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Bevezetés 

Ditrói Mór, a Vígszínház első igazgatója, Kolozsvárról szerződtetett fiatal társulatával 

sikeressé tette a Vígszínházat, új színjátszási stílust hozott a magyar színpadokra, 

elszegényedve, trafikosként hal meg, aggastyán korában. 

 

Talán ez a pár lexikális információ kering róla a magyar színházi közbeszédben. Néhány 

színházi, sőt vígszínházi beszélgetés, téves hivatkozás arról győz meg, hogy bizony néha még 

ennyi sem. A nagyközönség színházi emlékezetében is talán csak az tartja őt biztos helyen, 

hogy a Vígszínház melletti, róla elnevezett kis utcában található jegypénztárban váltja meg 

jegyét és bérletét a következő előadásra, vagy épp a következő szezonra, szezonokra. Ditrói 

nevét vígszínházi bérlet is őrzi, évek óta a Ditrói-bérlet mindig hétfőn, egy évadban három 

vígszínházi előadást kínál a nézőknek. Nem jutott neki könnyű feladat bérletként sem, a hétfő 

nehéz nap, talán színházilag a legnehezebb, a hét komor és kedvetlen első napján kell behozni 

a nézőt a színházba, megküzdeni figyelméért, érdeklődéséért, fenntartani színházszeretetét, 

szórakoztatni és elgondolkodtatni, valami tartalmassal útjára engedni a hét többi napjai felé… 

 

Amikor 2009-ben, a veszprémi Pannon Egyetemen színháztudomány MA képzésemnek 

végén, szakdolgozatomban a Vígszínház történetét a színház tradíciói és megújulásai felől 

vizsgáltam, többek között műsorpolitikai, építészeti, játékstílus béli megközelítések alapján, 

szenteltem már egy fejezetet Ditróinak, mint a vígszínházi történet, sőt a Vígszínház-jelenség 

általam egyik legfontosabbnak tartott figurájának, akinek vígszínházi és azt megelőző 

működése is értelmezhető és olvasható a színházi megőrzés és megújítás nézőpontjából. Ezen 

előtanulmányok után is vált számomra biztossá, hogy mikor a Színház –és Filmművészeti 

Egyetem Doktori Iskolájának hivatalos disszertációs témakiírásai között, Marton Lászlónak 

köszönhetően megjelent Ditrói Mór és az ő magyar színházművészetben betöltött szerepének 

a tárgyalása és feldolgozása, meg kell ragadnom a lehetőséget, hogy részletesen foglalkozzak 

az elfeledett és talán nem a megfelelő helyi értéken kezelt Ditrói életművel. Színházi 

pályafutásának részletes feldolgozására mindeddig nem történt kísérlet, eltekintve egy sok 

tanulsággal és anekdotával szolgáló, remek forrásokat tartalmazó értékes tanulmánytól, 

melyet Ditrói Mór unokájának férje, Mészöly Tibor, dramaturg, színházigazgató írt,
1
 ám 

ennek a munkának is döntően csak a Ditrói vígszínházi évei és általában a vígszínházi 

működés áll a homlokterében.  

                                                      
1
 Mészöly Tibor: Színház a század küszöbén. Budapest, Múzsák Közművelődési Kiadó, 1986. 
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Ditrói Mór számomra a naturalista és realista színjátszás magyar meghonosítójaként, illetve a 

XIX. század romantikus színházeszménye és a XX. század modern, polgári színháza közötti 

átmenet kulcsfigurájaként egyaránt jelentős. Olyan színházvezető volt, aki úgy tudott 

előremutató minőséget képviselni a színpadon – nem pusztán megkérdőjelezve, hanem 

felhasználva a múlt színházi tapasztalatait - hogy közben nem vesztett, hanem nyert 

közönséget; a magyar színházművészet egészét érintő színházi újításai és megőrzései, nem 

perifériára szoruló, vagy a perifériát tudatosan választó színházi közegekben, formációkban, 

hanem jelentős, széles tömegeknek játszó színházakban, a Kolozsvári Nemzeti Színházban és 

a budapesti Vígszínházban artikulálódtak. Mindezek fényében azt állítom, hogy Ditrói 

színházi játékstílust befolyásoló hatása és egész színházi működése különösen érvényes és 

kihagyhatatlan viszonyítási pont a magyar színháztörténetet kutatók és olvasók számára. 

