv. Zene: Zerkovitz Béla. Szöveg: Béldi Izor. 
1913. IV. 12., 13., 16., 21. (Turi Elemér). R.: Ligeti Lajos. 
1914. IV. 19. (Füredi Béla). R.: Izsó Miklós. 
ARANYFÁCÁN. Op. 3. fv. Zene: Gilbert, Jean. Szöveg: Arnold -- Bach. 
1917. X. 6., 7., 14. du. (Nádasy József) R.: Remete Géza. 
AZ ARANYHÍD. Vj. 3. fv. írták: Gresac, Fred -- Croisset, Francis de 

F.: Molnár Ferenc. 
1904. IV. 5., V. 16. (Kövessy. Albert). 
AZ ARANYKAKAS. Én. vj. 3 fv. írták: Blumenthal, Oskar - Kadelburg, . 

Gustav. Magyarosította: Fái J. Béla. 
1899. XI. 5. (Somogyi Károly). R.: Ua. 1900. IV. 22. (Somogyi Károly). 

R.: Ua. 1902. IV. 11. (Kövessy Albert). 1904. V. 27. (Kövessy Albert). 
1912. V. 6. (Kövessy Albert). 1915. VI. 6. (Füredi Béla) 

ARANYLAKODALOM. Színj. 8 képben dalokkal és tánccal. Zene: Fekete 
József, szöveg: Beöthy László -- Rákosi Viktor. 

1899. XI. 18., 19. (Somogyi Károly). R.: Balla Kálmán. 1902. V. 8. (Kövessy 
Albert). 1906. VI. 3. (Kövessy Albert). 1910. IV. 17. (Kövessy Albert). 

AZ ARANYPATKÓ. Én. vj. 3 fv. írta: Kadelburg. Gustav. F.: Timár 
Szaniszló. 

1905. IV. 6. (Kövessy Albert). 

AZ ARANY PÓK. Boh. 4 fv. írta: Schönthan, Franz. F.: Benedek Gyula. 
1889. II. 19. (Sághy Zsigmond). 

AZ ARANYPÓK. Op. 3 fv. Zene: Szirmai Albert. Szöveg: Arnold - Bach 
után Gábor Andor. 
1918. IV. 27. (?) (Nádasy József). R.: Ua. V. 1. 

ARANYVIRÁG. Op. 3 fv. Zene: Huszka Jen ő, Szöveg: Martos Ferenc. 
1905. III. 25., IV. 5. (Kövessy Albert), és XII. 26. du. (Szilágyi Dezs ő). 

1907. V. 19. du. (Makó Lajos). 1909. V. 25. (Kövessy Albert). 

AZ ÁRENDÁS ZSIDÓ. Npsz. 3 fv. Zene: Hegyi Béla -- Bátor Szidor. 
Szöveg: Klárné Angyal Ilka. 

1885. V. 17. (Arányi Dezső). 

ÁRMÁNY ÉS SZERELEM. Szm. 5 fv. írta: Schiller, Friedrich. F.: (Paulay 
Ede) (?) 
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1901. VI. 13. (Kövessy Albert). Ifjúsági el őadás. Garay Ilona vendég. 1904. 
V. 30. (Kövessy Albert). 

ÁRTATLAN ZSUZSI. Op. 3 fv. Zene: Gilbert, Jean. Szöveg: May-
D'Esvalliéres. F.: Mérey Adolf. 

1912. II. 27., 28. III. 3., 13. (?) 14. (?), 29. (Kövessy Albert) 
1915. IV. 27. (Füredi Béla). 
ÁRVA ZSUZSKA. Npsz. 3 fv. írta: Lukácsy Sándor. 
1885. XII. (?) (Pesti Ihász Lajos). 
ASZALAI URAM LEÁNYAI. Vj. 4 fv. írta: L'Arronge, Adolf. F.: Ujházi 

Ede. 
1904. V. 2. (Kövessy Albert), 1907. VI. 14. (Makó Lajos). 
ASZFALTBETYÁR. Én. boh. 3 fv. Zene: Barna Izsó. Szöveg: Faragó 

Jenő  - Feld Mátyás. 
1905. III. 26., IV. 9. du. (Kövessy Albert). 
ASSZONY. Szm. 4 fv. írta: Porzsolt Kálmán. 
1907. V. 7. (Makó Lajos). 
AZ ASSZONY VERVE JÓ. Npsz. 3 fv. Zene: Lányi Géza. Szöveg: Lukácsy 

Sándor. 
1894. XII. 2. (Zoltán-Kömley). 
ASSZONYFALÓ. Op. 3 fv. Zene: Eysler, Edmond. Szöveg: Stein. Leo - 

Lindau, Karl. F.: Mérey Adolf. 
1913. III. 8., 9., 24. (Turi Elemér). 
ASSZONYKORTES. Npsz. 3 fv. írta: Pintér Imre. 
1909. V. 29. (Kövessy Albert). 
AZ ASSZONYREGIMENT. Zen. boh. 3 fv. Zene: Rossenzweig Vilmos, 

Szöveg: Reiner Ferenc. 
1901. VI. 7. (Kövessy Albert). 
ATALANTA. Lásd: APHRODITTE. 
AZ ATYAFIAK. Szm. 3 fv. frta : Csíky Gergely. 
1893. II. 20. (Bokody Antal). 
A BABA. Op. 4 fv. Zene: Audran, Edmond. Szöveg: Ordonneau, Maurice. 

F.: Reiner Ferenc. 
1899. XI. 6., 14. (Somogyi Károly). R.: Szilágyi Dezső. XI. 28. 
1900. V. 13., 20. du. (Somogyi Károly) R.: Szilágyi Dezső . 
1902. IV. 22., V. 11. du. (Kövessy Albert). 1903. VI. 8. (Kövessy Albert). 

Hegyi Aranka vendég. 1904. VI. 12. (Kövessy Albert). Küry Klára 
vendég. 1909. V. 30. (Kövessy Albert). 

BABATÜNDÉR. Balett 1 fv. 
1893. XII. 9. (Zoltán Gyula). T. Tolnay Juliska jutalomjátéka. 
BABSZEM JANKÓ AZ EMBEREVŐ  ÓRIÁSOK KÖZÖTT, vagy: a 

gyémánt barlang titka. Tündérrege zenével és tánccal 5 képben. 
1900. IV. 22. du. (Somogyi Károly). 
BACCARAT. Szm. 3 fv. írta: Bernstein, Henri F.: Góth Sándor. 
1906. IV. 17., 23. (Kövessy Albert). 1912. IV. 19. (Kövessy 'Albert). Góth 

Sándor és Góthné Kertész Ella vendégszereplése. 
1915. IX. (?) (Füredi Béla). 
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A BAGDADI HERCEGNŐ . Szm. 3 fv. írta: Dumas, Alexandre ifj.. F.: 
Paulay Ede. 

1885. V. 20. (Arányi Dezs ő). 
BAJAZZÓK. O. 2 fv. Szerz ő : Leoncavallo, Ruggiero. F.: Radó Antal. 
1906. VI. 2. (Kövessy Albert). 
A BÁJOS ISMERETLEN. Op. 3 fv. Zene: Strauss, Oscar, Szöveg: Jacobsen, 

Leopold Stein, Leo. F.: Gábor Andor. 
1916. X. 27., 28. (Nádasy József). R.: Remete Géza. 
A BAJUSZ. Vj. 3 fv. írta: Verő  György. 
1903. V. 5., 6., 10., 21. du. (Kövessy Albert), R.: Ua. 
1904. V. 1., 15. du., 24. (Kövessy Albert). 1905. V. 1. (Kövessy Albert). 

1906. V. 24. (Kövessy Albert). 
BAKALEVÉL. 
1893. III. 26. (Bokody Antal). 
BÁL AZ UDVARNÁL. Op. 3 fv. Zene: Zieher, Carl Maria. Szöveg: Sterk, 

Wilhelm. F.: Hervai Frigyes. 
1913. III. 28. (Turi Elemér). R.: Ligeti Lajos. 

B.A.L.E.K. (Cabinet Piperlin). Op. 3 fv. Zene: Hervé, Florimond Ronger. 
Szöveg: Raymund. H. - Burnai, P. F. : Rákosi Viktor és Makai Emil. 

1899. XII. 4. (Somogyi Károly). R.: Balla Kálmán. 

A BALGA SZŰZ. Szm. 4 fv. írta : Bataille, Henry F.: Ábrányi Emil. 
1911. IV. 19. (Kövessy Albert). 1912. IV. 26. (Kövessy Albert). Márkus 

Emilia vendég. 

A BÁLKIRÁLYNŐ . Op. 2 fv. Zene: Haines, Herbert - Baker, Evelyn. 
Szöveg: Seymour, Hicks - Cosmo, Hamilton. F.: Heltai Jen ő . 

1909. V. 5., 9., 31. du. (Kövessy Albert). 

BÁNK BÁN. Tr. 5 fv. írta: Katona József. 
1895. V. 17. (Halmay Imre). Ifjúsági előadás. 1900. IV. 20. (Somogyi Károly). 

R.: Peterdi Sándor. 1902. III. 31. (Kövessy Albert). 1913. III. 15. 
(Turi Elemér). 

A BÁNYAMESTER. Op. 3 fv. Zene: Zeller, Karl. Szöveg: West, Moritz - 
Held, Ludwig. F.: Márkus József. 

1896. IV. 9., 11. (Halmay Imre). 

A BÁNYÁSZ. Magánjelenet. 
1914. IV. 30. (Füredi Béla). Zilahy Gyula vendég. V. 1. 

BARÁTSÁGBÓL. Vj. 1 fv. írta: Taylor. Tom. F.: Csiky Gergely. 
1881. IV. 26. (Erdélyi Marietta). 1902. IV. 15. (Kövessy Albert). 
1911. V. 17. (Kövessy Albert). 

BÁTORI MÁRIA: Tr. 5 fv. írta: Dugonics András. 
1836. V. 31. (Kőrösy Ferenc). 

BÉBÉ VAGY A HOLD VÁLTOZÁSAI. Boh. 3 fv. írták: Hennequin, 
Alfred. -- D'Najac, Emile. F.: Németh György. 

1885. V. (?). (Arányi Dezs ő). 

BECSTELEN. Szm. 3 fv. írta : Garvay Andor. 
1913. III. 20., 27. (Turi Elemér). 
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A BECSTELENEK. Szm. 3 fv. Írta: Rovetta, Gerolamo. F.: (?) Radó 
Antal. (?) Deréki Antal. 

1897. IV. 27. (Somogyi Károly). 
A BECSÜLET. Szm. 4 fv. Írta: Sudermann, Hermann. F.: Fái J. Béla 
1893. II. 2. (Bokody Antal). XII. 7. (Zoltán Gyula). 1895. V. 14. (Halmay 

Imre). 
BÉLA FUTÁSA. Nemzeti énekes játék 2 fv. írta: Kotzebue, August Fried-

rich von. F.: Cser(e)y Péter. Zene: Ruzsitska József. 
a 1836. VI. 4. (Kőrösy Ferenc). Munkácsiné jutalomjátéka. 

BELLA. Szm. 3 fv. írta: Szomory Dezs ő . 
1913. V. 3. (Turi Elemér). 

BERBER ZSIGA. Én. boh. 3 fv. Zene és szöveg: Révész Ferenc. 
1908. XII. 13., 26. du. (Mezei Kálmán). 

BERKOVITS ÉS TÁRSA. Vaudeville-op. 3 fv. Zene: Raimann, Rudolf. 
Szöveg: Buchbinder, Bernhard. F.: Kövessy Albert. 

1912. III. 28. (Kövessy Albert). 

BERNÁT BÁCSI. Boh. 3 fv. Írták: Friedmann, Armin -- Kottow, Hans. 
F.: Kövessy Albert. 

1917. X. 8., 9. (Nádasy József), R.: Remete Géza. 

BETELJESEDETT. Élőkép. Szerző : Munkácsi Mihály. 
1885. XII. (?) (Pesti Ihász Lajos). 

A BETYÁR KENDŐJE. Npsz. 3 fv. Zene: Nikolits Sándor. Szöveg: Abonyi 
Lajos. 

1881. IV. 28. (Erdélyi Marietta). 1897. IX. 8. (Somogyi Károly). 1903. VI. 9. 
(Kövessy Albert). Hegyi Aranka vendég. 

A BIBLIAS ASSZONY. Op. 3 fv. négy képben. Zene: Roger, Victor. 
Szöveg: Mars, Antony -- Hennequin, Maurice. F.: Heltai Jen ő . 

1899. XII. 11. (Somogyi Károly). R.: Szilágyi Dezs ő. XII. 12. A helybeli 
tűzoltó-egylet javára. 1903. V. 2. (Kövessy Albert). 1909. VI. 5. 
(Kövessy Albert). Parlagi Kornélia jutalomjátéka. -  

A BILINCS. Lásd: BILINCSEK. 
BILINCSEK. Dr. 4 fv. Írta: Reinchenbach, Hermann. F.: Szomory Emil. 
1910. V. 7. (Kövessy Albert). 
BOBHERCEG. Op. 3 fv. Zene: Huszka Jen ő . Szöveg: Martos Ferenc - 

Bakonyi Károly. 
1903. IV. 14., 15., 22., 26., V. 21., 31. du. (Kövessy Albert). 1904. IV. 7., 

22., V. 6., 12. du. (Kövessy Albert). 1905. IV. 24., V. 5. (Kövessy 
Albert). 1906. I. 1. du. (Szilágyi Dezső). IV. 30. (Kövessy Albert). 
1907. IV. 25. (Makó Lajos). 1914. IV. 29. (Füredi Béla). R.: Izsó 
Miklós. 

BOCCACCIO. Op. 3 fv. Zene: Suppé, Franz von. Szöveg: Zell, Friedrich - 
Genée, Richard. F.: Evva Lajos. 

1881. IV. 25. (Erdélyi Marietta). R.: Szabó Bandi. 1882. VI. 3. (Aradi Gerđ). 
1883. IV. (?), 30. (Bogyó Alajos). 1884. V. 10. (Tóth Béla). 1887. X. 29. 
(Sághy Zsigmond). 1891. IV. 8. (Csóka Sándor). 1904. V. 21., 22., 
VI. 3. (Kövessy Albert). 1908. VI. 22. (Makó Lajos). 
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BOHÉMÉLET. Szm. 5 fv. írták: Barriére, Theodore - Murger, Henry. 
F.: Radó Antal. 

1900. IV. 19. (Somogyi Károly). R.: Balla Kálmán. 
BOHÉMSZERELEM. (Musette). Op. 3 fv. Zene: Herblay, Henri. Szöveg: 

Murger, Henry után Ferrier, Paul. F.: Heltai Jen ő . 
1907. V. 22. . (Makó Lajos). 
BOLDOGSÁG. Vj. 3 fv. írták: Bilhaud, Paul - Hennequin, Maurice. 

F.: Martos Ferenc. 
1905. V. 9. (Kövessy Albert). 	 s 
A BOLONDOK GRÓFJA. Boh. 3 fv. Jókai Mór: „Történetek egy ócska 

kastélyban". c. elbeszéléséb ől: írta: - - 
1889. II. 3. (Sághy Zsigmond). 
BOLONDOK HÁZA. Vj. 3 fv. Írták: Lauft, Henrik - Jacobi Viktor. 

F.: Fái J. Béla. (1894) F.: Fenyéri Mór. 
1893. I. 14. (Bokody Antal). 1894. X. 15. (Kömley - Kovács). 
BOLYGÓ GÖRÖG. Op. 3 fv. Zene: Buttykay Ákos. Szöveg: Pásztor Árpád. 
1905. XII. 5. (Szilágyi Dezső). 
A BOR. Szm. 3 fv. Írta: Gárdonyi Géza. 
1901. V. 27., VI. 2. du. (Kövessy Albert). 1902. III. 30. du. (Kövessy Albert). 

1903. IV. 13. du. (Kövessy Albert). 1904. VI. 12. du. (Kövessy Albert). 
1908. VI. 4. (Makó Lajos). Márton Róbert vendég. 

A BOSZORKÁNY. Dr. 5 fv. írta: Sardou, Victorien. F.: Fái J. Béla. 1905. 
V. 3., 8. (Kövessy Albert). 1906. V. 23. (Kövessy Albert). Pataky 
Riza vendég. 

A BOSZORKÁNYVÁR. Op. 4 fv. Zene: Millöcker, Karl. Szöveg: Berla 
Alois, F.: Reiner Ferenc -- Fái J. Béla. 

1895. V. 5. (Halmay Imre). 1896. IV. 18. (Halmay Imre). 1902. IV. 5., V. 4. 
du. (Kövessy Albert). 1903. V. 20. (Kövessy Albert). Verőné Margó 
Célia és Árkossy Vilmos vendégszereplése. 1916. XI. 21. (Nádasy 
József). R.: Remete Géza. 

A BOTRÁNY. Szm. 4 fv. írta: Bataille, Henry. F.: Molnár Ferenc. 
1910. IV. 28. (Kövessy Albert). 
BOZÓTY MÁRTA. Szm. 3 fv. Írta: Csiky Gergely. 
1883. IV. (?) (Bogyó Alajos), 1884. V. 5. (Tóth Béla). 
A BÖLCSŐ . Szm. 3 fv. Írta : Brieux, Eugéne. F.: Gábor Ignác. 
1901. V. 24. (Kövessy Albert). 
BÓREGÉR. Lásd: A DENEVÉR. 
BRANKOVICS GYÖRGY Szj. 5 fv. írta: Obernyik Károly. 
1859. IV. (?), X. (?) (Pázmán - Mihály). 
A BÚBOS PACSIRTA. Szm. 4 fv. írta: Wildenbruch, Ernst (?). F.: Fái 

J. Béla. 
1894. X. 17. (Kömley - Kovács). 1896. X. 30. (Hamlay Imre). 
BUDA GYÖNGYE. Op. 3 fv. Zene: Ascher, Leo. Szöveg: Branner, Julius -

Grünwald, Alfred. F.: Mérey Adolf. . 

1914. IV. 9., 15., V. 10. du. (Füredi Béla). R.: Izsó Miklós. 
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A BUDAI HÁZ. Vj. 3 fv. Írta : Rá skai Ferenc. 
1918. VI. 11. (Nádasy József). 
BUKSI. Én. boh. 3 fv. Zene: Gilbert, Jean. Szöveg: Kraatz, Kurt - Krenn, 

Jean. F.: Harsányi Zsolt. 
1914. III. 28., 29., IV. 26. du. (Füredi Béla), R.: Izsó Miklós. 
BURIDÁN SZAMARA. Vj. 3 fv. Írták: Flers, Robert de - Caillavet, 

Gaston. F.: Molnár Ferenc. 
1910. V. 2. (Kövessy Albert). 

■ 	A BŰNÖS. Szm. 3 fv. Írta: Voss, Richard. F.: Abonyi Árpád. 
1899. XI. 22. (Somogyi Károly). R.: Peterdi Sándor. 
CARMEN. O. 4 fv. Zene: Bizet, Georges. Szöveg: Merimée, Prosper novel-

lája nyomán Meilhac, Henry Halévy, Ludovic. F..: Id. Ábrányi 
Emil. 

1909. V. 1. (Kövessy Albert). VI. 1. Mihályi Ern ő  vendég. 1914. V. 7. (Füredi 
Béla). R.: Izsó Miklós. 

A CÁRNŐ . Szm. 3 fv. Írták: Bíró Lajos - Lengyel Menyhért. 
1912. IV. 25. (Kövessy Albert), Márkus Emilia vendég. 1914. IV. 8. 

(Füredi Béla). R.: Izsó Miklós. 

CASANOVA. Op. 3 fv. Előjátékkal. Zene: Barna Izsó. Szöveg: Faragó Jen ő  
1903. VI. 13., 14. (Kövessy Albert). 1904. V. 17. (Kövessy Albert.). 1907. 

16. (Makó Lajos). 1908. V. 3. du. (Makó Lajos). 

CELESTIN APÓ. Op. 3. fv. Zene: Audran, Edmond. Szöveg: Ordonneau, 
Maurice - Kéroul, Henri. F.: Makai Emil - Reiner Ferenc. 

1897. IX. 25. (Somogyi Károly) . 

CIFRA NYOMORÚSÁG. Szm. 4 fv. Írta: Csiky Gergely. 
1882. V. 31., VI. 12. (Aradi Gerő). 1908. V. 29. (Makó Lajos). 

A CIGÁNY. Npsz. 3 fv. Zene: Doppler Károly. Szöveg: Szigligeti Ede 
1859. X. (?) (Pázmán Mihály). 
1893. II. 19. (Bokody Antal). 1894. XI. 29. (Zoltán-Kömley). 1900. IV. 16. 

(Somogyi Károly) R.: Ua. 1902. IV. 13. (Kövessy Albert). (Zene: 
Szerdahelyi Kálmán). 1907. VI. 16. du. (Makó Lajos). 

CIGÁNY MARCSA Lásd: CIGÁNYÉLET. 

CIGÁNY PANNA. Npsz. 3 fv. Kísérőzene: Serly Lajos. Szöveg: Almási 
Tihamér. 

1885. V. (?) (Arányi Dezső). 

A CIGÁNYBÁRÓ. Op. 3 fv. Zene: Strauss, Johann. Szöveg: Jókai Mór 
után Schnitzer, Ignaz. F.: Ger ő  Károly - Radó Antal. 

1887. X. 15., 17. (Sághy Zsigmond). 1888. VIII. (?) (Borsodi Vilmos), 
1889. II. 13. (Sághy Zsigmond). 1890. IV. 26. (Csóka Sándor). 
1891. III. 31. (Csóka Sándor). 1896. X. 10. (Halmay Imre). 1897. 
VIII. 26., IX. 6. (Somogyi Károly). 1900. V. 3. (Somogyi Károly). 
R.: Szilágyi Dezs ő . 1902. III. 30. (Kövessy Albert). V. 8. du. 1903. 

1. (Kövessy Albert). 1904. IV. 4., V. 8. du. (Kövessy Albert). 
1905. III. 31., XII. 20. (Szilágyi Dezs ő). Réthy Laura vendég. 1906. 
IV. 16. du. (Kövessy Albert). 1907. V. 12. du. (Makó Lajos). 1908. VI. 
19. (Makó Lajos). 1909. VI. 3. (Kövessy Albert). Mihályi Jenő  vendég. 
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1913. II. 22., III. 9. du. (Turi Elemér). R.: Ligeti Lajos. 1914. XII. 6 
du. (Nádasy József). 1916. XI. 5. (Nádasy József). R.: Remete Géza. 
1917. XI. 6., 25. du. (Nádasy József). R.: Remete Géza. 1918: VI. 9. 
(Nádasy József). 

CIGÁNYÉLET. Npsz. 3 fv. Zene és szöveg: Dankó Pista. 
1904. IV. 10., 24. (Kövessy Albert). R.: Déri Béla. Máriássy Miksa zenekara. 

CIGÁNYPRIMÁS. Op. 3 fv. Zene: Kálmán Imre. Szöveg: Brammer, 
Julius - Grünbaum, Fritz. F.: Harsányi Zsolt. 

1913. IV. 19., 20., 23., 28., V. 4. du. (Turi Elemér). 1914. III. 26., IV. 12. 
(Füredi Béla). R.: Izsó Miklós. 1915. V. 8., 25. du. (Füredi Béla), 
1916. X. 8. du. XII. 8. (Nádasy József). 1918. VI. 3. (Nádasy József). 

CIGÁNYSZERELEM. Op. 3 fv. Zene: Lehár Ferenc. Szöveg: Willner, 
A. M. - Bodansky, Robert. F.: Gábor Andor. 

1911. IV. 26., 27. (Kövessy Albert). 1912. III. 5. (Kövessy Albert). Horváth 
Kálmán vendég. 1913. V. 4. (Turi Elemér). 1915.1.X. 11. (?), XII. 12., 
(?), (?). 

CIKLAMEN. Szj. 3 fv. írta: Gábor Andor. 
1916. X. 23., 30. (Nádasy József). R.: Remete Géza. 

CIRKUSZ. Op. 3 fv. Zene: Eysler, Edmund. Szöveg: Bodansky, Robert -- 
Thelen. F.: Kövessy Albert. 

1913. IV. 8., 13. du. (Turi Elemér): 

A CITERÁS. Op. 3 fv. Zene: Konti József. Szöveg: Csiky Gergely után 
Murai Károly. 

1897. IX. 21. (Somogyi Károly). 

CONSTANTIN ABBÉ. Vj. 3 fv. írták: Halévy, Ludovic - Crémieux, 
Hector - Decourcelle, Pierre. F.: Paulay Ede. 

1902. V. 20. (Kövessy Albert), Ujházi Ede vendég. 

CORIOLANUS. Tr. 5 fv. írta: Shakespeare, William. F.: Pet őfi Sándor. 
1895. X. 18. (Halmay Imre). 

A CORNEVILLE-I HARANGOK. Op. 4 fv. Zene: Planquette, Robert, 
Szöveg: Clairville, Louis-Francois - Gabet, Charles. F.: Rákosi 
Jenő . 

1881. V. (?), 10. (Erdélyi Marietta). 1882. V. 29., VII. (?) (Aradi Ger ő). 
1883. IV. 21. (Bogyó Alajos). 1885. XII. (?) (Pesti Ihász Lajos) 
1893. III. 3. (Bokody Antal). 1895. V. 26. (Halmay Imre) (?). 1897. IX. 
(?) (Somogyi Károly). 1900. V. 10. (Somogyi Károly). R.: Pintér 
Imre. Szilágyi Dezső  jutalomjátéka. 1902. VI. 6. (Kövessy Albert). 
1903. VI. 6. (Kövessy Albert). 1904. IV. 14. 17. du. (Kövessy Albert). 
1905. IV. 23. (Kövessy Albert). 1906. V. 2. (Kövessy Albert), V. 6. du. 
Schubert Márton vendég. 1908. V. 2. (Makó Lajos). XII. 29. (Mezei 
Kálmán). Schubert Márton vendég. 1909. I. 14. (Mezei Kálmán) 
Mihályi Ernő  vendég. 

CRAMPTON MESTER. Vj. 5 fv. írta: Hauptmann, Gerhart. F.: Karc-
zag Vilmos. 

1902. V. 24. (Kövessy Albert). Ujházi Ede vendég. 
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A CREMONAI HEGEDŰS. O. 2 fv. Zene: Hubay Jen ő . Szöveg: Coppée, 
Francois - Beauclair. F.: Ábrányi Emil. 

1897. V. 8. (Somogyi Károly). 

CYRANO DE BERGERAC. Dr. 5 fv. írta: Rostand Edmond. F.: Ábrányi 
Emil. 

1901. V. 28., VI. 3. (Kövessy Albert). R.: Almássy Endre. 1908. V. 16. (Ma-
kó Lajos). 

A CSAPODÁR. Vj. 3 fv. írta: Sardou, Victorien. F.: Berczik Árpád 
- Fésűs György. 

1893. III. 22. (Bokody Antal) Bánfalvy  Béla jutalomjátéka. 

CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ . Op. 3 fv. Zene: Kálmán Imre. Szöveg: Stein, 
Leo - Jenbach, Bela. F.: Gábor Andor. 

1917. X. 18., 19., 20., 21., 27., 28. XI. 15., 24. du. (Nádasy József). R.: 
Remete Géza. 1918. VI. 7., 8., 12. (Nádasy József). 

A CSÁSZÁR KATONÁI. Dr. 5 fv. írta: Földes Imre. 
1908. XII. 28. 1909. I. 6. (Mezei Kálmán). 1909. V. 28. (Kövessy Albert). 

A CSÁSZÁRNŐ . Op. 3 fv. Zene: Granishstadten, Bruno. Szöveg: Bodansky, 
Robert - Jacobson, . Leopold. F.: Gábor Andor. 

1916. X. 7., 8., 15. du. XI. 13. (Nádasy József). R.: Remete Géza. 1917. 
XI. 12., 18. du. (Nádasy József). R.: Remete Géza. 1918. V. 15., 
V. 12. du. (Nádasy József). R.: Rónai Imre. 

A CSEPERKEKALAP. Npsz. 3 fv. Zene: Erkel Elek. Szöveg: Pap János. 
1893. XI. 27. (Zoltán Gyula). 

A CSEPÜRÁGŐK. Op. 3 fv. Zene: Ganne, Louis. Szöveg: Ordonneau, 
Maurice. F.: Makai Emil. 

1905. IV. 13., (Kövessy Albert). 

CSERNI GYÖRGY. Npsz. 3 fv. írta: Balog István. 
1836. V. 27. (Kőrösy Ferenc). K őrösyné Katalin jutalomjátéka. 
1859. X. ? (Pázmán Mihály). 

CSICSÓNÉ. Npsz. 3 fv. Kísér őzene: Szabados Béla. Szöveg: Hetényi 
Béla. 

1885. V. (?) (Arányi Dezs ő). 

A CSIKÓS. Npsz. 3 fv. Zene: Szerdahelyi József. Szöveg: Szigligeti Ede. 
1859. X. ? (Pázmán Mihály). 
1893. III. 5. (Bokody Antal). XII. 10. (Zoltán Gyula). 1896. X. 2. (Halmay 

Imre). 1900. IV. 15. (Somogyi Károly). R.: Ua. 

CSIKÓSOK BÉCSBEN. Szm. 5 fv. Írta: Kohányi Frigyes. Átdolgozta: 
Vihari Elemér. 

1883. IV. 22. (Bogyó Alajos). 

CSILLAGHULLÁS. Npsz. 3 fv. Zene: Bokor József ifj. Szöveg: Rátkay 
László. 

1893. X. 21. (Kömley - Kovács )• 
CSILLAGOK BOLONDJA. Op. 3 fv. Zene: Lehár Ferenc. Szöveg: Löh-

ner, Fritz - Willner, A. M 
1917. XI. 16., 17., 18. (Nádasy József). R.: Remete Géza. 
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CSITRI. Vj. 4 fv. írták: Weber, Pierre - Gorose, Henri de. F.: Heltai 
Jenő . 

1912. II. 7., 23. (Kövessy Albert). IV. 24. Hegedűs Gyula vendég. 1916. 
X. 5. (Nádasy József). 

CSIZMADIA MINT KÍSÉRTET. Npsz. 3 fv. Írta: Szigeti József. 
1905. XII. 10. du. (Szilágyi Dezső). 

A CSODAGYEREK. Boh. 3 fv. írták: Gevault, Paul - Charvay, Robert. 
F.: Molnár Ferenc. 
1904. IV. 13. (Kövessy Albert). 1915. VI. 4. (Füredi Béla). 
CSÓKKIRÁLY. Op. 3 fv. Zene: Sztojanovics Jen ő . Szöveg: Orbán Dezső . 
1908. XII. 6., 7., 18., 25. du. (Mezei Kálmán). 1909. IV. 12. (Kövessy Al-

bert). 
A . CSOKOLÁDÉKATONA. Op. 3 fv. Zene: Strauss, Oscar. Szöveg: 

Bernaur - Jacobson. F.: Gábor Andor (?). 
1917. X. 24., 25. (Nádasy József). R.: Komlós Vilmos. 1918. VI. 10. (Ná-

dasy József). 
CSÓKON SZERZETT VŐLEGÉNY. Én. boh. 3 fv. Zene: Serly Lajos. 

Szöveg: Szigeti József. 
1884. V. 11. (Tóth Béla), 1901: VI. 2. (Kövessy Albert). 1904. IV. 4. du. 

(Kövessy Albert). 
CSÓKSZANATÓRIUM. Op. 3 fv. Szerzők: Baron Dezső  - Felner Pál 

-- Liptai Imre. 
1913. III., 4., 6., 23. du. (Turi Elemér). 
A CSÖPPSÉG. Vj. 3 fv. Zene: Marton Géza. Szöveg: Fényes Samu. 
1905. XII. 27. (Szilágyi Dezs ő). 1906. IV. 20., VI. 3. du. (Kövessy Albert). 
A DENEVÉR. Op. 3 fv. Zene: Strauss, Johann. Szöveg: Haffner, Karl 

Genée Richard (?) vagy Meilhac, Henry - Halévy, Ludovic . 
F.: Evva Lajos. 

1882. VI. 15. (Aradi Gerő), Munkácsi Gyula jutalomjátéka. 1891. III. 20. 
(Csóka Sándor). 1897. V. 15. (Somogyi Károly). 1899. XI. 14. (So-
mogyi Károly). 1900. V. 6. (Somogyi Károly). R.: Ua. 1902. IV. 
8. (Kövessy Albert). 1903. V. 29. (Kövessy Albert) Szoyer Ilonka 
vendég. VI. 17. Sziklai Szeréna vendég. 1904. V. 3., 13. (Kövessy 
Albert). 1905. V. 16. (Kövessy Albert). 1906. V. 15. (Kövessy Albert). 
1907. VI. 13. (Makó Lajos), 1908. VI. 20. (Makó Lajos). 1915. IX. 
(?) (Füredi Béla). 1918. V. 28., 29. (Nádasy József). R.: Ua. 

DERÉK FRIDOLIN. Op. 3 fv. Zene: Gabriel, Max. Szöveg: Okonkovsky, 
Georg. F.: Harsányi Zsolt. 

1916. X. 15., 16. (Nádasy József). R.: Remete Géza. 
DÉRYNÉ IFJASSZONY. Szj. 3 fv. Írta: Herczeg Ferenc. 
1907. V. 11. (Makó Lajos). 
A DEZENTOR. Népies látvány 3 fv. Zene: Konti József. Szöveg: Rá-

kosi Viktor. 
1887. X. 23. (Sághy Zsigmond). 
DIÁKÉLET. Énekes szm. 5 fv. Írta: Meyer Förster, Wilhelm. F.: Már-

ton Miksa. 
1905. IV. 1., 10. (Kövessy Albert). 1906. V. 25. (Kövessy Albert). 
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DIÁKHERCEGNŐ . Op. 3 fv. Zene - Reinhardt, Heinrich. Szöveg: Will- 
ner, Alfred Maria. - Bodansky, Robert. F.: Komor Gyula. 

1914. III. 20., 21., IV. 12. du. (Füredi Béla). R.: Izsó Miklós. 
DIÁKKISASSZONYOK. Op. 3 fv. 4 képben. Zene: Varney, Louis. Szö- 

veg: Cottens, Victor, de - Gevault, Paul. F.: Makai Emil. 
1899. XII. 8. (Somogyi Károly). R.: Balla Kálmán. 
DIPLOMÁS KISASSZONYOK. Én. életkép 3 fv. Zene: Barna Izsó 

Szöveg: Kövessy Albert. 
1901. VI. 12. (Kövessy Albert) K. Tarnay Leona és Kömley Gyula juta-

lomjátéka. 
DIURNISTA. Vj. 4 fv. Kísérőzene: Rosner Vilmos, Szöveg: Kövessy 

Albert. 
1893. XI. 29. (Zoltán Gyula). 
DOBOZI HALÁLA. Némakép. 
1836. V. 26. (Kőrösy Ferenc). 
DOKTOR KLAUS. Vj. 4 fv. írta: L'Arronge, Adolf. F.: Follinusz János. 
1908. VI. 29. du. (Makó Lajos). 
DOKTOR PIPITÉR ÉS A SZOLGÁJA, vagy Négy vőlegény és egy meny-

asszony. Vj. 3 fv. írta: Gleich, Jozeph Alois. F.: Baranyi . Péter. 
1836. VI. 5. (Kőrösy Ferenc). 
DOKTOR ÚR. Boh. 3 fv. írta: Molnár Ferenc. 
1903. IV. 16. V. 23., (Kövessy Albert). 1905. XII. 4. (Szilágyi Dezső). 1908. 

V. 12. (Makó Lajos). 
DOLLÁRKIRÁLYNŐ . Op. 3 fv. Zene: Fall, Leo. Szöveg: Willner, Al-

fred Maria - Grünbaum, Fritz. F.: Faragó Jen ő . 
1908. XII. 11., 16., 1909. I. 1. du. (Mezei Kálmán). IV. 21. V. 20. du. (Kö-

vessy Albert). 1910. IV. 1., 8. du. (Kövessy Albert). 
DOLLY. Én. vj. 3 fv. írta: Christiernsson, Carl Henrik. F.: Kövessy Al-

bert. 
1901. V. 30. (Kövessy Albert). 
A DOLOVAI NÁBOB LEÁNYA. Szm. 5 fv. írta: Herczeg Ferenc. 
1894. X. 20. (Kömley - Kovács). 1895. V. 23. (Halmay Imre). 1902. V. 

16. (Kövessy Albert). 1906. V. 14. (Kövessy Albert). 1907. V. 20. 
(Makó Lajos). 1915. V. 12. (Füredi Béla). 

DON CÉZÁR. Op. 3 fv. Zene: Bellinger, Rudolf. Szöveg: Walther, Oskar. 
F.: Mérey Adolf. 

1907. V. 8. (Makó Lajos). 
A DRÓTOSTÓT. Op. 2 fv. Előjátékkal. Zene: Lehár Ferenc. Szöveg: 

Leon, Victor. F.: Mérey Adolf - Ruttkay György. 
1904. IV. 3., 16., 29. V. 22. du. (Kövessy Albert). 1905. IV. 30. (Kövessy 

Albert). 1913. III-. 16. (Turi Elemér). 
DURAND ÉS DURAND. Vj. 3. fv. írták: Ordonneau, Maurice - Vala-

breque, Albin. F.: Kürthy Emil. 
1897. V. '7. (Somogyi Károly). 
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ÉDES GRIZETTEK. Op. 1. fv. Szerz ő : Reinhardt, Heinrich. 
1910. IV. 18. (Kövessy Albert). 
ÉDES ÖREGEM. Op. 1 fv. Zene: Falí, Leo. Szöveg: Wilhelm, Julius. 
1911. V. 17. (Kövessy Albert). 
ÉDES TEHER. Én. vj. 3 fv. Szerz ő : Heltai Jenő . 
1913. IV. 27. (?) (Turi Elemér). 
AZ EGÉR. Vj. 1 fv. Szöveg: Bánóczy E. 
1902. I. 29. (Szeccesziós Színház). 
EGY ANGOL DETEKTÍV ÉLMÉNYEI - 3 képben. Szerz ő : Naugh-

ton, Harold Mac. F.: Zborai Aladár. 
1906. V. 1. (Kövessy Albert). 
EGY BOLOND GONDOLAT. Én. boh. 4 fv. írta: Laufs, Karl. F.: Mak-

róczy J. 
1905. III. 26. du. (Kövessy Albert). 
EGY ÉJ PÁRIZSBAN. (Vera Violetta). Op. 2 fv. Zene: Eysler, Edmund, 

Szöveg: Stein, Leo. F.: Mérey Adolf. 
1910. IV. 18. (Kövessy Albert). 1916. X. 24., 29. du. (Nádasy József). R.: 

Remete Géza. 
EGY ÉJ VELENCÉBEN. Op. 3 fv. Zene: Strauss, Johann. Szöveg: 

Zell, Friedrich - Genée, Richard. F.: Fái J. Béla - Reiner Ferenc. 
1887. X. 31. (Sághy Zsigmond). 
EGY KIS VIHAR. Vj. 1 fv. Írta: Dreyfus, Alfred. 
1902. V. 15. (Kövessy. Albert). Jótékonycélú el őadás az újvidéki jótékony 

nőegyletek segélyez ő-pénztára javára. 
EGY MAGYAR NÁBOB. Szj. 5 fv. Jókai Mór regénye alapján írta: He-

vesi Sándor. 
1916. XI. 25., 26. (Nádasy József). R.: Hídvégi Ern ő . 
EGY TEST, EGY LÉLEK. Szm. 3 fv. írta: Kóbor Tamás. 
1915. X. 12. (?) (Füredi Béla). 
EGY ÜGYVÉD ELSŐ  PÖRE. Vj. 3 fv. Írta: Megyeri Dezs ő . 
1900. V. 1. (Somogyi Károly). R.: Peterdi Sándor. 
EGYSZER VOLT... Op. 4 fv. Zene: Kolló és Bredschneider, Willy Wal- 

ter. Szöveg: Bernauer - Schantzer. F.: Harsányi Zsolt. 
1916. XI. 9. X. 10. (Nádasy József). R.: Remete Géza. 
ÉJJEL AZ ERDŐN. Npsz. 3 fv. Zene: Szentirmay Elemér. Szöveg: Rá-

kosi Jenő . 
1894. X. 24. (Kömley - Kovács). 
ÉJJELI MENEDÉKHELY. Szm. 4 fv. írta: Gorkij, Makszim. F.: Abonyi 

Árpád (?). 
1904. V. 10. (Kövessy Albert). 
AZ ÉJJELI ŐR. Boh. 3 fv. írták: Armont 	Nancey. F.: Méreg Adolf. 
1915. IX. 7. (Füredi Béla). 
ELEKTRA. Tr. 5 fv. írta: Sophoklés. F.: Csiky Gergely. 
1896. X. 15. (Halmay Imre). 1913. III. 29. du. (Turi Elemér). Ifjúsági el őadás. 
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AZ ELEVEN ÖRDÖG. Op. 3 fv. Zene: Konti József. Bayard, Jean-Fran- 
cois -- Dumanoir, Philippe-•Francois, „Le viconte de Letorrie-
res" c. vj. után átdolgazta: Deréki Antal . 