Amikor a magyar színházművészet főbb irányváltásait indukáló tényezők után kutatunk – 

gondolok itt most elsősorban a XIX. és a XX. század fordulóján lezajlott változásokra és 

azoknak máig tartó hatásaira – gyakran fordítjuk figyelmünket külhoni minták, tendenciák 

felé, hazai hivatkozási alapjaink pedig ritkán engednek maguk közé és mellé új területeket. 

Ezen dolgozat elkészítésének tapasztalatai után biztos vagyok benne, hogy a magyar 

színháztörténet elmúlt 225 évében bőven van olyan, még mindig feldolgozatlan tartalék, 

amelynek kutatása és megőrzése nem csak kulturális felelősség, hanem új lehetőség is, a jelen 

vizsgálata és a jövő tervezése tekintetében. 

 

Ditrói Mór színházi mikro-története is idetartozik. Dolgozatomnak természetesen direkt 

módon nem célja reflektálni a kortárs színháztörténet írás tendenciáiról kialakult termékeny és 

egyre gazdagabb diskurzushoz, csupán indirekt módon kíván párbeszédbe kerülni Székely 

György Színháztörténet- írásunk alapelvei
2
 című tanulmányának azon szakaszával, melyben 

arra hívja fel a figyelmet, hogy „a magyar színháztörténet-írás ugyanis, évtizedeken keresztül 

elfelejtette végigjárni a felelősségteljes pozitivizmus kihagyhatatlan útját, nem végezte el 

"kötelező házi feladatát". Munkám egy kíván lenni, a sok elvégzendő, és már e megállapítás 

óta is elvégzett, alapvetően pozitivista szellemben elkészített házi feladat közül. Pozitivista 

színháztörténet, de mégis egy kiválasztott mikro-történet, amely saját kereteit kijelölve, egy 

figyelemreméltó magyar színházi pályaív bemutatásán keresztül kívánja gazdagítani a XIX. –

XX. századi magyar makro-színháztörténetet.  

 

                                                      
2
 http://mta.hu/fileadmin/I_osztaly/eloadastar/szekely_szinhaz.rtf  letöltve: 2015. április 4. 
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Írásom időrendben haladva, Ditrói Mór ránk maradt emlékiratait
3
 sorvezetőül használva, 

annak egyfajta szoros olvasásával, kommentálásával és az olvasásból kibomló, önálló 

esszéken keresztül kívánja elmesélni a Ditrói történetet, rekonstruálni, ami a hagyományos 

kutatási módszerekkel rekonstruálható, akár magát a visszaemlékezést is pontosítva, 

kiegészítve, és re-konstruálva azokat a tényezőket, folyamatokat, eseményeket a Ditrói 

életműben, amit önkényesen, de a tárgyat tekintve fontosnak és re-konstrukcióra érdemesnek 

tartottam. Igyekszem végigkísérni Ditrói Mór működésének mindegyik állomását, különböző 

szituációkban bemutatni a színészt, rendezőt, igazgatót, a színházi embert, feltérképezni a 

hatásokat, melyek művészetét és munkamódszerét alakították. Külön fejezetben kísérlem meg 

tisztázni Ditrói Mór és a magyar színháztörténetben évtizedek óta használt „vígszínházi stílus” 

színházi fogalom kapcsolatát, valamint vizsgálom színházi működését a korra jellemző 

európai színházi tendenciák tükrében. Természetesen keresem Ditrói emberi alakját is a 

színháztörténet sorai között, szívből remélem, hogy egy kivételes és elhivatott művészember 

avatódik az olvasó közelibb ismerősévé e dolgozat által.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3
 Ditrói Mór: Komédiások. Budapest, Közlekedési Nyomda, 1929. 
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Kolozsvári gyökerek   

 

Ifj. Himmelstein Mór 1851. október 5-én látta meg a napvilágot Kolozsvárott, Himmelstein 

Mór és Ditrói Puskás Mária gyermekeként. A család származásáról és magáról a Himmelstein 

névről egy eleddig kiadatlan Mészöly Tibor feljegyzésből, talán egy elhangzott 

megemlékezésből tudhatunk meg többet. 

 

„Nagytata
4
 rendkívüli temperamentuma és erélye szerintem örökölt családi jellemvonás 

lehetett. Erre utal az eredeti családi név, a Himmelstein. Nagytata apja, Himmelstein Mór 

1825-ben született, így valószínű, hogy az ő nagyapja kapta II. József alatt a mennykőt jelentő 

Himmelstein nevet.
5
 De ha még régebbre visszatekintek, az ősök spanyol eredetűek lehettek és 

onnan hozhattak magukkal egy kis spanyolos vérmérsékletet. Az erdélyi zsidók nagy része ui. 

a török hódoltság idején vándorolt be Erdélybe. Törökországba pedig Spanyolországból 

menekültek az inkvizíció elől, míg a török birodalomban szívesen látott jövevények voltak. 

Hallottam olyan erdélyiekről, akik a második világháború előtt egymás között családi körben 

még mindig spanyolul beszéltek. És honnan a Ditrói név? Nagytata édesanyja ditrói Puskás 

Mária volt, akiről nem tudok sokkal többet, mint azt, hogy rokonságban állt a híres Ditrói 

Puskás Tivadarral, Edison munkatársával. Amikor Móric a színi pályán művésznevet 

választott, anyja nemesi előnevére magyarosított. Puskásékról pedig azért nem tudunk többet, 

mert a mamának házasságkötése után megszakadt minden kapcsolata saját családjával, mivel 

az ellenezte házasságát Himmelstein Móricz-cal. Még hozományt sem adtak a mindössze 17 

éves Marikának, amikor önfejűen hozzáment a 19 éves Móriczhoz. Nehezen is kezdték az 

életet, de szorgalmukkal és ügyességükkel hamar felküzdötték magukat. Végül jómódú 

emberek lettek. Himmelstein Móricz a kolozsvári főtéren a Nemzeti Szálló bérlője volt és 

sokszor kisegítette nagytatát a vándorlás évei alatt…”
6
 

 

A fenti értékes családtörténetet a következőkkel érdemes, kiegészíteni. 

                                                      
4
 Ditrói Mór 

5
 II. József névrendelete, megjelent 1787. július 23-án. 1. §. A zsidóságot minden tartományban arra kell rábírni, 

hogy minden egyes családapa a családja számára, a gyám az árvái számára, és minden egyedülálló, nem atyai 

hatalom vagy gyámság, illetve gondnokság alatt álló férfiszemély 1788. január 1-től egy meghatározott 

családnevet viseljen, az asszonyi nemből való egyedülálló személyek az apjuk családnevét, a házasok pedig a 

férjük nevét vegyék fel, minden személy azonban kivétel nélkül egy német családnevet vegyen fel, amelyet egész 

élete folyamán nem módosíthat. http://www.hebraisztika.hu/szovgyujt/KG_chrest_077.pdf  letöltve 2015. január 

15. 
6
 Mészöly Tibor feljegyzése, fia, Mészöly Gábor családi gyűjteményéből. 

http://www.hebraisztika.hu/szovgyujt/KG_chrest_077.pdf
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A Ditrói-Puskás igen népes és kisnemesi, azaz miután székely nemzetségről van szó, lófői 

rangot viselő régi és tekintélyes erdélyi család. A Puskás név természetesen a fegyverre utal; 

1542-től rendeli el az önálló Erdélyi Fejedelemség gyulafehérvári országgyűlése, hogy egyéni 

válogatás alapján székely gyalogosokat puskával szereljenek fel, innen a ragadványnév és 

kifejezetten sok Puskás fordul elő a mai Hargita megye északi részén a Gyergyói-medence 

második legnagyobb településén, Ditrón. Amikor tehát Himmelstein Mór magyarosít a 

Színészeti Tanoda elvégzése után, - nem előbb, hiszen még 1871-ben Himmelstein Mór néven 

levelezik kolozsvári barátjának édesapjával, Mihály Ferenccel
7
- akkor a névválasztásnak nem 

azt a formáját választja, hogy a Himmelstein-nek magyar megfelelőt vagy valamiféle 

magyarra fordítást keressen, hanem egyszerűen felveszi az édesanyja családi nevét. 

 

Ditrói Mór név magyarosítása a XIX. századvég integrációs hullámának szerves része, bár 

még a nagy magyarosítási „boom”, Bánffy Dezső kormányának (1895-1899) tudatos 

magyarosítási törekvései előtt történt. Fenyvesi Katalin kiváló tanulmányában, melyben négy 

zsidó értelmiségi nemzedék önképét és asszimilációs stratégiáit vizsgálja,
8
 Ditrói nemzedékét, 

a harmadik nemzedéket vizsgálva megjegyzi, hogy „e nemzedék (1837 és 1870 közt 

születettek) fiatal felnőtt korában vált lehetségessé a hivatalos névváltoztatás, születésük 

idején a nemzeti romantika és a 48-49-es forradalmi lelkesedés határozta meg a 

közhangulatot.”
9
 És valóban, Ditrói egészen kis gyermekkorában, a Bach korszak 

erőszakosan abszolutista intézményrendszerének összeomlásakor, különösen az erdélyi 

részeken, emelkedett és forradalmi a hangulat. 