1890. V. 10. (Csóka Sándor). Verőné Margó Célia jutalomjátéka. 
1891. III. 23. (Csóka Sándor). 1900. V. 9. (Somogyi Károly). R.: Szilágyi 

Dezső . Konti József zeneszerz ő  és karmester 25 éves jubileuma al-
kalmából. 1901. V. 29. (Kövessy Albert), 1904. V. 23. (Kövessy Albert). 

Keleti Juliska vendég. 1907. V. 10. (Makó Lajos). 
AZ ELKÉNYEZTETETT FÉRJ. Vj. 1 fv. Írta: Thiboust, Lambert. F.: 

Szerdahelyi Kálmán. 
1884. V. '7. (Tóth Béla). 
ELNÉMULT HARANGOK. Szj. 4 fv. Írták: Rákosi Viktor - Malonyai 

Dezső . 
1907. V. 28. VI. 7. (Makó Lajos) 
AZ ELNÖKNÉ. Boh. 3 fv. Írták: Weber, Pierre - Hennequin, Mauríce. 

F.: Karinthy Frigyes. 
1913. IV. 10., 22. (Turi Elemér). 
AZ ÉLŐ  HALOTT. Lásd: ÉLŐ  HOLTTEST. 
ÉLŐ  HOLTTEST. Szm. 12 képben. Írta: Tolsztoj, Lev Nyikolájevics. 

F.: (?) Pásztor Árpád, (?), Vajda László. 
1912. II. 6., 16. III. 3. du. (Kövessy Albert). 
AZ ELSŐ  VIHAR. Szm. 4 fv. Írta: Herczeg Ferenc. 
1900. V. 15. (Somogyi Károly). R.: Balla Kálmán. 
AZ ELVÁLT ASSZONY. Op. 3 fv. Zene: Fall, Leo. Szöveg: Leon, Victor. 

F.: Gábor Andor. 
1910. IV. 6., 9., 23. (Kövessy Albert). 1912. III. 2., 10: du. (Kövessy Albert), 

1915. VI. 5. (Füredi Béla). 
AZ EMBER TRAGÉDIÁJA. Drámai költemény. Írta: Madách Imre. 
1903. IV. 12., 13. (Kövessy Albert). 
ÉN, TE, : Ő ! Op. 3 fv. Zene: Terrasse, Claude. Szöveg: Flers, Robert - 

Caillavet, Gaston. F.: Heltai Jen ő . 
1905. XII. 14. (Szilágyi Dezső . R.: Ua. 
Az ÉNEKTANÁRNÁL. Írta: Kőváry Gyula. Lásd: MŰVÉSZESTÉLY. 
1916. VIII. 
ERDÉSZLEÁNY. Op. 3 fv. Zene: Jarno, Georg. Szöveg: Buchbinder, 

Bernat. F.: Révész Ferenc. 
1909. V. 18., 19., 23., 27., VI. 4., 10. du. (Kövessy Albert). 
1910. IV. 16., 29. (Kövessy Albert). 1913. II. 23. du. (Turi Elemér). 
AZ ERÉNY ÚTJAI. Vj. 3 fv. Írták: Fíers, Robert - Caillavet, Gaston. 

E: Molnár Ferenc. 
1904: V. 4. (Kövessy Albert). 
ESZMÉNYI FÉRJ. Szm. 4 fv. Írta: Wilde, Oscar. F.: (?) Molly Tamás. 

(?) Mihály József. 
1907. V. 31. (Makó Lajos). 
ESZMERALDA. Dr. 6. szakaszban. Victor Hugo nyomát Írta: Pály Elek. 
1896. IV. 20. (Halmay Imre). 
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ÉVA. Op. 3 fv. Zene: Lehár Ferenc. Szöveg Willner, Alfred Marfia --
Bodansky, Robert. F. Gábor Andor. 

1913. II. 23., 27. III. 16. du. (Turi Elemér). R. Ligeti Lajos. 
1914. III. 17., 29. du. (Füredi Béla). 1915. IV. 17., V. 13. du. (Füredi Béla). 

1918. V. 24., 25. VI. 16. du. (Nádasy József). R.: Remete Géza. 

ÉVIKE. Vj. 3 fv. írta Ott, O. F.: Hajó Sándor. 
1916. XII. (?) Nádasy József). 
1913. Szm. 3 fv. írta Bíró Lajos. 
1914. V. 13. (Füredi Béla). R.: Majtényi László. 
1849. és 1867. Néma képlet. 
1896. X. 6. (Halmay Imre). 

AZ EZRED APJA. Én. boh. 3 fv. Zene: Stephanidesz Károly. Szöveg: Mo-
nezy, Eon - Durieux. F.: Heltai Jen ő . 

1912. III. 11., 17. (Kövessy Albert). 

AZ EZRES BANKÓ. Npsz. 3 fv. Zene: Konti József. Szöveg: Margitay 
Dezső . 

1887. XI. 3. (Sághy Zsigmond). 

EZÜSTPILLE. Én boh. 3 fv. Zene: Szirmai Albert. Szöveg : Arnold - Bach. 
Magyar színre alkalmazta Gábor Andor. 

1914. XII. 5. (Nádasy József). 

A FALU ROSSZA. Npsz. 3 fv. Zene: Erkel Gyula. Szöveg: Tóth Ede. 
1881. IV. 24. (Erdélyi Marietta). 1883. V. 20. (Bogyó Alajos). 1884. V. 12. 

(Tóth Béla). 1887. XI. 6. (Sághy Zsigmond). 1893. II. (?) (Bokody 
Antal). 1897. V. 2. (Somogyi . Károly). 1899. XI. 23. (Somogyi Ká-
roly). R.: Ua, Fáji Fáy Zoltánné műkedvelő  vendégfellépte. 
1903. IV. 24. (Kövessy Albert). 1904. IV. 8. (Kövessy Albert). 1905, 
IV. 2. du. (Kövessy Albert). 1906. V. 7. (Kövessy Albert). 1908. 
VI. 13. (Makó Lajos). 

FRANCHON ASSZONY LEÁNYA. Op. 4 fv. Zene: Warney, Louis. 
Szöveg: Liorat, Armand -- Busnach, William - Fonteny, Albert. 
F.: Fái J. Béla - Reiner Ferenc. 

1895. X. 19. (Halmay Imre) 

FARKAS. Vj. 3 fv. írta: Molnár Ferenc. 
1913. II. 26., 28. III. 31. (Turi Elemér). 1915. IX. 13. (Füredi Béla) 
FATINICZA. Op. 3 fv. Zene: Suppé, Franz von. Szöveg: Zell, Friedrich 

- Genée, Richard. F.: Evva Lajos - Rákosi Jen ő . 
1882. VI. 5. (Aradi Gerő). 1883. IV. 23. (Bogyó Alajos). 1897. V. 11. (So-

mogyi Károly). 1908. V. 21. (Makó Lajos). 
FÁTUM. Szm. 3 fv. írta: Zsíros István. 
1908. V. 1. (Makó Lajos). 
A FAUN. Vj. 3 fv. írta: Knoblauch, Edward. F.: Sebestyén Károly. 
1913. II. 24., III. 3, 12., 26. (Turi Elemér). 1916. XI. 8. (Nádasy József). 

R.: Remete Géza. 1918. V. 29. (Nádasy József) R.: Remete Géza. 
FAUST. O. 4 fv. Előjátékkal. Zene: Gounod, Charles. Szöveg: Goethe 

után Barbier, Jules - Carré, Michael. 
1905. IV. 4. (Kövessy Albert). 1906. IV. 28. (Kövessy Albert). 
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FAUST. Opera paródia 5 képben. Szerz ő : Hopp Gyula. 
1893. I. 17. (Bokody Antal) 

FECSKEFÉSZEK. Op. 3 fv. Zene: Herblay, Henri. Szöveg: Ordonneau, 
Maurice. F.: Mérey Adolf. 

1905. XII. 12., 25. du. (Szilágyi Dezs ő). 

FEDORA. Dr. 4 fv. írta: Sardou, Victorien. F.: Paulay Ede. 
1884. V. 22. (Tóth Béla). 1885. V. (?) (Arányi Dezs ő). 1895. V. 22. (Hal- 

may Imre). 1917. X. 31. (Nádasy József). R.: Hídvégi Ern ő  
FEHÉR ANNA. Betyártörténet 3 fv. írta: Gárdonyi Géza. 
1906. I. 1. (Szilágyi Dezs ő). 1907. V. 5. (Makó Lajos). 

A FEKETE GYÉMÁNTOK. Szm. 5 fv. Jókai Mór regénye .nyomán. 
1885. XII. 17. (Pesti Ihász Lajos) 

FEKETE VÉR. Szm. 5 fv. írta: Jókai Mór. 
1899. XI. 13. (Somogyi Károly). R.: Balla Kálmán. 

FELESÉGÜNK. Vj. 3 fv. írta: Balázs Sándor. 
1914. IV. 17. (Füredi Béla). R.: Majtényi László. 

FELHŐ  KLÁRI. Npsz. 3 fv. Zene: Erkel. Szöveg: Rátkay László. 
1887. X. 16. (Sághy Zsigmond). 1889. II. 23. (Sághy Zsigmond). Bényeiné 

Harmath Emma jutalomjátéka. 1891. IV. 5. (Csóka Sándor). 1893 
XII. 5. (Zoltán Gyula). 1897. IV. 6. (Halmay Imre). 1903. V. 31. 
Kövessy Albert). 1915. IV. 18., 25. du. (Füredi Béla). 

FENEGYEREKEK. (Gigerlik) Én. boh. 4 fv. Zene: Znojemszky Gyula. 
Szöveg: Wimmer, Friedrich. J. Magyar színre alkalmazta Szírmai 
Imre. 

1891. III. 22. (Csóka Sándor). 
A FENELÁNYOK. Boh. 4 fv. Zene: Kerner J. Szöveg: Lukácsy Sándor. 
1893. I. 15. (Bokody Antal). 1904. V. 15., 29. du. (Kövessy Albert). 

A FÉRJEK ISKOLAJA. Vj. 3 fv. írta: Moliére, Jean Baptiste Poquelin 
F.: Szász Károly. 

1894. XI. 28. (Zoltán -- Kömley). 
FÉSZEK A VIHARBAN. Vj. 3 fv. írta: Grübaum, Fritz -- Sterk, Wil-

helm. F.: Gábor Andor. 
1915. V. 7. (Füredi Béla). 
FLIRT NAGYSÁM. Szm. 3 fv. írták: Gevault, Paul - Beer. F.: Molnár 

Ferenc. 
1904. IV. 28. (Kövessy Albert). 

FLÓRA ÜNNEPE. Néma kép. 
1836. V. 27. (Kőrösy Ferenc). 

FOLT, AMELY TISZTÍT, Dr. 4 fv. írta: Echegaray, Jose. F.: Patthy 
Károly. 

1899. XI. 7. (Somogyi Károly). R.: Ua. 1901. VI. 20. (Kövessy Albert). 
Makó Ayda jutalomjátéka. 1902. VII: 14. (Janovics Jenő  dr.), Már-
kus Emilia vendég. 1909. IV. 30. (Kövessy . Albert). 1916. X. 18. 
(Nádasy József). R.: Hídvégi Ern ő . 
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FORGÓSZÉL KISASSZONY. Én. boh. 3 fv. Szerz ők: Stobitzer - Krantz. 
F.: Kövessy Albert. 

1903. V. 16., 22. (Kövessy Albert). 
FORRADALMI NÁSZ. Dr. 3 fv. írta: Sophus, Michaelis. F.: Homonnai 

Albert. 
1909. IV. 14. (Kövessy Albert). 
FORTUNIO DALA. Op. 1 fv. Zene: Offenbach, Jacques. Szöveg: Cré- 

mieux, Hector -- Halévy, Ludovic. F.: Csepreghi Lajos. 
1891. IV. 7. (Csóka Sándor). Ifj. Bokor József jutalomjátéka. 
A; FŐKONZUL. Op. 3 fv. Zene: Reinhardt, Heinrich. Szöveg: Landes-

berg, Alexander -- Stein, Leo. F.: Bokor József. 
1904. VI. 5.; 7. (Kövessy Albert). 
A FÖLD. Szm. 3 fv. írták: Kemechey Jen ő  -- Malonyai Dezs ő . 
1903. VI. 2. (Kövessy Albert). Benedek . Gyula 30 éves színészi jubileuma. 
FÖSVÉNY. Vj. 5 fv. írta: Moliére, Jean Baptiste Poquelin. F.: Hevesi 

Sándor. 
1893. II. 22. (Bokody Antal). F.: Kazinczy Gábor. 1905. XII. 8. (Szilágyi 

Dezső). 1908. V. 15. (Makó Lajos). Ifjúsági el őadás. 1913. III. 12. 
du. Turi Elemér). Ifjúsági el őadás. 

FRANCILLON. Szm. 3 fv. Írta: Dumas, Alexandre ifj. F.: Paulay Ede. 
1890. V. 6. (Csóka Sándor). 1893. I. 13. (Bokody . Antal.) 1896. IV. 23. (Hal- 

may Imre). 1897. IX. 22. ( Somogyi Károly). 1905. IV. 27. (Kövessy 
Albert). 

FRIGYESI ELEK, vagy: Menet a vashámorba. Szj. 5 fv. írta: Holbein, 
Franz Ignaz. F.: Láng Ádám. 

1836. VI. 7. (Kőrösy Ferenc). 
FRIZZO FREGOLI. Magánjelenet. 
1904. V. 5. (Kövessy Albert). Latabár Árpád. 
A FURCSA HÁBORÚ. Op. 3. fv. Zene: Strauss, Johann. Szöveg: Zell, 

Friedrich -- Genée, Richard. F. Evva Lajos. 
1883. IV. 4. V. 1. (Bogyó Alajos). 1887. XI. 1. (Sághy Zsigmond). . Borso-

diné P. Cornélia jutalomjátéka. 
FRUZSITUS KISASSZONY. Op. 3. fv. Zene: Ziehrer, Carl Maria. Szö-

veg: Sterk Wilhelm. F.: Mérey Adolf. 
1908. XII. 21., 22. (Mezei Kálmán). 
GARABONCIÁS DIÁK. Vj. 3 fv. Zene: Pály Elek. Szöveg: Munkácsy 

János. 
1844. VII. (?) (Latabár Endre) 
A GASCOGNEI NEMES. Op. 3 fv. (Dalm. 4 fv. ?). Zene Suppé, Franz 

von. Sue regénye nyomán Zell, Friedrich-Genée, Richard. F.: Relle 
Iván -- Verő  György. 

1883. V. 3. (Bogyó Alajos) 
GASPARONE. Op. 3 fv. Zene: Millöcker, Karl, Szöveg: Zell Friedrich -

Genée, Richard. F.: Berczik Arpád -- Evva Lajos. 
1885. XII. 9., 12., (Pesti Ihász Lajos). 1904. IV. 9., 20. (Kövessy Albert). 
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GAUTHIER MARGIT. Lásd: A KAMÉLIÁŠ HÖLGY. 

A GEROLSTEINI NAGYHERCEGNŐ . Op. 3 fv. Zene: Offenbach, 
Jacques. Szöveg: Meilhac, Henri - Halévy, Ludovic. F. Evva La-
jos -- Fái J. Béla. 

1887. XI. S. (Sághy Zsigmond). 

GÉSÁK. Op. 3. fv. Zene: Sidney, Jones, Szöveg: Hall, Owen. F.: Fái J. 
Béla - Makai Emil. 

1899. XI. 10., 11. (Somogyi Károly). R.: Balla Kálmán. 1900. V. 8. (So-
mogyi Károly). 1902. V. 17., 23. (Kövessy Albert). 1910. V. 3., 8. 
(Kövessy Albert). 1914. IV. 25. (Füredi Béla). R.: Izsó Miklós. 

GIROFLÉ - GIROFLA. Op. 3 fv. Zene: Lecocq, Charles. Szöveg: 
Vanloo, Albert - Banlor Eugéne Leterrier. F.: Evva Lajos - Fái 
J. Béla. 

1882. VI. 19. (Aradi Gerő). Litzenmayer nővérek jutalomjátéka. 

GOLDSTEIN SZÁMI. Lásd: AZ ÚJ HONPOLGÁR. 

A GÓLEM. Op. 3 fv. Zene: Virányi Jenő . Szöveg: Kövessy Albert. 
1917. XI. 9., 10., 11. (Nádasy József). R.: Remete ' Géza. 1918. V. 13. (Ná-

dasy József). R. Remete Géza. 

A GÓLYA. Boh. 3 fv. írta : Mayo, Margaret. F.: Hervay Frigyes. 
1913. III. 5. (Turi Elemér). 

A GÖRÖG RABSZOLGA. Op. 3 fv. Zene: Sidney, Jones. Szöveg: Hall, 
Owen. F.: Makai Emil - Pásztor Árpád. 

1899. XI. 17., 20. (Somogyi Károly). R.: Ua. 1900. V. 5. (Somogyi Károly). 
1905. III. 30. IV. 7. (Kövessy Albert). 

GRÁL LOVAG. Szm. 3 fv. Írta: Zsiros István. 
1917. XI. 7. (Nádasy József). R.: Hídvégi Ern ő. XI. 8. 

GRETCHEN. Vj. 3 fv. Írta: Davis - Lipschütz.' F.: Hajó Sándor. 
1908. XII. 7., 17. (Mezei Kálmán). 	r 

GRÓF HAMLET. Vj. 5 fv. Írták: Bernard, Tristan - Goldfernaux, André. 
F.: Góth Sándor. 

1907. IV. 30. (Makó Lajos). 

GRÜN LILI. Vj. 3 fv. írta :. Földes Imre. 
1916. XI. 14., 26. du. (Nádasy József), R.: Remete Géza. 

GÜL BABA. Zenés szj. 3 fv. Zene: Huszka Jenő . Szöveg: Martos Ferenc 
1906. IV. 18., 19., 22., 26., 29. V. 4., 11., 24. VI. 4. du. (Kövessy Albert). 

1907. V. 1. (Makó Lajos). 1915. V. 21. (?) (Füredi Béla). 

-A GYERMEK. Szm. 3 fv. írta: Abonyi Árpád. 
1908. V. 5. (Makó Lajos). 1909. I. 16. (Mezei Kálmán). 

A GYERMEKASSZONY. Npsz. 3 fv. Szerz ő : Ifj. Bokor József. 
1897. IX. 28. (Somogyi Károly). 1906. IV. 16. (Kövessy Albert). 1908. V. 10. 

du. (Makó Lajos) 1909. I. 3. (Mezei Kálmán). 1912. ZI. 4., 9. (Kövessy 
Albert). 1918. V. 19. (Nádasy József). R.: Hídvégi Ernő . 
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A GYILKOS. Rémdráma. (?) 
1890. V. 3. (Csóka Sándor). 

A GYfMESI VADVIRÁG. Npsz. 3 fv. Zene: Konti József. Szöveg: Géczy 
István. 

1897. IV. 25. V. 3., V. 17., IX. 5. (Somogyi Károly). 1899. XII. 10. (Somogyi 
Károly). R.: Ua. 1902. V. 4. (Kövessy Albert). 1904: VI. 2. (Kövessy 
Albert): 1914. III. 25. du. (Füredi Béla) 

GYÖRGYIKE DRÁGA GYERMEK. Szm. 3 fv. írta: Szomory Dezs ő  
1912. V. 7. (Kövessy Albert). 

A GYURKOVICS LEÁNYOK. Vj. 4 fv. írta : Herczeg Ferenc. 
1899. XI. 4. (Somogyi Károly). R.: Balla Kálmán. XI. 30. Balla Kálmán 

jutalomjátéka. 1900. V. 7. (Somogyi Károly). R.: Balla Kálmán. 
1902. V. 2. (Kövessy Albert). Haraszti Mici vendég. 1903. V. 4. (Kö-
vessy Albert). Dr. Zátonyi Dezs ő  vendég. 1906. V. 31. (Kövessy 
Albert). 1908. VI. 21. du. (Makó Lajos). 1915. IV. 5. du. (Füredi 
Béla). 

A HADIFOGOLY. Vj. 3 fv. írta: Hevesi Sándor. 
1917. XI. 14. (Nádassy József). R.: Remete Géza.  

HADJÁRAT A BÉKÉBEN. Vj. 5 fv. írták: Moser, Gustav - Schönthan, 
Franz von. F.: Edvi Illés László. 

1882. VI. 14. (Aradi Gerő). 

A HAJDÚK HADNAGYA. Op. 3. fv. Zene: Czobor Károly. Szöveg: 
Rajna Ferenc. 

1905. IV. 11. (Kövessy Albert). XII. 2. (Szilágyi Dezs ő). 1907. V. 5. du. 
(Makó Lajos) 

HAJÓTÖRÉS. Magánjelenet. 
1914. IV. 30. V. 1. (Füredi Béla). Zilahy Gyula vendég. 

HALÁLOS CSÖND. Dr. 3 fv. írta Echegaray, José. F.: Huszár Vilmos. 
1903. IV. 21. (Kövessy Albert). 

HALLÓ! Vj. 3 fv. írta: Földes Imre. 
1914. IV. 6. (Füredi Béla). 

A HÁLÓKOCSIK ELLENTđRE. Vj. 3 fv. frta Bisson, Alexandre. F.: 
Zempléni Gyula. 

1899. XI. 9. (Somogyi Károly). R. Balla Kálmán. 

HAMLET. Tr. 5 fv. írta: Shakespeare, William. F.: Arany János. 
1891. III. 24. (Csóka Sándor). 1895. V. 9. (Halmay Imre). 1903. IV. 29. 

(Kövessy Albert). Makó Aydával a címszerepben. 

HAMUPIPŐKE. Gyermekelőadás. 
1901. VI. 6. du. (Kövessy Albert) 

HANGVERSENY. 
1906. I. 9. (Szilágyi Dezs ő). Mdlle Yvonne de Treville, a párizsi Opera 

Comique vendégszereplése. 

HARANG. Dramoleut 1 fv. Irta: Dálnoky Gyula. 
1897. IV. 24. (Somogyi Károly). 
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A HARANG. Legenda 3 fv. Zene : Buttykay Ákos - Kacsoh Pongrác. 
Szöveg: Pásztor Árpád. 

1907. V. 26. (Makó Lajos) 

HÁROM A KISLÁNY. Op. 3 fv. R. H. Bartsch regénye után írták: Will-
ner, Alfred Maria - Reichert, Heinz. Zene: Schubert m űveiből 
Berté, Heinrich. F.: Harsányi Zsolt. 

1916. X. 20. 21., 22., 26. XI. 19. du. (Nádasy József). R.: Remete Géza 
1917. X. 30., XI. 4. du., 19. (Nádasy József). R.: Remete Géza. 1918. 

V. 21. 30., du., (Nádasy József). R.: Remete Géza. 

HAROM FELESÉG. Op. 3 fv. Zene: Lehár Ferenc. Szöveg: Bauer, Ju-
lius. F.: Mérey Adolf. 

1908. V. 31., VI. 3., 14. du. (Makó Lajos). 1909. I. 7. (Mezei Kálmán) 

A HÁROM KÁZMÉR. Én. boh. 3 fv. Zene: Szabados Béla. Szöveg: Beöthy 
László. 

1896. X. 9. (Halmay Imre). 

HAROM PAR CIPŐ . Én. boh. 4 fv. Zene: Millöcker, Karl. Szöveg: O.F. 
Berg után: Berla, Alois. F.: Toldy István. 

1901. VI. 9. (Kövessy Albert). 1910. V. 23. (Kövessy Albert). 

A HÁROM TESTŐR. Vj. 3 fv. írta : Herczeg Ferenc. 
1894. XI. 27. (Zoltán -- Kömley). 1895. IX. 4. (Bokody Antal). 1902. V. 

1. (Kövessy Albert). Haraszti Mici vendég. 1904. V. 31. (Kövessy 
Albert). Nagy Dezső  20 éves színészi jubileuma. 1908. V. 30. (Makó 
Lajos). 

A HÁROMCSŐRŰ  KACSA. Op. 3 fv. Szerz ők Moinaux, Jules - Jo-
nas, Emile. F.: Latabár Endre. 

1882. VI. 11. (Aradi Gerő). 

A HÁZASSÁG POLITIKÁJA. Vj. 1 fv. Szulyovszky Ignác. 
1904. IV. 12. VI. 6. (Kövessy Albert). 

A HÁZI BÉKE. Vj. 3 fv. Írták: Bisson, Alexandre - Lecleng, Adolphe. 
F.: Kürthy Emil. 

1900. IV. 26. (Somogyi Károly). R.: Balla Kálmán. 

HELYREASSZONY. Npsz. 3 fv. Zene: Kun László - Szent gály Gyula. 
Szöveg: Kada Elek. 

1907. IV. 21. (Makó Lajos). 

HENSCHEL FUVAROS. Dr. 5 fv. Írta : Hauptmann, Gerhart. F.: Mol-
nár Ferenc. 

1899. XII. 6. (Somogyi Károly). R.: Peterdi Sándor. 

HERCEGASSZONY. Op. 3 fv. Zene: Offenbach, Jacques. Szöveg: Mil-
land, Albert. F.: Evva Lajos - Fái J. Béla. 

1882. VI. 7. (Aradi Gerő). Krecsányi Sarolta jutalomjátéka. 

HERCEGKISASSZONY. Op. 3 fv. Zene: Lehár Ferenc. Szöveg: Leon, 
Viktor. F.: Gábor Andor. 

1912. III. 25. másodsor (Kövessy Albert). 
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A HÉT SOVÁNY ESZTENDŐ . Én. vaud. 3 fv. Zene: Bajić, Isidor. Szö-
veg: Heltai Jenő  regénye alapján: Kövessy Albert. 

1903. V. 26. (Kövessy Albert). Ősbemutató. V. 27. 

HIMFY DALAI. Vj. 3 fv. írta: Berczik Árpád. 
1899. XI. 27. (Somogyi Károly). R.: Balla Kálmán. 

HIT ÉS HAZA. Tr. 3 fv. Schönherr, Karl. F.: Garvay Andor. 
1912. II. 26. (Kövessy Albert). 

HIVATALNOK URAK. Szm. 3 fv. írta: Földes Imre. 
1909. V. 24., 26. (Kövessy Albert). 

HÓFEHÉRKE ÉS A HÉT TÖRPE. Regényes mese 9 képben. Görner, 
E. után írta: Vécsey Leo. 

1894. XII. 8. du. 9. du. (Zoltán -- Kömley). 1899. XI. 19. du. (Somogyi 
Károly). R.: Szilágyi Dezs ő . 1905. V. 24. du. (Kövessy Albert). Szer-. 
ző : Edvi Illés. 

HOFFMANN MESÉI. O. 4 fv. (3 fv. elő- és utójátékkal?) Zene: Offen-
bach, Jacques, Szöveg: E. T. A. Hoffman művei nyomán írta Bar-
bier, Jules. F.: Váradi Antal - ,- Fái J. Béla. 

1895. V. 28. (Halmay Imre). 1902. IV. 12., 25. (Kövessy Albert). 1903. 
V. 30. (Kövessy Albert). Szoyer Ilonka vendég. 1906. IV. 21., 27. 
(Kövessy Albert). 1907. V. 29. (Makó Lajos). 1909. I. 8. (Mezei Kál-
mán). Mihályi Ernő  vendég. V. 22. (Kövessy Albert). 1913. V. 2: 
(Turi Elemér). A karszemélyzet jutalomjátéka. 1914. IV. 18. (Fü-
redi Béla). R.: Izsó Miklós. 

HOLTOMIGLAN. Npsz. 3 fv. Zene: Konti József: Szöveg: Ruttkay György. 
(Rothauser Miksa). 

1897. IV. 12., 17. (Halmay Imre). 1908. VI. 7. du. (Makó Lajos). 

A HÓNAPOS SZOBA. Én vj. 3 fv. írta: Farkas Imre. 
1914. III. 24., 25. (Füredi Béla). R.: Majtényi László). 1915. IV. 26. (Füredi 

Béla). 

HONTHY HÁZA. Szm. 3 fv. írta: Herczeg Ferenc. 
1896. X. 8. (Halmay Imre). 1897. IV. 22. (Somogyi Károly). 

HOTEL IMPERIAL. Szm. 4 fv. (5 fv.?) írta:  Bíró Lajos. 
1918. VI. 20., 21., 22. (Nádasy József). 

A HÖLGYEK ÖRÖME. Boh. 3 fv. írták: Hennequin, Maurice -- Mitchell, 
Georges. F.: Heltai Jen ő . 

1913. IV. 1. (Turi Elemér). 

HUNYADI LÁSZLÓ. O. 3 fv. Zene: Erkel Ferenc. Szöveg: Egressy Ben-
jamin. 

1901. VI. 8. (Kövessy Albert). 1905. III. 29. (Kövessy Albert). 

HUNYADI LÁSZLÓ HALÁLA. .Tr. 5 fv. írta: Dobsa Lajos. 
1882. VII. 4. (Aradi Gerő). Kazaliczky Antal 'jutalomjátéka. 

HUSZÁRCSINY. Npsz. 3 fv. Zene: Böhm Gusztáv. Szöveg: Vahot Imre. 
1881. V. 3. (Erdélyi Marietta). Erdélyi Marietta jutalomjátéka. 1902. V. 5. 

(Kövessy Albert). Pálmay Ilka vendég. 
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HUSZÁRSZERELEM. Vj. 2 fv. frta: Murai Károly. 
1893. III. 14. (Bokody Antal). Berzsenyi Margit jutalomjátéka. 1904. VI. 8 

(Kövessy Albert). 
HUSZÁRVÉR. Op. 3 fv. Zene: Mader Rezs ő. Szöveg: Landesberg, Alexan- 

der -- Stein, Leo. F.: Mérey Adolf - Ruttkay György. 
1905. V. 19. (Kövessy Albert) másodszor. 
IDEGES NŐK. Vj. 3 fv. írták: Blum, Ernest - Toché, Raoul. F.: Paulay 

Ede. 
1890. IV. 28. (Csóka Sándor). 1893. II. 3. (Bokody Antal). 
IFJŰSÁGI ELŐADÁS -- KISFALUDY KÁROLY MŰVEIBŐL. 
1913. III. 1. du. (Turi Elemér). 
IFJÜSÁGUNK. Vj. 4 fv. írta: Capus, Alfred. F.: Kürthy Emil. 
1906. V. 8. (Kövessy Albert). 
IGLÓI DIÁKOK. Zenés vj. 4 fv. írta: Farkas Imre. 
1910. IV. 2. 4., 11. du. (Kövessy Albert). 1917. XI. 1., 13. (Nádasy József). 

R.: Remete Géza. 1918. V. 4. du. (Nádasy József). R.: Remete Géza. 
Ifjúsági előadás.  

AZ IGMÁNDI KISPAP. Npsz. 3 fv. írta: Berczik Árpád. 
1882. V. 30. (Aradi Gerő). 
INGYENÉLŐK. Npsz. 3 fv. Zene: Szentirmay Elemér -- Serly Lajos. 

Szöveg: Vidor Pál. 
1890. V. 4. (Csóka Sándor). 1899. XII. 3. (Somogyi Károly). R.: Ua. 1911. 

IV. 23. (Kövessy Albert). Krémer Sándor vendég. 
IPAM URAM. Npsz. 3 fv. Szerző : Major Simon dr. 
1907. IV. 28. (Makó Lajos). 
IZRAEL. Szm. 3 fv. írta: Bernstein, Henry. F.: Cholnoky Viktor. 
1909. IV. 26. (Kövessy Albert). 
JACK, A SENKI. Vj. 3 fv. írta: Maugham, Somerset William. F.: Gábor 

Andor. 
1910. IV. 7. (Kövessy Albert). 
JÁFET 12 FELESÉGE. Op. 3 fv. Zene: Roger, Victor, Szöveg: Mars, 

Antony -- D'Esvallieres, Maurice. F.: Makai Emil. 
1899. XI. 8. (Somogyi Károly) R.: Szilágyi Dezs ő . 
JANI ÉS JUCI. Én. boh. írta: Pusztai Béla. 
1893. I. 25. (Bokody Antal). 
JÁNOS VITÉZ. Dalj. 3 fv. Zene: Kacsoh Pongrác. Szöveg: Bakonyi Károly 

-- Heltai Jenő . 
1905. III. 27., 28. IV. 2., 9., 23., 26., 30. V. 7., 15., 26. (Kövessy Albert). 

XII. 10., 13., 23. (Szilágyi Dezs ő). R.: Ua. Schubert Márton vendég. 
1906. IV. 15., V. 13. du. (Kövessy Albert). 1907. V. 9. (Makó Lajos). 
1909. VI. 10. (Kövessy Albert). 1910. V. 16. du. (Kövessy Albert). 
1913. V. 1. du. (Turi Elemér). 1914. III. 22. IV. 13. du. (Füredi 
Béla). R.: Izsó Miklós. XII. 1. (Nádasy József). 1915. V. 16. (Füredi 
Béla). 
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JÁNOSKA. Mesejáték 2 fv. Zene: Jacobi Viktor. Szöveg: Martos Ferenc. 
1910. V. (?) (Kövessy Albert). 

JERIKÓ FALAI. Szm. 4 fv. írta: Sutro, Alfred. F.: Mihály József. 
1906. IV. 24. (Kövessy Albert). 

JÉZUS ÉLETE, SZENVEDÉSE ÉS HALÁLA. Passiójáték 11 képben. 
1913. III. 22. (Turi Elemér). R.: Nyikos Zsigmond. 

JÓ ÉJT, MUKI. Boh. 3 fv. írták: Neal, Max -- Kerner Max (?). F.: Heltai 
Jenő . 

1915. III. 24. (Nádasy József). IV. 23. V. 16. du. (Füredi Béla). 1916. X. 19. 
(Nádasy József). R.: Ua. 

A JÓ FÜLÖP. Fj. 3 fv. írta: Csiky Gergely. 
1887. X. 11. (Sághy Zsigmond). 

A JÓKEDVŰ  PARASZT. Op. 3 fv. Előjátékkal. Zene: Fall, Leo. Szöveg: 
Leon, Viktor. F.: Révész Ferenc - Tábori Emil. 

1909. IV. 29. V. 2., 30. du. (Kövessy Albert). 

JOSETTE KISASSZONY, A FELESÉGEM. Vj. 4 fv. írták: Gevault, 
Paul - Charvay, Robert. F.: Góth Sándor. 

1908. V. 11. (Makó Lajos). 

JÖNNEK A NÉMETEK. Vj. 3 fv. írta: Stobitzer, Henrik (Heinrich). ?) 
F.: Góth Sándor. 

1914. XII. 3. (Nádasy József). 1915. V. 3. (Füredi Béla). 

KABARÉ ELŐADÁSOK. 
1909. VI. 8., 9. (Kövessy Albert). Medgyasszay Vilma vendég. 1912. II. 10. 

9. (Kövessy Albert). III. 26. Horváth Kálmán vendég. 1913. 
25. (Turi Elemér). 1914. IV. 20. du. (Füredi Béla). 1915. IX. 4., 

5., 12. (?) du. (Füredi Béla). 

A KAMÉLIAS HÖLGY. Dr. 5 fv. írta. Dumas, Alexandre ifj. F.: Szemere 
Attila (?). 

1893. III. 2. (Bokody Antal). Bokodyné Máthé Róza jutalomjátéka. 1895 X. 
16. (Halmay Imre). 1896/97. (?) (Kőrösi Bertalan). Kaffkáné Hegyesi 
Mari vendég. 1902. IV. 28. (Kövessy Albert). Makó Ayda jutalom-
játéka. 1907. VI. 4. (Makó Lajos). 1909: VI. 7. (Kövessy Albert). 
Turi Elemér és Turiné Csige Böske jutalomjátéka. 1915. V. 5., 24. du. 
(Füredi Béla). 1916. XI. (?), XII. 5. (Nádasy József). 1917. X. 26. 
(Nádasy József). R.: Komlós Vilmos). 

KAPITÁNYKISASSZONY. Op. 3 fv. Bayard, J. F. - Dumanoir, Ph. 
vígjátékából írta Zell, Friedrich. F.: Rákosi Jen ő . 

1882. VI. 19. (Aradi Ger ő). Juhász Sándor jutalomjátéka. 

A KAPITANYNÉ. Vj. 3 fv. írta : Földes Imre. 
1915. III. 25. (?) (Nádasy József). 

KARÁCSONYI VERS. Vj. 1 fv. írta: Heltai Jenő . 
1907. V. 18. (Makó Lajos). 

A „KARAGOIS". Árnyjáték. 
1908. V. 21. (Makó Lajos). 
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KARENINA ANNA. Dr. 4 fv. Tolsztoj, Lev Nyikolájevics után Guiraud, 
Edmond. F. Góth Sándor. 

1911. V. 4., 10. (Kövessy Albert). 
KARPATHY ZOLTÁN. Szj. 5 fv. Jókai Mór regényéb ől írta: Hevesi 

Sándor. 
1918. V. 1., 2. (Nádassy József). R.: Hídvégi Ern ő . 
KATALIN. Op. 3 fv. Zene: Fejér Jenő . Szöveg: Béldi Izor. 
1902. V. 27. VI. 1. (Kövessy 'Albert). 1903. V. 9. (Kövessy Albert). VI. 10 

Hegyi Aranka vendég. 1904. IV. 11. (Kövessy Albert). 

KATONADOLOG. Op. 3 fv. Zene: Zerkovitz Béla. Szöveg: Mérey Adolf - 
Béldi Izor. 

1914. IV. 4., 5., 13. V. 17. du. (Füredi Béla). R.: Izsó Miklós. 1916. XI. 7. 
XII. 3. du. (Nádasy József). R.: Remete Géza. 

KATONAK. Szm. 3 fv. írta: Thury Zoltán. 
1900. V. 18. (Somogyi Károly). R.: Peterdi Sándor. Szarvasi Sándor jutalom-

j átéka. 

KAVÉHAZI KONRÁD. Én. ., boh. 3 fv. Zene: Barna Izsó. Szöveg: Guthi 
Soma. Versek: Faragó Jenő . 

1915. IX. 14., 15. (Füredi Béla). R.: Izsó Miklós. 

KEDVES AUGUSZTIN. Op. 3 fv. Zene: Fall, Leo. Szöveg: Bernauer, 
Rudolf -- Welisch, Ernst. F.: Mérey Adolf. 

1913. III. 14., 30. (Turi Elemér). 
A KÉK ASSZONY. Op. 3 fv. Zene: Varney, Louis. Szöveg: Liorat, Armand 

-- Ordonneau, Maurice. F.: Fái J. Béla - Makai Emil. 
1899. XI. 1. (Somogyi Károly). R.: Szilágyi Dezs ő . 

A KÉK EGÉR. Boh. 3 fv. Írták: Engel, Alexander -- Horst, Julius. F.: 
(Marton) Márton Ferenc. 

1908. XII. 15. (Mezei Kálmán). 

KÉK RÓKA. Vj. (szm.) 3 fv. Írta: Herczeg Ferenc. 
1917. IV. 4., 5. (Nádasy József). R.: Hídvégi Ernő . 

A KÉK RÓKA. Op. 1 fv. Zene: Zerkovitz Béla. Szöveg: Mérey Adolf. 
1912. II. 17. (Kövessy Albert). 
A KÉPZELT BETEG. Vj. 3 fv. írta: Moliére, Jean Baptiste Poquelin. 

F.: Berczik Árpád. 
1893. I. 24. (Bokody Antal). 1908. VI. 5. (Makó Lajos). Ifjúsági el őadás 

1916. X. 21. du. (Nádasy József). R.: Remete Géza. Ifjúsági el őadás 
1918. V. 11. du. (Nádasy József). R.: Remete Géza. Ifjúsági el őadás. 

KERESD A SZÍVED. Szm. 3 fv. Írta: Jókai Mór. 
1901. VI. 5. (Kövessy Albert). Almássy Endre jutalomjátéka. Garay Ilonka 

vendég. 
KERINGŐ . Szj. 3 fv. írta: Ruttkay György. 
1916. XII. 11. (Nádasy József). R.: Hídvégi Ern ő . 

A KERTÉSZLEÁNY. Op. 3 fv. Zene: Lecocq, Charles. Szöveg: Nuitter. 
Charles - Beaumont, Alexandre. F.: Evva Lajos - Fái J. Béla, 

1895. V. 8. (Halmay Imre). 
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KESERŰ  MÉZESHETEK. Vj. 3 fv. írta: Kövessy Albert. 
1909. V. 8., 21. (Kövessy Albert). 

KÉT ÁRVA. Npsz. 4 fv. 7 k épben. írták:  D'Ennery, Adolphe - Cormon, 
Eugéne. F.: Follinusz János. 

1882. VII. (?) (Aradi Gerő). 1905. V. 17. (Kövessy Albert). 1908. VI. 1 
(Makó Lajos). 1913. IV. 6. (Turi Elemér). 

A KÉT DRÓTOSTÓT. Npsz. 4 szakaszban. Zene: Allaga Géza. Szöveg: 
Kempelen Győző . 

1890. V. 18. (Csóka Sándor). 

KÉT HUSZÁR ÉS EGY BAKANCSOS. Boh. 3 fv. írta: Berzsenyi Károly. 
1893. XII. 25. (Zoltán Gyula). Vihari Elemér jutalomjátéka. 1894. XI. 25. 

(Zoltán -- Kömley). 

KÉT PISZTOLY. Npsz. 3 fv. Írta: Szigligeti Ede. 
1844. VII. (?) (Latabár Endre) 

A KÉT RANTZAU. (A Rantzauk). Szm. 4 fv. írták: Erckmann, Emile - 
Chatrian, Alexandre. F.: Kürthy Emil. 

1902. IV. 21. (Kövessy Albert). Somlay Artur vendég. 

KÉT TACSKÓ. Szm. 6 képben. írta: Decaurcella, Pierre. F.: Komor Gyula. 
1896. XII. 12. (Kőrösi Bertalan). 1899. XII. 13. (Somogyi Károly). R.: 

Balla Kálmán. Szohner Olga és Szarvasi Sándor jutalomjátéka. 1908. 
V. 25. (Makó Lajos). 

KÉZ KEZET MOS. Vj. 3 fv. Írta: Herczeg Ferenc. 
1903. V. 25. (Kövessy Albert). 

KI VOLT? Dr. 3 fv. Írta: Scarborough, George. F.: Sebestyén Károly. 
1915. V. 11. (Füredi Béla). 
A IX. PARANCSOLAT. Vj. 
1894. XII. 5. (Zoltán -- Kömley). 
A KINTORNÁS CSALÁD. Npsz. 3 fv. Zene: Erkel Elek (Gyula) ?) Szöveg: 

Tóth Ede. 
1908. V. 28. du. (Makó Lajos). 
A KIRÁLY. Vj. 3 fv. írták: Caillavet, Gaston - Flers, Robert de - Aréne, 

Armand Emmanuel de. F.: Molnár Ferenc. 
1909. IV. 13. (Kövessy Albert). 

A KIRÁLY HÁZASODIK. Vj. 4 fv. írta: Tóth Kálmán. 
1890. V. 2. du. (Csóka Sándor). 
KIRÁLYFOGAS. Op. 3 fv. Zene: Konti József. Szöveg: Csiky Gergely. 
1889. I. 29., 30., II. 28. (Sághy Zsigmond). 1891. III. 11. (Csóka Sándor). 

1893. XII. 6. (Zoltán Gyula). 
KIRÁLYI PARANCS. Vj. 4 fv. írta: Töpfer, Karl. F.: Láng Ádám. 
1836. V. 28. (Kőrösy Ferenc). 
KIRÁLYNŐM... MEGHALOK ÉRTED. Szj. 3 fv. Írta: Villányi Andor. 
1917. IV. 3. (Nádasy József). R.: Hídvégi Ern ő . 
A KIS ALAMUSZI. Op. 3 fv. Szöveg és zene: Ifj. Bokor József. 
1895. V. 4. (Halmay Imre). 1897. IX. 4. (Somogyi Károly). 1901. VI. 16. 
• 	(Kövessy Albert). 
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A KIS CUKROS. Vj. 4 fv. írta: Gavault, Paul. F.: Heltai Jenő . 
1910. IV. 27. (Kövessy Albert). 

KIS DOKTOR. Op. 3 fv. Zene: Lecocq, Charles. Szöveg: Chivot, Henri. 
- Duru, Alfred. F.: Tinody Lajos (Toldy István). 

1883. V. 17. (Bogyó Alajos). Kiss házaspár jutalomjátéka. 

A KIS GRÓF. Op. 3 fv. Zene: Rényi Aladár. Szöveg: Martos Ferenc. 
1912. II. 13., 14., 18., 22. III. 17. du. (Kövessy Albert). 1914. IV. 7. (Füredi 

Béla). 

A KIS HERCEG. Op. 3 fv. Zene: Lecocq, Charles. Szöveg: Meilhac, 
Henri -- Halévy, Ludovic. F.: Rákosi Jen ő . 

1881. IV. 20., 23. (Erdélyi Marietta). 1882. VII. (?) (Aradi Ger ő). Tiszay 
jutalomjátéka. 1883. IV. (?) (Bogyó Alajos). 1906. V. 17., 21. (Kövessy 
Albert). 

A KIS KÁVÉHÁZ. Vj. 3 fv. írta: Bernard, Tristan. F.: Heltai Jen ő . 
1912. III. 4. (Kövessy Albert). 

A KIS KIRÁLY. Op. 3 fv. Zene : Kálmán Imre Szöveg : Bakonyi Károly - 
Martos Ferenc. 

1914. V. 4., 5. (Füredi Béla). R.: Izsó Miklós. 

KIS MADARAM. Npsz. 3 fv. írta: Gerő  Károly. 
1896. X. 11. (Halmay Imre). 

A KIS MOLNÁRNÉ. Op. 3 fv. Zene: Sztojanovits Jen ő . Szöveg: Scribe, 
Eugéne „Giralda" c. vj. nyomán írta Radó Antal. 

1893. I. 19. (Bokody Antal). 

A KIS SZÖKEVÉNY. Op. 3 fv. Zene: Monckton, Lionel 	Caryll, Ivan. 
Szöveg: Hitcks, Seymour - Nichols, Harry. F.: Kacziány Géza 
- Makai Emil. 

1900. IV. 27., 28. (Somogyi Károly). R.: Ua. 

KIS TRAFIKOS LEÁNY. Vj. 3 fv. írták: Flers, Robert de - Caillavet 
Gaston. F.: Molnár Ferenc. 

1908. V. 26. (Makó Lajos). 

KISASSZONY FELESÉGEM. Op. 3 fv. Zene: Lecocq, Charles. Szöveg: 
Leterrier, Eugéne -- Vanloo, Albert. F.: Rákosi Jen ő . 

1882. VI. 10. (Aradi Gerő). 1896. X. 16. (Halmay Imre). 

A KISASSZONY FÉRJE. Én. vj. 3 fv. írta: Drégely Gábor. 
1916. IX. 20. (Nádasy József). R.: Ua. 

Kf SÉRTETEK. Dr. 3 fv. írta: Ibsen, Henrik. F.: Császár Imre. 
1912. III. 19. (Kövessy Albert). Beregi Oszkár vendég. 1915. XII. 25. (?) 

(Nádasy József). 

A KIVÁNDORLÓ. Szm. 4 fv. írta: Herczeg Ferenc. 
1909. IV. 27. V. 2. du. (Kövessy Albert). 

KISVÁROSI NAGYSÁGOK. Vj. 4 fv. írta: Gabányi Árpád. 
1896. IV. 14. (Halmay Imre). 
A KÓKAI HÁZ. Vj. 3 fv. írta: Gabányi Árpád. 
1889. II. 25. (Sághy Zsigmond). Berényi Gyula vendég. 
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A KOLDUSDIÁK. Op. 3 fv. Zene: Millöcker, Karl. Szöveg: Zell, Fried-
rich - Genée, Richard. F.: Evva Lajos - Fái J. Béla. 

1884. V. 13., 14., 17. (Tóth Béla). 1885. XII. 15. (Pesti Ihász Lajos). 1887. 
X. 25. (Sághy Zsigmond). 1890. V. 17. (Csóka Sándor). Rácz Gyula 
jutalomjátéka. 1896. IV. 22. (Halmay Imre). 1897. V. 4. (Somogyi 
Károly). 1904. V. 14., 20. (Kövessy Albert). 1915. III. 26. (Nádasy 
József). 

A KOLDUSGRÓF. Op. 3 fv. Zene: Ascher, Leo. Szöveg: Leon, Victor 
F.: Mérey Adolf. 

1906. V. 19., 20. (Kövessy Albert). V. 28. Frank! Mária fejszámolóművész 
i s fellépett. 1908. V. 28. (Makó Lajos). 

KOLOSTORBÓL. Vj. 1 fv. írta: Szigeti József. 
1902. I. 30. (Szecessziós Színház). 

KOMÉDIÁSOK. Op. 3 fv. Zene: Millöcker, Karl. Szöveg: Jacobson, 
Bruno - Wagum, Franz. F.: Tábori Emil. 

1909. I. 2., 12. (Mezei Kálmán). 

A KONCERT. Vj. 3 fv. írta: Bahr, Hermann. F.: Hajó Sándor. 
1911. IV. 25. (Kövessy Albert). 

KONDOROSI CSAPLÁROSNÉ. Npsz. írta: Deréki Antal. 
1894. XII. 9. (Zoltán - Kömley). 

A KONVENTBIZTOS. Dr. 4 fv. írta: Farkas Pál. 
1914. IV. 27. (Füredi Béla). R.: Majtényi László. 

A';KORMÁNYBIZTOS. Korrajz 3 fv. Zene: Zerkovitz Béla. Szöveg: Guthi 
Soma. 

1911. V. 18. (Kövessy Albert). 

KORNEVILLEI HARANGOK. Lásd: A corneville-i harangok. 

KORZÓ SZÉPE. Én. játék 3 fv. Zene: Hollánder, Victor. Szöveg: Blumen-
thal, Oscar - Kadelburg, Gustav. F.: Gábor Andor. 

1915. X. (?) (háromszor!) (Füredi Béla). 1916. XI. 19. (Nádasy József). 

A KÖNYVTÁRNOK, vagy 2 Robert. Vj. 4 fv. írta: Moser, Gustav. F. : 
Follinusz Aurél. 

1884. V. 6. (Tóth Béla). 1891. IV. 6. (Csóka Sándor). 1905. V. 30. (Kövessy 
Albert). 

A KŐRÖSI LÁNY. Npsz. 3 fv. Szerz ők: Balázs Sándor -- Evva Lajos. 
1882. VI. 28. (Aradi Gerő). 

KUKORICA JÓNÁS (a János vitéz paródiája). Dalj. 3 fv. 5 képben. Zene: 
Huszka Jenő, Horváth Gyula, Bokor József, Vincze Zsigmond, Gross 
Alfréd, Hűvös Iván, Kern Aurél, és Szirmai. Albert. Szöveg: Mérey 
Adolf - Vágó Géza. 

1905. XII. 3., 15. (Szilágyi Dezső). 

KURUCZ FÉJA DÁVID. Dr. 4 fv. írta: Dr. Fényes Samu. 
1902. IV. 19., 20., (Kövessy Albert). 

KURUC FURFANG. Npsz. 3 fv. Szerz ő : Ifj. Bokor József. 
1900. IV. 21., 23. V. 13. du. (Somogyi Károly). R.: Ua. 
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A KURUZSLÓ. Szm. 3 fv. Írta: Földes Imre. 
1910. IV. 14., 19. V. 6. (Kövessy Albert). 

KUTYA VAN A KERTBEN. Boh. 3 fv. írta: Feydeau, Georges. F.: Góth 
Sándor. 

1908. XII. 31. (Mezei Kálmán). 

KÜNN A BÁRÁNY, BENN A FARKAS. Vj. 3 fv. írta: Földes Imre. 
1917. XI. 28. (Nádasy József). R.: Remete Géza. 

LAKAJOK. Vj. 3 fv. írta: Hajó Sándor. 
1913. IV. 5., 14. (Turi Elemér) 

LÁNDZSÁS. Lásd: Művészestély. 1916. VIII. 

LAVOTTA SZERELME. Op. 3 fv. Zene: Lavotta János dalaiból Barna 
Izsó. Szöveg: Vágó Géza. 

1917. X. 13., 14., 15., 20. du. (Nádasy József). R.: Remete Géza. 
1918. V. 9. du. (Nádasy József). R.: Remete Géza. 

LEÁNYKA. Dalj. 3 fv. írta: Verő  György. 
1907. VI. 12. (Makó Lajos) 

LEÁNYKÉRÉS. Boh. írta: Csehov, Anton Pavlovics. 
1907. ? (a Vígszínház művészei). 

LEÁNYVÁSÁR. Op. 3 fv. Zene: Jacoby Viktor, Szöveg: Martos Ferenc - 
Bródy Miksa. 

1912. II. 1., 2., 5., 11., 20. V. 5. du. (Kövessy Albert). 1914. III. 18. IV. 5. du. 
(Füredi Béla), R.: Izsó Miklós. 1915. IV. 22. V. 2. (Füredi Béla). 
1916. XII. 1. (Nádasy József). R.: Remete Géza. 1918. VI. 18., 19. 
(Nádasy József). 

LEAR KIRÁLY. Dr. 5 fv. írta: Shakespeare, William. F.: Vörösmarty 
Mihály. 

1893. XII. 13. (Zoltán Gyula), Rakodczay Pál vendég. 1900. V. 14. (Somogyi 
Károly), R.: Peterdi Sándor. Peterdi Sándor jutalomjátéka. 

A LEGÉNY BOLONDJA. Npsz. 3 fv. Zene: Erkel Elek. Szöveg: Kóródy 
(Csobánczi) Péter. 

1885. XII. ? (Pesti Ihász Lajos). 
LEGÉNYBÚCSÚ. Op. 3 fv. Zene: Strauss, Oscar. Szöveg: Bodansky, 

Robert, - Thelen, Friedrich. F.: Gábor Andor. 
1916. X. 13., 14., 22. du. (Nádasy József). R.: Remete Géza. 1917. X. 17. 

XI. 1. du. (Nádasy József). R.: Remete Géza. 1918. V. 16., 26. du. 
(Nádasy József). R.: Remete Géza. 

LEMONDÁS. Dr. 4 fv. írta: Karczag Vilmos. 
1893. XII. 2. (Zoltán Gyula). 1894. X. 11. (Kömley 	Kovács). 

A LENGYEL MENYECSKE. Vaudeville 3 fv. Zene: Gilbert, Jean. Szöveg: 
Kraatz, Kurt -- Okonkowsky, Georg. F.: Faragó Jen ő . 

1912. IV. 30. V. 1., 5. (Kövessy Albert). 
A LENGYEL ZSIDÓ. dr. 3 fv. Írták: Erckmann, Emile - Chatrian, 

Alexandre F.: Iváni Jen ő . 
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1900. V. 2. (Somogyi Károly). ' .: Peterdi Sándor. 1902. V. 21. (Kövessy 
Albert). Újházi Ede vendég. 1914. V. 1. (Füredi Béla), Zilahy Gyula 
vendég. 

LENGYELVÉR. Op. 3 fv. Zene: Nedbal, Oscar. Szöveg : Stein, Leo. F. : 
Gábor Andor. 

1915. III. 21. (?), 27. du. (Nádasy József). IV. (?), 25., V. 25. VI. 3. du. 
(Füredi Béla). 1916. X. 31. XI. 16. (Nádasy József). R.: Remete Géza. 
1917. X. 10. (Nádasy József). R.: Remete Géza. 1918. VI. 4. (?) 
(Nádasy József). 

LÉNI NÉNI. Én. boh. 3 fv. Zene: Vincze Zsigmond. Szöveg: Barré, Alfred 
-- Kéroul „Le Portrait de ma Tante" c. bohózatából átdolgozta 
Heltai Jenő . 

1915. III. 25. (Nádasy József) 

LESZÁMOLÁS. Npsz. 3 fv. Írta . : Géczy István. 
1897. V. 16., 21. (Somogyi Károly). 

LIBAPÁSZTOR. Op. 3 fv. Zene: Forrai Miklós: Szöveg: Lukácsy Sándor. 
1895. V. 18. (Halmay Imre). 

LILI. Op. 3 fv. Zene: Hervé, Ronger Florimond. Szöveg: Hennequin, 
Alfred - Milland, Albert. F.: Evva Lajos - Fái J Béla. 

1885. XII. (?) (Pesti Ihász Lajos). 1887. X. 24. (Sághy Zsigmond). 1893. 
III. 7. Bokody Antal. XII. 1. (Zoltán Gyula). 1894. XII. 1. (Zoltán 
- Kömley). 1897. IX. 9. (Somogyi Károly). 1901. VI. 18. (Kövessy 
Albert), Almásiné Ragányi Iza jutalomjátéka. 1903. VI. 3. (Kövessy 
Albert). Szirmai Imre vendég. 1904. VI. 11. (Kövessy Albert). Küry 
Klára vendég. 1906. V. 30. (Kövessy Albert). 1907. VI. 6. (Makó 
Lajos). 1908. XII. (?) du. (Mezei Kálmán). 1912. IV. 15. (Kövessy 
Albert). Komlóssy és Horváth Kálmán vendégek. 1917. XI. 22. 
(Nádasy József). R.: Remete Géza. 1918. VI. 17. (Nádasy József). 

LILIOM. Szm. 7 képben. Írta: Molnár Ferenc. 
1910. IV. 21., 24. (Kövessy Albert). 

LILIOMFI. Vj. 3 fv. Zene: Szerdahelyi József. Szöveg: Szigligeti Ede. 
1889. II. 18. (Sághy Zsigmond). Bánfy Béla jutalomjátéka. 1895. X. 14. 

(Halmay Imre). 

LIMONÁDÉ EZREDES. Zenés vj. 3 fv. Zene: Vincze Zsigmond. Írta: 
Lipschütz - Horst vj.-ból Harsányi Zsolt. 

1913. III. 13.,18.,30. IV. 20. du. (Turi Elemér). 1914. IV. 24. (Füredi Béla). 
R.: Izsó Miklós 

LOTTI EZREDESEI. Én. boh. 2 fv. Szerz ő : Rudyard, Stone. F.: Faragó 
Jenő  - Mérey Adolf. 

1902. IV. 2., 6. V. 5. (Sziklai Szeréna jutalomjátéka). V. 19. du. (Kövessy 
Albert). 1903. V. 17., VI. 15. (Kövessy Albert). Sziklai Szeréna vendég. 
1905. V. 2., 6., 7. du. (Kövessy Albert). XII. 3. du. (Szilágyi Dezs ő). 
1907. IV. 21. du. (Makó Lajos). 

LOUTE. Boh. 4 fv. Írta: Weber, Pierre. F.: Heltai Jen ő . 
1903. IV. 20. (Kövessy Albert). 
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A LOVAG ÚR. Vj. 3 fv. Írta: Csergő  Hugó. 
1907. IV. 23. (Makó Lajos). 

LOWOODI ÁRVA. Dr. 2 fv. Írta: Birc -- Pfeiffer, Charlotte. F.: Szigligeti 
Ede. 

1896. IV. 7. (Halmay Imre). 1896/97 (?) (Kőrösi Bertalan). Kaffkáné Hegyesi 
Mari vendég. 

A LŐCSEI FEHÉR ASSZONY. Én. tört. szm. 7 képben. Zene: Barna 
Izsó. Jókai Mór regényéb ől írta: Faragó Jenő . 

1905. XII. 25. (Szilágyi Dezső). 1907. V. 19. (Makó Lajos). 

LULU. Vj. 3 fv. Írta: Bertolozzi Károly. 
1904. VI. 9. (Kövessy Albert). 

LUMPACIUSZ-VAGABUNDUSZ. Boh. 3 fv. Nestroy, Johann Nepomuk. 
vígjátékát átdolgozta és az el őjátékot írta Csepreghy Ferenc: Id. 
Müller Adolf. 

1891. IV. 13. (Csóka Sándor). Litzenmayer testvérek jutalomjátéka. 1893. 
III. 1. (Bokody Antal). 

LUXEMBURG GRÓFJA. Op. 3 fv. Zene: Lehár Ferenc. Szöveg: Willner, 
Alfred Marfia - Bodansky, Robert, F.: Gábor Andor. 

1910. IV. 25., 26. V. 5., 17. (Kövessy Albert). 1911. IV. 21. (Kövessy Albert). 
1912. II. 3., 18 du. V. 10. (Kövessy Albert). 1914. XII. 6. (Nádasy 
József). 1915. IV. 20. (Füredi Béla). 

LYON LEA. Szm. 3 fv. írta: Bródy Sándor. 
1915. IX. 17., 18. (Füredi Béla). R.: Gózon Béla. 

MADAME X. Lásd: Névtelen asszony. 

A MADARÁSZ. Op. 3 fv. Zene: Zeller, Karl. Szöveg: Held, Ludwig - 
West, Moritz. F.: Fái J. Béla. - Reiner Ferenc. 

1893. I. 11., 23., III. 17. K. Kopácsi Juliska vendég (Bokody Antal). 1895. 
V. 13. (Halmay Ferenc). 1902. IV. 29. (Kövessy Albert). 1905. XII. 30. 
(Szilágyi Dezső). Schubert Márton műkedvelő  vendég. 1908. 'VI. 2. 
(Makó Lajos). 

A MÁDI ZSIDÓ. Életkép 3 fv. Zene: Barna Izsó, Szöveg: Guthi Soma. 
1906. V. 5., 6., 13., 18., 27. du. (Kövessy Albert). 

A MADONNA RÓZSÁJA. Szj. 3 fv. írta: Hevesi Sándor. 
1916. XI. 1. (Nádasy József). R.: Hídvégi Ern ő . 

MAGDOLNA. Dr. 4 fv. Írták: Collins, W. Wilkie - Whexel, C. F.: Kárffy 
Titusz. 

1897. IX. 23. (Somogyi Károly). 

MÁGNÁS MISKA. Op. 3 fv. Zene: Szirmai Albert. Szöveg: Bakonyi 
Károly. Versek: Gábor Andor. 

1916. IX. 30. X. 1., 2., 3., 5. du.. 25. XI. 5 .du. XII. 8. du. (Nádasy József). 
R.: Remete Géza. 1917.' X. 4., 7., du., 29. XI. 27. (Nádasy József). 
1918. V. 5. du., 20. du. (Nádasy József). R.: Remete Géza. 

MÁGNES -- ÁLOMBAN JÁRÓ LEÁNY. Szj. 3 fv. Írta: Fogarasi Nagy Pál. 
1836. VI. 1. (Kőrösy Ferenc). 
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A MANDARIN. (Mr. Wu) angol-kínai játék 3 fv. 2 képben. Szerz ők: Vernon, 
Harry M. -- Owen, Harold. F.: Salgó Ern ő . 

1914. V. 10., 14. (Füredi Béla). R.: Izsó Miklós. 

MÁR ALSZIK. Vj. 1 fv. írták: Grange, Eugéne - Bernard, Victor. F.: 
Szerdahelyi Kálmán. 

1902. I. 29. (Szeccessziós Színház). 

MÁRIA ANTÓNIA. Szm. 5 fv. írta: Szomory Dezs ő . 
1914. IV. 14. (Füredi Béla). R.: Izsó Miklós. 

MÁRIA BÁTYJA. Npsz. 3 fv. Szerző : Ifj. Bokor József. 
1908. V. 3. (Makó Lajos). 

MARIANNA. Szm. 4 fv. írta: Echegaray, José. F.: Sziklai Emil. 
1897. IV. 29. (Somogyi Károly). 1905. V. 29. (Kövessy Albert). 

A MASAMÓD. Vj. 3 fv. írta: Heltai Jen ő . 
1910. IV. 10., 24. du. V. 1. du. (Kövessy Albert). 

II. RÁKÓCZI FERENC FOGSÁGA. Dr. 5 fv. írta : Szigligeti Ede. 
1893. III. 15. (Bokody Antal). Az újvidéki Dalárda közreműködésével. 

1896. X. 6. (Halmay Imre). 1905. XII. 28. (Szilágyi Dezs ő). R.: Kiss 
István. Az Ujvidéki Polgári Magyar Daloskör közrem űködésével. 
1908. XII. 20. du. (Mezei Kálmán) 

MATHUSALEM HÉRCEG. Op. 3 fv. Zene: Strauss, Johann. Szöveg: 
Neder -- Delacour. F.: Szilágyi Béla - Benedek Lajos. 

1881. V. 4. (Erdélyi Marietta) 

MÁTYÁS KIRÁLY. Npsz. 3 fv. 
1893. XII. 3. (Zoltán Gyula) 

. MÉDEA. Dr. 
1913. IV. 19. du. (Turi Elemér). Ifjúsági el őadás. 

A MEGBOLDOGULT. Vj. 3 fv. írta: Bisson, Alexandre. F.: Paulay Ede. 
1893. III. 8. (Bokody Antal) 

MELINDA. Boh. 1 fv. írta: dr. Schweitzer, Jean Baptista von. F.: Zádor 
Zoltán. 

1884. V. 7. (Tóth Béla). 

A MÉLTÓSÁGOS CSIZMADIA. Én. boh. 3 fv. Zene: Barna Izsó. Szöveg: 
Rónaszéki Gusztáv. 

1899. XI. 12. (Somogyi Károly). R.: Peterdi Sándor. 1903. IV. 26. du. 
(Kövessy Albert). 1906. IV. 15. du. (Kövessy Albert). 

MENYECSKÉK. Három egyfelvonásos. 1. A bíróné. 2. Mariska elmén. 
3. A menyország. írta: Ver ő  György. 

1904. IV. 10. (Kövessy Albert). 1905. IV. 24. du. (Kövessy Albert). 

MÉRFÖLDKÖVEK. Szj. 3 fv. Szerzők: Knoblauch, Edward - Bennett 
Arnold. F.: Kosztolányi Dezs ő . 

1914. V. 2., 6. (Füredi Béla). 

A MEXIKÓI LÁNY. Op. 3 fv. Zene: Szirmai Albert. Szöveg: Rajna (Reiner) 
Ferenc - Gábor Andor. 

1913. III. 19., 23. IV. 6. du. (Turi Elemér). 
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MI TÖRTÉNT AZ ÉJJEL? Boh. 3 fv. Írták: $isson, Alexan đre -- Carré 
Albert. F.: Komor Gyula. Zene: Orbán Árpád. 

1895. X. 22. (Halmay Imre) 

MIGNON. O. 3 fv. Zene: Thomas, Ambroise. Szöveg: Goethe nyomán 
Carré, Michel - Barbier, Jules. F.: Ormay Ferenc. 

1907. IV. 26. (Makó Lajos). 1909. V. 7. (Kövessy Albert). 

MIKÁDÓ vagy: Titipu városa. Op. 3 fv. Zene: Sullivan, Arthur. Szöveg: 
Gilbert, William Schwenck. F.: Rákosi Jenő . A versszöveg: Molnár 
Jenő . 

1887. X. 20., 26. (Sághy Zsigmond). 1890. V. ,14. (Csóka Sándor). 1899. XI. 21. 
(Somogyi Károly) R.: Ua. 

MIKOR A HALOTTAK VISSZATÉRNEK. írta: Benda Jenő. Lásd: 
Művészestély. 1916. VIII. 

A MILIMÁRI. Npsz. 3 fv. írta: Almássy Tihamér. 
1883. IV. 24. (Bogyó Alajos). 

A MILLIÁRDOS KISASSZONY. Op. 3 fv. Zene: Strauss, Joseph. Szöveg: 
Lindau, Karl. F.: Mérey Adolf. 

1907. IV. 24., V. 17., 26. du. (Makó Lajos). 1913. III. 2. du. (Turi Elemér.) 

A MINISZTER ELŐSZOBÁJÁBAN. Dramolett 1 fv. írta: Hahn, Rudolph. 
F.: Szerdahelyi Kálmán. 

1902. IV. 10. (Kövessy Albert). 1906: I. 9. (Szilágyi Dezső). 

A MINISZTERELNÖK. Vj. 3 fv. írta: Nagy Endre. 
1913. III. 11. (Turi Elemér). 

MIRZA. Szm. 4 fv. írta: Locke, William John. F.: Komor Gyula. 
1907. V. 24. (Makó Lajos). 

MISS HOPPS. Vj. 4 fv. írta: Jerome,' Klapka Jerome. F.: Molnár Ferenc. 
1904. V. 19. (Kövessy Albert). 

A MODELL. Op. 3 fv. Zene: Suppé, Franz von. Szöveg: Léon, Victor --
Held, Ludwig. F.: Ruttkay György (Rothausen Miksa) •--- Makai Emil. 

1902. V. 3. (Kövessy Albert). 

MOLNÁR ÉS GYERMEKE. Szm. 5 fv. írta: Raupach, Ernst - Benjamin, 
Salomon. F.: Szerdahelyi József. 

1902. III. 31. du. (Kövessy Albert). 1905. XII. 24. du. (Szilágyi Dezső). 
Gyermekelőadás. 

MONGODI ÚR FELESÉGE. Boh. 3 fv. írták: Blum, Ernest - Toche, 
Paul. F.: Peterdi Fenyéri Mór. 

1901. V. 23. (Kövessy Albert). 1912. III. 21. (Kövessy. Albert). 1913. IV. 30. 
(Turi Elemér). Kövessy Albert vendég. 

MONNA VANNA. Dr. 3 fv. írta: Maeterlinck, Maurice. F.: Ábrányi Emil. 
1903. V. 11., 12. (Kövessy Albert). 1909. I. 4. (Mezei Kálmán). 1915. IV. 6. 

(Füredi Béla). 
MOZGÓ FÉNYKÉPEK. Vj. 3 fv. Írták: Blumenthal, Oskar -- Kadelburg 

Oskar. Magyarosította: Heltai Jenő . 
1899. XII. 29. (Somogyi Károly). R. : Peterdi Sándor. 1903. V. 7. (Kövessy 

Albert). 
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A MOZIKIRÁLY. Op. 3 fv. Zene: Bredschneider, Willy és részben Szir- 
mai Albert. Szöveg: Bernauer, 	Schanzer. F.: Harsányi Zsolt. 

1914. IV. 20., 21., 26. (Füredi Béla).: R.: Izsó Miklós. 1915. III: 31. (?) 
(Nádasy József). 

MOZITÜNDÉR. Op. 3 fv. Zene: Gilbert, Jean. Szöveg: Okonkovsky, 
Georg -- Winterfeld Max. F.: Mérey Adolf. 

1915. IV. 30., V. 1., 13. (Füredi Béla). 1916. X. 29. (Nádasy József). R.: 
Remete Géza. 

MUKÁNYI. Vj. 4 fv. írta: Csiky Gergely. 
1881. IV. 30. (Erdélyi Marietta). 

MULATÓ ISTENEK. Op. 2 fv. előjátékkal Zene: Lehár Ferenc. Szöveg: 
Leon, Victor. F.: Heltai Jenő . 

1907. V. 20. du. VI. 2. du. (Makó Lajos). 

A MÚLT. Vj. 3 fv. írta: Sardou, Victorien. F.: Martos Ferenc. 
1907. VI. 1. (Makó Lajos). 

A MUZSIKUS LEÁNY. Op. 3 fv. Zene: Jarno, Josep. Szöveg: Buchbinder 
Bernat. F.: Mérey Adolf. 

1909. (?); 1911. IV. 22., 24. (Kövessy Albert). 1912. II. 8., 11. du. (Kövessy 
Albert). 

MŰVÉSZESTÉLY. 
1912. VI. 3., 4., 1916. VIII. 1., 2. 

A NAGY GALEOTTÓ. Szm. 4 fv. Echegaray, José. F.: Patthy Károly. 
1904. IV. 26. (Kövessy Albert). 

NAGYAPÓ. Vj. 3 fv. Zene: Doppler Károly. Szöveg: Szigligeti Ede. 
1893. II. 28. (Bokody Antal). A helybeli tűzoltó egylet javára. 1905. V. 14. 

(Kövessy Albert). 
A NAGYIDAI CIGÁNYOK. Néprege 3 fv. írta : Szigligeti Ede. Zene: 

Szerdahelyi József. 
1844. VII. (?) (Latabár Endre). 
A NAGYMAMA. Vj. 3 fv. írta: Csiky Gergely. 
1893. I. 22. (Bokody Antal). 1903. IV. 27. (Kövessy Albert). 1906. VI. 5. 

(Kövessy Albert). 1915. IX. 16. (Füredi Béla). 

A NAGYMAMA. Én. vj. 3 fv. Zene: Máder Rezs ő . Szöveg: Csiky Gergely 
vj.-ból átdolgozta Pásztor Árpád. 
1908. V. 23. VI. 9. (Népelőadás) (Makó Lajos). 1908. XII. 26. 1909. I. 3. 

du. (Mezei Kálmán). 1910. IV. 13. (Kövessy Albert). 1916. XI. 15. 
(Nádasy József). R.: Remete Géza. XII. 2. du. Csiky Gergely emlé-
kezetére. 

A NAGYVILÁG DIVATJA. Vagy: A pesti korhely pajtások. Vj. 4 fv. 
írta: Töpfer, Karl, F.: Komlóssy Ferenc Dániel. 

1836. V. 24. (Kőrösy Ferenc). 
A NAGYZÁS HÓBORTJA. Vj. 4 fv. írta: Rosen, Julius. F.: Kuliffay Ede. 
1893. I. 18. (Bokody Antal). 1908. V. 19. (Makó Lajos). 
NAFTALIN. Boh. 3 fv. írta: Heltai Jen ő . 
1908. XII. 12., 27. du. (Mezei Kálmán). 
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NANA LEÁNYA. Dr. 3 fv. A. Sirren és H. Leverdier regényéb ől írta 
Zöldi Márton. 

1883. V. 22. (Bogyó Alajos). 
NÁNI. Npsz. 3 fv. Zene: Erkel Elek. Szöveg: Follinusz Aurél. 
1890. IV. 29. (Csóka Sándor). V. 15. Verőné Margó Célia búcsúfellépte. 

1891. III. 15. IV. 12. (Csóka Sándor). 1893. III. 19. (Bokody Antal). 
K. Kopácsi Juliska jutalomjátéka. XI. 30. (Zoltán Gyula). 1894. X. 25. 
(Kömley - Kovács). 1897. V. 10. (Somogyi Károly). 1901. V. 27. du. 
(Kövessy Albert). 1902. IV. 6. du. (Kövessy Albert). 1903. VI. 14. 
du. (Kövessy Albert). 1905. XII. 19. (Szilágyi Dezső). R. Réthy 
Laura vendég. 1909. V. 9. du. (Kövessy Albert). 1913. V. 1. (Turi 
Elemér). Tarnay Leona búcsúfellépte. 

NAP ÉS HOLD. Op. 3 fv. Zene: Lecocq, Charles. Szöveg: Vanloo, Albert 
- Leterrier, Eugéne. F.: Evva Lajos - Fái J. Béla. 

1882. VII. 5. (Aradi Gerő). 1884. V. 19. (Tóth Béla). Pajor Ágnes jutalom-
: 	játéka. 1891. III. 12. (Csóka Sándor). 1896. IV. 15. (Halmay Imre). 

1897. IV. 21. (Somogyi Károly). 

A NAP HŐSE. Boh. 3 fv. írta: Kadelburg, Gustav. F.: Timár Szaniszló. 
1906. IV. 25. (Kövessy Albert). 

NAPAMASSZONY. Vj. 3 fv. írták: Sardou, Victorien - Deslandes, Ray-
mond. F.: Fái. J. Béla. ' 

1908. VI. 24. (Makó Lajos). Csillag Teréz vendég. 1906. IV. 25. (Kövessy 
Albert). 

NAPÓLEON ÖCSÉM. Boh. 3 fv. írták: Guthi Soma - Rákosi Viktor. 
1900. IV. 17., V. 4. (Somogyi Károly). R.: Ua. 1902. V. 12. (Kövessy Albert). 

Latabár Árpád jutalomjátéka. 

NE HAGYD MAGAD, SCHLESINGER! Boh. 3 fv. Zene: Dellin Henrik. 
Szöveg: Lörényi Antal. 

1893. II. 18. (Bokody Antal). 

NEBÁNTSVIRÁG. Op. 3 fv. Zene: Hervé, Ronger Florimond. Szöveg: 
Meilhac, Henri - Millaud, Albert. F.: Ewa Lajos -- Rákosi Viktor. 

1890. V. 1., 11. (Csóka Sándor). 1891. IV. 14. (Csóka Sándor). 1893. XII. 15. 
(Zoltán Gyula). 1894. X. 23. (Kömley - Kovács). 1896. X. 7. (Halmay 
Imre). 1897. V. 19. VIII. 24. (Somogyi Károly). 1899. XII. 5. (Somogyi 
Károly). R.: Ua. Lányi Edit jutalomjátéka. 1901. V. 25. (Kövessy 
Albert). 1902. IV. 18. (Kövessy Albert). VI. 2. Pálmay Ilka vendég. 
1903. IV. 12. du. (Kövessy Albert). V. 18. Verőné Margó Célja vendég. 
1904. IV. 10. du. (Kövessy Albert). VI. 9. Küry Klára vendég. 1905. 
XII. 11. (Szilágyi Dezs ő). 1906. VI. 6. (Kövessy Albert). Feledi 
Boriska búcsúfellépte. 1907. IV. 28. du. (Makó Lajos). 1909. I. 5. 
(Mezei Kálmán). Barna Manci jutalomjátéka. 1912. II. 4. du. (Kövessy 
Albert). 