„Gyerek voltam, amikor a Bach-korszak bukása után Kolozsvárt mindenfelé beszélni kezdték, 

hogy újra beköszönt a magyar világ. Testvéreim, meg én, mind a négyen magyar ruhát 

kaptunk. A három fiú szűk magyar nadrágot, zsinóros mellényt, fűzős, rojtos cipőt, 

fémgombos, bársony spencert. De valami zökkenő állhatott be a politikában, mert néhány 

hónap múlva hatóságilag betiltották a magyar viseletet. Pár év múlva azonban megint szabad 

lett a magyar ruha viselése. Ekkor már sastollas kalapot kaptunk és meghozta a 

csizmadiamester a sarkantyús csizmákat is.”
10

  

 

Ugyanakkor Himmelstein Mór az apa, annak ellenére, hogy nagykereskedőként Kolozsvár 

befolyásos és a magyar nemzeti törekvések iránt elkötelezett polgára – a kiegyezés után a 

                                                      
7
 Ditrói Mór levele Mihály Ferenchez (1871) OSzK Kézirattár, Levelestár. 

8
 Fenyvesi Katalin: Képzelt asszimiláció?Négy zsidó értelmiségi nemzedék önképe. Budapest, Corvina, 2010. 

9
 Fenyvesi i.m.173. 

10
 Ditrói i.m. 6-7. 
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város az ő javaslatára kéri fel az emigráns Kossuthot, hogy vállalja a város országgyűlési 

képviseletét, mely kérést Kossuth és fia is elutasították
11

- megtartja ősei német nevét és ezzel 

tudatosan megtartja és vállalja identitását is. Ditrói számára viszont szinte „kötelező” lesz a 

névcsere, a hivatásos magyar színházi képzésből kikerülve, lőcsefalvai Paulay Ede és Szigeti 

(Tripammer) József tanítványaként, a magyar kultúra szolgálatában a Himmelstein név 

finoman szólva nem cseng jól. Ditrói névcseréje és a Ditrói néven keresztül édesanyja mély, 

erdélyi gyökereihez való visszafordulása ugyanakkor azzal együtt, hogy illeszkedik a kortárs 

asszimilációs trendhez, visszaköt egy korábbi nemzedék elkötelezett magyarosodási 

irányához, melynek úttörője Löw Lipót rabbi volt. Löw írásain és prédikációin keresztül azt 

sugallta: „nem azért kell magyarosodni, hogy jogegyenlőséget kapjon a zsidó, hanem azért, 

mert ez az az ország, amely megérdemli a haza nevet, s az ország nyelvének megtanulása 

révén lehet közelebb jutni a lelkéhez, a nemzethez.”
12

  

 

Ditrói szellemi, érzelmi, kulturális identitását Erdélyhez, erdélyi magyarságához köti, mindezt 

egy Himmelstein Mór révén igazán felvilágosult és európai műveltség felé gravitáló 

harmonikus polgárcsaládban. „Apám azon volt, hogy gyermekei nagy műveltségre tegyenek 

szert. Anyagi viszonyainak javulásával rajztanár, német-franciatanár, majd zenetanár, 

sztenográfus
13

 járt a házunkhoz.” Édesanyja példás háziasszony, vállalja a hozomány nélküli 

élet minden nehézségét, négy gyermeket nevel alázatosan,
14

 „… főzött, sütött, maga művelte 

meg a kertet, az üvegházat, ahol a primőröket termelte és maga varrta meg a ruhát mind a 

négy gyermekének…”
15

  

Mindemellett mélyen vallásos, római katolikus hívő asszony, a gyermekeket is ennek a 

vallásnak a szellemében nevelő szülő, „reggel és esti harangszóra is ott imádkozott a kis házi 

oltár előtt…”; a Himmelstein-Ditrói Puskás család harmóniájáért az anya vallásos lelkülete is 

felel, a pénzügyileg tehetséges Himmelstein Mór a vallásos nevelés területéről kihátrál, ő más 

oltárok előtt hoz áldozatot a család boldogulásáért. 