NÉGY ÉVSZAK. Idill négy szakaszban. Szerz ők: Hevesi József - Hetényi 
Béla. 

1897. V. 12. (Somogyi Károly). , 
A 47-IK CIKK. Dr. 5 fv. frta : Belot, Adolphe. F.: R. S. 
1896. IV. 21. (Halmay Imre). 
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NEMTUDOMKA. Op. 3 fv. Zene: Huszka Jenő . Szöveg: Bakonyi Károly. 
Versek: Harsányi Zsolt. 

1914. V. 11., 12. (Füredi Béla). R.: Izsó Miklós. 1915. IV. 4. V. 9. du. (Füredi 
Béla). 

NEVETŐ  FÉRJ. Op. 3 fv. Zene: Eysler, Edmund. Szöveg: Brammer, 
Julius - Grünwald, Alfred. F.: Mérey Adolf. 

1914. III. 31. IV. 19. du. (Füredi Béla). R.: Izsó Miklós. 

A NEVEZETES KASTÉLY. Vj. 3 fv. írta: Bisson. Alexandre. F.: Heltai 
Jenő . 

1902. IV. 14. (Kövessy Albert). 

NÉVTELEN ASSZONY. (Madame X). Szm. 5 fv. írta: Bisson, Alexandre. 
F.: Bródy Miksa. 

1916. XI. 11., 12., 18. du. (Nádasy József). R.: Remete Géza. 1917. X. 5. 
(Nádasy József). R.: Remete Géza. 

NEW YORK SZÉPE. Op. 3 fv. hat képben. Zene: Kerker, Gustav. Szöveg: 
Morton, Hugh. F.: Salgó Ernő  -- Makai Emil. 

1901. V. 22. (Kövessy Albert). 
NINCS TOVÁBB. Szm. 3 fv. írta: Földes Imre. 
1912. II. 19. (Kövessy Albert). 

NINCS-E ELVÁMOLNI VALÓ? Boh. 3 fv. írták: Hennequin, Maurice, 
Veber, Pierre. F.: Góth Sándor. 

1909. IV. 29. V. 3., 14. (Kövessy Albert). 1912. V. 9. (Kövessy Albert). 

NINISS. Én. boh. 3 fv. Zene: Boullard, Marius. Szöveg: Hennequin, 
Maurice -- Milhaud, Albert. F.: Csepreghy Ferenc. 

1908. V. 6. (Makó Lajos). 

NIOBE. Én. játék 3 fv. Zene: Stoll Károly. Szöveg: Pásztor Árpád. 
1897. IV. 20. (Somogyi Károly). 
NÓRA. Dr. 4 fv. írta: Csiky Gergely. 
1893. XI. 26. (Zoltán Gyula). 

NÓRA. Szm. 3 fv. írta: Ibsen, Henrik. F.: Reviczky Gyula. 
1890. IV. 30. (Csóka Sándor). 1893. III. 16. (Bokody Antal). 

NÓRA. (?) Csiky. (?) Ibsen. 
1896. X. 12. (Halmay Imre). Hahnel Aranka jutalomjátéka. 

NŐEMANCIPÁCIÓ. Én. boh. 3 fv. Zene: Serly Lajos. Szöveg: Szigeti 
József. 

1885. V. (?), 21. (Arányi Dezs ő). 1887. X. 18. (Sághy Zsigmond). 
1903. V. 3., 24. du. (Kövessy Albert). 

A NŐK BARÁTJA. Vj. 5 fv. írta: Dumas, Alexandre ifj. F.: Kürthy Emil. 
1896. IV. 24. (Halmay Imre). másodszor. 1900. IV. 23. (Somogyi Károly). 

R.. U. a. 
A NŐNEVELDE. Balett. 
1904. VI. 7., 8., 9. (Kövessy Albert). Holzer együttese. 
A NŐSTÉNY ÖRDÖG. Szj. 5 fv. írta: Schönherr, Karl. F.: Móricz Zsig-

mond. 
1916. X. 4., XI. 25. (?), (Nádasy József). R.: Hídvégi Ern ő . 
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Ó, AZOK A FÉRFIAK. Vj. 4 fv. írta: Rosen, Julius. F.: Follinus János. 
1882. VI. 18. (Aradi Gerő). 

OBRENOVICS SÁNDOR, SZERBIA KIRÁLYA. Rémdráma 6 képben. 
írta: Kerekes (Burger) Mihály. 

1904. V. 23., 29. (Kövessy Albert). Ősbemutató. 

AZ OBSITOS. Op. 3 fv. Zene: Kálmán Imre. Szöveg: Bakonyi Károly. 
1910. V. 18., 19. (Kövessy Albert). 1915. IV. 18. du. (Füredi Béla). 

OCSKAY BRIGADÉROS. Szm. 4 fv. írta: Herczeg Ferenc. 
1901. V. 21, 26. du. (Kövessy Albert). 1902. IV. 4. (Kövessy Albert). 1903. 

IV. 17. (Kövessy Albert) ifjúsági előadás. 1906. V. 27. (Kövessy 
Albert). Frankl Móricz fejszámoló m űvész fellépte. 1908. XII. 13. du. 
(Mezei Kálmán). 1912. III. 15. (Kövessy Albert). 

OEDIPUS KIRÁLY. Tr. 2 részben írta: Sophoklés. F.: Csiky Gergely. 
1910. V. (?). (Kövessy Albert). Ivánú Jen ő  vendég. 

OH, AZOK AZ ANYÓSOK. Vj. 
1896. X. 1. (Halmay Imre). 

OH, TERÉZ! Op. 3 fv. Zene: Gilbert, Jean. Szöveg: Okonkovsky, Georg. 
- Arnold. F.: Harsányi Zsolt. 

1918. V. 3., 4. (Nádasy József). R.: Remete Géza. 

OLGA. Szm. 4 fv. írta: Ábrányi Kornél ifj. 
1884. V. 8. (Tóth Béla). 

OLIVETTE LAKODALMA. Op. 3 fv. Zene: Audran, Edmond. Szöveg: 
Chivot, Henri - Duru, Alfred. F.: Evva Lajos. 

1882. VI. 17. (Aradi Gerđ). 

OPERETT ESTÉLY. 
1905. VI. 19. Fedák Sári vendég. 1912. V. 22. (Kövessy Albert). Pataky 

Ferenc jutalomjátéka. 

ORFEUSZ AZ ALVILÁGBAN. Op. 4 fv. (Burleszk-operett két fv. 4 kép- 
ben). Zene: Offenbach, Jacques, Crémieux, Hector. F.: Evva Lajos. 

1900. V. 16., 21. (Somogyi Károly). 1905. XII. 16. (Szilágyi Dezső). Az Erzsé- 
bet jótékonysági egyesület javára. 1908. VI. 10. (Makó Lajos). 

ORPHEUS A POKOLBAN. Lásd: Orfeusz az alvilágban. 

AZ OSTROM. Szm. 3 fv. írta: Bernstein, Henri. F.: Bíró Lajos. 
1913. III. 7., 10. (Turf Elemér). 

OTHELLO. Tr. 5 fv. írta: Shakespeare, William. F.: Szász Károly. 
1891. III. 16. (Csóka Sándor). 1895. V. 24. (?) (Halmay Imre). 

OTTHON. Szm. 4 fv. írta: Sudermann, Hermann. F.: Márkus Miksa. 
1895. V. 2'7. (?) (Halmay Imre). IX. 3. (Bokody Antal). 1897. V. 13. (Somogyi 

Károly). 1902. IV. 1. (Kövessy Albert). 1915. VI. 1. (?) (Füredi Béla). 
Sebestyén Géza vendég. 

BFENSÉGE KALAPJA. Vj. 3 fv. írta: Ujhelyi Nándor. 
1917. XI. 20., 21. (Nádasy József). R.: Remete Géza. 
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ŐNAGYSÁGA RUHÁJA. Én. játék 8 képben. írta: Knoblauch, Edward. 
Zenéjét összeállította: Stephanides Károly. F.: Heltai Jen ő . 

1916. XI. 2., 3., 12. du. (Nádasy József). R.: Remete Géza. 

AZ ÖRDÖG. Vj. 3 fv. írta: Molnár Ferenc. 
1907. VI. 8. (Makó Lajos). Díszlelőadás a koronázás 40. évfordulója alkal-

mából. VI. 15. 1908. V. 7., 31. du. (Makó Lajos). 1909. IV. 24. (Kövessy 
Albert). 1912. IV. 23. (Kövessy Albert). Hegedűs Gyula vendég. 

1915. V. 20. (?) (Füredi Béla), 1916. XI. 23. (Nádasy József). R.: Remete 
Géza. Remete Géza jutalomjátéka. 

ÖRDÖG A FÖLDÖN. Op. 3 fv. Szerz ők: Juin, Carl - Hopp, Julius. F.: 
Rákosi Viktor - Verő  György. 

1883. V. 26. (Bogyó Alajos). 

AZ ÖRDÖG CIMBORÁJA. Melodráma 3 fv. írta: Shaw, George Bernard. 
F.: Mikes Lajos. 

1906. V. 16. (Kövessy Albert). 

AZ ÖRDÖG MÁTKÁJA. Npsz. 3 fv. Zene: Dankó Pista - Lányi Géza. 
Szöveg: Géczy István. 

1899. XI. 26. (Somogyi Károly). R.: Ua. 

AZ ÖRDÖG NAPLÓJA. Vaudeville 3 fv. írták: Arago, Etienne - Vermond 
Paul. F.: Egressy Benjamin. 

1844. VII. (?) (Latabár Endre). 

AZ ÖRDÖGŰZŐ  HUSZÁRTISZT. 
1905. V. 14. du. (Kövessy Albert). 

AZ ÖREG. Vj. 3 fv. írta: Follinusz Aurél. 
1897. VIII. 23. (Somogyi Károly). 

AZ ŐRNAGY ÚR. írták: Mars, Antony - Kéroul, Henri. F.: Heltai Jen ő . 
1902. VI. 7., 8. du. (Kövessy Albert). 

ŐSZI VIHAR. Tr. 4 fv. Írta: Vojnović , Ivo. F.: Zsedényi Aladár. 
1908. V. 9. (Makó Lajos). 

AZ ÖSZTÖN. Szm. 3 fv. írta: Kistemaeckers, Henry. F.: Ábrányi Emil. 
1906. V. 3. (Kövessy Albert). 

ÖZVEGY KISASSZONY. Op. 3 fv. Zene: Ötvös Adorján. Szöveg: Leon, 
Victor - Engel, Alexander. Versek: Harsányi Zsolt. F.: Bálint L. 

1917. XI. 2., 3., 11. du. (Nádasy József). R.: Remete Géza. 1918. V. 26. 
VI. 9. du. (Nádasy József), R.: Remete Géza. 

PADLÁSSZOBA. Op. 3 fv. Zene: Sztojanovics Péter. Szöveg: Leon, Victor 
F.: Gábor Andor. 

1918. VI. 14., 15., 16. (Nádasy József). R.: Remete Géza. 

A PÁHOLY. Boh. 3 fv. írták: Laufs, Karl - Krantz, Kurt. Magyarosította 
Kabos Ede. 

1902. IV. 3. (Kövessy Albert). 

PAJKOS DIÁKOK. Op. 2 fv. Zene: Suppé, Franz. von. Szöveg: Braun, 
Joseph. F.: Latabár Endre. 
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1883. V. 14. (Bogyó Alajos). 1891. III. 18. (Csóka Sándor). Ifj. Bokor Jó-
zsef jutalomjátéka. 1901. VI. 14. (Kövessy Albert). 1902. V. 15. (Kö-
vessy Albert) Jótékonycélú el őadás az újvidéki jótékony nöegyletet 
segélyező  pénztára javára. 

PALIKA. Szm. 3 fv. Írta: Gábor Andor. 
1916. X. 17. (Nádasy József). R.: Remete Géza. 

A PAPA. Vj. 3 fv. Írta: Berczik Árpád. 
1912. II. 21. (Kövessy Albert): IV. 20. Góth Sándor és Góthné Kertész 

Ella vendégek. 

A PAPA KEDVENCE. Én. boh. 4 (3) fv. Zene: Stein, O. Szöveg: Engel, 
Alexander - Horst, Julius. F.: Gábor Andor. 

1915. IV. 7., 8. (Füredi Béla). 1916. X. 10.,11. (Nádasy József). R.: Remete 
Géza. 

PARASZTBECSÜLET. Npsz. 1 fv. Írta: Verga, Giovanni. F.: Deréki 
Antal. 

1893. XII. 9. (Zoltán Gyula). 

PARASZTBECSÜLET. O. 1 fv. Zene: Mascagni, Pietro. Szöveg: Verga, 
Giovanni után Targioni, G. - Tozzetti - Menasci, G. F.: Radó 
Antal. 

1897. IV. 24., 26. (Somogyi Károly). 1902. IV. 15. (Kövessy Albert). 1904. 
V. 5. (Kövessy Albert). VI. 6. Maitinszki Emma operanövendék 
vendég. 1906. V. 9. (Kövessy Albert). 1913. II. 25. (Turi Elemér). 
1914. V. 14. (Füredi Béla). R.: Izsó Miklós. 

A PARASZTKISASSZONY. Npsz. 3 fv. Írta: Berczik Árpád. 
1887. X. 9. (Sághy Zsigmond). 1889. II. 10. (Sághy Zsigmond). 1893. XII. 

28. (Zoltán Gyula). 1894. X. 19. (Kömley - Kovács). 1896. X. 4. 
(Halmay Imre). 1908. XII. 25. (Mezei Kálmán), 1909. I. 10. du. 
(Mezei Kálmán). 

PARASZTSZIVEK. Npsz. 1 . fv. Zene: Ifj. Bokor József. Szöveg: Dr. 
Balassa Ármin. 

1900. IV. 30. (Somogyi Károly). R.: Ua. 

PARASZTSZIVEK. Tanyai történet 3 részben. Zene: Szalóki Elek. Szö-
veg: Balassa Ármin. 

1907. V. 12. (Makó Lajos). 

A PÁRBAJ. Szm. 3 fv. írta: Lavedan, Henri. F.: Harsányi Kálmán. 
1906. V. 10. (Kövessy Albert). 

PATYOLATKISASSZONY. Szm. 3 fv. Írta: Brieux, Eugéne. E: Tábori 
Róbert. 

1907. VI. 11. (Makó Lajos). 

PÁRIZSI ÉLET. Op. 3 fv. Zene: Offenbach, Jacques. Szöveg: Meilhac, 
Henri -- Halévy Ludovic. F.: Reiner Ferenc. 

1907. V. 2. (Makó Lajos). 

A PÁRIZSI RONGYSZEDŐ, dr. 5 fv. Előjáték 1 fv. Írta: Pyat, Félix. 
F.: Egressy Benjamin. 

1893. I. 31. (Bokody Antal). Bokody Antal jutalomjátéka. 
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A PELESKEI NOTÁRIUS. Boh. 3 szakaszban, 4 fv. írta: Gaál József. 
Zene: Thern Károly. 

1883. IV: 29. (Bogyó Alajos). 1887. X. 16. du. (Sághy Zsigmond). 1891. 
15. (Csóka Sándor). Kardalosok jutalomjátéka. 1893. II. 24. 

(Bokody Antal). XII. 20. (Zoltán Gyula). 1896. IV. 13. (Halmay 
Imre). 1900. V. 6. du. (Somogyi Károly). R.: Ua. 1902. V. 25. (Kö-
vessy Albert). Ujházi Ede vendég. 

PEPITA. Op. 3 fv. Zene: Hegyi Béla. Irták: Reiner Ferenc -- Radó Antal. 
Gauthier, Théophile: „Ne touches pas a la reine" c. vj. -ból. 

1895. X. 15. (Halmay Imre). 

PEROZES. Boh. op. 3 fv. Szerz ő : Csepreghy Ferenc. 
1883. IV. 28. (Bogyó Alajos). 

A PEZSGŐ . Vj. 3 fy. írta: Murai Károly. 
1893: II. 25. (Bokody Antal). 

PIKTOROK. Vj. 3 fv. írták: Rivoire, André - Mirande, Yves. F.: Salgó 
Ernő . 

1913. III. 29. (Turi Elemér). 

PILLANGÓKISASSZONY. Én. dr. 1 fv. (két szakaszban). Írta: Belasco 
David. F.: Faludi Miklós. 

1903. IV. 23. (Kövessy Albert). 

A PIROS BUGYELLÁRIS. Npsz. 3 fv. Zene: Erkel Elek. Szöveg: Csep-
reghy Ferenc. 

1881. IV. 21. (Erdélyi Marietta). 1895. V. 19. (Halmay Imre). 1896. IV. 
19. du. (Halmay Imre). 1897. VIII. 22. (Somogyi Károly). 1902. 

29. (Kövessy Albert). Blaha Luzja vendég. 1906. VI. 1. (Kövessy 
Albert). 1909. I. 1. (Mezei Kálmán). Schubert Márton helybeli m ű  
kedvelő  vendég. 1912. III. 10. (Kövessy Albert). 1915 . V. 24. (Füredi 
Béla). 

A PIROSRUHÁS HÖLGY. Op. 3 fv. Zene: Strauss, Oscar. Szöveg: Bram-
mer, Julius - Grünwald, Alfred. F.: Harsányi Zsolt. 

1916. XII. 9., 10. (Nádasy József). R.: Remete Géza. Révész Ilona búcsú-
fellépte. 

A PIROSKA ÉS A FARKAS. 
1913. III. 24. du. (Turi Elemér). Gyermekel őadás. 

PÓK. 
1893. XII. 8. (Zoltán Gyula). 

A POLGÁRMESTER ÚR. Boh. 3 fv. írták: Schönthan, Franz von - 
Kadelburg, Gustav. F.: Zempléni P. Gyula. 

1903. V. 14. (Kövessy Albert). 

A PONT - BIQUET CSALÁD. Boh. 3 fv. írta: Bisson, Alexandre. F.: 
Náday Ferenc. 

1893. II. 17. (Bokody Antal). 

A POSTÁS FIÚ ÉS A HÚGA. Boh. 4 fv. írta: Buchbinder, Bernat. F.: 
Sziklai Kornél -- Faragó Jenő . 
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1903. IV. 18., 19. V. 1., 15., VI. 1. du. (Kövessy Albert). VI. 19. Sziklai 
Szeréna vendég. 1904. IV. 3. du., VI. 2. du. (Kövessy Albert). 1905. 
IV. 28. (Kövessy Albert). 1906. IV. 29. du. (Kövessy Albert). 1909. 
VI. 2. (Kövessy Albert). Heltai Hugo jutalomjátéka. 1911. IV. 23. 
du. (Kövessy Albert). 1912. II. 2. du. (Kövessy Albert). 

A POSTÁS FIÚ ÉS A HÚGA. Op. 4 fv. Szöveg: mint előbb. Zene: Gil-
bert, Jean 

1918. V. 14., 15., 22. VI. 2. (Nádasy József). R.: Ua. 

A PRIMADONNA. Én. boh. írta: Kövessy Albert. 
1894. XII. 7., 11. (Zoltán -- Kömley). Kömley Gyula jutalomjátéka. 

A PRINC. Vj. 3 fv. írta: Misch, Robert. F.: Gábor Andor. 
1912. II. 15. (Kövessy Albert). 

PRÓBAHÁZASSÁG. Szm. 3 fv. Zene: Erkel Elek. Szöveg: Ger ő  Károly. 
1893. III. 25. (Bokody Antal). XII. 27. (Zoltán Gyula). Deréki Antal juta- 

lomjátéka. 1894. X. 14. (Kömley -- Kovács). 1896. X. 5. (Halmay 
Imre). Népies előadás. 1897. IV. 30. (Somogyi Károly). 1899. XII. 
10. du. (Somogyi Károly). R.: Ua. 

A PROLETÁROK. Szm. 4 fv. írta: Csiky Gergely. 
1881. IV. 27. (Erdélyi Marietta). 

PRY PÁL. Vj. 5 fv. írta: Poole, John. F.: Csiky Gergely. 
1893. I. 30. (Bokody Antal). 

PYGMALION. Vj. 4 fv. írta: Shaw, George Bernard. F.: Hevesi Sándor. 
1914. IV. 28. (Füredi Béla). R.: Majtényi László. 

RAB MÁTYÁS. Dalj. 3 fv. Zene: Czobor Károly. Szöveg: Rajna (Reiner) 
Ferenc. 

1907. V. 15. (Makó Lajos). 

RABENSTEIN. BERSABÉ. Szm. 4 fv. írta: Wildenbruch, Ernst von. 
F.: Vértesy Jenő . 

1908. V. 6. (Makó Lajos). 

RABLÓLOVAG. Szm. 3. fv. írta: Bíró Lajos. 
1912. III. 16., 18. (Kövessy Albert). 1913. IV. 24. (Turi Elemér). 1914. 

IV. 3. (Füredi Béla). R.: Majtényi László. 1915. IV. 21. (Füredi 
Béla). 

RÁKÓCZI. Dalj. 4 fv. Zene: Kacsoh Pongrác. Szöveg: Bakonyi Károly. 
Versek: Endrődi Sándor, Pásztor Árpád, Sassy Csaba. 

1907. VI. 5. (Makó Lajos). 

RÁKÓCZI FIA. Tört. szm. 3 fv. El őjátékkal, énekkel, tánccal. Szerz ő : 
Rákosi Viktor. 

1907. V. 21. (Makó Lajos). 

RANG ÉS MÓD. Szm. 3 fv. írta: Szigeti József. 
1882. IV. 20. (Aradi Gerő). 1893. I. 10. (Bokody Antal). 1902. IV. 24. (Kö-

vessy Albert). Károlyiné Emilia jutalomjátéka. 1914. IV. 30. (Füredi 
Béla), R.: Zilahy Gyula. Zilahy Gyula vendég. 
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A RÁTARTÓS KIRÁLYKISASSZONY. Mesejáték 5 képben. Zene: 
Jacobi Viktor. Szöveg: Drachmann, Holger után Heltai Jen ő . 

1907. VI. 9. du. (Makó Lajos). Gyermekelőadás. 

A RÉGI SZERETŐ . Npsz. 3. fv. Zene: Hűvös Iván. Szöveg: Géczy István. 
1902. VI. 8. (Kövessy Albert). 

REJTETT BOLDOGSÁG. Szm. 3 fv. írta: Sudermann, Hermann. F.: 
Prém József. 

1897. V. 20. (Somogyi Károly). 

A REMETE CSENGETTYŰJE (A draganyosok). Op. 3 fv. Zene: Maii-
lart, Louis Aimé -- Cormon, Eugéne. Szöveg: Lockroy, Joseph. 
F.: Rákosi Jenő  - Evva Lajos. 

1882. VI. 28. (Aradi Gerő) 

A RENDJEL. Vj. 3 fv. írta: Meilhac, Henri. F.: Paulay Ede. 
1893. III. 6. (Bokody Antal). 

A RENDŐRFŐNÖK JÓ FIÚ. Szatirikus korrajz. Szerz ő : Courteline, 
Georges (Moineaux,• G.) 

1907. (?) (A Vígszínház művészei). 

REPÜLŐ  CSIZMADIA. Boh. 3 fv. írta: Csalóközi. 
1890. V. 16. (Csóka Sándor). Nép- és gyermekel őadás. 

A REZERVISTÁK. Boh. 4 fv. írták: Duru. Alfred - Chivot, Henri. Ma-
gyarosította: Rákosi Viktor. 

1889. II. 24. (Sághy Zsigmond). 1890. IV. 29. (Csóka Sándor). 

RIGOLETTO. O. 4 fv. Zene: Verdi, Giuseppe. Szöveg: Piave, Francesco 
Marfa. F.: Nádaskay Lajos. 

1914. III. 27. IV. 1. (Füredi Béla). R.: Izsó Miklós. 

RIP VAN. WINKLE. (Rip - Rip). Op. 3. fv. Zene: Planquette, Robert. 
Szöveg: Meilhac, Henri - Gille, Philippe - Farnie, H. F.: Evva 
Lajos - Fái J. Béla. 

1885. XI. (?) (Pesti Ihász Lajos). 1887. X. 13. (Sághy Zsigmond). 1889. 
II. 7. (Sághy Zsigmond). 1890. V. S. (Csóka Sándor). 1891. III. 30. 
(Csóka Sándor). 1893. II. 21. (Bokody Antal). 1895. V. 21. (Hal-
may Imre). 1900. IV. 25. (Somogyi Károly). R.: Pintér Imre. 1901. 
VI. 4. (Kövessy Albert). 1903. V. 19. (Kövessy Albert). Verőné Margó 
Célia vendég. VI. 7. du. 1904. V. 11. (Kövessy Albert). 1905. V. 24. 
(Kövessy Albert). 1908. V. 27. (Makó Lajos). 1913. IV. 7. (Turi 
Elemér). '1915. IV. 15. (Füredi Béla). 1918. V. 17., 18., VI. 2. du. 
(Nádasy József). R.: Remete Géza. 

ROKKANT HUSZÁR vagy: Tündérek Magyarhonban. Npsz. 3 fv.Zene: 
Szerdahelyi József. Szöveg: Szentpéteri Zsigmond. 

1897. IX. 17. (Somogyi Károly). Ligeti Mari jutalomjátéka. 1901. VI. 16. 
du. (Kövessy Albert). 1902. V. 18. du. (Kövessy Albert). 

ROMANTIKA. Vj. 1 fv. írta: Garvay Andor. 
1913. TI. 25. (Turi Elemér). 
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ROMEÓ ÉS JÚLIA. Tr. 5 fv. írta: Shakespeare, William. F.: Szász Ká-
roly. 

1895. V. 16. (?) (Halmay Imre). 1902. V. 13. (Kövessy Albert). Ifjúsági 
előadás. 1904. IV. 15. (Kövessy Albert). 1907. V. 9. du. (Makó La-
jos). Ifjúsági előadás. 1912. III. 22. (Kövessy Albert). Beregi Oszkár 
vendég. 

RÓZA NÉNI. Vj. 3 fv. írta: Lengyel Menyhért. 
1914. IV. 23. (Füredi Béla). R.: Majtényi László: 

ROZMARING NÉNI. Vj. 4 fv. írta: Vajda Ern ő . 
1910. V. 4. (Kövessy Albert). 

RÓZSI CIGÁNYLÁNY. j  
1896/97. (?) (Kőrösi Bertalan) Kaffkán Hegyesi Mari vendég. 

SALOME. Tr. 1 fv. frta : Wilde, Oscar. F.: Szini Gyula. 
1907. V. 18. (Makó Lajos). 1908. VI. 17. (Makó Lajos). Góthné Kertész 

Ella vendég. 

SÁMSON. Szm. 4 fv. írta: Bernstein, Henri. F.: Góth Sándor. 
1908. VI. 16. (Makó Lajos). Góth Sándor és Góthné Kertész Ella vendégek. 

SAN TOY. Kínai dalj. 3 fv. Zene: Jones, Sidney. Szöveg: Morton, Edward 
-Greenbank, Harry - Ross, Adrian. F.: Fái J. Béla -- Makai Emil. 

1901. VI. 19. (Kövessy Albert). R.: Kövessy Albert. 1902. IV. 17., 20. du. 
(Kövessy Albert). 1903. IV. 25., V.3. du. VI. 18. (Kövessy Albert). 
Sziklai Szeréna vendég. 

SAPPHO. Szj. 5 fv. Grillparzer, Franz. F.: Ivánú Jen ő . 
1905. IV. 12. (Kövessy Albert). 

A SÁRGA CSIKÓ. Npsz. 3 fv. Zene: Erkel Elek. Szöveg: Csepgreghy 
Ferenc. 

1881. IV. 19. (Erdélyi Marietta) 1884. V. 4. (Tóth Béla). 1893. II. 23. (Bo-
kody Antal), A Pénzes-házaspár jutalomjátéka. 1895. V. 12. (Halmay 
Imre). 1897. IX. (?) (Somogyi Károly). 1902. IV. 2'7. du. (Kövessy 
Albert). 1903. VI. 7. (Kövessy Albert). Csáky Ferenc vendég. 1904. 
V. 1. du. (Kövessy Albert). 1906. VI. 4. (Kövessy Albert). 1908. 
V. 24. du (Makó Lajos). 1915. V. 9. (Füredi Béla). 

SÁRGA LILIOM. Vidéki történet 3 fv. írta: Bíró Lajos. 
1911. V. 8., 19. (Kövessy Albert). 1912. V. 4. (Kövessy Albert). Somló (Scho-

mann) Ferenc vendég. 

, SÁRI BIRÓ Vj. 3 fv. írta: Móricz Zsigmond. 
1910. V. 16. (Kövessy Albert). 

SÁRI NÉNI. Npsz. 3 fv. írta: Almássy Tihamér. Nyitány: Herczenberger 
István. 

1885. XII. 10., 13. (Pesti Ihász Lajos). 

A SARKANTYÚ. Dr. 3 fv. írták: Gábor Andor -- Liptai Imre. 
1913. III. 17. (Turi Elemér). 
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A SASFIÓK. Dr. 5 fv. Írta: Rostand, Edmond. F.: Ábrányi Emil. 
1908. XII. 19., 20. (Mezei Kálmán). 1909. I. 10. (Mezei Kálmán). 
1910. IV. 5. (Kövessy Albert). 

A SASOK. Vj. 3 fv. írták: Guthi Soma -- Rákosi Viktor. 
1902. IV. 7. (Kövessy Albert). 

A SÁTÁN LEÁNYA. Vj. 4 fv. Ismeretlen szerző . 
1883. V. 12. (Bogyó Alajos). 

A SEVILLAI BORBÉLY. Vígopera 3 fv. Zene: Rossini, Gioacchino Anto-
nio, Beaumarchais nyomán írta: Sterbini, C. 

1909. IV. 15., 23. V. 23. du. (Kövessy Albert) 

A SEVILLAI BORBÉLY. Vj. 4 fv. írta: Beaumarchais, Pierre-Augustin 
Caron de. F.: Paulay Ede. 

1882. VI. 24. (Aradi Gerő). Aradi Emilia jutalomjátéka. 

CHERRY. Op. 3 fv. Zene: Hugo, Felix. Ordonneau, Maurice vj-ból írta 
Jacobson, Benno. F.: Mérey Adolf. 

1904. VI. 4., 5. du. (Kövessy Albert). 

SIMONE. Szm. 3 fv. Írta: Brieux, Eugéne. F.: Ivánú Jen ő . 
1908. XII. 23. (Mezei Kálmán) 

SfK TENGEREN. Dr. 4 fv. írta: Nušić, Branislav. F.: Skrbics Tivadar. 
1904. VI. 1. (Kövessy Albert). 

SIMONYI ÓBESTER. Vj. 3. fv. Írta: Martos Ferenc. 
1904. V. 28. (Kövessy Albert). 

SMOLEN TŰNI. Fővárosi életkép. 3 fv. Zene: Barna Izsó, Szöveg: Guthi 
Soma. 

1905. XII. 7., 10., 18., 29. (Szilágyi Dezs ő). 

SODOMA PUSZTALÁSA. Szm. 5 fv. Írta: Sudermann, Hermann. F.: 
Fál J. Béla 

1903. VI. 4. (Kövessy Albert) Szirmai Imre vendég. 

A SOGUN. Op. 2 fv. Zene: Luders, G. Szöveg: M. Kinley, Clyde. F.: 
Faragó Jenő . 

1907. V. 3. (Makó Lajos). 

SOH'SE HALUNK MEG. Én. boh. 6 képben. írták: Horst, Julius -- Stein. 
F.: Heltai Jenő . 

1902. V. 28., 29. du. (Kövessy Albert). 

A SÖTÉT PONT. Dr. 3 fv. Írta: Csiky Gergely. 
1885. XII. (?) (Pesti Ihász Lajos) 

A SÖTÉT PONT. Boh. 3 fv. Írták: Kadelburg, Gustav -- Pressber, R. 
F.: Hajó Sándor. 

1910. IV. 12., 22. V. 5. du. (Kövessy Albert). 

SÖTÉTSÉG. Szm. 4 fv. Írta: Ruttkay György. 
1904. IV. 6. (Kövessy Albert). 1905. XI. 6. (Szilágyi Dezs ő). 
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STERN IZSÁK, A HÁZALÓ vagy: Egy a mi népülkből. Én. vj. 3 fv. Zene: 
Stolz, Edward. Szöveg: Ebersberg, Ottokar Franz. F.: Berzsenyi 
Károly. 

1890. V. 13. (Csóka Sándor). Breznay Géza jutalomjátéka. 1899. XII. 3. du. 
(Somogyi Károly). 1909. VI. 6. (Kövessy Albert). 

A SUHANC. Op. 3 fv. Zene: Konti József. Szöveg: Dunkel után Nagy 
Ignác. 

1889. II. 16., 20. (Sághy Zsigmond). 1890 IV. 23. (Csóka Sándor). 
1891. IV. 4. (Csóka Sándor). VIII. 22. (Fábián László). 1893. X. 18. (Kömley 

-Kovács). 1896. X. 14. (Halmay Imre). 1897. IV. 28. (Somogyi 
Károly). 1901. VI. 15. (Kövessy Albert). Aradi Aranka jutalomjátéka. 
1902. V. 19. (Kövessy Albert). 1904. V. 24. (Kövessy Albert). Keleti 
Juliska vendég. 1907. V. 30. (Makó Lajos). 

SVIHÁKOK. Op. 3 fv. Zene: Ziehrer, Karl. Szöveg: Krenn, Leopold 
Lindau (?)• Karl, (?) Paul.. F.: Mérey Adolf - Feld Aurél. 

1902. IV. 26., 27. V. 9,. 25. du. (Kövessy Albert). 1903. IV. 28. V. 10. du. 
(Kövessy Albert). VI. 16. Sziklai Szeréna vendég. 1904. V. 9. (Kövessy 
Albert). 1905. IV. 29. V. 1. (Kövessy Albert). 

SZABADULÁS. Szm. 3 fv. írta: Brieux, Eugéne. F.: Ivánti Jenő . 
1897. IX. 7. (Somogyi Károly). 

A SZABIN NŐK ELRABLÁSA. Boh. 4 fv. írták: Schönthan, Franz -- 

Schönthan Paul. Magyarosította : Benedek Gyula. 
1885. V. 19. (Arányi Dezs ő). 1888. VIII. (?) Borsodi Vilmos). 1889. II. 26. 

(Sághy Zsigmond). Tisztai Miksa jutalomjátéka. 1901. VI. 17. (Kö-
vessy Albert). Kövessy Albert jutalomjátéka: 1905. XII. 22. (Szilágyi 
Dezső). 1908. VI. 27. (?), 28. du. (Makó Lajos). 1909. V. 12. (Kö-
vessy Albert). 1913. IV. 29. (Turi Elemér). Kövessy Albert vendég. 
1915. IV. 9. V. 2. du. (Füredi Béla). 

SZALMAÖZVEGY. Boh. 3 fv. írta: Mayer Oszkár, dr. 
1902. V. 14. (Kövessy Albert). Ősbemutató. 

SZATÍRA AZ ÉLETRŐL. Magánjelenet. 
1914. IV. 30. V. 1. (Füredi Béla). Zilahy Gyula vendég. 

A SZEGÉNY JONATHÁN. Op. 3 fv. Zene: Millöcker, Karl. Szöveg : 
Wittmann, Hugo - Bauer, Julius. F.: Fái J. Bélá - Rajna Ferenc. 

1891. III. 17. (Csóka Šándor). 1896. X. 3. (Halmay Imre). 1908. V. 13. (Makó 
Lajos). 

A SZÉLHÁZIAK. Én. boh. 3 fv. írta: Rákosi Jenő . 
1883. IV. 24. (Bogyó Alajos). 

A SZÉP ASSONY. Szj. 3 fv. írta: Gábor Andor. 
1917. IV. 2. (Nádasy József). R.: Hídvégi Ern ő . 

SZÉP DARINKA. Npsz. 3 fv. Zene: Szentirmay Elemér (?). Konti Jó-
zsef (?). Szöveg: Klárné Angyal Ilka. 

1885. X. 20. (Halmay Imre). 1897. V. 9. (Somogyi Károly). 1907. VI. 2. 
(Makó Lajos). 
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SZÉP GALATIIEA. Op. 1 fv. Zene: Suppé, Franz von. Szöveg: Poly, 
Henrion. F.: Latabár Endre. 

1884. V. 7. (Tóth Béla). 1891. III. 18. (Csóka Sándor). Ifj. Bokor József 
jutalomjátéka. 1900. IV. 30. (Somogyi Károly). R.: Ua. 1902. IV. 
10. (Kövessy Albert). 1904. IV. 12. VI. 9. (Kövessy Albert) 

A SZÉP GÁRDISTA. Op. 3 fv. Zene: Berté, Heinrich. Szöveg: Landes-
berg - Willner, Miksa, F.: Tábori Emil. 

1910. IV. 20. (Kövessy Albert). 

SZÉP HELÉNA. Op. 3 fv. Zene: Offenbach, Jacques. Szöveg: Meilhac, 
Henri - Halévy, Ludovic. F.: (?) Evva Lajos. (?) Latabár Endre. 

1889. II. 9. (Sághy Zsigmond). 1890. V. 8. (Csóka Sándor). 1893. III. 18. 
(Bokody Antal). K. Kopácsi Juliska vendég. 1897. IX. (?) (Somogyi 
Károly). 1900 IV. 18. (Somogyi Károly). R.: Ua. 1902. VI. 4. (Kö-
vessy Albert). Pálmay Ilka vendég. 1905. XII. 21. (Szilágyi Dezs ő). 
R.: Réthy Laura vendég. 1909. 1. 11. (Mezei Kálmán). Mihályi Ernő  
vendég. 

SZÉP ILONKA. Dalj. 3 fv. Zene: Szabados Béla. Szöveg: Vágó Géza --

Szávai Gyula. 
1907. V. 27. (Makó Lajos). 

SZÉPASSZONY KOCSISA. Npsz. 3 fv. Írta: Csepreghy Ferenc. 
1883. V. 24. (Bogyó Alajos). 

SZERELEM. Szj. 4 fv. írta: Barta Lajos. 
1916. X. 12. (Nádasy József). R.: Remete Géza. 

A SZERELEM VADRÓZSÁI. Én. boh. 3 fv. Írta: Dálnoky Gyula. 
1895. X. 24. (Halmay Imre). 

A SZERELMES LEVÉL. Vj. 1 fv. írta: Trifković, Kosta. (Trifkofvics 
Szilárd). F.: Lővey Miklós - Dimitrievics Sándor. 

1881 IV. 26. (Erdélyi Marietta). 1901 VI. 14. (Kövessy Albert). 1904. V. 5 
(Kövessy Albert). 1909. V. 15. (Kövessy Albert). 1911. VI. 7. (Kö- 
vessy Albert). 

SZERELMI KERINGŐ . Op. 3 fv. Zene: Ziehrer, Karl Michael. Szöveg: 
Bodansky, Robert - Grünbaum, Fritz. F.: Komor Gyula. 

1910. III. 31. IV. 3., 10. du. (Kövessy Albert). 

A SZERENCSE FIA. Szatirikus vj. 4 fv. írta: Drégely Gábor. 
1909. V. 17. (Kövessy Albert. 1915. IX. 8. (Füredi Béla). 

SZERENCSEMALAC. Op. 4 fv. Zene: Eysler, Edmund. Szöveg: Stein, 
Leo - Lindau, Karl. F.: Mérey Adolf. 

1909. I. 15., 17. (Mezei Kálmán). Mihályi Ernő  vendég. IV. 25. E  (Kövessy 
Albert). 

A SZERETŐ . Szj. 4 fv. Írta: Bródy Sándor. 
1917. XI. 23., 24., 25., 26. (Nádasy József). R.: Ua. 
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A SZERKESZTŐ  ŰR. Vj. 3 fv. frták: Bernard, Tristan - Athis, Alfred. 
F.: Heltai Jen ő . 

1914. V. 8. (Füredi Béla). 

SZIBILL, vagy Egy orosz test őrtiszt szökése. Op. 3 fv. Zene: Jacobi Viktor. 
Szöveg: Martos Ferenc - Bródy Miksa. 

1914. XII. 2. (Nádasy József). 1915. IV. (?), 24. (Füredi Béla). 1918. V. 7., 
8., 12. (Nádasy József). R.: Ua. 

SZÍNÉSZVÉR. Op. 3 fv. Zene: Eysler, Edmund. Szöveg: Stein, Leo - 
Lindau, Karl. F.: Mérey Adolf. 

1912 III. 20. (Kövessy Albert) . 

SZÍNITANODA. Én. vj. 4 fv. Zene: Gregh, Louis. Szöveg: Bisson, Alexan-
dre. F.: Evva Lajos - Rákosi Viktor. 

1895. V. 15. (Halmay Imre). 

SZITAKÖTŐ . Én vj. 3 fv. Írták: Meilhac, Henri - Halévy, Ludovic. 
F:. Kürthy Emil. 

1891. III. 19. (Csóka Sándor). 

A SZOBALEÁNY. Boh. 3 fv. frták: Hennequin, Alfred - Bilhaud. F.: 
Mérey Adolf. 

1903. V. 12., 13. (Kövessy Albert). 1909. IV. 12. du. (Kövessy Albert). 1913. 
IV. 3., 8. (Turi Elemér). 

SZÓKIMONDÓ ASSZONYSÁG. (Madame Sans-Gene). szm. 3 fv. Írta: 
Sardou, Victorien. F:. Fái J. Béla - Makó Lajos. 

1895. V. 25. (?) Halmay Imre). 1896. IV. 19. (Halmay Imre). 1902. IV. 16. 
(Kövessy Albert). V. 31. Blaha Lujza vendég. 1906. V. 22. (Kövessy 
Albert). Hahnel Aranka búcsúfellépte. 

SZÖKÖTT ASSZONY. Npsz. 3 fv. Zene: Selley Gyula. Szöveg: Csiky 
Gergely. 

1897. X. 30. (Sághy Zsigmond) . 

A SZÖKÖTT KATONA. Npsz. 3 fv. Zene: Szerdahelyi József. Szöveg: 
Szigligeti Ede. 

1844. VII. (?) (Latabár Endre). 1859. IV. (?). (Pázmán Mihály). 1882. VI. 25. 
(Aradi Gerő). 1893. II. 26. (Bokody Antal). 1895. X. 13. (Halmay 
Imre). 1900. IV. 29. (Somogyi Károly). R.: Peterdi Sándor. 1903. V. 
17. du. (Kövessy Albert). 1907. VI. 9. (Makó Lajos). 1910. V. 1. 
(Kövessy Albert). 

SZÖVETSÉGESEK. Írta: Harsányi Zsolt. Lásd: M űvészestély. 1916. VIII. 

SZTAMBUL RÓZSÁJA. Op. 3 fv. Zene: Fall, Leo. Szöveg: Brammer, 
Julius - Grünwald, Alfred. F.: Gábor Andor. 

1917. XI. 29., 30. (?). XII. 1. (?), 2. (?), 3. (?) (Nádasy József). 1918. V. 9., 
20. VI. 13. (Nádasy József). R.: Remete Géza. 

SZULAMIT, JERUZSÁLEM LEÁNYA. Zsidó daljáték 4. fv. Zene: 
Davidsohn, Emanuel. Szöveg: Goldfaden, Avrom. (Ábrahám). F.: 
Kövessy Albert. Hangszerelte: Donáth Ede. 
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1899. XI. 24., 25. (Somogyi Károly). R.: Ua. XII. 9. Ilunyadi József juta-
lomjátéka. 1900. V. 12., 17. (Somogyi Károly). R.: Ua. 1901. VI. 
11. (Kövessy Albert). R.: Ua. 1902. V. 7. (Kövessy Albert). R.: Ua 
Érczkövy Károly jutalomjátéka. 1904. IV. 21. (Kövessy Albert). 

1905. IV. 14. (Kövessy Albert). 1907. VI. 10. (Makó Lajos). 1908. XII. 30. 
(Mezei Kálmán). Rosenberg Hermann helybeli tánctanító felléptével. 
1915. III. 21. du. (?), (Nádasy József). 1916. X. 9. XI. 1. du. (Nádasy 
József). R. Remete Géza. 

A SZULTÁN. Op. 3 fv. Zene, szöveg: Ver ő  György. 
1893. III. 20. (Bokody Antal) K. Kopácsi Juliska vendég. 1895. V. 11. (Hal-

may Imre). 1897. VIII. 21. (Somogyi Károly). 1901. VI. 6. (Kövessy 
Albert). 1904. IV. 18. (Kövessy Albert). 1916. XI. 4. (Nádasy József). 
R.: Remete Géza. 

A SZLULEI HÁZ: Vj. 1. fv. írta: Karczag Vilmos. 
1897. V. 8. (Somogyi Károly). 

TAJFUN. Dr. 4 fv. írta: Lengyel Menyhért 
1910. III. 30. IV. 8. V. 15. du. (Kövessy Albert). 

TAKARODÓ. Szm. 4 fv. írta: Bayerlein, Franz Adam. F.: Zborai Aladár 
1904. IV. 23., 24. (Kövessy Albert). 

TÁMLÁS SZÉK 10. SZÁM. Op. 3 fv. 3 fv. Zene: (?) Booze (?) Goetze, 
Walter. Szöveg: Heller, Hermann -- Wolf, Willi. 

1914. IV. 16., 22. V. 3. du. (Füredi Béla). R.: Izsó Miklós. 

A TÁNCOS REGIMENT. Vj. 4 fv. írták: Kadelburg, Gustav - Skowronek 
F.: Zborai Aladár. 

1907. IV. 20. V. 25., 30. du. (Makó Lajos). 

A TÁNCOSNŐ . Szj. írta: Lengyel Menyhért. 
1916. XII. 27. (?) XII. 7. (?) (Nádasy József). 

A TANÍTÓNŐ . Szm. 3 fv. írta: Bródy Sándor. 
1908. VI. 8., 12. (Makó Lajos). Mártonfi Róbert fölléptével. VI. 18. du. 

1908. XII. 9. (Mezei Kálmán). 1909. IV. 11. V. 16. du. (Kövessy 
Albert). 1910. V. 14. (Kövessy Albert). 

TARTALÉKOS FÉRJ. Boh. 3 fv. írták: Guthi Soma - Rákosi Viktor. 
1901. VI. 10. (Kövessy Albert.) 

TARTUFFE. Vj. 5 fv. írta: Moliére, Jean Baptiste Poquelin. F.: Iváníi 
Jenő . 

1910. V. (?) (Kövessy Albert). Ivánú Jenő  vendég. 

TATÁRJÁRÁS. Op. 3 fv. Zene: Kálmán Imre. Szöveg: Bakonyi Károly. 
Versek: Gábor Andor 

1908. VI. 18., 21., 26., 29. (Makó Lajos). 1908. XII. 10., 27. 1909. I. 6. 
du. (Mezei Kálmán). V. 13., 20. (Kövessy Albert). 1910. IV. 4. du. 

(Kövessy Albert). 1911. IV. 24. du. (Kövessy Albert). 1912. IV. 
(Kövessy Albert). Komlóssy és Horváth Kálmán vendég. V. 3. 
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TATÁROK MAGYARORSZÁGBAN. Némakép Kisfaludy Károly m űve 
alapján. 

1836. VI. 4. (Kőrösy Ferenc). 

TAVASZ. Op. 3 fv. Zene: Strauss, Joseph. Szöveg: Lindau, Karl -- Wil-
helm, Julius. F.: Mérey Adolf. 

1904. IV. 30. V. 8. (Kövessy Albert). V. 24. Keleti Juliska vendég. 1905. 
IV. 8. (Kövessy Albert). 1906. V. 12. (Kövessy Albedrt). Sajó Géza 
vendég. 1907. V. 23. (Makó Lajos). 

TEKNŐSBÉKA. Vj. 3 fv. írta: Gaundillet, Leon. F.: Fái J. Béla. 
1899. XII. 2. (?) (Somogyi Károly). 

TÉL ÉS TAVASZ. Op. 3. fv. Zene: Rossenzweig Vilmos és Adolf. Szöveg: 
Lukácsy Sándor. 

1895. V. 29. (Halmay Imre). Halmayné Székely Emma jutalomjátéka. 

TÉLEN. Npsz. 3 fv. Szerző : Ifj. Bokor József. 
1897. IV. 18. (Somogyi Károly). 

TENGERÉSZ KATÓ. Op. 3 fv. Zene: Jarno, Georg. Szöveg: Buchbinder, 
Bernhard. F.: Mérey Adolf. 

1913. III. 1., 2., 25. du. (Turi Elemér). 

TESSÉK SZELLŐZTETNI. Boh. 3 fv. írta: Horst, Julius. F.: Harsányi 
Zsolt. 

1918. V. 30., 31.. VI. 1. (Nádasy József). R.: Ua. 

A TESTŐR. Vj. 3 fv. írta: Molnár Ferenc. 
1911. IV. 20. (Kövessy Albert). 1912. V. 2. (Kövessy Albert). 1915. IV. 

29. IX. 6. (Füredi Béla). 

TETEMREHÍVÁS. Szm. 4 fv. írta: Kazalitczky Antal. 
1905. IV. 3. (Kövessy Albert). 

TILOS A CSÓK. Op. 3 fv. Zene: Vincze Zsigmond. Szöveg: Pásztor Ár-
pád - Bródy Miksa. 

1910. IV.. 11., 17. du. (Kövessy Albert). 

TILTOTT SZERELEM. Szm. 3 fv. Írta: Wolff, Pierre. F.: Váradi Antal. 
1913. IV. 9. (Turi Elemér) . 

TIMÁR LfZA. Dr. 3. fv. írta: Bródy Sándor. 
1914. V. 9. (Füredi Béla). R.: Majtényi László, 1915. IV. 28. (Füredi Béla). 

1916. XI. 24. (Nádasy József). Zöldi Vilma jutalomjátéka. 

TISZAVIRÁG. Op. 3 fv. Zene: Rényi Aladár. Szöveg: Bródy István - 
Vajda László. 

1915. VI. (?) (Füredi Béla). 1917. X. 22., 23., 28. du. (Nádasy József). R.: 
Remete Géza. 

TISZTI-JUTÁS. Vj. 4 fv. frta: Nagy Ignác. 
1844. VII. (?) (Latabár Endre). 

15 	 -225 



TISZTURAK A ZÁRDÁBAN. Op. 3 fv. Zene: Varney, Louis. Szöveg: 
Ferrier, Paul - Prével, Jules. F.: Evva Lajos -- Fái J. Béla. 

1889. III. 4. (Sághy Zsigmond). Fodor Bernát és Gálosi János jutalomjá-
' téka. 1908. V. 8. (Makó Lajos). 1909. V. 4. VI. 6. (Kövessy Albert). 

1914. IV. 2. (Füredi Béla). R.: Izsó Miklós. 

TITILLA HADNAGY. Op. 4 fv. Szerz ők: Rákosi Jenő  - Puks Ferenc. 
1882. VI. 8.. (Aradi Gerő). 

A TITKOS CSÓK. Op. 3. fv. Zene: Bátor Szidor - Hegyi Béla. Szöveg: 
Bayard, Jean Francois -- Dumanoir, Philippe-Francois vj. alapján 
írta Lukácsy Sándor. 

1890. V. 7. (Csóka Sándor). 

A TITOK. Szm. 3 fv. írta: Bernstein, Henry. F.: Adorján Andor. 
1914. III. 19. (Füredi Béla). 

A TITOK. Vj. 3 fv. írta: Wolf, Pierre. F.: Fái J. Béla. 
1905. V. 4. (Kövessy Albert). 

TÍZ LÁNY FÉRJ NÉLKÜL. Op. 2 fv. Zene: Suppé, Franz von. 
1883. V. 14. (Bogyó Alajos).' 

TÍZ LEÁNY ÉS EGY FÉRJ SEM. Lásd: Tíz lány férj nélkül. 

TIZENHÁROM. Váradi Antal alapján némakép. 
1896. X. 6. (Halmay Imre). 

A TOLONC. Npsz. 3 fv. írta: Tóth Ede. 
1893 III. 24. (Bokody Antal). 

A TOLVAJ. Szm. 3 fv. írta: Bernstein, Henry. F.: Góth Sándor. 
1907. IV. 27. (Makó Lajos). 1908. VI. 15. (Makó Lajos). Góth Sándor és 

Góthné Kértész Ella vendégek. 1912. IV. 18. (Kövessy Albert). Góth 
Sándor és Góthné Kertész Ella vendégek. 1915. IV. 14., 19. (Fü-
redi Béla). 1916. XII. 26. (?) (Nádasy József). 

TOSCA. Dr. 5 fv. Írta: Sardou, Victórien. F.: Makó Lajos. 
1907. V. 19. (Makó Lajos). 

A TÓT LEÁNY. Npsz. 3 fv. Zene: Serly Lajos. Szöveg: Almási (Balogh) 
Tihamér. 

1883. IV. (?) (Bogyó Alajos). 1884. V. 2. (Tóth Béla). 1889. I. 27. (Sághy 
Zsigmond). 1891. III. 25. (Csóka Sándor). 1893. II. 16. (Bokody 
Antal). 1897. V. 2. du. (Somogyi Károly). 1902. V. 30. (Kövessy 
Albert) Blaha Lujza vendég. 

TÓT LEGÉNY AMERIKÁBAN, vagy Utazás Chikábóba. Én. boh. 6 
képben. Zene: Weincierl Miksa és D'Amant Ler. Szöveg: Zapper 
Bruno után dr. Komor Gyula. 

1894. X. 26. (Kömley- Kovács). 

A TÖKÉLETES FELESÉG. Op. 3 fv. Zene: Lehár Ferenc. Szöveg: Bram-
mer Julius 	Grünwald. F.: Harsányi Zsolt. 

1914. V. 17. (Füredi Béla). 1915. IV. 5. (Füredi Béla). 
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A TÖKÉLETES FELESÉG. Szm. 4 fv. frta: Pinero, Sir Arthur Wing. 
F.: Sebestyén Károly -- Sztáray Margit. 

1907. V. 4. (Makó Lajos). 

TÖKFILKÓ. Vj. 3. fv. írta: Fulda, Ludwig. F.: Doktor János. 
1910. IV. 3. du. (Kövessy Albert). 

TRAVIATA. O. 4 fv. Zene: Verdi, Giuseppe. Szöveg: Ifj. A. Dumas után 
Piave, Francesco Maria. 

1899. XI. 16. (Somogyi Károly). R.: Ua. 

TRENK BÁRÓ. Op. 3 . fv. Zene: Albini, Felix. Szöveg: Willner, Alfred 
Maria - Bodansky, Robert. F.: Hervay Frigyes. 

1910. V. 9. ,15., 20. (Kövessy Albert). 

TRILBY. Én. szm. 4 fv. írta: Potter, Paul M., Maurier, Georges du regénye 
után. F.: Fái J. Béla. 

1897. IX. (?), IX. 26. negyedszer (Somogyi Károly). 1902. V. 22. (Kövessy 
Albert). Somló Margit jutalomjátéka. 1908. VI. 14. (Makó Lajos). 

1915. VI. 2. (?) (Füredi Béla). Sebestyén Géza vendég. 

A TRUBADUR. O. 4 fv. 8 képben. Zene: Verdi, Giuseppe. Szöveg: Camma-
rano, Salvatore. F.: Nádaskay Lajos. 

1904. IV. 25., 27. (Kövessy Albert). 1906. V. 26., 29. (Kövessy Albert). 
1909. V. 10. (Kövessy Albert). 

A TÚLSÓ PARTRÓL. Szm. 3 fv. írta: Salten, Felix.. F.: Fényes Samu. 
1909. V. 6. (Kövessy Albert). 

TURI BORCSA. Npsz. 3 fv. írta : Ger ő  Károly. 
1884. • V. 18. (Tóth Béla). 

TÜNDÉRKASTÉLY MAGYARORSZÁGON. írta: Hirschfeld, Johann 
Baptist Joseph. Átdolgozta: Láng Ádám. 

1836. V. 26. (Kőrösy Ferenc). 

A TÜNDÉRLAKI LÁNYOK. Szm. 3 fv. írta: Heltai Jen ő . 
1914. V. 15., 16. (Füredi Béla). R.: Majtényi László. 1915. IV. (?) IX. 8. 
du. (Füredi Béla) R.: Izsó Miklós. 

TÜNDÉRLANT. Én. vj. Németből fordította: Láng Ádám János. 
1883. V. 10. (Bogyó Alajos). Id. Bokor József jutalomjátéka. 

TÜSKERÓZSA. Op. 3 fv. Zene: Jacobi Viktor. Jókai Mór novellája után 
írta: Martos Ferenc. 

1908. VI. 7. (Makó Lajos). 

TÜZES VASKORONA. Néma kép. 
1836. VI. 1. (Kőrösy Ferenc). 

TÜZPRÓBA. Vj. 2 fv. írta: Kotzebue, August Friedrich von. F.: Láng 
Ádám János. 	 a 

1836. VI. 9. (Kőrösy Ferenc). 
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TYUKODI LŐRINC FAMILIÁJA BUDAPESTEN. Én. boh. 3 fv. 
írta: Rónaszéki (Rónaszéky) Gusztáv. 

1891. IV. 1. (Csóka Sándor). 

UFF KIRÁLY. Op. 3 fv. Zene : Charbier, Emmanuel, „Csillag" c. op. szö-
vegkönyvére: Bátor Szidor - Hegyi Béla F.: Evva Lajos - Fái J. 
Béla. 

1890. V. 12. (Csóka Sándor). 

AZ ÚJ FÖLDESÚR. Szm. 5 fv. Jókai Mór regénye után írta Hevesi Sándor. 
1914. III. 30. (Füredi Béla) 

AZ ÚJ HONPOLGÁR. (Goldstein Számi). Fővárosi énekes életkép 3 fv. 
Zene: Konti József -- Dellin Henrik. Szöveg: Kövesi Albert. 

1895. V. 20., 26. du. (Halmay Imre). Boross Endre jutalomjátéka. 1897. 
23. IX. (?) (Somogyi Károly). 1901. V. 26. (Kövessy Albert). 

1902. IV. 13. du. (Kövessy Albert). 1903. V. 8. (Kövessy Albert). 
1904. V. 23. du. (Kövessy. Albert). 1908. VI. 28. (Makó Lajos). 1912. 

8. (Kövessy Albert). 

UTOLSÓ CSÓK. Szm. írta: Bíró Lajos. 
1914. V. 13. (Füredi Béla). 

AZ UTOLSÓ SZERELEM. Vj. 5. fv. írta: Dóczy Lajos. 
1895. X. 21. (Halmay Imre). 1897. IV. 19. (Somogyi Károly). 

ÚTRÓL SZEDETTEK. írta: Balkányi Miklós. 
1893. III. 13. (Bokody Antal). Ősbemutató. 

ÜDVÖSKE. Op. 3 fv. Zene: Audran, Edmond. Szöveg: Duru, Alfred --

Chivot, Henri. F.: Rákosi Jenő . 
1882. V. 28. VI. 4., 13. (Aradi Ger ő). 1884. IV. 30. (Tóth Béla). 1885. XII. 

(?) (Pesti Ihász Lajos). 1891. IV. 9. (Csóka Sándor). Verőné Margó 
• Célja jutalomjátéka. 1908. VI. 27. (Makó Lajos). 

ÜNNEPI MŰSOR. A Nemezti Szalon kiállításának megnyitása alkalmából. 
1902. V. 10. (Kövessy Albert). 

A VADGALAMB. Npsz 3 fv. Zene: Szentirmay Elemér. Szöveg: Ger ő  
Károly. 

1885. XII. 6. (Pesti Ihász Lajos). 

A VADORZÓK. Vj. 4 fv. írták: Wittmann, Hugo -- Herzl, Theodor. F.: 
Festetics Andor. 

1897. V. 18. (Somogyi Károly) 

VAGY Ő , VAGY SENKI. Op. 3 fv. Zene: Eysler, Edmund. Szöveg: Stein, 
Leo - Jenbach, Bella. F.: Harsányi Zsolt. 

1916. XII. 6., 10. du. (Nádasy József). R.: Remete Géza. 

VALAMI HIBÁJA VAN. 
1902. I. 31. (Szecessziós Színház.) 

VAK BÉLA. Szj. 5. fv. írta: Berényi Antal. 
1859. IV. (?), X. (?) (Pázmán Mihály). 
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VÁLÁS UTÁN. Vj. 3 fv írták: Bisson, Alexendre - Mars, Antony F.: 
Paulay Ede. 

1889. I. 31., II. 11. (Sághy Zsigmond). 1890. IV. 24. (Csóka Sándor). 

A VÁLÁS ÚTJAI. Vj. 3 fv. írták: Gavault, Paul -- Lahaix ;  Jean, F.: Salgó 
Ernő . 

1907. V. 14. (Makó Lajos). 

A VALENI NÁSZ. (A valeni lakodalom). Szm. 4 fv. Ganghoffer, Ludwig 
-- Bronciner, Marco. F.: Kürthy Emil. 

1905. V. 18. (Kövessy Albert). 

VÁLJUNK EL!. Vj. 3 fv. írták: Sardou, Victorien -D' Najac, Emile. F.: 
Fái J. Béla. 

1882. VI. 6. (Aradi Gerő). 1895. V. 7. (Halmay Imre). 1896. IV. 16. (Halmay 
Imre), 1902. V. 26. (Kövessy Albert). Benedek Gyula jutalomjá-
téka. 1905. IV. 25. (Kövessy Albert). 1908. VI. 23. (Makó Lajos). 
Csillag Teréz vendég. 1909. dV. 22. (Kövessy Albert). 

VANDERGOLD KISASSZONY. Op. 3 fv. Zene: Rényi Aladár. Szöveg: 
Harsányi Zsolt - Hevesi Sándor. 

1918. V. 10., 11., 19. (Nádasy József). R.: Remete Géza. 

VÁNDORFECSKÉK. Op. Zene: Zerkovitz Béla. 
1915. V. készter, VI. 3. (Füredi Béla). 

A VÁNDORLEGÉNY. Op. 3 fv. Zene: Eysler, Edmund. Szöveg: West, 
Moritz - Schnitzer, Ignaz. F.: Faragó Jen ő . 

1904. V. 7., 12. (Kövessy Albert). 1912. IV. 17. (Kövessy Albert). Komlóssy 
és Horváth Kálmán vendégek. 

A VÁRATLAN VENDÉG. Sz. 3 fv. írta: Vajda Ern ő . 
1917. X. 16. (Nádasy József), R.: Remete Géza.

• VARÁZSFÁTYOL. Tündérjáték 3 fv. Kísérőzene: Titel, Emil. Szöveg: 
Tholdt. F.: Szerdahelyi József. 

1882. VII. (?) (Aradi Gerő) . 

VARÁZSHEGEDŰ . Op. 1 fv. Zene Offenbach, Jacques, Szöveg: Mestap-
hes - Chevalet. F.: (?) Szerdahelyi Kálmán (?) Follinusz János. 

1903. IV. 23. (Kövessy Albert) . 

VARÁZSKERINGŐ . Op. 3 fv. Zene: Strauss; Oscar. Szöveg: Dörmann, 
Felix - Jacobson Leopold. F.: Mérey Adolf. 

1908. V. 4., 10., 17., 20. VI. 11., 30. (Makó Lajos). XII. 8., 14., (Mezei Kál-
mán). 1909. I. 9. (Mezei Kálmán). Mihályi Ernő  vendég. IV. 11. 
du., V. 16. (Kövessy Albert). 1913. III. 25. (Turi Elemér). 

VÁRÓTEREMBEN. 
1902. I. 31. (Szecessziós Színház) 

VARSÓI CITADELLA. Dr. 5 fv. írta: Zapolska, Gabriella. F.: Vajda 
László. 

1918. VI. 5., 6. (Nadasy József). R.: Hídvégi Ern ő . 
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A VASEMBER. Tr. 3 fv. írta: Csiky Gergely. 
1889. II. 8. (Sághy Zsigmond.) 

VASGYÁROS. Szm. 5 fv. frta: Ohnet, Georges. F.: Fái J. Béla. 
1895. XII. (?) (Pesti Ihász Lajos). 1887. X. 27. (Sághy Zsigmond). 
1893. I. 16. (Bokody Antal). 1895. IX. S. (Bokody Antal). X. 23. (Halmay 

Imre). 1897. IX. 20. (Somogyi Károly). 1900. VI. 9. du. (Kövessy 
Albert). 1901. VI. 9. du. (Kövessy Albert). 1902. VI. 1. du. (Kövessy 
Albert). 1905. IV. 30. du. (Kövessy Albert). 1906. V. 20. du. (Kö-
vessy Albert). 1913. V. 5. (Turi Elemér). 1915. IX. 5. du. (Füredi 
Béla). 1916. XI. 6., 28. (?) (Nádasy József). R.: Hídvégi Ern ő . 1918. 
V. 6. (Nádasy József). R.: Hídvégi Ern ő . 

VÉGRE EGYEDÜL. Op. 3 fv. Zene: Lehár Ferenc. Szöveg: Willner, 
Alfred Maria - Bodansky, Robert. F.: Harsányi Zsolt. 

1916. XII. 2., 3. (Nádasy Jozsef). R.: Remete Géza. 

VÉGREHAJTÓ. Tr. 1 fv. írta: Halévy, átdolgozta: • Bánóczy E. 
1902. I. 30. (Szecessziós Színház). 

A VÉGREHAJTÓ. Vj. 3 fv. írták: Sylvane - Artus. F.: dr. Béldi Izor. 
1899. XII. 7. (Somogyi Károly). R.: Balla Kálmán. Bérczi Gyula jutalom-

játéka. 

A VELENCEI KALMÁR. Szm. 5 fv. írta: Shakespeare, William. F.: 
Radó Antal. 

1910. V. 10. (Kövessy Albert). Iváni Jen ő  vendég. 1893. XII.. 12. (Zoltán 
Gyula). Rakodczay Pál vendég. 

A VÉN BAKANCSOS ÉS FIA, A HUSZÁR. Npsz. 3 fv. Zene: Szerda-
helyi Kálmán. Szöveg: Szigeti József. 

1859. IV. (?) (Pázmán Mihály). 1893. III. 12. (Bokody Antal). 1897. IX. 
27. (Somogyi Károly). 1900. IV. 29. du. (Somogyi Károly). R.: Ua. 
1903. IV. 19. du. (Kövessy Albert). 1908. V. 17. du. (Makó Lajos). 
1909. IV. 25. du. (Kövessy Albert). 

VÉN LEÁNYOK. Vj. 4 fv. frta : Barrié, James Matthew. F.: Mihály Jó-
zsef. 

1905. V. 25. (Kövessy Albert). 

A VÉN KUPEC. Npsz. 3 fv. Zene: Serly Lajos. Szöveg: Berczik Árpád. 
1884. V. 15. (Tóth Béla). 
A VENGERKÁK. Én. szj. 6 képben. írták: Pásztor Árpád - Góth Sándor. 
1917. X. 11., 12. (Nádasy József). R.: Remete Géza. 1918. V. 27. (Nádasy 

József). R.: Remete Géza. 
VERA VIOLETTA. Lásd: Egy éj Párizsban. 

A VERESHAJÚ. Népsz. 3 fv. Zene: Erkel Elek. Szöveg: Lukácsy Sándor. 
1889. II. 17. (Sághy Zsigmond). 1891. III. 29. (Csóka Sándor). 1893. III. 

9. (Bokody Antal). Kemény Bernát jutalomjátéka. XII. 17. (Zoltán 
Gyula). 1903. V. 24. (Kövessy Albert). 1905. XII. 17. du. (Szilágyi 
Dezső). 

A VETÉLYTÁRS. Szm. 4 fv. írták: Kistemaechers, Henry -- Delard, 
Eugéne. F.: Huszár Imre. 

1908. V. 18. (Makó Lajos). 
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A VICEADMIRÁLIS. Op. Zene: Millöcker, Karl. Szöveg: Zell, Franz 
- Genée, Richard. F.: Kövessy Albert. 

1901. V. 31. VI. 1. (Kövessy Albert). 

VIG MŰVÉSZESTÉLY. (1. Csehov: Leánykérés, 2. Magánszámok, 3 
Courteline: A rend őrfőnök jó fiú). 

1907. (?) A Vígszínház művészei. 

VÍG ÖZVEGY. Op. 3 fv. Zene: Lehár Ferenc. Szöveg: Leon, Victor -. 
Stein, Leo. F.: Mérey Adolf. • 

1907. IV. 18., 22., 29. V. 6., 13. VI. 3., 16. (Makó Lajos). 1908. V. 14., 24. 
VI. 8. du (Makó Lajos). XII. 6. du. (Mezei Kálmán). 1913. IV. 15. 
(Turi Elemér). 1914. III. 22. du. (Füredi Béla). 1915. V. 6. (Füredi 
Béla). 

A VIGÉCEK. Életkép dalokkal 3 fv. Zene: Barna Izsó. Szöveg: Kövessy 
Albert. 

1897. V. 1., 7., 14. (Somogyi Károly). 1899. XI. 26. du. (Somogyi Károly). 
1902. V. 18. (Kövessy Albert). 

A VILÁGJÁRÓ. Op. 3 fv. Zene: Fall, Richard. 'Szöveg: Beda - Lindau 
Karl. F.: Harsányi Zsolt. 

1916. XI. 17., 18. (Nádasy József). R.: Remete Géza. 

A VILLÁMHÁRÍTÓ. Vj. 4. fv. Írták : Monezy, Éon - Nancey, Nicolas. 
F.: Salgó Ernő . 

1914. III. 23. (Füredi Béla). 

VIOLA, AZ ALFÖLDI HARAMIA. Npsz. 3 fv. Zene: Bognár Ignác. 
Szöveg: Eötvös után Szigeti József. 

1902. V. 11. (Kövessy Albert). 1909. V. 31. (Kövessy Albert). 

VIRÁGCSATA. Op. 3 fv. Szerz ő : Verő  (Hauer) György. 
1900. V. 19. (Somogyi Károly). R. : Pintér Imre. V. 20. 

VIRÁGFAKADÁS. Vj. 1 fv. Írta: Murai Károly. 
1906. V. 9. (Kövessy Albert). 

VIRRASZT A SZERELEM. Vj. 4. fv. Írták: Caillavet, Gaston 	Flers 
Robert de. F.: Adorján Andor. 

1909. IV. 20. (Kövessy Albert). 

VÖRÖS ÖRDÖGÖK. Alkalmi darab 7 képben. Zene: Gajáry István. Szö-
veg: Mérey Adolf - Béldi Izor. 

1914. XII. 4. (Nádasy József). 1915. IV. 4. du. (Füredi Béla). 

A VÖRÖS SAPKA. Npsz. 3 fv. Zene: Erkel Elek. Szöveg: Vidor Pál. 
1883. V. 13. (Bogyó Alajos). 1884. V. 20. (Tóth Béla). 1899. XI. 12. (Somogyi 

Károly). R.: Ua. 

A VÖRÖS TALÁR. Szm. 3 fv. Írta: Brieux, Eugéne. F.: Zigány Árpád. 
1902. IV. 9. (Kövessy Albert).  

A ZALAMEI BÍRÓ. Szm. 3 fv. Írta: Calderon de la Barca, Pedro. F.: 
Győri Vilmos. 

1908. V. 22. (Makó Lajos). 

ZÁRÓRA. Írta: Kőváry Gyula. Lásd: Művészestély. 1916. VIII. 
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ZAZA. Szm. 5 fv. Írták: Breton, Pierre — Simon, Charles. F.: Heltai Jen ő . 
1902. V. 6. (Kövessy Albert). 

A ZÖLD FRAKK. Vj. 4 fv. Írták: Flers, Robert de -- Caillavet, Gaston. 
F.: Heltai Jenő . 

1914. IV. 11. (Füredi Béla). R.: Majtényi László. 

A ZSÁBA. Boh. 3 fv. Írták: Hennequin, Maurice — Duval, Georges. F.: 
Molnár Ferenc. 

1902. IV. 23. (Kövessy Albert). 1908. VI. 17. (Makó Lajos). Góth Sándor 
vendég. 

A ZSIDÓ HONVÉD. Én. szm. 3 fv. Zene: Káldy Gyula. Szöveg: Lukácsy 
Sándor. 

1906. IV. 22. du. (Kövessy Albert). 

ZSIGMOND KIRÁLY ÁLMA, vagy A siklósi leányok. Szj. 4 fv. Írta: 
Börnstein, Heinrich. F.: Komlóssy Ferenc. 

1836. V. 21. (Kőrösy Ferenc). 

A ZSIROS ÜGY. Boh. 3 fv. Írták: Hennequin, Alfred — Weber, Pierre. 
F.: Adorján Andor. 

1913. IV. 17. (Turi Elemér). 

ZSUZSI. Én. paraszt vj. 3 fv. Írta: Barta Lajos. 
1917. XI. 4., 5. (Nádasy József). R.: Remete Géza. 

ZSUZSI KISASSZONY. Op. 3 fv. Zene: Kálmán Imre. Szöveg: Martos 
Ferenc — Bródy Miksa. 

1915. V. 14., 15. VI. 6. du. (Füredi Béla). 1916. X. 1. du. (Nádasy József). 
R.: Remete Géza. 

X ASSZONY. Boh. 3 fv. Írták: Gevault, Paul — Berh, Georges. F.: Mol-
nár Ferenc. 