 

A családi élet háttere pedig maga Kolozsvár, a térség kulturális és szellemi központja, Erdély 

fővárosa, a „kincses város”. Nem véletlen, hogy az 1867-es kiegyezés után itt jön létre, a 

megnövekedett képzési igényeket kielégítendő, Magyarország második tudományegyeteme, a 

                                                      
11

 Ditrói i.m. 7. 
12

 Fenyvesi i.m.100. 
13

 Gyorsírás tanár. 
14

 Ditrói Mór testvérei: Himmelstein Lajos, József és Mária (Ditrói családfa Mészöly Gábor gyűjteményéből) 
15

 Ditrói i.m. 5. 
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kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem, az 1859-ben alakult Erdélyi 

Múzeum-Egyesület szellemi és logisztikai bázisán, valamint a nagy hagyományokkal 

rendelkező kolozsvári és nagyenyedi református iskolapadokból indul útjára az erdélyi 

színjátszás is. Ennek első igazi kézzelfogható állomása, az Erdélyi Magyar Nemes Színjátszó 

Társaság megalakulása és 1792-ben a Rhédey-ház nagytermében tartott bemutatkozó 

előadása. Az 1792-ben, a társaság által az erdélyi országgyűléshez benyújtott játszási 

engedélyre vonatkozó kérelem fő célja a nemzeti nyelv védelme, ápolása, terjesztése: 

„A színdarabok előadására magokat elszánt nemes ifjak társulata fölfejtvén azt, hogy a 

magyar nyelven írt, vagy pedig ezután írandó darabokat a nemzeti és anyai nyelv nem csekély 

hasznára kívánja a színház megnyitásával eléadni: kéri a királyi főkormányt, adjon engedélyt 

e játékok eléadására bárhol Erdélyben.”
16

 

 

A kérelem, amely „első bizonyítéka annak, hogy mint minden tényező ebben a vajúdó időben, 

az iskolai színjáték is, a nagy nemzeti mozgalmak sodrába kerül és kilép a tanterem 

homályából”
17

megadatik, és a színházi gondolat innentől kezdve folyamatos és nem lankadó 

teljes társadalmi támogatottsága, élén a színházért komoly anyagi áldozatokat vállaló erdélyi 

arisztokráciával, segíti életre az első magyar kőszínházat, amely 1821-ben nyílik és teszi 

Kolozsvárt az egész magyar nyelvű terület színházi fővárosává. A pesti arisztokrácia inkább 

részvétlenséggel, taktikázással, ellenkezéssel „segítette” Kelemen Lászlóék dolgát 

ugyanebben az időben, Kolozsvárott viszont a magyar főurak sajátjuknak érezték a színházat. 

Döntő tényező, hogy az Erdélyi Királyi Gubernium, azaz az erdélyi hivatalos 

kormányzótanács székhelye Nagyszebenből Kolozsvárra kerül (1791) és ez Kolozsvárra 

koncentrálja az erdélyi történelmi arisztokrácia nagy részét, amelynek „kulturális 

tevékenysége színjátszói és zenei műkedvelése állandósult, s párhuzamossá vált a hivatásos 

színészettel.”
18

 

 

Az 1790-es években alig 11.000-es lélekszámú Kolozsvár több mint 60%-a magyar ajkú, ez 

az arány száz év alatt folyamatosan javul: „Kolozsvár polgári lakossága az 1869-ben számlált 

26600 főről a századfordulóra 46700-ra emelkedett. 1890-ben a lakosság 81,2 %-a volt 

                                                      
16

 In: Ferenczi Zoltán: A kolozsvári színészet és színház története. Kolozsvár, Ajtai K. Albert Magyar Polgár 

Könyvnyomdája, 1897. 77. 
17

 Janovics Jenő: A Farkas utcai színház. Budapest, Singer ésWolfner, 1941. 19. 
18

 Magyar színháztörténet I. 1790-1873. főszerkesztő: Székely György (szerkesztő Kerényi Ferenc), Budapest, 

Akadémiai Kiadó, 1990. 84. 



10 

 

magyar. Ez az arány 1900-ra 85,4 %-ra nőtt, emellett a népesség 10,8 %-át a románok, 3,2 

%-át a németek tették ki.”
19

 

A város multikulturális jellegét, de magyar dominanciáját folyamatosan őrzi és erősíti, ebben 

a hagyományaira büszke közegben. „A színház úgy hozzátartozott a jó családok életéhez, mint 

a levegő, amelyet beszívtak.(…) a polgári családok kézről-kézre adták, dédelgették, 

kényeztették a társulatok jeles tagjait, akikben a magyarság és művészet megvalósult ideáljait 

látták; Kolozsvárt a színház az élet szépségének, az irodalom szeretetének, a közönség 

szórakozásának állandó élmény-centruma volt…” 
20

 

Alapvető és döntő momentum Ditrói egész pályafutásában, hogy ebben a művelt és színházi 

környezetben szocializálódik, ennek a városnak és kulturális tartalmainak az örök képviselője 

marad egész életében. Végezetül, illetve talán pont a Ditrói dolgozat felütéseként, hadd hívjak 

segítségül Kolozsvár, a kolozsvári színházi jelenség megidézéshez egy költő-publicistát, 