1903. IV. 30. (Kövessy Albert). 
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2. NÉVMUTATÓ AZ ÚJVIDÉKEN ELŐADOTT 
SZÍNPADIMfJVEK REPERTÓRIUMÁHOZ 

Abonyi Árpád 185,190,195 
Abonyi Lajos 123 
Ábrányi Emil, id. 185,187 
Ábrányi Emil, ifj. 182, 209, 214, 220 
Ábrányi Kornél, ifj. 213 
Adorján Andor 226, 231, 232 
Albini, Felix 227 
Allaga Géza 202  
Almási Tihamér 185, 209, 219, 22,0 
Almássy Tihamér lásd : Almási (Balog) 

Tihamér 
Ambrus Zoltán 179 
Arany János 196 
Arago, Etienne 214 
Aréne, Armand Emmanuel de 202, 
Armont, (?) 190 
Arnold, (?) 180, 192, 213 
Artus (?) 230 
Ascher, Leo 184, 204 
Athis, Alfred 223 
Audran, Edmund 181, 185, 213, 228 

Bach, (?) 180,192 
Bahr, Hermann 204 
Bajić, Isidor 198 
Baker, Evelyn 182 
Bakonyi Károly 183, 199, 203, 207, 212, 

213, 217, 224 
Balassa Amin 215 
Balázs Sándor 193, 204 
Bálint Lajos 214 
Balkányi Miklós 228 
Balog István 187 
Bánóczy E. 190, 230 
Baranyi Péter 189 
Barbier, Jules 192, 198, 209 
Barna Izsó 181, 185, 189, 201, 205, 207, 

208, 220, 321 
Baron Dezső  188 
Barré, Alfred 206 
Barrié, James Matthew 230 
Barriére, Theodore 184 
Barta Lajos 222, 232 
Bartsch, R. H. 197 
Bataille, Henri 182,184 
Bátor Szidor 180, 225 
Bauer, Julius 197, 221 

Bayard, Jean-Francois 191, 200, 226 
Bayerlein, Franz Adam 224 
Beauclair, (?) 187 
Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de 

220  
Beaumont, Alexandre 201 
Beda, (?) 231 
Beer, (?) 193 
Behr, Georges 232 
Belasco, David 216 
Béldi Izor 180, 201, 230, 231 
Bellinger, Rudolf 189 
Belot, Adolphe 211 
Benda Jenő  209 
Benj amin, Solomon 209 
Benedek Gyula 180, 221 
Benedek Lajos 208 
Bennett, Arnold 208 
Beöthy László 180,197 
Berczik Árpád 187, 194, 198, 199, 201, 

215, 230 
Berényi Antal 228 
Berg, O. F. 197 
Berla, Alois 184,197 
Bernard, Tristan 195, 203, 223 
Bernard, Victor 208 
Bernauer, Rudolf 188, 190, 201 
Bernstein, Henry Leon Gustave Charles 

181, 199, 213, 219, 226 
Berté, Heinrich 197, 222 
Bertolozzi (Károly), Carlo 207 
Berzsenyi Károly 202, 221 
Bilhaud, Paul 184, 223 
Birch-Pfeiffer, Charlotte 207 
Bíró Lajos 179, 185, 192, 198, 213, 217, 

219, 228, 
Bisson, Alexandre 179, 196, 197, 208, 209, 

212, 216, 223, 229 
Bizet, Georges 185 
Blum, Ernest 199, 209 
Blumenthal, Oscar 180, 204, 209 
Bodansky Robert 186, 187, 189, 192, 205, 

222, 227, 230 
Bognár Ignác 231 
Bokor József, id. 194 
Bokor József, ifj. 1 .79,187,195, 202, 204, 

215, 225 

233 



Booze, ( ?) 224 
Boullard, Marius 212 
Bouschinet, (?) 180 
Böhm Gusztáv 179,198 
Börnstein, Heinrich 232 
Brammer, Julius 186, 212,216,223,226 
Branner , Julius 184 
Braun, Joseph 214 
Bredschneider, Willy Walter 190, 210 
Breton, Pierre 232 
Breiux, Eugéne 184, 215, 220, 221, 231 
Bródy István 225 
Bródy Miksa 205, 212, 223, 225, 232 
Bródy Sándor 207, 222, 224, 225 
Bronciner, Marco 229 
Buchbinder, Bernat 183, 191,  210, 216, 225 
Buchbinder, Bernhard : lásd Buchbinder, 

Bernat 
Buinon, (?) 180 
Burani, P. 182 
Busnach, William 192 
Buttykay Ákos 184,197 

Caillavet, Gaston 185, 191, 202, 203, 231, 
232 

Calderón de la Barca, Pedro 231 
Cammarano, Salvatore 227 
Capus, Alfred 199 
Carré, Albert 209 
Carré, Michel 192, 209 
Caryl, Ivan 203 	• 
Charbier, Emmanuel 228 
Charvay, Robert 188, 200 
Chatrian, Alexandre 202, 205 
Chevalet, (?) 229 
Chivot, Henry 203, 213, 218, 228 
Cholnoky Viktor 199 
Christiernsson, Carl Henrik 189 
Clairville, Louis-Francois 179,186 
Collins, W. Wilkie 207 
Coppée, Francois-Beauclair 187 
Cormon, Eugéne 202, 218 
Cosmo, Hamilton 182 
Cottens, Victor de 189 
Courteline, Georges 218, 231 
Crémieux, Hector 186, 194, 213 
Croisset, Francois de 180 
Csalókőzi (?) 218 
Császár Imre 203 
Csehov, Anton Pavlovics 205, 231 
Csepreghi Lajos 194 
Csepreghy _ Ferenc 207, 212, 216, 219, 222 
Cserey Péter 183 
Csergő  Hugó 207 
Csiky Gergely 181,182,184 -186,190, 

200, 202, 210, 212, 213, 217, 220, 223, 
230 

Czobor Károly 196, 217, 

Dálnoky Gyula 196, 222 
D'Amant, Ler 226 
Dankó Pista 186, 214 
Davidsohn, Emanuel 223 

Davis, (?)195 
Decaurcelle, Pierre 186, 202 
Delacour, (?) 208 
Delard, Eugéne 230 
Dellin, Henrik 211, 228 
d'Ennery, Adolphe - Philippe 202 
Deréki Antal 183, 191, 204, 215 
Dési Alfred 179 
Deslandes, Raymond 211 
Dimitrievics Sándor 222 
D'Esvalliéres, Maurice 181,199 
D'Najac, Emile 182, 229 
Dobsa Lajos 189 
Dóczy Lajos 228 
Doktor János 227 
Donáth Ede 223 
Doppler Károly 185, 210 
Dörmann, Felix 229 
Drachmann, Holger 218 
Drégely Gábor 203, 222 
Dreyfus, Alfred 190 
Dugonics András 182 
Dumanoir, Philippe-Francois 191, 200, 226 
Dumas, Alexandre ifj. 179,182,194, 200, 

212, 227 
Dunkel, (?) 221 
Durieux, (?) 192 
Duru, Alfred 203, 213, 218, 228 
Duval, Georges 232 

Ebersberg, Ottokar Franz 221 
Echegaray, José 193, 196, 208, 210 
Edvi Illés László 196 
Egressy Benjamin 198, 214, 215 
Endrődi Sándor 179, 217 
Engel, Alexander . 201, 214, 215 
Eötvös József 231 
Erckmann, Emile 202, 205 
Erkel Elek 180, 187, 205, 211, 216, 217, 

219, 230, 231 
Erkel Ferenc 198 
Erkel Gyula 192 
Evva Lajos 183, 187, 192, 194, 195, 197, 

201, 204, 206, 211, 213, 218, 222, 223, 
226, 228 

Eysler, Edmund 181, 186, 190, 212, 222, 
223, 228, 229 

Fái J. Béla 180, 183, 184, 190, 192, 195, 
197, 198, 201, 204, 206, 207, 211, 218 - 
221, 223, 225-230 

Fall, Leo 189, 190, 191, 200, 201, 223 
Fall, Richard 231 
Faludi Miklós 216 
Faragó Jenő  181, 185, 201, 205, 206, 207, 

216,220,229 
Farkas Imre 198,199 
Farkas Pál 204 
Farnie, (?) 218 
Fejér Jenő  201 
Fekete József 180 
Feld, Aurel 221 

234 



Feld Mátyás 181 
Felner Pál 188 
Fenyéri Mór 184 
Fényes Samu 184, 204, 227 
Ferrier, Paul 184, 227 
Festetics Andor 228 
Fésüs György 187 
Feydeau, Georges 205 • 
Flers, Robert de 185, 192, 202, 203, 231, 

232 
Fogarasi Nagy Pál 207 
Follinus Aurel 204, 211, 214 
Follinus János 189, 202, 213, 229 
Fonteny, Albert 192 
Forrai Miklós 206 
Földes Imre 187, 195, 196, 198, 200, 205, 

212 
Friedmann, Armin 183 
Fulda, Ludwig 227 

Gaál József 216 
Gabányi Árpád 180, 203 
Gabet, Charles 186 
Gábor Andor 180, 182, 186, 188, 191- 

193,197,199, 204-208, 214, 215, 217, 
219, 221, 223, 224 

Gábor Ignác 184 
Gabriel, Max 188 
Gajáry István 231 
Gankhoffer, Ludwig 229 
Ganne, Louis 187 
Gárdonyi Géza 179,184, 193 
Garvay Andor 182, 198, 218 
Gaudillet, Leon 225 
Gautier, Théophile 216 
Géczy István 196, 206, 214, 218 
Genée, Richard 179, 183, 188, 190, 192, 

194, 204, 231 
Gerő  Károly 179, 185, 203, 217,. 227, 228 
Gevault, Paul 188, 189, 193, 200, 202, 229, 

232 
Gilbert, Jean 180, 181, 185, 205, 210, 213, 

217 
Gilbert, William Schwenck 209 
Gille, Philippe 218 
Gleich, Joseph Alois 189 
Goethe, Johann Wolfgang 192, 207 
Goetze, Walter 224 
Goldfaden, (Avron) Abraham 223 
Goldfernaux, André 195 
Gorkij, Makszim 190 
Gorose, Henri de 188 
Góth Sándor 181, 185, 200, 201, 205, 212, 

219, 226, 230 
Gounod, Charles 192 
Görner, E. 198 
Grange, Eugéne 208 
Granishtadten, Bruno 187 
Greenbank, Harry 219 
Gregh, Louis 223 
Gresac, Fred 180 
Grillparzer, Franz 219 
Gross Alfred 204 

Grünbaum, Fritz 186, 189, 1.93, 222 
Grünwald, Alfred 184, 212, 216, 223, 226 
Guirand, Edmond 201 
Guthi Soma 201, 204, 207, 211, 220, 224 

Győri Vilmos 231 

Haffner, Karl 188 
Hahn, Rudolph 209 
Haines, Herbert 182 
Hajó Sándor 180, 192, 195, 204, 205, 220 
Halévy, Ludovic 185, 186, 188, 194, 203, 

222, 223, 230 
Hall, Owen 195 
Harsányi Kálmán 215 
Harsányi Zsolt 185, 186, 188, 190, 197, 

206,210,212-214,216,223,225, 226, 
228, 229-231 

Hauptmann, Gerhardt 186,197 
Hegyi Béla 180, 216, 226 
Held, Ludwig 182, 207, 209 
Heller, Hermann 224 
Heltai Jenő  182-184, 188,190-192, 

198, 200, 203, 206, 208, 210, 214, 218, 
220, 223, 227, 232 

Hennequin, Alfred 182, 206, 232 
Hennequin, Maurice 183, 184, 191, 198 - 

212, 232 
Herblay, Henri 184, 193 
Herczeg Ferenc 188,189,191,196-198, 

201-203, 213 
Herczenberger István 219 
Hervé, (Ronger, Florimond) 182, 206, 211 
Hervay Frigyes 182, 195, 227 
Herzl, Theodor 228 
Hetényi Béla 187, 211 
Hevesi József 211 
Hevesi Sándor 190, 194, 196, 201, 207, 

217, 228, 229 
Hirschfeld, Johann Baptist Joseph 227 
Hitcks, Seymour 203 
Hoffmann, E. T. A. 198 
Holbein, Franz Ignaz 194 
Hollánder, Victor 204 
Homonnai Albert 194 
Hopp Gyula lásd: Hopp, Julius 
Hopp, Julius 193, 214 
Horst, Julius 201, 206, 215, 220, 225 
Horváth Gyula 204 
Hubay Jenő  187 
Hugo, Felix 220 
Hugo, Victor 179,191 
Huszár Imre 179, 230 
Huszár Vilmos 196 
Huszka Jenő  180, 183, 195, 204, 212 
Hűvös Iván 204, 217 

Ibsen, Henrik 203, 218 
Ivánfi Jenő  205, 219-221, 224 

Jacobi Viktor 184, 200, 218, 223, 227 
Jacobsen, Leopold lásd: Jacobson 

Leopold 
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Jacobson, Benno 220 
Jacobson, Bruno 204 
Jacobson, Leopold 182, 187, 229 
Jarno, Georg 191, 225 
Jarno, Josep 210 
Jenbach Béla 187, 228 
Jerome, Klapka Jerome 209 
Jókai Mór 180, 184, 185, 190, 193, 201, 

207, 227, 228 
Jonas, Emile 197 
Jonas, Sidney 219 
Juhász Gyula 179 
Juin, Carl 214 

Kabos Ede 214 
Kacsóh Pongrác 197, 217 
Kacziány Géza 203 
Kada Elek 197 
Kadelburg, Gustav 180, 204, 209, 211, 

216, 220, 224 
Káldy Gyula 232 
Kálmán Imre 186, 187, 203, 213, 224, 232 
Karczag Vilmos 186, 205, 224 
Kárffy Titusz 207 
Karinthy Frigyes 191 
Katona József 182 
Kazalitzky Antal 225 
Kazinczy Gábor 194 
Kemechey Jenő  194 
Kempelen Győző  202 
Kerekes (Burger) Mihály 213 
Kerker, Gustav 212 
Kern Aurél 204 
Kerner, J. 193 
Kerner, Max 200 
Kéroul, Henri 185, 206, 214 
Kinley, M. Clyde 220 
Kisfaludy Károly 199, 225 
Kistemaeckers, Henry 214, 230 
Klárné Angyal, Ilka 180, 221 
Knoblauch, Edward 192, 208, 214 
Kóbor Tamás 190 
Kohányi Frigyes 187 
Kolló, (?) 190 
Komlóssy Ferenc Dániel 190, 232 
Komor Gyula 189, 202, 209, 222, 226 
Koning ( ?) 179 
Konti József 186, 188, 191, 192, 196, 198, 

202, 221, 228 
Kóródy (Csobánczi) Péter 205 
Kottöw, Hans 183 
Kosztolányi Dezső  208 
Kotzebue, August Friedrich von 183, 227 
Kőváry Gyula 191, 231 
Kövessy Albert 183, 186, 189, 194, 195, 

198, 202, 217, 223, 228, 231 
Kraatz, Kurt (?) 185, 205 
Krantz Kurt (?) 194, 214 
Krenn, Jean 185 
Krenn, Leopold 221 
Kuliffay Ede 210 
Kun László 197 

Kürthy Emil 189, 197, 199, 202, 212, 223, 
229 

Lahaix, Jean 229 
Landesberg, Alexander 194, 199, 222 
Láng Ádám János 194, 202, 227 
Lányi Ernő  179 
Lányi Géza 181, 214 
L'Arronge, Adolf 181,189 
Latabár Endre 197, 214, 222 
Laufs, Karl 190, 214 
Lauft, Henrik 184 
Lavedan, Henri 215 
Lavotta János 205 
Lecleng, Adolphe 197 
Lecocque, Charles 179, 195, 201, 203, 211 
Lehár Ferenc 186, 187, 189, 192, 197, 207, 

210, 226, 230, 231 
Lehel Károly 179 
Lengyel Menyhért 185, 219, 224 
Leon, Victor 189, 191, 197, 200, 204, 209, 

210, 214, 231 
Leoncavallo, Ruggiero 182 
Leterrier, Banlor Eugéne 155, 203, 211 
Leverdier, H. 211 
Lindau, Karl 181, 209, 221- 223, 225, 231 
Liorat, Armand 192, 201 
Lipschütz, (?) 195, 206 
Liptai Imre 188, 219 
Locke, William John 209 
Lockroy, Joseph 218 
Löhner, Fritz 187 
Lörényi Antal 211 
Lővey Miklós 222 
Luders, G. 220 
Lukácsy Sándor 181, 193, 206, 225, 226, 

230, 232 

Madách Imre 191 
Máder Rezső  199, 210 
Materlinck, Maurice 209 
Maillart, Louis Aimé 218 
Major Simon 199 
Makai Emil 182,185, 187, 189, 195, 199, 

201, 203, 209, 212, 219 
Makróczy J. 190 
Makó Lajos, 223, 226 
Malonyai Dezsđ191,194 
Márkus József 182 
Márkus Miksa 213 
Mars, Antony 183, 199, 214, 229 
Margitay Dezső  192 
Marton Géza 198 
Márton Miksa 188 
Martos Ferenc 180, 183, 184, 195, 200, 

203, 205, 210, 220, 223, 227, 232 
Mascagni, Pietro 215 
Maugham, William Somerset 199 
Maurier, Georges du 227 
May, (?)181 
Mayer Oszkár 221 
Mayo, Margaret 195 
Megyeri Dezső  190 
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Meilhac, Henri 185, 188, 195, 203, 211, 
215, 218, 222, 223 

Menasci, G. 215 
Mérey Adolf 181, 184, 189, 190, 193, 194, 

197, 199, 201, 204, 206, 209, 210, 212, 
220-223, 225, 229, 231 

Merimée, Prosper 185 
Mestaphes, (?) 229 
Meyer Förster, Wilhelm 188 
Mihály József 191, 200, 230 
Mikes Lajos 214 
Milhaud, Albert (?) 211, 212 
Milland, Albert (?) 197, 206 
Millöcker, Kar1179, 184, 194, 197, 204, 

221, 231 
Mirande, Yves 216 
Misch, Robert 217 
Mitchell, Georges 198 
Moinaux, Jules 197 
Moineaux, G. lásd : Courteline, Georges 
Moliére, Jean Baptiste Poquelin 193, 194, 

201, 224 
Molly Tamás 191 
Molnár Ferenc 180, 184, 185, 188, 189, 

191,192, 193, 197, 202, 203, 206, 209, 
214, 225, 232 

Molnár Jenő  209 
Monchkton, Lionel 203 
Monezy, Eon, 192, 231 
Móricz Zsigmond 212, 219 
Morton, Edward 219 
Morton, Hugh 212 
Moser, Gustav 196, 204 
Munkácsy János 194 
Munkácsy Mihály 183 
Murai Károly 186,199, 216, 231 
Murger, Henry 184 
Müller Adolf, id. 207 

Nádaskay Lajos 218, 227 
Náday Ferenc 216 
Nagy Endre 209 
Nagy Ignác 221, 225 
Nagy Pál lásd:.Fogarasi Nagy Pál 
Nancey, Nicolas 190, 231 
Naughton, Harold Mac 190 
Neal, Max 200 
Nedbal, Oskar 206 
Neder, (?) 208 
Németh György 182 
Nestroy, Johann Nepomuk 207 
Nichols, Harry 203 
Nikolits Sándor 183 
Nuitter, Charles 201 
Nušić, Branislav 220 

Obernyik Károly 184 
Offenbach, Jacques 194, 195, 197, 198, 

213, 21 5, 219 
Ohnet, Georges 230 
Okonkovsky, Georg 188' 205, 210, 213 
Orbán Árpád 209 
Orbán Dezső  188 

Ordonneau, Maurice 181, 185, 187, 189, 
193, 201, 220 

Ormay Ferenc 209 
Ott, O. 198 
Owen, Harold 208 

Ötvös Adorján 214 

Pailleron, Edouard 179 
Pály Elek 191,194 
Pap János 187 
Pásztor Árpád 184, 191, 195, 197, 210, 212, 

225, 230 
Patthy Károly 193, 210 
Paulay Ede 180, 186, 193, 194, 199, 208, 

220, 229 
Peterdi Fenyéri Mór 209 
Petőfi Sándor 186 
Piave, Francesco Maria 179, 218, 227 
Pinero, Sir Arthur Wing 227 
Pintér Imre 181 
Planquette, Robert 186, 218 
Polly, Henrion 222 
Poole, John 217 
Porzsolt Kálmán 181 
Potter, Paul M. 227 
Prém József 218 
Pressber, R. 220 
Prével, Jules 226 
Puks Ferenc 226 
Pusztai Béla 199 
Pyat, Félix 215 

Radó Antal 182, 183, 184, 203, 215, 216, 
230 

Raimann, Rudolf 183 
Rajna (Reiner) Ferenc 181, 184, 18 5, 190, 

192,_196, 207, 208, 215- 217, 221 
Rákosi Jenő  186,190, 192, 200,203,209, 

218, 221, 226, 228 
Rákosi Viktor 180, 182, 188, 191, 211, 214, 

217, 218, 220, 223, 224 
Ráskai Ferenc 185 
Rátkay László 187,193 
Raupach, Ernst Salomon Benjamin 209 
Raymund, H. 182 
Reichenbach, Hermann 183 
Reichert, Heinz 197 
Reiner (Rajna) Ferenc lásd: Rajna 

(Reiner) Ferenc 
Reinhardt, Heinrich 189,190,194 
Relle Iván 194 
Rényi Aladár, 203, 225, 229 
Révész Ferenc 183, 191, 200 
Reviczky Gyula 212 
Rivoire, André 216 
Roger, Victor 183,199 
Rónaszéki Gusztáv 208, 228 
Rosen Julius 210, 213 
Rosner Vilmos 189 
Ross, Adrian 219 
Rossenzweig Adolf 225 
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Rossenzweig Vilmos 181, 225 
Rossini, Gioacchino Antonio 220 
Rostand, Edmond 187, 220 
Rothausen Miksa, lásd: Ruttkay György 
Rovetta, Gerolamo 183 
Rudyard, Stone 206 
Ruttkay György 189, 1 98, 199, 201, 209, 

220 
Ruzsicska József 183 

Salgó Ernő  208, 212, 216, 229, 231 
Salten, Felix 227 
Sardou, Victorien 184, 187, 193, 210, 223, 

226, 229 
Sassy Csaba 217 
Scarborough, George 202 
Schantzer, (?) 190 
S chanzer, (?) 210 
Schiller, Friedrich 180 
Schnitzer, Ignaz 185, 229 
Schnitzler, Artur 179 
Schönherr, Karl 198, 212 
Schönthan, Franz von 180, 196, 215, 221 
Schönthan, Paul 221 
Schubert, Franz 197 
Schweitzer, Jean Baptista von 208 
Scribe, Eugéne 203 
Sebestyén Károly 192, 202, 227 
Selley Gyula 223 
Serly Lajos 185, 188, 199, 212, 226, 230 
Seymour, Hitcks 182 
Shakespeare, William 186, 205, 219, 230 
Shaw, George, Bernard 214, 217 
Sidney, Jones 195 
Simon, Charles 232 
Sirandin, (?) 179 
Sirren, A. 211 
Skówronek, (?) 224 
Skrbics Tivadar 220 
Sophoklés 190, 213 
Sophus, Michaelis 194 
Stein, Leo 181, 182, 187, 190, 194, 199, 

206, 222, 223, 228, 231 
Stein, O. 215 
Stephanidesz Károly 192, 214 
Sterbini, C. 220 
Sterk, Wilhelm 182,193,194 
Stobitzer, (Heinrich?) Henrik 194, 200 
Stoll Károly 212 
Stolz, Edward 221 
Strauss, Johann 185, 188, 190, 194, 208 
Strauss Joseph 209, 225 
Strauss, Oscar 182, 188, 205, 216, 229 
Sudermann, Hermann 183, 213, 218, 220 
Sue, Eugéne 194 
Sullivan, Arthur 209 
Suppé, Franz von 183, 192, 194, 209, 

214, 222, 226 
Sutro, Alfred 200 
Sylvane (?) 230 

Szabados Béla 187, 197, 222. 

Szaloki Elek 215 
Szász Károly 193, 213, 219 
Szávai Gyula 222 
Szemere Attila 200 
Szentgály Gyula 197 
Szentirmai Elemér 190, 199, 221, 228 
Szentpéteri Zsigmond 218 
Szerdahelyi József 187, 206, 209, 210, 218, 

223, 229 
Szerdahelyi Kálmán 191, 209, 229, 230 
Szigeti József 188, 204, 212, 217, 230, 231 
Szigligeti Ede 185, 187, 202, 206-208, 

210, 223 
Sziklai Emil 208 
Sziklai Kornél 216 
Szilágyi Béla 208 
Szini Gyula 219 
Szirmai Albert 180, 192, 204, 207, 208, 210 
Szirmai Imre 193 
Szomory Dezs ő  183, 196, 208 
Szomory Emil 183 
Sztáray Margit 227 
Sztojanovics Jenő  188, 203 
Sztojanovics Péter 214 
Szulyovszky Ignác 197 

Tábori Emil 200, 204, 222 
Tábori Róbert 215 
Targioni, G. 215 
Taylor, Tom 182 
Terrasse, Claude 191 
Thelen, Friedrich 186,205 
Thern Károly 216 
Thiboust, Lambert 191 
Tholdt, (?) 229 
Thomas, Ambroise 209 
Thury Zoltán 201 
Timár Szaniszló 180, 211 
Tinódy Lajos 203 
Titel, Emil 229 
Toché, Raoul 199, 209 
Toldy István 197, 203 
Tolsztoj, Lev Nyikolájevics 191, 201 
Tóth Ede 192, 202, 226 
Tóth Kálmán 202 
Tozzetti 216 
Töpfer, Karl 202 
Trifković, Kosta 222 
Trifkovics Szilárd, lásd: Trifkovi ć, 

Kosta 

Újházi Ede 191 
Újhelyi Nándor 213 

Vágó Géza 204, 205, 222 
Vahot Imre 198 
Vajda Ernő  219, 229 
Vajda László 191, 225, 229 
Valabreque, Albin 189 
Vanloo, Albert 195, 203, 211 
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Váradi Antal 198, 225, 226 
Varney, Louis 189,192 , 201, 226 
Vécsey Leó 198 
Verdi, Giuseppe 179, 218, 227 
Verga, Giovanni 215 
Vermond, Paul 214 
Vernon, Harry M. 208 
Verő  Győrgy 182,194, 205, 208, 214, 224, 

231 
Vértesy Jen ő  217 
Vidor Pál 180, 199, 231 
Vihari Elemér 187 
Villányi Andor 202 
Vincze Zsigmond 204, 206, 225 
Virányi Jenő  195 
Vojnović, Ivo 214 
Voss, Richard 185 
Vörösmarty Mihály 205 

Wagum, Franz 204 
Walther, Oskar 189 
Warney, Louis lásd : Varney, Louis 
Weber, Pierre 188 191, 206, 212, 232 
Weincierl Miksa 226 
Welisch, Ernst 201 
West, Moritz 182, 207, 229 
Whexel, Č . 207 
Wilde, Oscar 191, 219 

Wildenbruch, Ernst von 184, 217 
Wilhelm, Julius 190, 225 
Willner, Alfred Maria 186, 187, 189,192,  

197, 207, 227, 230 
Willner, Miksa 222 
Wimmer, Friedrich J. 193 
Winterfeld, Max 210 
Wittrnann, Hugo 221, 228 
Wolf, Willi 224 
Wolff, Pierre 225, 226 

Zádor Zoltán 208 
Zapolska, Gabriela 229 
Zapper, Bruno 226 
Zborai Aladár 190, 224 
Zell, Friedrich 179, 183, 190, 192,194, 

200, 204, 231 
Zeller, Karl 182, 207 
Zempleni P. Gyula 196, 216 
Zerkovitz Béla 180, 201, 204, 229 
Zieher, Carl Maria 182, 194, 221, 222 
Zigány Árpád 231 
Znojemsky Gyula '193 
Zöldi Márton 211 

Zsedényi Aladár 214 
Zsíros István 192,195 

r 

239 



3. AZ 1881. ÉS 1918. KÖZÖTT ÚJVIDÉKEN 
JÁRT SZÍNTÁRSULATOK JEGYZÉKE 

1881. IV. 3. — V. 10. 
Igazgató : Erdélyi Marietta. 
Bácskai Julcsa, Bácsné Maár Júlia, Balassa Károly, Dombay Mihály, Erdélyi Gizella, 

Gyöngyösi Róza, Győri József, Gyárin Berta, Hegedűs József, Hegedűsné, Homokainé 
Mari, Kelemen, Mezei (? Péter), Molnár Giezella, Müller Gyula (karmester), Müllerné, 
Németh, Szabó Bandi, Szakáll Antal, Szombathy Vilmos 

1882. V. 28. — VII. 5. 
Igazgató : Aradi Gerő . 
Aradi Emília, Balogh Gusztáv (karmester), Balogh Pistike (gyermekszínész), Báródi 

Károly, Beczkóiné Vincze Paulina, Beregi, Bihari, Bocskay József, Czakóné Irma, Hajnal 
Ilona, Juhász Sándor, Kazaliczky Antal, Kövesi Sarolta, Krecsányi Sarolta, Litzenmayer 
Leopoldina, Litzenmayer Szidónia, Lovászi, Makó Gábor, Munkácsi Gyula, Munkácsiné 
Tóth Ilka, Nyíregyházi Vilmos, Nyitrai (?) Sándor, Sajó Endre, Szigeti Luiza, Tiszay 
(?) Dezső), Tiszayné, Zajonghy Elemér. 

1883. IV. 14. — V. 27. 
Igazgató: Bogyó Alajos, 
Berzsenyi Júlia, Bokor József, ifj. Bokor József (karmester), Bokor Tivadar, Bokorné 

Bréger Mária, Fekete Ignác, Gaal Hermin, Gönczyné Teréz, Harmay Cornélia, Kiss 
Ferenc, Kissné Árpássy Katica, K őműves Imre, Leövey Ilka, Morvai Antal, Pálffi Nina, 
Réthy László (titkár), Sándor Emil. 

1883. IV. 30. — V. 29. 
Igazgató: Tóth Béla, 
Aranyossy József, Beczkóiné Vincze Paulina, Bérczi Endre, Berzsenyi Júlia, Berzsenyi 

Margit, Berzsenyiné, Szakonyi Adél, Dancz Lajos, Egri Géza, Egriné Kovács Ilka, Juhász 
Sándor, Kendy Gusztáv, Nagy István, Nagy Vilma, Pajor Ágnes, Palotay Gyula, Szepessy 
Gusztáv. 

1885. V. 14. — VI. 2. (?) 
Igazgató: Arányi Dezső  
Vendégművészek: Bényeiné Harmath Emma 
Arányiné Vilma, Aranyossy Gyula, Bodroghy Dénes, Füredi József, Gálosi János, 

Gálosiné Bussay Clarisse, Halász Albert, Kövesi Gyula, Latabárné Anna, Lénárdné Emília, 
Pósvay Ella, Szentessy Ilona, Veszprémi Jen ő  

1885. XI. 29. — XII. 27. (?) 
Igazgató: Pesti Ihász Lajos 
Andrássy Mihály, Arányiné Vilma, Aranyossy, Boross E., Borossné, Dobó Sándor, 

Dobóné Matild, Kontz Ernő, Makainé Ilka, Nagy Linda, Perczel Mariska, Rajzné K. 
Amáliai  Réthy Laura, Szigeti Izabella 
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1887. X. 9. — X. 16. 
Igazgató: Sághy Zsigmond 
Bánházy Teréz, Báthori (Gsventner) Ilona, Berki Gyula (karnagy), Borsodi Vilmos 

(rendező  is), Borsodiné Prielle Cornelia, Deák Péter, Deák Pál, Fekete Miksa, Hevessi 
Gábor, Kovács Ilka, Kövesi Rózsa, Kunnertné Julcsa, Moóri Sándor(rendez đ  is), Moóriné 
Piroska, Nyíregyházi Vilmos, Rózsa István, Rózsáné Katalin, Sághyné Kétszery Anna, 
Szapári Janka, Veszprémi Jenő  (rendező  is) 

1888. VIII. (?) 
Igazgató: Borsodi Vilmos 

1889. I. 27. — III. 4. 
Igazgató: Sághy Zsigmond 
Vendégm űvészek: Berényi Gyula 
Bánfalvy Béla, Bánfalvy Etelka (gyermekszínész), Bánfalvyné Czili Orsolya, Bényeiné 

Harmath Emma, Berki Gyula (karmester), Fekete Miksa, Fodor Bernát (kárnagy), Gálosi 
János, Gálosiné Bussay Clarisse, Palotay Gyula, Réthy István, Sághy Rózsi, ifj. Sághy 
Zsigmond, Sághyné Kétszery Anna, Tisztai Miksa, Tisztainé Bauer Mari, Ujvári Teréz, 
Vadász Lajos 

1890. IV. 24. — V. 18. 
Igazgató: Csóka Sándor 
Bérczi Mariska, Breznay Géza, Breznayné Balogh Róza, ifj. Bokor József (karmester), 

Csókáné Almási Júlia, Gireth Károly, Gy őre Alajos, Gyurmann Alice, Jenei Vilma, Juhász 
Károly, Juricsics Teréz, Kiss János, Kissné Pataki Irma, Sz. Kovács Elemér, Kövesdi 
Jenő, Kulcsár János, Kulcsárné Udvarhelyi Róza, Kutasi Endre, Lele Piroska, Nagy Dezs ő, 
Pokorny Ferenc, Rácz Gyula, Rónai Gyula, Szendrey Mihály, Tolnayné Hermin, Ujj 
Ferenc, Ujjné Semsey Lujza, Várady Mariska, Ver őné Margó Célia; Völgyi Kató 

1891. III. 11.— IV. 15. 
Igazgató: Csóka Sándor 
Bérczi Mariska, Bethleni László, ifj. Bokor József (karnagy), Csókáné Almási Júlia, 

Gyurmann Alice, Halasy Béla, Juhász Károly, Kállay Luiza, Karacs Imre, Kiss János, 
Kissné Pataki Irma, Sz. Kovács Elemér, Kövesdi Jen ő, Kövesdi Rózsa, Kulcsár János, 
Kulcsárné Udvarhelyi Rózsa, Kutasi Endre, Litzenmayer Leopoldina, Litzenmayer Szidó-
nia, Mikei Lajos, Mikeiné Katalin, Nagy Dezső, Palotay Gyula, Peterdi Sándor, Réthy 
Gyula, Rónai Gyula, Rónainé Balog Etel, Rónaszéky Gusztáv, Rónaszékyné Rostagni 
Irén, Ruzsinszky Ilona, Serfőzy Etel, Szendrey Mihály, Tolnainé Hermin, .Tóvári Anna, 
Ujj Ferenc, Ujjné Semsey Lujza, Verő  György, Verőné Margó Célia; Vihary Elemér 

1891. VIII. 21. — ? 
Igazgató: Fábián László 

1893. I. 10. — III. 26. 
Igazgató: Bokody Antal 
Vendégm űvészek: K. Kopácsi Juliska 
B. Ács Irma, Bácskai Ilona, Bánfalvy Béla, Bánfalvyné Czili Orsolya, Beke Lilla, 

Berzsenyi Mari, Bessenyei, Bessenyeiné, Bokodyné Máthé Róza, Csanádi Mari, Ernyei, 
Galló Gyula, Kemény Bernát (karnagy), Kiss Irma, Kovács Sándor, Kovács Sándorné 
Azary Ilona, Pénzes Andor, Pénzesné, Sárközi, Szép János, Tordai 

1893. XI. 26. — XII. 28. 
Igazgdtó: Zoltán Gyula 
Vendégm űvészek: Katona Zsigmond, Rakodczay Pál 
Alberti Sarolta, Albisi László, Bátori Vilmos, Békés Gyula, Buday Gy őrgy, Deréki 

Antal, Donáth Lajos (karnagy), Donáth Mariska (gyermekszínész), Donáthné Őrsi Aranka, 
Hernádi János, Molnár Gizella, Pártos Etel, Szigethy Mari, Tolnay Gyula (titkár is), 
T. Tolnay Juliska, Várnai Antal, Vihary Elemér 
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1894. X. 11. — X. 26. 
Igazgatók: Kömley Gyula és Kovács Laura 
Érczkövy Károly, Erszényes István, Gy őri József, Győriné Berta, Kacskovits ČSdön, 

Kardos József, Kardosné Irma, Kovács Laura, Kömley K., Lányi Szidónia, Mezei Béla, 
Mezeiné Till Róza, Petre Ferenc, Petréné Mari, Recskei Hermin, Recskeiné, Révay Arnold 
(karnagy), Rozsnyai Lajos, K. Tarnai Leona, Tóth Anna 

1894. XI. 25. — XII. 13. 
Igazgatók: Kömley Gyula és Zoltán Gyula 
Aitner Ilka, Csete Lajos, D. Gáspár Jenő, Érczkövy Aladár, Géczy István, Géczyné 

Bogdányi Farkas Mária, Kardos József, Kocsis Eszter, Králik Mihály (súgó is), Makó 
Rózsi, Molnár Árpád, Molnár Gizella, Molnár Julcsa, Zoltánné; Ormay Károly, Rozsnyai 
Imre, ifj. Rozsnyai Imre, Szekulics Szidónia, K. Tarnay Leona, Tóth Antal, Várady József, 
Völgyi Ilona, O. Völgyi József, O. Völgyi Józsefné, Zalai Károly (karnagy) 

1895. V. 4. — V. 29. 
Igazgató: Halmay Imre 
Arday Ida, Bihari Zoltán (karnagy) Boross Endre, Boross Pál, Csige Ilona, Delly 

Juliska, Erőss József, Erőssné, Ferenczy József, Gergely József, Hahnel Aranka, Hahnel 
Böske, Halmayné Székely Emma, Hídvéghy Ern ő, Kiss Berta, Sz. Kovács Elemér (titkár is), 
Kürthy Juliska, Lévay Ilona, Mátrai József, Mátrai Józsefné, Mészáros Mariska, Miklóssy 
Gyula, Molnár László, Nagy Gyula, Palotay Gyula, Pogány Janka, Serf őzi Ilona, Serfőzy 
György, Serfőzy Zseni, Szabó Lajos, Szakács Andor, Szakácsné Gárdonyi Teréz, Szepesi 
Paula, Torday Károly 

1895. IX. 3. — IX. 10. 
Igazgató: Bokody Antal 
Bándi Róza, Bánfalvy Béla (titkár is), Bánfalvyné Czili Orsolya, Bokodyné Máthé 

Róza, Ernyei, Feleki Nelli, Krasznai 

1895. X. 13. — X. 27. 
Igazgató: Halmay Imre 
B. Ács Irma, Arday Árpád, Arday Attila, Arday Ida, Bihari Zoltán (karnagy), Boross 

Endre, Dercsényi Etel, Farkas Janka, Feledi Boriska, Ferenczy József, Gergely József, 
Hahnel Aranka, Halmayné Székely Emma, Kolumbán B. (zenekarigazgató), Kövesi Juci, 
Leövey Leó, Lévay Ilona, Mátray József, Mátray Józsefné, Miklóssy Gábor, Miklóssy 
Gyula, Molnár László, Palotay Gyula, K. Péchy Anna, Pogány Janka, Serf őzy György, 
Serfőzy Zseni, Szakács Andor, Szakácsné Gárdonyi Teréz, Szepesi Paula, Szilágyi Aladár, 
Szilágyiné Tajthy' Etel, Szohner Olga, Torday Károly, Várady Margit 

1896. IV. 5. — IV. 24. 
Igazgató: Halmay Imre 
B. Ács Irma, Arday Ida, Csige Böske, Csige Lajos, Csíki László, Csíkyné Tájkerti 

Ida, Déri Béla, Eöry Béla, Ferenczy József, Hahnel Aranka, Halmayné Székely Emma, 
Havasy Szidónia, Kun László (karnagy), Leövey Leó, Miklóssy Gyula, Nagy Gyula, 
Schuster Mariska, Serfőzy Zseni, Utasi Gyula, Zoltán Ilonka 

1896. IX. 30. — X. 18. 
Igazgató: Halmay Imre 
B. Ács Irma, Arday Árpád, Arday Attila, Arday Ida, Csige Böske, Csige Lajos, 

Dercsenyi Etel, Déri Béla, Dériné Herczeg (Fürst) Josefin, Ferenczy József, Hahnel Aranka, 
Halmayné. Székely Emma, Havassy Szidónia, Pogány Janka, Serf őzy Zseni, ifj. Szathmáry 
Árpád, Szilágyi Aladár, Szilágyiné Tajthy Etel, Tanay Frigyes (titkár is), Tóth Elek 

1896. XII. 12. — 1897. I. 10. (?) 
Igazgató: Kőrösi Bertalan 
Vendégm űvészek: Kaffkán Hegyesi Mari 
1897. IV. 18. — V. 31. 
Igazgató: Somogyi Károly 
Angyal Ilka, Benkő  Jolán, Bihari Ákos, Bodroghyné Pavlon Lina, Bognár János, 

Csiky László, Csíkyné Tájkerti Ida, Erdélyi Miklós, Ferenczy Károly, Hevesi Gábor, 
Hevesiné Lehótzky Kornélia, Hunyady József, P. Kovács Mariska, H. K őrősi Juci, Láng 
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Jenő, Láng Lajos, Leopold Franciska, Ligeti Mari, Markovits Henrik, Markovitsné Fehér 
Etel, Némethi Gizella, Perényi József, Polgár Sándor, Somogyiné Nagy Júlia, Szohner 
Olga 

1897. VIII. 21. — IX. 28. 
Igazgató: Somogyi Károly 
Angyal Ilka, Benkő  Jolán, Bodroghyné Pavlon Lina, Csíky László, Csíkyné Tájkerti 

Ida, Delly Lajos, Erdélyi Miklós, Ernyei Emil, Ernyeiné Egyed Margit, Hevesi Gábor, 
Hevesiné Lehótzky Kornélia, Hunyady József, P. Kovács Mariska, H. K őrösi Juci, Láng 
Lajos, Leopoold Franciska; Ligeti Mari, Miklóssy Gyula, Némethi Gizella, Perényi József, 
Réthy Lina, Szohner Olga 

1899. XI. 4. — XII. 13. 
Igazgató: Somogyi Károly (rendező  is) 
Vendégm űvészek: Fáy Zoltánné helybeli műkedvelő  
Angyal Ilka, Arday Attila, Balla Kálmán (rendez ő  is), Benkő  Jolán, Békéssi Ferenc 

(karmester), Bérczi Gyula, Bércziné Horváth Irma, Bognár János, Borcsai Erzsike, Borcsai 
József (súgó is), Borcsainé Erzsi, Csík Irén, Balláné; Erdélyi Miklós, `Erdélyi Sándor, 
Forrai Ferike, Forrai Giza, Gaidzsinszky Pál, Hegyi Jolán, Herold Ede, Hunyady József, 
Jakabfy Jolán, Kéri Jolán, Kohári Pál, Koháriné Komáromi Eszter, B. Kokács Mariska, 
H. Körösi Juci, Lányi Edit, Miksay Emil, Munkácsi Pál, Országh Bertalan, Országné 
Kocsi Ilona, Perényi József, Perényi Kálmán, Peterdi Sándor (rendez ő  is), Rádai József, 
Révész Erna, Révész Giza, Rózsahegyi Gyula, ifj. Sághy Zsigmond, Somogyi Béluska 
(gyermekszínész), Somogyiné Nagy Júlia, S őrös Mária, Bognárné Szalai Ilona, Szarvasi 
Sándor, Szilágyi Dezs ő  (rendező  is), Szilágyi Erzsike (gyermekszínész), Szilágyi Ödön, 
Szohner Olga, Peterdiné Tóváry Anna 

1900. IV. 15. — V. 21. 
Igazgató: Somogyi Károly (rendez ő  is) 
Arday Attila, Balla Kálmán (rendez ő  is), Benkő  Jolán, Bérczy Gyula, Bérczyné 

Horváth Irma, Bognár János, Borsodi Boriska, H. Borsodi Juliska, Csík Irén, Balláné; 
Dellin Henrik (karmester), Dellinné Tihanyi Katica, Bercsény Juliska, Egyed Lenke, 
Erdei Berta, Erdélyi Miklós (titkár is), Erdélyi Sándor, Ernyeiné Egyed Margit, Forrai 
Ferike, Gajdzsinszky Pál, Hegyi Jolán, Herold Ede, Horváth J., Keresztes, Kéri Jolán, 
Koháry A., Koháry Pál, Koháryné Komáromi Eszter, P. Kovács Mariska, Lányi Edit, 
Madass István, Miksay Emil, Munkácsi Pál, Pécsi Ede, Perényi József, Peterdi Sándor 
(rendező  is), Pintér Imre (rendez ő  is), Révész Erna, Révész Giza, id. Sághy Zsigmond, 
ifj. Sághy  Zsigmond (ügyelő  is), Sándori Kálmán, Somogyi Béluska (gyermekszínész), 
Somogyiné Nagy Júlia, Szarvasi Sándor, Szép Olga, Pintérné; Szilágyi Dezs ő, Szilágyiné 
Fojtényi Rózsa, Szilágyi Erzsike (gyermekszínész), Szilágyi Ödön, Szilágyi Ödönné Mariska, 
Szohner Olga, Tóváry Anna, Peterdyné, Vágó 

1901. V. 21. (?) — VI. 21. 
Igazgató: Kövessy Albert (rendező  is) 
Vendégm űvészek: Garay Ilona 
Ács Imre, Ács Mihály, Ádám Győző, Aitner Ilka, Almássy Endre (rendező  is), 

Aradi Aranka, Arday Vilma, Benedek Gyula, Csabai András, Déri Gizella, Déri Ilona, 
Déri Rózsi, Fehér Olga, Fekete Lajos, Fodor, Hevesi János, Horti Sándor, Károlyi Ibolyka, 
Károlyi Lajos, Károlyiné Emília, Kiss János, Kömley Gyula, Kövesdi Évi, Kövessy Mariska 
(gyermekszínész), Kövessyné Iványi Mariska, Latabár Árpád, Lendvay Ferike, Ligeti Géza 
(karmester), Makó Ayda, Makó Rózsi, Márkus Sándor, Miklósi Margit, Miklóssy 
Mariska, Molnár Margit, Nagy Dezső, Nagy Gyula, Némethy Jolán, Benedekné; Palotay 
Gyula, Pataky, Petri Irén, Radványi Dezs ő, Ragányi Iza, Almássyné; Rónainé, Tarnay 
Leona, Kömleyné; Váradi Józsa, Várfalvy Anna 

1902. III. 30. — VI. 8. 
Igazgató : Kövessy Albert (főrendező  is) 
Vendégm űvészek: Blaha Lujza, Haraszti Miczi, Pálmay Ilka, Somlay Artur, Ujházi Ede 
Ádám Győző, Aradi Aranka, Benedek Gyula (szakrendez ő  is), Boér Elza, Bokross 

László, Bokody Antal (szakrendező  is), Bokody Marcsa, Bokody Margit,.Bokodyné Máthé 
Róza, Bombay Gusztáv, Csabai András (f őszíszmester is), Csontó Lajos (főkellékes is), 
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Dercsényi Júlia, Déri Gizella, Déri Ilona, Latabárné; Déri Rózsi, E őry P. Béla, Eőry 
P. Béláné, Erczkövy Károly, Erdei Anna, Fehér, Fekete Lajos, Halász Anna, Hevessy 
János, Hódossy Jolán, Horti Sándor, Jászay Ilona, Károlyi Ibolyka, Károlyi Lajos (titkár 
is), Károlyi Sándor (gyermekszínész), Károlyiné Emília, Kertész, Kiss Etel, Kiss János, 
Kiss Vilma, Kozma, István, Kozma Margit, Köhler János (zenekarigazgató), Könyves 
Jenő  (szakrendező  is), Kövessy Mariska (gyermekszerepl ő), Kövessyné Iványi Mariska, 
Láng Lajos, Latabár Árpád, Makó Ayda, Mányai Aranka, Mártonfalvy György (karmester), 
Mihályi Sándor, Nagy Ádám, Nagy Vilma, Nánász Julika, Némethy Jolán, Benedekné; 
Pesti Kálmán, Sándori Kálmán, Somló Margit, Sütő  Imre (főruhatáros is), Sziklai Szeréna, 
Ughy Dezső, Uti Gizella. 

1902. VI. 14. 
Művészeti vezet ő : Márkus Emília 

Bihari Ákos, Havas Jenő, Horváth Paula, Janovics Jenő, Kiss Irén, Mezei Péter, 
Mezey Izabella. 

1903. IV. 12. — VI. 19. 
Igazgató: Kövessy Albert (főrendező  is). 
Vendégm űvészek: Árkosy Vilmos, Csáky Ferenc, Hegyi Aranka, B. Szabó Józsefné 

Karácsonyi Mariska, Sziklai Szeréna, Szirmay Imre, Szoyer Aranka, Margó Célia,Ver őné; 
Zátonyi Dezső  dr.; Ádám Győző, műkedvelő  Aitner Ilka, Almássy Endre, Benedek Gyula, 
Bokross László, Csabai András (d őszíszmester is), Csontó Lajos, (főkellékes is), Déri Ilona, 
Latabárné; Déri Rózsi, Érczkövy Károly, Erkel Klára, Földessy Vilmos, Gózon Béla, 
Halász Anna, Hevesi Gusztika, Hevesi Mariska, Hidasy Kálmán, Jászay Erzsi, Jeszenszky 
Jolán, Károlyi Lajos (titkár is), Károlyi Sándor (gyermekszerepl ő), Károlyiné Emília, 
Kiss János, Kozma Margit, Köhler János (zenekarigazgató), Kövessy Mariska (gyermek-
színész), Kövessyné Iványi Mariska, K őszegi Károly, Láng Lajos (táncmester és ügyel ő  is), 
Lányi Szidónia, Latabár Árpád, Losonczy Etel, Makó Ayda, Mányai Aranka, Mártonfalvy 
György (karmester), Nagy Dezs ő, Nagy Dezsőné Erőss Antónia, Nagy Gyula, Némethy 
Jolán, Benedekné; Novák Ilonka, Pesi Kálmán, Sárosi Paula, Sütő  Imre (főruhatáros is), 
B. Szabó József, Székely Amália, Tóth Stefi, Vetési Dániel 

1904. IV. 4. — VI. 12. 
Igazgató: Kövessy Albert, (főrendező  is), 

Vendégm űvészek: Keleti Juliska, Küry Klára, Maitninczky Emma, újvidéki származású 
színinövendék 

Ádám Győző, Áldory László, Almássy Endre (szakrendez ő  is), Bombay Gusztáv, 
Déry Béla, Déryné Herczeg (Fürst) Josefin, Déri Ilona, Latabárné; Déri Rózsi, Erd ős 
Alice, Fehér Margit, Földessy Vilmos, Halász Alfréd, Halász Anna, Hevesi Gusztika, Hevesi 
Mariska, Horti Sándor, Károlyi Antika (gyermekszínész), Károlyi Lajos (titkár is), Károlyi 
Sándor (gyermekszínész), Károlyiné Emília, Kertay Ilka, Kiss János, Komáromi Gizella, 
Kozma István, Kövessy Mariska (gyermekszínész), Kövessyné Iványi Mariska, K őszegi 
Károly, Kubesch Richard (karmester), Láng Lajos (táncmester és ügyel ő  is), Latabár 
Árpád, Lucz Károly (zenekarigazgató), Magyary Lajos, Makó Ayda, Molnár Juliska, Nagy 
Dezső, Rácz Géza, Rajna Aranka, Réti István, Romváry Lajos (súgó is), Rózsa Sándor, 
Ruzsinszky Ilona, Sütő  Imre (főruhatáros is), Szabolcsy Ignác, Szilágyi Etelka, Szilasi 
Etel, Tury Mariska, Vajda Elek, Vásárhelyi Zoltán 

1905. III. 25. — VI. ? 
Igazgató: Kövessy Albert (főrendező  is) 
Alrriássy Endre, Bánházi Teréz, Barna Andor, Berecz Mariska, Berky Lili, Déri 

Béla, Déri Ilona, Latabárné; Déri Rózsi, Érczkövy Károly, Erd ős Alice, Erős József, 
Fehér Berta, Fehér Gyula, Fehér Laura, Földessy Vilmos, Ger őfi Rózsi, Gózon Béla, 
Hahnel Aranka, Halász Anna, Heczey Etelka, Hevesi Gusztika, Hevesi Mariska, Horti 
Sándor, Kardos Andor, Károlyi Ibolyka (gyermekszínész), Károlyi Lajos, Károlyi Leona, 
Károlyi Sándor (gyermekszínész), Károlyiné Emília, Kiss Irma, Komáromi Gizi, Kovács 
Béla, Kozma István, K őszegi Károly, Kövessy Mariska (gyermekszínész), Kövessyné 
Iványi Mariska, Kun Kubesch Richard (karmester), Láng Lajos, Latabár Árpád, Magyary 
Lajos, Makó Ayda, Marosi Henrik (Géza?), Mihó László, Miskey József, Molnár Juliska, 
Nagy Dezső, Nagy Dezsőné Erőss Antónia, Nyúl Lajos, Papp János, Romváry Lajos 
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(súgó is), Rózsa Sándor, Ruzsinszky Ilona, Somogyi Frigyes, Szabolcsi Ignác, Székely 
Ilona, Szigeti Andor, Sziklai Szeréna, Szilágyi Ödön; Szilasi Etel, Telekán Valér, Torkos 
Árpád, Tury Mariska, Váradi M. 

1905. XII. 1. — XII. 28. 

Igazgotó: Szilágyi Dezső  (főrendező  is) 

Vendégm űvészek: Réthy Laura, Schubert Márton műkedvelő  
Bágyoni K., Balog József, Bándi Rózsi, Bátori Béla, Bátoriné Bánfalvy Etel, Berzsenyi 

Margit Vágóné; Csete Lajos (súgó is), Dellinné Tihanyi Katica, E őry P. Béla (ügyelő  is), 
Göbölös Vilma ( pénztáros is), Halász Ede, Jászai Mariska, Kiss István (Pista) (rendez ő  
is), Kiss Mihály, Kohler Károly (karmester), Lendvay Ferike, L őrinczi Aranka, Lőrinczi 
Erzsi, Márkus Sándor (titkár is), Márkusné Horváth Ilona, Miskey József, Országhné 
Kocsi Ilona, Pásztor János, Puskás Dániel, Rózsa József (kellékes is), Sarkadi Endre, 
Sarkadi Endre, Sarkadiné Cszicszár Eszter, Simon Jen ő, Soós K., Szabó B. Károly, 
Szabó Géza, Szilágyi Dezsőné Fojtényi Róza, Szilágyi Erzsi, Szilágyi Ivor, Szili István, 
Tury Mariska, Vágó István 

1906. IV. 15. — VI. 16. 
Igazgató: Kövessy Albert (főrendező  is) 
Vendégm űvészek: Schubert Márton műkedvelő  
Almássy Endre, Bánházi Teréz, Boross Pál, Borossné Anna, Déri Ilona, Latabárné; 

Déri Rózsi, Érczkövy Károly, Feledi Boriska, Galgóczy Emma, Gombos Malvin, Hahnel 
Aranka, Hevesi Gusztika, Hevesi Mariska, Káldor Dezs ő, Károlyi Antika (gyermekszínész), 
Károlyi Lajos (titkár is), Károlyiné Emília, Kelemen Erzsi, Kertész Mihály, Király Frigyes, 
Kormos Ilona, Kövessy Mariska (gyermekszínész), Kövessy Sanyika (gyermekszínész), 
Kun Kubesch Richard (karmester), Kürthy József, Láng Lajos, Latabár Árpád, Magyari 
Lajos, Mányai Aranka, Mihó László, Molnár Juliska, Nagy Aranka, Nagy Sándor, Nagy 
Sándorné Kovács Ilka, Nagyné Kovács Mariska, Nyúl Lajos, Romváry Lajos (súgó is), 
Romváry Lajoska (gyermekszínész), Rónay Juliska, Sági Sári, Sajó Géza, Sárváry Anna, 
Somogyi Frigyes, Sütő  Imre (díszletmester is), Szilágyi Ödön, Torkos Árpád, Vécsey 
Emi1,Vidor Gitta 

1907. IV. 18. — VI. 16. 
Igazgotó: Makó Lajos 

Almássy Endre, Antal Lajos, Aradi Margit, Aradiné Nagy Vilma, Bárdos Jólán, 
Baróti Antal, Békefi Lajos, Békefiné Koppán Margit, Berényi Etel, Bernáth Margit, Billik 
Emma, Ráczné; Csanádi Mariska, Cserényi Adél, Csókáné Almási Júlia, Doby (Dobacsek) 
Ferenc, Fáncsi Tamás, Felhő  Rózsi, Fodor Ella, Gabányi Jenő, Gerő  Sándor, Hódi Sándor, 
Irányi Ilona, Iványi Antal, Iványiné Z. Ilona, Jakabffy Aranka, Kendi Boriska, Kertay 
Ilka, Klenovits György, Koháry Pál, Koháryné Komáromi Eszter, Krémer Jen ő, Krémerné 
Hegyi Lili, Lőwenberger Gizi (gyermekszínész) Makóné Ábray Aranka, Mészáros Gizella, 
Mezei Andor, Mezei Péter, Molnár Rezs ő, Müller Mátyás (karmester), Nagy R. Gyula, 
Nagy Terus, Németh Eszter, Pajor Ágnes, Juhászné; Pápay József, Pécskay Vilmos, Pesti 
Kálmán, Piti Ferenc, Rácz Dezs ő, Révész Jenő, Sümegi Ödön, Szabó Böske, Szabó Károly 
(titkár is), Szabó Lajos, Szabó Vilike (gyermekszínész), Szabóné Pivonka Vilma, Szalay 
Károly (ügyelő  is), Szánthó Vilmos, Szilágyi Berta (súgó is), Szokol Margit, Szomory 
Miklós, Tóvölgyi Margit, Székelyné; Virágháty Lajos, Virághátyné Keresztély Flóra 

1908. V. 1. — VI. 30. 
Igazgató: Makó Lajos (főrendező  is) 
Vendégm űvészek: Csillag Teréz, Góth Sándor, Góthné Kertész Ella, Mártonfi (L őbl) 

Róbert, Nádass Margit 
Almási Júlia, Barótiné; Almássy Endre, Antal Lajos, Aradi Margit, Aradiné Nagy 

Vilma, Bárdos Irma, Baróti Antal, Békefi Bandi (gyermekszínész), Békefi Lajos, Békefi 
Misi (gyermekszínész), Békefiné Koppón Margit, Bene Emma, Berényi Etel, Bernáth 
Margit, Billik Emma, Ráczné; Csanádi Mariska; Csíky László, Csíkyné Tájkerti Ida, 
Fáncsi Tamás, Felhő  Rózsi, Fodor Ella, Gabányi Jenő, Irányi Ilona, Iványi Antal, Jakabffy 
Aranka, Kállay Károly, Kertész Mihály, Kertay Ilka, Koháry Pál, Koháryné Komáromi 
Eszter, Krémer Jenő  (rendező  is), Krémerné Hegyi Lili, Kun Richard (karmester), Liliom 
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Gizi (gyermekszínész), Makóné Ábray Aranka, Mezei Andor, Mezei Andorné Fáy Piroska, 
Mezei Péter, Mikes Károly, Molnár Rezs ő, Nagy R. Gyula, Nagy Terus, Nemes Bella, 
Németh Eszter, Oláh János, Pajor Ágnes, Juhászné; Pápai József, Pécskay Vilmos, Pesti 
Kálmán, Rácz Dezső, Révész Jenő, Sümegi Ödön, Szabados Gizi, Szabó Károly (titkár is), 
Szabó Lajos, Szabóné Pivonka Vilma, Szalay Károly (ügyel ő  is), Szánthó Vilmos, (díszlet-
festő  is), Szépey Vilma, Szilágyi Berta (súgó is), Szokol Margit, Takács István, Tóvölgyi 
Margit, Székelyné; Turi István, Varga Viktor, Virágháty Lajos, Virághátyné Keresztély 
Flóra 

1908. XII. 5. — 1909. I. 17. 
Igazgató : Mezei Kálmán 
Vendégm űvészek: Mihályi Ernő, Schubert Márton helybeli műkedvelő, Rózenberg 

Hermann újvidéki tánctanító 
Aldoryné Borzássy Rózsi, Anday Leona, Barna Mariska, Derenghy István, Ernyei 

János, Garai Mici, Gáspár Jen ő, Gáspárné Páloczy Katalin, Gyulai Zsigmond, Kecske- 
méthyné Zsuzsa, Kiss Czeczilia, Márkus Angéla, Márton Miklós, Mezeiné Keresztély 
Erzsi, Miklóssy György, Papp Erzsébet, Pataky Ferenc, Patakyné Horkáth Mária, Solti 
Vilma, Spóner Ilonka, Sugár József, Torday Károly, K. Ujházy Margit,. Vajda Dezs ő, 
Vándory Géza 

1909. IV. 11. — VI. 10. 
Igazgató: Kövessy Albert (főrendező  is) 
Vendégm űvészek: Medgyasszay Vilma, Mihályi Ern ő, Garai Ilona, Sz őke Sándorné 
Bálint Jenő, Balogh Szeréna, Berczik Margit, Cser Gyula, Csige Böske, Turiné; 

Czukor Béla, Dorman Andor, Gombos Malvin, Hajagos Károly, Harsányi József, Harsányi 
Józsefné, Heltai Hugó, Hunfi Imre, Juhász Rózsi, Károlyi Ibolyka; Károlyi Lajos (titkár is) 
Károlyi Sándor, Károlyiné Emília, Kispál Károly, Kövessy Mariska, Kövessyné Iványi 
Mariska, Lévay Elemér, Molnár Juliska, Nagy Etelka, Nagy István, Niczkyné Ilona, Pápa 
Sári, Parlagi Kornélia, Perczel Oszkár, (ügyel ő  is), Perczel Zita, Perczelné Berciik Mariska, 
Pintér Imre (rendez ő  is), Romváry Lajos (súgó is), Rónai Juliska, Somogyi Frigyes, Soós 
Károly, Szabados Gusztáv (karmester), Szentiváni  Lajos, Szilágyi Aladár, Sz őke Gizi, 
Szőke Sándor, Torkos Árpád, Tóth Böske, Tóth Ilona, Turi Elemér (rendez ő  is), Ujfalussy 
Izabella 

1910. III. 30. — VI. 15. (?) 
Igazgató: Kövessy Albert (főrendező  is) 
Vendégm űvészek: Ivánú Jenő  
Abonyi Tivadar, Bálint Béla, Balogh Szeréna, Báthory Tilla, Bélai Imre, Borbély 

Lili, Cser Gyula, Czukor Béla, Derenghy István, Dorman Andor, Fábián Linka, Faludi 
Eszter, Faludi Károly, Földesi Imre, Gombos Malvin, Hajagos Károly, Hidy Irén, Izsó 
Miklós (rendező  is), Jászai Margit, Kaposi Rózsika, Karádi Eszter, Károlyi Ibolya, Károlyi 
Lajos (titkár is), Károlyi Sándor, Károlyiné Emília, Kiss Anna, Kornai Sándor, Kovács 
Hanna, Kovács Margit, Kövessyné Iványi Mariska, Lehel Károly (karnagy), Lévay Elemér, 
Nagy Sándor, Pataky Ferenc, Patakyné Horváth Mária, Perczel Oszkár (ügyel ő  is), Révész 
Jenő, Romváry Lajos (súgó is), Rónai Juliska, Sándor Ilonka, Sáresi Irén, Somogyi Frigyes, 
Sponer Ilónka, Tanai István, Örményi Ferenc, Vajda András, Veres Irén, Zöldi Vilma 

1911. IV. 19.— VI. 9. 
Igazgató: Kövessy Albert (főrendező  is) 
Vendégm űvészek: Krémer Jenő, Sziklai Szeréna 
Abonyi Tivadar, Antal Lajos, Ardó Ilona, Bartók Etel, Bene Emma, Berczik Margit, 

Derenghy István, Faludi Károly, Faludiné Erdei Vilma, Fischer Károly (karmester), 
Gömöri Vilma, Gyárfás Ödön, Hidy Irén, Izsó Miklós (rendez ő  is), Jákó Amália, Kaposi 
Olga, Kovács Margit, Kövessy Mariska, Kövessyné Iványi Mariska, Krémerné Hegyi 
Lili, Lajtai Károly, Lévay Elemér, Pataky Ferenc, Patakyné Horváth Mária, Perczel Giza, 
Perczel Sárika, Pilisi Lajos, Sell ő  René, Szőreghy Gyula. 

1912. II. 1. — V. 28. 
Igazgató: Kövessy Albert (főrendező) 
Vendégm űvészek: Beregi Oszkár, Góth Sándor, Góthné, Kertész Ella, Heged űs 

Gyula, Horváth Kálmán, Komlóssy, P. Márkus Emília, Somló (Schomann) Ferenc, 
újvidéki származású színinövendék 
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Balog Erzsi, Bokross László, Deési Jen ő, Faragó Rezső  (titkár is), Fekete Etel, For-
gács Jenő  (ügyelő  is), Forgács Sándor, Füzes Anna, Galitzky Etel, Galitzky Vilma, Gömöri 
Vilma, Hajnal Géza, Hidy Irén, Inke Rezs ő, Juhász Rózsi, Kálay Jolán, Kiss Miklós, Kiss 
Paula, Kovács Mariska, Kövessy Mariska, Kövessyné Iványi Mariska, Kuti Ödön, Nagy 
Fülöp, Novák Mariska, Pataky Ferenc, Patakyné Horváth Mária, N. Perényi Sári, Petényi, 
Pivny Antal (zenekarigazgató), Rácz Anna, Rajnai Böske, Révész Ilona, Róna Zoltán, 
Sebestyén Irma, Sugár Gyula, Szászhalmi József, Szemerjai Tibor, dr, (karmester), Vajda 
István, Vákár Vilmos, Vermes K., Zavarel Frigyes 

1912. VI. 3.-4. 
Bárdossy Margit, Harmat Ilona, Hatvan Mari, Horváth, Lucer Alice, Nyáray, Sárvári 

Anna, Szűcs László 

1913. II. 22. — V. 6. (?) 
Igazgató: Turi Elemér 
Balázs Anna, Balogh Leontina Madassné; Bátori Illés, Császár Lujza, Császár Rózsi, 

Csige Böske, Turiné; Domonkos Ferenc, Faludi Károly, Fejér Dezs ő, Fekete Mariska, 
Forgács Jenő, Forgács Sándor, Földvári Gyula, Halmos János, Heltai Miklós, Hemerka 
Gyula (karmester), Horváth Béla, Huszti Rózsi, Juhai József, Kiss Miklós, Kiss Miklósné, 
Kormos Ferenc, Kovács Miksa, Kovács Miksáné, László Irén, Lendvai Ferike, Miskeyné; 
Ligeti Lajos (rendező  is), Lukács Juliska, Madass István, Markovics Margit, Medgyaszai 
Amália, Ligetiné; Miskey József, Nyikos Zsigmond 'rendez ő  is), Paxi Margit, Pilisi Lajos, 
Révész Ilonka, Ritta Jolán, Sebestyén Lajos, Szabolcsy Józsa, Szécskay Árpád, Szécskay 
Árpádné, Szilágyi Ödön, Szilasi Etel, Takács Ágoston (zenekarigazgató), Tarnay Leona, 
Tarnay Loncika (gyermekszerepl ő), Varga Simon, Vass Jenő, Vassné Végh Róza, Vizi 
Sebestyén 

1914. III. 17. — V. 17. 
Igazgató: Füredi Béla, 
Vendégm űvészek: Zilahy Gyula 
Ajtai Margit, Aranyosi Mariska, Aszalay Erzsébet, Balogh József, Bánhídy József, 

Berényi Etel, Lándoryné; Bihari Sándor, Bitta Károly, Dinnyésy Juliska Ujjné; Dormann 
Juci, Farkas, Fehér Berta, Ferenczy J., Galetta Ferenc, Gellért Pál (karmester), Halmos 
János, Horváth Mici, Izsó Miklós (főrendező), Kállai Gyula, Károlyi Lajos (titkár), Károlyi 
Sándor, Keresztessy János, Kondrát Ilonka, László Tivadar, Lóránt Vilmos, Majtényi 
László (rendező  is), Matány Antal, Olinszki Erzsi, Perezel Lacika (gyermekszínész), Perczel 
Oszkár, Perczel Sárika (gyermekszínész), Pintér Böske, Rajnai Jen ő, Rákosi Ferenc, Rákosiné 
Kohut Lulu, Sárközy Blanka, Somlár Zsigmond, Szabó Lajos, Szilágyi Aranka, Sz űcs 
Irén, Takács Margit, Feleky Ilonka, Tihanyi Adalberta, Torkos Árpád, Toroczkay Antal, 
Ujj Kálmán, Utasi Gizi, Utasi Ida, Varga Viktor, Várnay Janka, Zalai Margit, Füredi Béláné 

1914. XII. 1. — XII. 6. 
Igazgató: Nádassy József 
Albert Erzsi (Böske), Beck Rózsi, Borbély Lili, Dinnyéssy Juliska, Ujjné; Dobos 

Nándor (titkár is), Dormann Juci, Hajsinek Rezs ő  (karmester), Heltai Hugó, Jászkürthi 
Ferenc, Kellen Rózsi, Komlós Vilmos, Kondrát Ilonka, Nádassyné Takács Jolán, Pintér 
Irma, Rónai Imre, Sugár Gyula, Szarvasi Jen ő, Szathmáry Lajos, (karmester), Torma 
Zsigmond, Ujj Kálmán, Zombori Ilonka, Heltainé. 

1915. IV. 4. — VI. 29. (?) 
Igazgató: Füredi Béla, 
Vendégm űvészek: Sebestyén Géza 
Aranyosi Mariska, Balogh József, Baranyai László, Blidár Valéria, Borbély Sándor, 

Böszörményi Béla, Bruckner László (karmester), Csáky Ferenc, Csanádi Irma, Csige Böske, 
Turiné; Czukor Béla, Daka Anna, Fekete Irén, Fekete Rózsi, Gedenk József (másodkar-
mester), Gózon Béla, Izsó Miklós (főrendező), Károlyi Lajos (titkár), Kovács Imre, Latabár 
Rezső, Nádassyné Takács Jolán, Papp István, Perczel Oszkár (ügyel ő  is), Perczel Sárika, 
Peterdi Etel, Rákosi Ferenc, Rákosiné Kohut Lulu, Réthy Margit, Sárkány, Sárközy Blanka, 
Sebestyén Jenő, Szűcs Irén, Tihanyi Béla, Torday Károly, Torkos Árpád, Utasy Giza, 
Zalai Margit, Füredi Béláné; Zsigmond Margit 
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1915. III. 19. — IV. 4. (?)  
Igazgató: Nádassy József  
Albert Erzsi, Borbély Lili, Dinnyéssy Juliska, Ujjné; Heltai Hugó, Kelien Rózsi,  

Kiss J., Komlós Vilmos, Kondrát Ilonka, Nádassyné Takács Jolán, Pintér Irma, Révész  

Ilonka, Rónai Imre, Sugár Gyula, Szarvasi Jenő, Torma Zsigmond, Ujj Kálmán  

1916. IX. 30. — XII. 11.  
Igazgató : Nádassy József  
Ádám Pál, Árvai Amália, Faragó Géza, Ferenczi László, Fodor Géza, Gyarmati  

Anna, Gyarmati Rózsi, Győri Gyula, Hajsinek Rezső  (karmester), Hajsinekné Putnik  
Mariska, Helyei Erzsi, Hídvéghy Ern ő  (rendező  is), Katona László, Kényes Margit, Kollár,  
Komlós Vilmos, Koncz Endre, Kovács Böske, Kürthy Károly, Lengyel Irén, Hídvéghyné;  

Nádassyné Takács Jolán, Nagy Jenő, Németh Jankz, Orovetz Ferenc (titkár), Pásztói  

Ferenc (ügyelő), Pásztóiné Rózsi, Pintér Irma, Komlósné; Pintér István, Rátkay (Vica)  

Viola, Remete Géza (rendez ő  is), Réthy Margit, Révész Ilonka, Rónai Imre, Rónainé  

Utasy Putnik Izabella, Sófalvi Ella, Szabadkai (Jakobcsics) Dani, Szabó Böske, Tibor  

Dezső, Tiszai Béla, Tiszai Ferenc, Tiszai István, Torma Gusztika (gyermekszínész) Torma  

Zsigmond, H. Utassy Mariska, Veszprémi Arturné, Zöldi Elza, Zöldi Vilma.  

1917. IV. 2. — 4. és XI. 4.— XI. 29. (?)  
Igazgató: Nádassy József  
Ádám Pál, Árvai Amália, Csármány I., Deák Kornél, Faragó K., Falusi, Garay  

Béla, Gömöri László, Gyarmati Anna, Gyarmati Rózsi, Hajsinek Rezs ő  (karmester), Hajsi-
nekné Putnik Mariska, Hídvéghy Ern ő  (rendező  is), Holdy Juci, Huszti Rózsi, Jenei J.,  
Katona Béla, Katona László, Kényes Margit, Kiss J., Komlós Vilmos, Kónya Gizella,  
Kürthy Károly, Lengyel Irén, Hídvéghyné : Nádassyné Takács Jolán, Ormai Béla, Pásztói  

Ferenc (ügyelő  is), Pintér Irma, Komlósné: Rátkay (Vica) Viola, Remete Géza (rendez ő  
is), Révész Ilonka, Rónai Imre, Rónai Imre ifjú; Rónainé, Utassi Putnik Izabella, Rózsa,  

Sófalvi Ella, Szabó Böske, Szebeny Margit, Tiszai Béla, Tiszai Ferenc, Torma Zsigmond,  

Varga, Veszprémi Arturné, Zöldi Vilma, Zsoldos, Zsolnay  

1918. IV. (?) — VI. 3. (?)  
Igazgató: Nádassy József  
Árvai Amália, Balogh B., Bosnyák Gy., Csármány I., Faragó K., Fenyvesi Gyula,  

Fenyvesiné, Garay Béla, Gyarmati Anna, Gyarmati Rózsi, Hajsinek R. (gyermekszerepl ő),  
Hajsinek Rezső  (karmester), Hajsinekné Putnik Mariska, Hídvéghy Ern ő  (rendező  is),  
Holdy Juci, Holdy Teréz, Horváth Erzsi, Huszti Rózsi, Jenei J., Kasza Ilona, Katona Béla,  

Katona László, Kényes Margit, Kiss J., Komlós Vilmos, Kónya Gizella, Kürthy Károly,  
Lantos, Lengyel Irén, Hídvéghyné; Nádassyné Takács Jolán, Nagy Jen ő, Ormai Béla,  
Pintér Irma, Komlósné; Radó József, Rátkay (Vica) Viola, Remete Géza (rendez ő  is),  
Révész Ilonka, Rónai Imre, ifj. Rónai Imre, Rónainé Utassy Putnik Izabella, Sófalvi Ella,  

Szabó Böske, Szebeny Margit, Tibor Dezs ő, Tiszai Béla, Tiszai Ferenc, Tiszai M., Torma  
Gusztika (gyermekszínész), Torma Zsigmond, H. Utassi Mariska, Varga, Veszprémi Arturné,  

Zsoldos  

1918. VII. 13.-14.  
Berky Kató, Berky Lili, Ceglédy, Gózon Gyula, Mészáros Alajos  

~ 
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4. AZ 1836. ES 1918. KÖZÖTT rTJVIDÉKEN 
JÁRT SZÍNÉSZEK NÉVMUTATÓJA 

Abay Gyula 	 1897 
Abonyi Tivadar 	 1910-1911 
Acs Imre 	 1901 
B. Ács Irma 	 1893, 1895-1896 
Ács Mihály 	 1901 
Ádám Győző 	 1901-1904 
Ádám Pál 	 1916-1917 
Aitner (Aidrici) Ilka 	 1894, 1901, 1903 
Ajtai Margit 	 1914 
Albert Erzsi 	 1914-1915 
Alberti (Arvai) Sarolta 	 1893 
Albisy László 	 1893 
Áldory László 	 1904 
Almási Júlia 	 1890-1891, 1907-1908 
Almássy Endre 	 1901, 1903-1908 
Anday Leona 	 1908-1909 
Almássy Mihály 	 1885 
Angyal Ilka 	 1897, 1899 
Antal Lajos 	 1907-1908, 1911 
Aradi Aranka 	 1901-1902 
Aradi Emilia 	 1882 
Aradi Gerđ  (igazgató) 	 1882 
Aradi Margit 	 1907-1908 
Aradiné Nagy Vilma 	 1907-1908 
Arányi Dezső  (igazgató) 	 1885 
Arányiné, Vilma 	 1885 
Aranyosi József 	 1884 
Aranyosi (Mariska) Manci 	 1914-1915 
Aranyossy 	 1885 
Aranyossy Gyula • 	 1885 
Arday Árpád 	 1895 
Arday Attila 	 1895-1896,1899-1900 
Arday Ida 	 1895-1896 
Arday Vilma 	 1901 
Ardó Ilona 	 1911 
Arkossy Vilmos (Szeged) 	 1903 
Árvai Amália 	 1916-1918 
Árvai Árpád 	 1896 
Aszalay Erzsébet 	 1914 

Bácskay György 	 1884 
Bácskay Ilona 	 1893 
Bácskay (Havasi) Julcsa 	 1881 
Bácskayné Gizella 	 1884 
Bácsné Maár Júlia 	 1881 
Bágyoni K. 	 1905 
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Baikai József 
Balassa Károly 
Balázs Anna 
Bálint Béla 
Bálint Jenő  
Balla Kálmán 
Balla Kálmánné Csík Irén lásd: Csík Irén, 
Balogh B. 
Balog Erzsi 
Balogh Gusztáv 
Balogh Gusztáv (karmester) 
Balogh József 
Balogh Leontin Madass Istvánné 
Balogh Lujza 	• 
Balogh Pistike (gyermekszínész) 
Balogh Szeréna 
Bánáti Ede 
Bándy Rózsi 
Bánfalvy Béla 
Bánfalvy Etel, Báthory Béláné 
Bánfalvyné Czili Orsolya 
Bánházy Teréz 
Bánhidy József 
Bánóczy E. 
Baranyai László 
Bárdos Irma 
Bárdos Jolán 
Barna Antal 
Barna Mariska 
Báródi Károly 
Baróti Antal 
Barótiné Almási Júlia lásd: Almási Júlia 
Bartkó Etel 
Bátori (Gsventner) Ilona 
Báthori Tilla 
Bátori Béla 
Bátori Illés 
Bátori Vilmos 
Beck Rózsi 
Beczkóiné Vincze Paulina 
Behumi Gyula 
Beke Lilla 
Békefi Bandi (gyermekszínész) 
Békefi Lajos 
Békefi Misi (gyermekszínész) 
Békefiné Koppán Margit 
Békés Gyula 
Békési Ferenc (karmester) 
Bélai Imre 
K. Bene Emma 
Benedek Gyula 
Benedekné Némethy Jolán lásd: Némethy 
Benkő  Jolán 
Bényeiné Harmath Emma 
Benyó György 
Benyóné Minka 
Bérczi Endre 
Bérczi Gyula 
Bérczi Mariska 
Berczik Margit 
Bércziné Horváth Irma 
Bérczy Mariska 
Berecz Mariska 

1884 
1881 
1913 

1910 
1909 
1899-1900 

Balláné 
1918 
1912 
1884 
1882 
1905, 1914-1915 
1913 
1884 
1882 
1909-1910 
1885 
1895, 1905 
1889, 1893, 1895 
1889, 1905 
1889, 1893, 1895 
1887, 1905-1906 
1914 
1902 
1915 
1908 
1907 
1905 
1908-1909 
1882 
1907-1908 

1911 
1887 
1910 
1905 
1913 
1893 
1914 
1882, 1884 
1885 
1893 
1908 
1907-1908 
1908 
1907-1908 
1893 
1899 
1910 
1908, 1911 
1901-1903 • 

Jolán, Benedekné 
1897, 1899-1900 
1885, 1889 
1885 
1885 
1884 
1899-1900 
1891 
1909, 1911 
1899-1900 
1890 
1905 
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Beregi 
Beregi Oszkár (Budapest) 
Berényi Etel 
Berényi Üveges Gyula 
Béressy Ferenc 
Berki Gyula (karmester) 
Berky Kató (Budapest) 
Berky Lili 
Bernáth Margit 
Bertalanfi Gyula 
Berzsenyi Júlia 
Berzsenyi Margit, Vágó Istvánné 
Berzsenyiné Szakonyi Adél 
Bessenyei 
Bessenyeiné 
Bethleni László 
Bihari 
Bihari 'Ákos 
Bihari Sándor 
Bihari Prondi Zoltán (kar nagy) 
Billik Emma, Ráczné 
Bitta Károly 
Blidár Valéria 
Bocskay József 
Boczkó Dóra 
Bodroghy Dénes 
Bodroghyné Pavlon Lina 
Boér Elza 
Bognár János 
Bogárné Szalai Ilona 
Bogyó Alajos (igazgató) 
Bokódy Antal (igazgató) 
Bokody Margit 
Bokody Mariska 
Bokodiné Máthé Róza 
Bokor József ifj. (karmester) 
Bokor Tivadar 
Bokorné Bréger Mária 
Bokross László 
Bombay Gusztáv 
Borbély Lili 
Borbély Sándor 
Borcsai József 
Borcsainé Nagy Erzsébet 
Bornstein Károly 
Boross E. 
Boross Endre 
Boross Pál 
Borossné 
Borossné Anna 
Borsodi Boriska 
Borsodi Vilmos 
H. Borsodi Juliska 
Borsodiné Prielle Cornelia 
Borzási Rózsi, Áldoryné 
Bosnyák Gy. 
Bőszörményi Béla 
Breznay Gejza 
Breznayné Balogh Róza 
Bruckner László (karmester) 
Budai Ilona 
Buday György 
G. Bussay Clarisse 

1882 
1912 
1907-1908, 1914 
.1889 
1897 
1887, 1889 
1918 
1905, 1918 (vendég) 
1907-1908 
1884 
1883-1884 
1884, 1893, 1905 
1884 
1893 
1893 
1891 
1882 
1897, 1902 
1914 
1895 
1907-1908 
1914 
1915 
1882 
1885 
1885 
1897 
1902 
1897, 1899-1900 
1897, 1899 
1893 
1893, 1895, (színész) 1902 
1902 
1902 
1893, 1895, 1902 
1883, 1890--1891 
1883 
1883 
1902-1903, 1912 
1902, 1904 
1910, 1914-1915 
1915 
1899  
1899 
1908-1909 
1885 
1895 
1895, 1906 
1885 
1906 
1900 
1887 
1900 
1887 
1908-1909 
1918 	, 
1915 
1890-1891 
1890 
1915 
1912 
1893 
1885, 1889 

Q  
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Ceglédy (vendég) 
Csabay András 
Csáki Ferenc (vendég) 
Csanádi Irma 
Csanádi Mari • 
Csanádi Mariska 
Csármány L 
Császár Lujza 
Császár Rózsi 
Cser Gyula 
Cserényi Adél 
Csete Lajos 
Csige Böske 
Csige Lajos 
Csige Ilona 
Csík Irén, Balláné 
Csíky László 
Csíkyné Tájkerti Ida 
Csillag Teréz (Budapest) 
Csóka Sándor (igazgató) 
Csókágé Almási Júlia lásd: Almási Júlia 
Csontó Lajos 
Csontó Lajos 
Czakó 
Czakóné Irma 
Czinczér 
S. Czinczár Eszter 
Czukor Béla 

1918 
`1901 --1903 
1903, 1915 
1915 
1893 
1907-1908 
1917-1918 
1913 
1913 
1909-1910 
1907 
1894, 1905 
1896, 1909, 1913, 1915 
1896 
1895 
1899-1900  
1896-1897, 1908 
1896-1897, 1908 
1908 
1890-1891 

1902-1903 
1884 
1836 
1882 
1894 
1905 
1909-1910, 1915 

Daka Anna 
Dancz Lajos 
Deák Kornél 
Deák Pál 
Deák Péter 
Debreczeni Eszter 
Deési Jenő  
Deési Zsigmond lásd: Deézsi Zsigmond 
Deézsi (Kádár) Zsigmond 
Dellin Henrik (karmester) 
Dellinné Wiesner (Tihanyi) Katalin 
Delli Lajos 
Delly Győzőné Schmidt Júlianna lásd: Delly 
Delly Juliska 
Dér 
Dercsényi Etelka 
Dercsényi Júlia 
Deréki Antal 
Derenghy István 
Déri (Tischler) Béla 
Déri Béláné Herceg (Fürst) Josefin 
Déri Gizella 
Déri Ilona 
Déri Rózsi 
Dinnyésy Juliska 
Dobi (Dobacsek) Ferenc 
Dobó Sándor 
Dobóné Rottenberg Matild 
Dobos Nándor 
Dobos Teréz 
Dombay Mihály 
Dombayné Fekete Rózsa 
Domokos Ferenc 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

1915 
1884 
1917 
1887 
1887 
1885 
1912 

1836 
1900 
1900, 1905 
1897 
Juliska 

1895 
1836 
1895-1896 
1900, 1902 
1893 
1908-1911 
1896, 1904-1904 
1896, 1904 
1901-1902 
1901-1906 
901-1906 
914-1915 
907 
885 
885 
914 
897 

1881 
881 
913 
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Donáth Lajos (karmester) 	 1893 
Donáth Mariska 	 1893 
Donáthné Őrsi Aranka 	 1893 
Dorman Andor 	 1909-1910 
Dormann Juci 	 1914 

Egry Géza 	 1884 
Egryné Ilka 	 1884 
Egyed Lenke, Fekete Oszkárné 	 1900 
Egyed Margit, Ernyeiné 	 1897, 1900 
Eőry Prodan Béla 	 1896, 1902, 1905 
Eőriyné Nánássy Juliska lásd: Nánássy Juliska 
Érczkövy Aladár 	 1894 
Érczkönvy Károly 	 1894, 1902-1903, 1905-1906 
Erdei Anna 	 1902 
Erdei (Ehrenwald) Berta 	 1900 
Erdélyi Gizella 	 1881 
Erdélyi Marietta (igazgató) 	 1881 
Erdélyi (Pósa) Miklós 	 1897, 1899-1900 
Erdélyi Sándor 	 1899-1900 
Erdős Alice 	 1904-1905 
Erdős Rezső 	 1902 
Erkel Klára 	 1903 
Ernyei 	 1893, 1895 
Ernyei Emil 	 1897 
Ernyei János 	 1908-1909 
Ernyeiné Egyed Margit, lásd: Egyed Margit, Ernyeiné 
Erős József 	 ' 1895, 1905 
Erősné 	 1895 
Erszényes István 	 1894 

Fábián Linka 	 1910 
Faludi Eszter 	 1910 
Faludi Károly 	 1897, 1910-1911, 1913 
Falusi 	 1917 
Fáncsi Tamás 	 1907-1908 
Faragó Géza 	 1916 
Faragó K. 	 1917-1918 
Faragó (Freund)Rezső 	 1912 
Farkas 	 1914 
Farkas Janka 	 1895 
Farkas Mari 	 1894 
Fehér 	 1902 
Fehér Berta 	 1905, 1914 
Fehér Gyula 	 1905 
Fehér Laura 	 1905 
Fehér Margit 	 1904 
Fehér Olga 	 1901 
Fejér Dezső 	 1913 
Fekete Etel 	 1912 
Fekete Irén 	 1915 
Fekete Lajos 	 1901-1902 
Fekete Mariska 	 1913 
Fekete Miksa 	 1887, 1889 
Fekete Rózsi 	 1915 
Feledy Boriska 	 1895, 1906 
Feleky Nelli (Petronella) 	 1895 
Felhő  Rózsi 	 1907-1908 
Fenyvesi Gyula . 	 1918 
Fenyvesiné 	 1918 
Ferenczi László 	 1916 
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Ferenczy J. 	 1914 
Ferenczy József 	 1895-1896 
Ferenczy Károly 	 1897 
Fischer Károly (karmester) 	 1911 
Fodor 	 1901 
Fodor Bernát (karnagy) 	 1889 
Fodor Ella 	 1907-1908 
Fodor Géza 	 1916 
Fodor József 	 1885 
Fojtényi Róza, Szilágyi Dezs őné 	1900, 1905 
Forgács Jenő 	 1912-1913 
Forgács Sándor 	 1912-1913 
Forrai Ferike 	 1899-1900 
Forrai Giza 	 1899 
Földesi Imre 	 1908-1910 
Földessy Vilmos 	 1903-1905 
Földvári Gyula 	 1913 
Fülöp Bernát Károly 	 1884 
Füredi Béla (igazgató) 	 1914-1915 
Füredi Aranyhegyi József ' 	 1885 
Füredi Anna 	 1885 
Füzess Anna 	 1912 

Gaal Hermin 	 1883 
Gabányi Jenő 	 1907-1908 
Gajdzsinszky Pál 	 1899-1900 
Galetta Ferenc 	 1914 . 