Kosztolányit, aki egy 1912-es pesti vendégjátékuk után így ír A Hét hasábjain: 

 

„A színtársulat levegője különös. Erdélyből jöttek. Egy földről, amely erősebb és keményebb 

levegőjű, mint a miénk, és ma is hívebben őrzi az ódon szavak és szokások zamatát, mint mi, 

mert abban a földben őserő lakozik, az a föld, már fényes, udvari életet, magyar szellemi 

tornát látott akkor is, amikor mi itt németül selypítettünk. Illúzió veszi őket körül. Hangulat 

árad belőlük. Az erdélyi mágnásokra, az elszegényedett arisztokratákra gondolunk, akik 

büszke és tiszta szegénységben élnek, és úgy ülnek a kávéházban, mint száműzött fejedelmek. 

(…) Úgy fogadtuk őket, mint hogyha kincseket rejtegettek volna a tarsolyukban, pedig csak 

magyar szegénységet, árva magyar múltat hoztak, koldustarisznyájukból elmaradt kultúránk 

nehány avatag emlékét, pár gyönge drámácskát húztak ki. Mégis ők a gazdagabbak. (…) 

Mások szilaj pézsmaszagot, vad fűszereket és álomitalokat kínáltak a publikumnak. A 

kolozsváriaknak hálásabbak vagyunk. Ők valamire emlékeztettek, amire emlékeznünk kell. A 

múlt parfümét hintették szét a színpad deszkáin, régi fiókok és ruhák tévelygő lelkét bűvölték 

ide, a bús és enyhe levendula illatát.”
21

 

 

                                                      
19

 Magyar színháztörténet II. 1873-1920. főszerkesztő: Székely György (szerkesztő: Gajdó Tamás), Budapest, 

Magyar Könyvklub-OSzMI, 2001. 270. 
20

 Hevesi Sándor: Egy színpadi gyémántlakodalom. Budapesti Hírlap, 1933.59. in: Mészöly i.m. 67. 
21

 Kosztolányi: Színházi esték II. (szerkesztette: Réz Pál), Budapest, Szépirodalmi, 1978. 432-434. 
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Úton egy új színház felé. Ditrói Mór színházi munkái és 

tapasztalatai 1871-1887 között 

 

Ezt a fejezetet azoknak az éveknek szentelem, amelyek Ditrói színi pályára lépése és a 

kolozsvári színházigazgatói kinevezése között telnek el. A többnyire kronológiában tárgyalt 

események, az előforduló személyek és színhelyek közös nevezője, hogy mindegyikük hordoz 

magában valami olyan, Ditrói számára később rendkívül hasznos színházi tudást, 

tapasztalatot, kudarcot akár, amelyek döntő módon hatottak két legjelentősebb színházi 

állomáshelyén kifejtett színházművészi tevékenységére.  

Foglalkozom Ditrói Mór Színészeti Tanodában eltöltött éveivel és ráfókuszálok Szigeti József 

hatására valamint Paulay Ede pedagógusi és rendezői tevékenységére, hiszen az első és 

egyben a legjelentősebb színházi találkozás Ditrói, mint Paulay növendék számára a Paulay- 

féle iskola és színházszervezési, vezetési modell. Emlékirataiban Ditrói Mór kitüntetett 

szerepet szán saját művészi eszmélése és fejlődése kapcsán egy általa Bécsben látott olasz 

vendégjátéknak, Shakespeare Othellojának, Ernesto Rossival a főszerepben. Az olasz 

naturalista iskola világhírű képviselőjének hatása Ditrói egész életpályáján keresztül 

végigvonul, ebben a fejezetben igyekszem rekonstruálni azt, mit is láthatott, és hogy mit 

jelenthetett valójában egy huszonéves fiatalembernek ez a színházi élmény, főleg a korabeli 

magyar színjátszási trend fényében.  

Kitérek Ditrói Mór növendéktársaira, köztük Szacsvay Imrére és elsősorban Eibenschütz 

Marira, az 1800-as évek végének egyik legnagyobb hatású drámai színésznőjére, aki 

színjátszásával, játékstílusával a családi legendák szerint is az egyik legnagyobb hatást 

gyakorolta férjére, Ditrói Mórra. 1875-ös egybekelésük után Ditróiné E. Mari néven lép fel és 

játszik szerte az országban, mindenütt, ahová férjével együtt közösen szerződnek. Paulay 

mellett a másik fontos színházi előd és példakép Krecsányi Ignác, aki az 1870-es évektől 

kezdődően a magyarországi színjátszás legelismertebb vállalkozó igazgatója, állandóan 

változó társulatával az első világháború kitöréséig több mint 30 városban tartott előadásokat. 

Ditrói Mór az ő társulatában kezd el rendezni Kassán, az ő társulatában dől el, hogy Ditróira 

más életpálya vár, mint színésztársaira.  

Részletesen foglalkozom Ditrói Mór szegedi időszakával, ahová már mint rendező, drámai 

művezető is szerződik és 1884-ben, Paulay után a vidéki bemutatók sorában az elsők közt 

rendezi meg Madách: Az ember tragédiája című művét. Emlékiratai illetve a korabeli 

sajtóforrások segítségével megkísérlem rekonstruálni az előadást, amely tulajdonképpen 
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Ditrói Mór 1880-as évek béli színházrendezői működésének legpontosabb lenyomata. 

Mindamellett tanulságos esszenciája egy 19. század végi vidéki színház működésének is. 

Krecsányi társulataiban és a szegedi társulatban is találkozhatunk már olyan nevekkel, akik 

később mind Ditrói kolozsvári, mind vígszínházi együttesében feltűnnek majd. 

Rekonstruálható a folyamat, egyfajta „virtuális” társulatépítés, amely a majdani legendás 

vígszínházi kezdőcsapat kialakításakor áll majd össze egy valós társulattá. A szegedi évek 

után lesz egyértelmű, hogy Ditróiban színházvezetői ambíciók is működnek, pályázik a 

színház igazgatói posztjára, egyelőre sikertelenül, majd másfél év múlva önálló társulatot 

alapít Thália Színészszövetkezet néven. Ennek a társulatnak az éléről hívják meg a kolozsvári 

Nemzeti Színház élére. 

A fejezetben tárgyalt 16 év színházi tapasztalatai XIX. századi színházi tapasztalatok. Ditrói 

Mór elvitathatatlan érdeme és jelentősége, hogy döntően ezekre a tapasztalatokra 

támaszkodva és ezeket a tapasztalatokat felhasználva válik valódi XX. századi alkotóvá, úgy 

avatódik majd kulcsfontosságú XX. századi művésszé, hogy közben nem tagadja meg az 

elődök által felhalmozott tudást, művészi értelemben véve nem lázadó - bár egyénisége 

magában hordozza ennek a lehetőségét, - hanem inkább konzervatív marad pályája végéig, 

progressziója sajátos keveréke a megőrzésnek és a megújulásnak. 

 

A színinövendék 

 

Ditrói Mór, a jómódú és közismert kolozsvári család sarjaként színésznek készül. Rajong a 

színházért, - a színházba járás volt legfőbb gyönyörűségem
22

 - kamaszos és romantikus 

hévvel imádja a kolozsvári színház nagy, prózai előadásait: Ármány és szerelem, Tell Vilmos, 

Brankovics György, Haramiák, Othello, III. Richárd, bátran és elkötelezetten tüntet 

diáktársaival csörgőkkel, dobokkal, bekiabálásokkal a karzatról a könnyű, zenés, frivol 

darabok ellen, fő céltáblájuk Offenbach elsöprő sikerű operettje a Dunanan apó és fia 

utazása. A darab egyszerre siker és botrány, főleg a darabot záró kánkán és az „én szurkálok, 

szurkálok minden éjjel, rólam azt senki nem tenné fel” típusú strófák miatt.
23

 Kifütyültük az 

                                                      
22

 Ditrói Mór i.m.19. 
23

 A darab egyébként először a Budai Népszínházban aratott frenetikus sikert több mint 100 előadásával, de mint 

a színház történetét feldolgozó Pukánszkyné Kádár Jolán beszámol róla, a katolikus klérus többször kérte 

betiltását a regnáló rendőrfőnöknél – sikertelenül. Pukánszkyné Kádár Jolán: A budai Népszínház története. 

Budapest, Magyar Színházi Intézet, 1978. 76. 
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operettet, mint nem méltót egy műintézethez.
24

 Természetesen majdani kolozsvári igazgató 

korában nem kerülheti el a zenés műfaj színreviteleit, nem túlnyomó arányban, de jelen lesz 

az operett Ditrói repertoárján. Például az 1892-es szezonban, amikor a színház, a város is 

emelkedetten és meghatottan ünnepli a kolozsvári magyar nyelvű színjátszás centenáriumát 

november 11-én, november 16-án már a Szép Heléna megy, november 20-án pedig pont a 

Dunanan apó…
25

 

A lángolások és kifütyülések mellett nem lenne teljes a fiatal színházrajongó Ditrói kép egy 

színésznő iránt érzett plátói szerelem nélkül. Molnár György Budai Népszínházából első 

férjével, Kassai Vidorral szerződik Kolozsvárra 1868-ban és játszik ott 1872-ig Jászai Mari. 