Galgóczy Emma 	 1906 
Gálitzky Etel 	 1912 
Gálitzky Margit 	 1912 
Galló Gyula 	 1893 
Gálosi János 	 1885, 1889 
Gálosiné Clarisse lásd: G. Bussay Clarisse 
Garai Ilona (vendég) 	 1901,   1909 
Garai Mici 	 1908-1909 
Garay Béla 	 1917-1918 
Gáspár Jenő 	 1894, 1908, 1909 
Gáspár Pálóczy Katalin 	 1908-1909 
Géczy István 	 1984 
Géczyné Bogdányi Farkas Mária 	1894 
Gedenk József (másodkarmester) 	1915 
Gellért Pál (karmester) 	 1914 
Gergely József 	 1895 
Gerő  Sándor 	 1907 
Gerđfi Rózsi 	 1905 
Giréth Károly 	 1890 
Gombos Malvin 	 1906, 1909-1910 
Góth Sándor (Budapest) 	 1908, 1912 
Góthné Kertész Ella (Budapest) 	 1908, 1912 
Gózon Béla 	 1903, 1905, 1915 
Gózon Gyula (Budapest) 	 1918 
Göbölös Vilma 	 1905 
Gőmöry László 	 1917 
Gömöry Vilma 	 1911-1912 
Gönczyné Teréz 	 1883 
Gyárfás Ödön 	 1911 
Gyarmati Anna 	 1916-1918 
Gyarmati Nusi lásd: Gyarmati Anna 
Gyarmati Rózsi 	 1916-1918 
Gyöngyösi Fekete Róza . 	 1881 
Győre Alajos 	 1890 
Győri Gyula 	 1916 
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Győri József 
Győriné, Berta 
Gyulai Zsigmond 
Gyurmann Williams Alice 

1881, 1894 
1881, 1904 
1908-1909 
1890-1891 

Hahnel Aranka 
Hahnel Böske 
Hajagos Károly 
Hajnal Géza 
Hajnal (Rajner Olga) Ilona 
Hajsinek R. (gyermekszínész) 
Hajsinek Rezső  (karmester) 
Hajsinek Rezs őné, Putnik Mariska 
Halasi Béla 
Halász Albert 
Halász Alfréd 	. 
Halász Anna, Földessy Vilmosné 
Halász Ede 
Harmay Imre (igazgató) 
Halmayné Székely Emma 
Halmos János 
Haraszti Mici 
Harmath Emma lásd: Bényeiné Harmath 
Harmay Cornélia 
Harsányi József 
Harsányi Józsefné 
Havas Jenő  (vendég) 
Havasy (Halvax) Szidónia 
Héczey Etelka 
Hegedűs Ferencné 
Hegedűs Gyula (Budapest) 
Hegedűs József 
Hegedűsné 
Hegyesi Mari (vendég) 
Hegyi Aranka (Budapest) 
Hegyi. Jolán 
Heltai Hugó 
Heltai Miklós 
Helyei Erzsi 
Hemerka Gyula 
Hernádi János 
Herold Ede 
Hevessi Gábor 
Hevessiné Lehótzki Kornélia 
Hevesi Gusztika 
Hevesi János 
Hevesi Mariska 
Hidasy Kálmán 
Hidvéghy Ernő  
Hídy Irén 
Hódosi Jolán 
Hódy Sándor 
Holdy Juci 
Holdy Teréz 
Homokainé Mari 
Holti Sándor 
Horváth Béla 
Horváth Erzsi 
M. Horváth Ilona 
Horváth J. 
Horváth Kálmán (vendég) 
Horváth Mari 

1895-1896, 1905-1906 
1895 
1909-1910 
1912 
1882 
1918 
1914, 1916-1918 
1916-1918 
1891 
1885 
1904 
1902-1905 
1905 
1895-1896 
1895-1896 
1913-1914 
1902 

Emma 
1883- 
1909 
1909 
1902 
1884, 1896 

1905 
1884 
1912 
1881 
1881 
1897 
1903 
1899-1900 
1909,1914-1915 
1913 
1916 
1913 
1893, 1896 
1899-1900 
1887, 1897 
1897 

.1903-1906 
1901-1902 
1903-1906 
1903 
1895, 1916-1918 
191Q-1912 
1902 
1907 
1917-1918 
1918 
1881 
1901-1902, 1904-1905 
1913 
1918 
1905 
1900 
1912 
1899 
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Horváth Juci 	 1914 
Horváth Paula (vendég) 	 1902 
Hunfi Imre 	 1909 
Hunyady József 	 1897, 1899 
Huszti Rózsi 	 1913, 1917-1918 

Inke Rezső 	 1912 
Irányi Ilona 	 1907-1908 
Ivánú Jenő  (vendég) 	 1910 
Iványi Antal 	 1907-1908 
Iványiné Z. Ilona 	 1907 
Izsó Miklós 	 1910-1911, 1914,. 	1915 

Jakabffy Aranka 	 1907-1908 
Jakabffy Mariska 	 1899 
Jákó Amália 	 1911 
Jakobcsics Dani 	 1916 
Janovics Jenő  (vendég) 	 1902 
Jászay Erzsi 	 1903 
Jászay Ilona 	 1902 
Jászay Margit 	 1910 
Jászay Mariska 	 1902; 1905 
Jászkürthi Ferenc 	 1914 
Jenei J. 	 1917-1918 
Jenei Vilma 	 1890 
Jeszenszky Jolán 	 1903 
Juhai József 	 1913 
Juhász Károly 	 1890-1891 
Juhász Rózsi 	 1909, 1912' 
Juhász Sándor 	 1882, 1884 
Juhászné Pajor Ágnes lásd: Pajor Ágnes 
Juricsics Teréz 	 1890 - 

Kacskovits Ödön 	 • 	1894 
Kaffkán Hegyesi Mari lásd: Hegyesi Mari 
Káldor Dezső 	 1906 
Kállai Gyula 	 1914 
Kállai Jolán 	 1912 
Kállai Károly 	 1908 
V. Kállai Juliska 	 1897 
Kállai Luiza 	 1891 
Kalocsai Viktor 	 1897 
Kántos Katica 	 1836 
Kaposi Olga 	 1911 
Kaposi Rózsika 	 1910 
Karacs Imre 	 1891 
Karádi Eszter 	 1910 
Kardos Andor 	 1905 
Kardos József 	 1894 
Kardosné Irma 	 1894 
Károlyi Antika (gyermekszínész) 	1904, 1906 
Károlyi Ibolyka 	 1901-1902 (gyermekszínész), 1905, 1909, 

1910 
Károlyi Lajos 	 1901-1906, 1909-1910, 1915 
Károlyiné Emilia 	 1901-1906, 1909-1910 
Károlyi Leona 	 1905 
Károlyi Sándor 	 1902-1905 (gyermekszínész), 1909, 1910, 

1914 
Kasza Ilona 	 1918 
Katona Béla 	 1917-1918 • 

256 



Katona László 1916-1918 
Katona Zsigmond 1893 
Kazaliczky Antal 1882 
Kecskemétiné Zsuzsa 1908-1909 
Kelemen 1881 
Kelemen Erzsi 1906 
Keletei Juliska (Budapest) 1904 
Kellen Rózsi 1914-1915 
Kemény Bernát (karnagy) 1893 
Kendy Boriska 1907 
Kendy Gusztáv 1884 
Kendyné Anna 1884 
Kényes Margit 1916-1918 
Keresztes 1900 
Keresztessy János 1914 
Kéri Jolán 1899-1900 
Kertay Ilka 1904, 1907-1908 
Kertész 1 902 
Kertész Mihály 1 906, 1908 
Király Frigyes 1906 
Kis Berta 1895 
Kispál Károly 1909 
Kiss Anna 1910 
Kiss Czeczilia 1908-1909 
Kiss Etel 1902 
Kiss Ferenc 1883 
Kiss Irén (vendég) 1902 
Kiss Irma 1893 
Kiss Irma 1905 
Kiss István 1905 
Kiss J. 1915, 1917-1918 
Kiss János 1890-1891 
Kiss János 1901-1904 
Kiss Mihály 1905 
Kiss Miklós 1912-1913 
Kiss Miklósné 1913 
Kiss Paula 1912 
Kiss Somáré 1885 
Kiss Vilma 1902 
Kissházy Sári 1916 
Kissné Arpássy Katica 1883 
Kissné Pataki (Primusz) Irma 1890-1891 
Klenovits György 1907 
Kódsi Ilona lásd: Országhné Kócsi Ilon 
Kocsis Eszter 1894 
Koháry A. 1900 
Koháry János 1900 
Koháry Pál 1899-1900, 1907-1908 
Koháryné Komáromi Eszter 1899-1900, 1907-1908 
Kohler Károly (karmester) 1905 
Kollár 1916 
Kolumbán B. (zenekarigazgató) 1895 
Komáromi Gizi 1904-1905, 1908-1909' 
Komlós Vilmos 1914-1918 
Komlósné Irata lásd K. Pintér Irma 
KomIóssy (vendég) 
Koncz Endre 
Kontz Ernő  
Konrádt Ilonka 
Konti Irma Mária 
Kónya Gizella 
K. Kopácsi Juliska 
Koppán Margit, Békefiné lásd: Békefiné Koppán Margit 

17 
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1912 
1916 
1885 
1914-1915 
1908-1909 
1917-1918 
1893 



Korda Sándor 
Kormos Ferenc 
Kormos Ilonka 
Kornai Sándor 
Kovács Béla 
Kovács Böske 

1916 
1913 
1906 
1910 
1905 
1916 

Kovács Elemér 1890-1891, 1895 
Kovács Hana 1910 
Kovács Ilka 1887 
Kovács Ilona 1908 
Kovács Imre 1915 
Kovács Laura 1894 
Kovács Margit 1910-1911 
N. Kovács Mariska 1906, 1912 (?) 
P. Kovács Mariska 1897, 1899-1900 
K. Kovács Miksa 1908-1909 
Kovács Miksa 1913. 

Kovács Miksáné 1913 
Kovács Sándor 1893 
Kovács Sándorné Azary Ilona 1893 
Kozma István 1902, 1904-1905 
Kozma Margit, Adámné 1902-1904 
Kőmíves Imre 1883 
Köhler János (zenekarigazgató) 1902-1903 
Kömley Gyula (igazgató) 1894, (színész) 1901 
Kömleyné Tarnay Leona lásd: Tarnay Leona 
Könyves Jenő  
Kđrösy Ferenc (igazgató) 
Kőrösyné Stromb Katalin 
Kőrössy Juci, Hunyady Józsefné 
Kőrössy Kálmán 
Kőrössy Mimi 

1902 
1836 
1836 
1897, 1899 
1836 
1836 

Kőszegi Károly 1903-1905 
Kövesdi Évi 1901 
Kövesdi Jenő  1890 
Kövesdi Rózsa 1891 
Kövesi Gyula 1885 
Kövesi Juci 1895 
Kövesi Róza 1887 
Kövesi Sarolta 1882 
Kövesiné Beretvás Mari 1885 
Kövessy Albert (igazgató) 1901-1906, 1909-1912 
Kövessy Mariska 1901-1906 (gyermekszínész), 1909-1912 
Kövessy Sanyika (gyermekszínész) 1906 
Kövessyné Iványi Mariska 1901-1906, 1909-1912 
Králik Mihály 1894 
Krasznai 1895 
Krecsányi Sarolta 1882 
Krémer Jenő  1907-1908, (vendég) 1911 
Krémerné Hegyi Lili 1907-1908, 1911 
Kubesch Kún Richárd (karmester) 1904-1906, 1908 
Kulcsár János 1890 
Kulcsárné Udvarhelyi Róza 1890-1891 
Kún László (karnagy) 1896 
Kunnertné Julcsa 1887 
Kutasi Endre 1890 
Kuti Ödön 1912 
Kürti József 1906 
Kürti Juliska 1895 
Kürthy Károly 1916-1918 
Küry Klára (Budapest) 1904 
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1900, 1913 

1904-1906 
színinövendék) 1904 

1914 
1885 
1901-1905 
1882 
1907-1908 
1894 
1901 
1907-1908 
1902-1903, 1906 

1885 
1885 
1897 
1897 
1913 
190$-1909 `' 
1902, 1912 

: 

Lajtai Károly 
Lándoryné Berényi Etel lásd: Berényi Etel 
Lángh 
Lángh Jenő  
Lángh Lajos 
Lantos 
Lányi Edit 
Lányi Szidónia, Érczkövyné 
László Irén 
László Tivadar 
Latabár Árpád 
Latabár Rezs ő  
Latabárné Déri Ilona lásd: Déri Ilona 
Latabárné Kovács Anna 
Lehel Károly (karmester) 
Lele Piroska 
Lénárdné Kétszery Emilia 
Lendvay Ferike 
Lengyel Irén, Hidvéghyné 
Leopold Franciska 
Leövey Ilka 
Leövey Leó 
Lévai Elemér 
Lévai Ilonka 
Ligeti Géza (karmester) 
Ligeti Lajos 
Ligeti Lajosné lásd: Meggyaszai Amália 
Ligety Mari 
Liliom Gizi 
Litzenmayer Leopoldina 
Litzenmayer Szidónia 
Lóránt Vilmos 
K. Loszonczy Etel 
Lovászi 
Lőrinczy Aranka 
Lőrinczy Erzsi 
Löwenberger Giza (gyermekszínész) 
Lucz Károly (zenekarigazgató) 
Lugosi János 
Lukács Juliska 

1911 

1836 
1902 
1897, 1902-1906 
1918 
1899-1900 
1894, 1903 
1913 
1914 
1901-1906 
1915 

1885 
1910 
1890 
1885 
1901, 1905, 1913 
1916-1918 
1897 
1883 
1895-1896 
1909-1911 
1895 
1901 
1913 

1897 
1908 
1882, 1891 
1882, 1891 
1914 
1903 
1882 
1905 
1905 
1907 
1904 
1908-1909 
1913 

Madas István 
Madas Istvánné lásd: Balogh Leontin 
Magyari Lajos 
Maitinczky Emma (újvidéki származású 
Majthényi László 
Makainé Ilka 
Makó Ayda 
Makó Gábor 
Makó Lajos (igazgató) 
Makó Rózsika 
Makó Rózsi 
Makóné Abray Aranka 
Mányai Aranka 
Margó Célia lásd: Verőné Margó Célia 
Markó Emilia 
Markó Gáborné Huszti Matild 
Markovits Henrik 
Markovits Henrikné, Fehér Etel 
Markovits Margit 
Márkus Angéla 
Márkus Emilia (Budapest) 

17* 
	

259 



Márkus Sándor 	 1901, 1905 
Márkusné Horváth Ilona 	 1905 
Marosi Henrik 	 1905 
Márton Miklós 	 1908-1909 
Mártonfalvi György (karnagy) 	 1902-1903 
Mártonfi (Löbl) Róbert (vendég) 	1908 
Matány Antal 	 1914 
Mátrai József 1895 	 1895 
Mátrai Józsefné 	 1895 
Medgyaszai Amália 	 1913 
Medgyaszay Vilma (Budapest) 	 1909 
Mészáros Alajos 	 1918 
Mészáros Giza 	 1907 
Mészáros Lujza 	 1884 
Mészáros Mariska 	 1895 
Mezei Andor 	 1907-1908 
Mezei Andorné, Fág Piroska 	 1908 
Mezei Béla 	 1894 
Mezei Béláné, Till Róza 	 1894 
Mezei Kálmán (igazgató) 	 1908-1909 
Mezei Péter (?) 	 1881 
Mezei Péter 	 1902 (vendég), 1907-1908 
Mezeiné Keresztély Erzsi 	 1908-1909 
Mezey Izabella (vendég) 	 1902 
Mihályi Ernő  (Budapest) 	 1909 
Mihályi Sándor 	 1902 
Mihó László 	 1905-1906 
Mikei Lajos 	 1891 
Mikeiné Dániel Katalin 	 1891 
Mikes Károly 	 1908 
Mikesi Emil 	 1899-1900 
Miklósi Mariska 	 1901 
Miklóssy Gábor 	 1895 
Miklóssy György 	 1908-1909, 1912 
Miklóssy Gyula 	 1895-1897 
Miklóssy Margit 	 1901 
Miksai Emil 	 1897, 1899 
Miskey József 	 1905, 1913 
Miskey Józsefné lásd Lendvay Ferike (?) 
Miskolczi Bertalan 	 1885 
Molnár Árpád 	 1894 
Molnár Árpád 	 1885 
Molnár Bertalan 	 1885 
Molnár Gizella 	 1881, 1893-1894 
Molnár János 	 1916 
Molnár Júlianna, Zoltán Gyuláné 	1894 
Molnár Juliska 	 1904-1906, 1909 
Molnár Mici 	 1916 
Molnár Margit 	 1901 
Molnár László 	 1895 
Molnár Rezső 	 1907-1908 
Moóri Sándor 	 1887 
Moóriné Piroska 	 1887 
Morvai Antal 	 1883 
Munkácsi (?) Pál 	 1836 
Munkácsi Gyula 	 1882 
Munkácsi Pál 	 1899-1900 
Munkácsiné Mészáros Anna 	 1836 
Munkácsiné Tóth Ilka 	 1882 

Müller Gyula (karmester) 	 1881 

Müller Mátyás (karmester) 
	

1907 

Müllerné 
	

1881 
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Nádass Margit (vendég) 
Nádassy József (igazgató) 
Nádassyné Takács Jolán 
Nagy Ádám 
Nagy Albert 
Nagy Aranka 

1908 
1914-1918 
1914-1918 
1902 
1902 
1906 

Nagy Dezső  1980-1891, 1901, 1903-1905' 
Nagy Dezsđné Erőss Antónia 1903-1905 
Nagy Fülöp 1912 
Nagy Gyula 1895-1896, 1901, 1903 
Nagy R. ,  Gyula 1907-1908 
Nagy (?) István, (?) Mihály 1836 
Nagy István 1884 
Nágy István (Pista) 1905, 1909 
Nagy Jenő  1916, 1918 
Nagy Juliska 1908-1909 
Nagy Linda 1885 
Nagy Sándor 1906, 1910 
Nagy Sándorné Kovács Ilka 1906 
Nagy Terus 1907-1908 
Nagy Vilma 1884, 1902 
Nagyné Kovács Mariska 1906 
Nánássy Juliska 1902 
Nemes Bella, Antal Lajosné 1908 
Németh 1881 
Németh Eszti 1907-1908 
Németh Janka 1916 
Némethi Gizella 1897 
Némethy Jolán, Benedekné 1901-1903 
Niczkyné Ilona 1909 
Nógrádi János 1884 
Novák Ilona 1903 
Novák Mariska 1912 
Nyikos Zsigmond 1913 
Nyíregyházi Jenő  1897 
Nyíregyházi Vilmos 1882, 1887 
Nyitrai (?) Sándor 1882 
Nyúl Lajos 1905-1906 

Oláh János 1908 
Olinszki Erzsi 1914 
Oravecz Ferenc lásd Orovetz Ferenc 
Orlay Dóra 1885 
Ormai Béla 1917-1918 
Ormay Károly 1894 
Orovetz Ferenc 1916 
Országh Bertalan 1897, 1899 
Országhné Kocšisovszky (Kócsi) Ilona 1899, 1905 
Osváth Borcsa 

őrsi Aranka lásd Donáthné Örsi Aranka 

1884 

Pajor Ágnes 1884,1907--1908 
Pálfi (Pavlovszki) Nina 1883 
Palotay Gyula 1884, 1889, 1891, 1895, 1901 
Pap Erzsébet 1908-1909 
Pápa Sári 1909 
Pápay József 1907-1908 
Papp István 1915 
Papp János 1905 
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Parlaghy Cornélia 
Pártos Etel 
Pásztóhy Ferenc lásd: Pásztói Ferenc 
Pásztói Ferenc 

1909 
1893 

1916-1917 
Pásztóiné Rózsi 1916 
Pásztor János 1905 
Pataky 1901 
Pataky Ferenc 1908-1912 
Pataky Ferencné Horváth Mária 1908-1912 
Paxy Margit 1913 
Pécsi K. Anna 1895 
Péchy Mari 1884 
Pécsi Ede 1900 
Pécskay Vilmos 1907-1908 
Pénzes Andor 1893 
Pénzesné 1893 
Perczel Giza 1911 
Perczel László (gyermekszínész) 1914 
Perczel Mariska 1885 
Perczel Oszkár 1909-1910, 1914-1915 
Perczel Ozskárné, Berczik Mariska 1909 
Perczel Sári 1911, 1914-1915 
Perczel Zita 1909 
Perényi József 1897, 1899-1900 
Perényi Kálmán 1899 
Perényi N. Sári 1912 
Pesti Ihász Lajos (igazgató) 1885 
Pesti Kálmán 1902-1903, 1907-1908 
Petényi 1912 
Peterdi Etel 1915 
Peterdi Sándor 1891, 1899-1900 
Peterdiné Tóváry Anna lásd: Tóváry Anna, Peterdiné 
Petre Ferenc 
Petréné Mari 

1894 
1894 • 

Petri Irén 1901 
Pilisi Lajos 1911, 1913 
Pintér Böske 1914, 1916 
Pintér Imre 1900, 1909 
Pintér K. Irma 1914-1918 
Pintér István 1916 
Pintérné Szép Olga lásd: Szép Olga, Pintérné 
Piti Ferenc 1907 
Pivny Antal (zenekarigazgató) 1912 
Pogány Janka 1895-1896 
Pokorny Ferenc 1890 
Polgár Sándor 1897 
Pongrácz Matild 1912 
Posfay Ella 1885 
Puskás Dániel 1905 

Rácz Anna 1912 
Rácz Dezső  1907-1908 
Rácz Géza 1904 
Rácz Gyula 1890-1891 
Ráczné Billik Emma lásd: Billik Emma, Ráczné 
Rádai József 1899 
Radó József 1818 
Radványi Dezső  1901 
Ragányi A. Iza 1901 
Raizné K. Amália 1885 
Rajna Aranka` 1904 
Rajnai Erzsi 1912 
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Rajnai Jenő  1914 
Rajts Sz. Ilona 1912 
Rakodczay Pál (vendég) 1893 
Rákosi Ferenc 1914-1915 
Rákosi Ferencné Kohut Lulu 1914-1915 1914-1915  
Rásó Ida 1916 
Ráthony Stefánia 1897 
Ratkay (Vica) Viola 1916-1918 
Recskei Hermin 1885, 1894 
Recskeiné "1894 
Remete Géza 1916-1918 
Réti István 1904 
Réthy Gula 1891 
Réthy István 1889 
Réthy László 1883 
Réthy Laura (vendég) 1885, 1905 
Réthy Lina 1897 
Réthy Margit 1915-1916 
Révay Arnold (karnagy) 1894 
Révész Erna 1899-1900 
Révész Giza 1899-1900 
Révész Ilonka 1912-1913,  1915-1918  
Révész Jenő  1907-1908, 1910 
Ritta Jolán 1913 
Romváry (Várady) Lajos 1904-1906, 1909-1910 
Romváry Lajoska (gyermekszínész) 1906 
Róna Zoltán 1912 
Rónai Gyula 1890-1891 
Rónai Imre 1914-1918 
Rónai Imre ifj. 1917-1918 
Rónai Imréné, Utassy Putnik Izabella 1916-1918 
Rónai Juliska 1906, 1909, 1910 
Rónainé 1901 / 
Rónainé Balog Etel 1891 
Rónaszéki Gusztáv 1891 
Rónaszékiné Rostagni Irén 1891 
Rózsa 1905 
Rózsa 1917 
Rózsa Itván 1887 
Rózsa József 1905 
Rózsa Sándor 1904, (vendég) 1905 
Rózsahegyi Gyula 1899 
Rózsáné Katalin 1887 
Rozsnyai Imre 1894 
Rozsnyai Imre ifj. 1894 
Rozsnyai Lajos 1894 
Ruzsinszky Ilona 1891, 1904-1905 

Sági Sári 
Sághy Rózsi 
Sághy Zsigmond ifj. 
Sághy Zsigmond (igazgató) 
Sághyné Kétszery Anna 
Sajó Endre 
Sajó Géza 
Salgó B. Aranka 
Sándor Emil 
Sándor Ilona 
Sándori Kálmán 
Sarkadi Endre 
Sarkadiné Czinczár Eszter, lásd: 
Sárkány 

1906 
1889 
1889, 1899-1900 
1887, 1889, (színész) 1900 
1887, 1889 
1882 
1906 
1902 
1883 
,1910 
1900, 1902 
1905 	• 

Czinczár Eszter, Sarkadiné 
1915 	- 
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Sárkőzi 	 1893 
Sárközy Blanka 	 1914-1915 
Sárosi Irén 	 1910 
Sárosi Paula 	 1903 
Sárváry Anna 	 1906 
Schubert Márton (műkedvelő) 	 1905-1906, 1908 
Schuszter Mariska 	 1896 
Sebestyén Géza (vendég) 	 1915 
Sebestyén Irma 	 1912 
Sebestyén Jenő 	 1915 
Sebestyén Lajos 	 1913 
Sellő  René 	 1911 
Serfőzi Ilona 	 1895 
Serfőzy Etel . 	 1891 
Serfőzy György 	 1895 
Serfőzy Zseni 	 1895-1896 
Simon Jenő 	 1905 
Sípos (?) János 	 1836 
Sófalvi Ella 	 1916-1918 
Solti Vilma 	 1908-1909 
Sólymossy Sándor 	 1916 
Somlár Zsigmond 	 1914 
Somlay Artur (vendég) 	 1902 
Somló (Schomann) Ferenc 
(újvidéki színi növendék, vendég) 	1912 
Somló Margit 	 1902 
Somogyi Béluska (gyermekszínész) 	1899-1900 
Somogyi Frigyes 	 1905-1906, 1909-1910 
Somogyi Károly (igazgató) 	 1897, 1899-1900 
Somogyiné Nagy Júlia 	 1897, 1899-1900 
Soós K. 	 1905 
Soós Károly 	 1884, (?) 1909 
Sörős Mária 	 1899 
Spiller Vilmos 	 1885 
Sponner Ilona 	 1908-1910 
Sugár Gyula 	 1912, 1914-1915 
Sugár József 	 1908-1909 
Sümegi Ödőn 	 1907-1908 
Sütő  Imre 	 1902,-1904, 1906 

Szabadkai Dani 	 1916 
Szabados Gizella 	 1908 
Szabados Gusztáv (karmester) 	 1909 
Szabó Bandi 	 1881 
Szabó Bőske 	 1907 
Szabó Bőske 	 1916-1918 
Szabó Géza 	 1905 
Szabó B. József 	 1903 
Szabó B. Károly , 	 1905 
Szabó Károly 	 1907-1908 
Szabó Lajos 	 1895 
Szabó Lajos ifj. 	 1907-1908, 1914 
Szabó Vilike (gyérmekszínész) 	 1907 
Szabolcsy Józsa 	 1913 
Szabolcsi Ignác 	 1904-1905 
Szabóné B. Karácsonyi Mariska 	1903 
Szabóné Pivonka Vilma Vincencia 	1907-1908 
Szakács Andor 	 1895 
Szakácsné Gárdonyi Teréz 	 1895 
Szakácsi István 	 1836 
Szakáll Antal 	 1881 
Szakátsi István lásd: Szakácsy 
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Szalay B. Ilona, lásd: Bojárné Szalay Ilona 
Szalay Károly 	 1907-1908 
SzalayKároly 	 1916 
Szalkay Lajos 	 1884 
Szamossy Albert 	 1884 
Szankáné Cornélia 	 1884 
Szánthó Vilmos 	 1907-1908 
Szapári Janka 	 1887 
Szarvasi Jenő 	 1914-1915 
Szarvasi Sándor 	 1899-1900 
Szászhalmi József 	 1912 

ryry Szathm Árpád ifj. 	 1896 
Szathmáiry Lajos (karmester) 	 1914 
Szebeny Margit 	 1917-1918 
Szécskay Árpád 	 1913 
Szécskay Árpádné 	 1913 
Székely Amália 	 1903 
Székely Ilona 	 1905 
Székelyné Tóvőlgyi Margit lásd: Tóvölgyi Margit, Székelyné 
Szekulics Szidónia 	 1894 
Szemerjai Tibor dr. (karnagy) 	 1912 
Szendrey Mihály 	 1890-1891 
Szentessy Ilona 	 1885 
Szentgyörgyi Rózsi 	 1908-1909 
Szentiványi Lajos 	 1909 
Szép János 	 1893 
Szép Olga, Pintérné 	 1900 
Szépei Vilma 	 1908 
Szepesi Paula 	 1895 
Szepessy Gusztáv 	 884 
Szigeti Andor 	 1905 
Szigeti Izabella 	 1885 
Szigethi Luiza 	 1882 
Szigethy 	 1885 
Szigethy Mari 	 1893 
Sziklai Szeréna 	 1902, (vendég) 1903, 1905, (vendég) 1911 
Szilágyi Aladár 	 1895-1896, 1909 
Szilágyi Aladárné Tajthy Etel 	 1895-1896 
Szilágyi Aranka 	 1914 
Szilágyi Berta 	 1907-1908 
Szilágyi Dezső 	 1899-1900, (igazgató) 1905 
Szilágyi Dezsőné Fojtényi Róza lásd: Fojtényi Róza, Szilágyi Dezs őné 
Szilágyi Erzsike 	 1899-1900, 1905 
Szilágyi Etelka 	 1904 
Szilágyi Ivor 	 1905 
Szilágyi Mariska 	 1884 
Szilágyi Ödön 	 1899-1900, 1905-1906, 1913 
Szilágyi Ödönné, Mariska 	 1900 
Szilasi Etel 	 1904-1905, 1913 
Szili István 	 1905 
Szirmay Imre (Budapest) 	 1903 
Szohner Olga 	 1895, 1897, 1899-1900 
Szokol Margit 	 1907-1908 
Szombati Vilmos 	 1881 
Szomory Miklós 	 1907 
Szoyer Aranka (Arad) 	 1903 
Szőke Gizella 	 1909 
Szőke Sándor 	 1909 
Szőke Sándorné Garáy Ilona lásd: Garay Ilona 
Szőreghy Gyula 	 1911 
Szuper Károly (igazgató) 	 (?) 1868, (?) 1873, 1877 
Szűcs Irén 	 1914-1915 
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1913, 1916 
1908 
1914 
1896 
1884 
1910 
1894, 1901, 1913 
1913 
1905 
1914 
1916 
1916, 1918 
1915 
1914 
1884 
1916-1918 
1916-1918 
1916 
1918 
1882 
1882 
1889 
1889 
1893 
1893 
1890-1891 
1893 
1895, 1908-1909, 1915 
1905-1906, 1909, 1914-1915 
1916, 1918 
1914--1918 
1914 
1894 
1894 
1894 
1885 
1909 
1896 

1909 
1903 
1891, 1899-1900  
1907-1908 
1897 
1909 (igazgató) 1913 
1908 

1904-1905 

1902 
1909 
1908-1909 
(?) 1868, (?) 1873, 1890, 1891 
1890-1891 
1914-1915 

Juliska 
1889 
1896 

.Utassy.Putnik Izabella 
• 	1917-1918 

19Y4-1915 

Takács Ágoston (zenekarigazgató) 
Takács István 
Takács Margit 
Tanay Frigyes 
Tantossy Ferencné 
Tarnai István 
Tarnai Leona, Kömleyné 
Tarnay Loncika 
Telekán Valér 
Teleky Ilonka 
Thuróczy Gyula 
Tibor Dezső  
Tihanyi Béla 
Tihanyi Duci (Adalberta?) 
Tischler Béla 
Tiszai Béla 
Tiszai Ferenc 
Tiszai István 
Tiszai M. 
Tiszay Dezső  
Tiszayné 
Tisztai Miksa 
Tisztaíné Bauer Mari 
Tolnay Gyula 
Tolnay T. Juliska 
Tolnayné Hermin 
Tordai 
Torday Károly 
Torkos Árpád 
Torma Gusztika (gyermekszínész) 
Torma Zsigmond 
Toroczkay Antal 
Tóth Anna 
Tóth Antal 
Tóth Béla (igazgató) 
Tóth Berta 
Tóth Böske 
Tóth Elek 
Tóth Ilka, lásd: 'Munkácsiné Tóth Ilka 
Tóth Ilona 
Tóth Stefi 
Tóvári Anna, Peterdiné 
Tóvölgyi Margit, Székelyné 
Török Tivadar 
Turi Elemér 
Turi István 
Turiné Csige Böske, lásd: Csige Böske 
Tury Mariska, Magyari Lajosné 

Ughy Dezső  
Ujfalussy Izabella 
Ujházi K. Margit 
Ujj Ferenc 
Ujj _Ferencné_ Semsey Lujza 
Ujj Kálmán 
Ujj Kálmánné lásd: Dinnyéssy 
Ujvári Teréz 
Utasi Gyula 
Utasi Bella lásd • ;Rónai Fmréné 
Utassi H. Marisa 
Utasy Gizi 
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Utasy Ida 1917-1915 
Uti Gizella 1902 

Örményi Ferenc 1910 

Vadas 1836 
Vadász Lajos 1889, 1897 
Vágó 1900 
Vágó István 1905 
Vágóné Berzsenyi Margit lásd: Berzsenyi Margit, Vágóné 
Vajda András 1910 
Vajda Elek 1904 
Vajda István 1912 
Vajda Rezső  1908-1909 
Vákár Vilmos 1912 
Vándori Géza 1908-1909 
Váradi Józsa 1901 
Váradi József . 1894 
Várady M. 1905 
Várady Margit 1895 
Várady Mariska 1890 
Várfalvi Anna 1901 
Varga 1917-1918 
Varga Simon 1913 
Varga Viktor 1908, 1914 
Várnai Antal 1893 
Várnay Janka 1914 
Váry 1836 
Vásárhelyi Zoltán 1904 
Vass Jenő  1913 
Vass Jenőné, Végh Róza 1913 
Vécsei Emil 1906 
Veress Irén 1910 
Vermes K. 1912 
Verő  Győrgy 1891 
Verőné Margó Célia 1890-1891, (vendég) 1903 
Veszprémi Arturné 1916-1918 
Veszprémi Jenő  1885, 1887 
Vetési Dániel 1903 
Vidor Gitta 1906 
Víg Ernő  1901 
Vihary Elemér 1891, 1893 
Vincze 1836 
Virágbáty Lajos 1907-1908 
Virághátyné Keresztély Flóra 1907-1908 
Vízi Sebestyén 1913 
Völgyi Ilona 1894 
Völgyi O. József 1894 
Völgyi O. Józsefné, Eszter 1894 
Völgyi Kató 1890 

Zajonghy Elemér 1882 
Zalai Károly (karnagy) 1894 
Zalai Margit, Füredi Béláné 1914-1915 
Zátonyi Dezső  dr. (műkedvelő) 1903 
Zavarel Frigyes 1912 
Zendy Mihály 1885 
ZiIahy Gyula (vendég) 1914 
Zoltán Gyula (igazgató) 1893-1894 
Zoltán Ilonka 1896 
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Zombori Ilonka, Heltai Hugóné 1914 
Zöldi Elza 1916 
Zöldi Vilma 1910, 1916-1917 
Zsigmond Margit 1915 
Zsoldos 1917-1918 
Zsolnay 1917 
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