Ditrói csipkelődő verset ír hozzá, melyet a színésznő heves hangon kér ki magának, majd egy 

ártatlan randevún találkoznak is a művésznő lakásán – a férj jelenlétében. Ditrói 

emlékirataiban többször megemlékezik Jászai Mariról, mindig nagy elragadtatással és 

áradóan beszél róla és művészetéről, meghatározó élmény lesz számára a nagy tragika előadói 

attitűdje, a szerepeivel való emelkedett összeforrás. Kapcsolatuk feltehetően mindvégig 

szoros marad, később munkakapcsolattá is alakul,
26

 bár az azért beszédes tény, hogy 

miközben Jászai szerepel Ditrói emlékirataiban, Ditrói nem szerepel Jászai Mariéban…  

 

A színház iránti rajongás konkrét szándékká válik, amikor Ditrói bejelenti a családnak, hogy 

színész szeretne lenni. Annak ellenére, hogy apja mérnöki, vagy orvosi pályára szánja, nem 

áll ellent fia vágyainak, de csak egy kikötéssel engedi el a „színiképezdébe”, ha a fia a 

bölcsészkart is elvégzi majd mellette. „Be kell iratkoznod az egyetemre is. Egyrészt, hogy 

kellő műveltségre, tudásra tegyél szert, másrészt, ha látnád később, hogy a színészpálya nem 

neked való – ne veszíts el éveket.”
27

  A bölcs atyai tanácsot Ditrói megfogadja és valóban, 

elvégzi majd az egyetemet 1871 és 1874 között. Ditrói emlékirataiban két meghatározó 

egyetemi tanárát említi Toldy Ferencet, akitől irodalomtörténetet és Greguss Ágostot, akitől 

esztétikát, műelemzést tanult. Toldy Ferenc a reformkor egyik legtermékenyebb írója, 

irodalomszervező egyénisége, Bajza József szellemi társa a Magyar Tudományos Akadémia 

titkára a Kisfaludy Társaság egyik megalapítója, Greguss Ágost pedig hat nyelvet beszélő, 

Halléban Hegel tanítványától tanuló jeles esztéta, író, műfordító, tanár, akinek pesti egyetemi 

előadásait rengetegen hallgatják, többek közt az a Négyesy László, akinek későbbi legendás, 

szemináriumain, stílusgyakorlatain jön össze a Nyugat első nagy nemzedéke Babitstól 

                                                      
24

 Ditrói i.m.18. 
25

 Vitéz (Welser) Tibor: A Kolozsvári Nemzeti Színház. 1877. május 9.–1896. április 30. OSZMI Adattár 596. 
26

 Jászai Mari vígszínházi évadáról egy későbbi fejezetben lesz szó. 
27

 Ditrói i.m. 25. 
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Karinthyig. A két professzor munkásságát részletesen nem ismertetve is kijelenthetjük, hogy 

Ditrói életművében kiemelt fontosságú lesz ez az eddig igazán figyelembe nem vett epizód.  

Ditrói nagyon komoly szellemi munícióval vérteződik, vérteződhet fel az egyetemen. Sok 

egyéb összetevő mellett talán ezeknek a stúdiumoknak és szorgalmának is köszönheti majd, 

hogy a döntő pillanatokban lépéselőnybe kerül kortársaival szemben. A bölcsészkar nyújtotta 

magyar és világirodalmi, valamint művészettudományi tájékozottság – annak ellenére, hogy 

ez az életútból nem mindig olvasható ki egyértelműen – nagyban hozzájárulhat későbbi 

színházi tevékenységéhez, dramaturgi, műfordítói, szerzői megnyilvánulásaihoz.  

 

Ditrói színészi pályára kerülésének (1871) körülményei is tulajdonképpen újszerűek még. Az 

Országos Színészeti Tanoda, hivatalos állami intézményként 1865-ben alakul meg, mindössze 

hat éve működik, még első helyén a mai Semmelweis utca 16. szám alatt. Egészen eddig a 

pillanatig csupa romantikus gesztus útján válhat színésszé valaki. Többnyire valamilyen 

„rendes” polgári foglalkozást hagy ott, általában szülői ellenkezésre az illető és próbál több-

kevesebb sikerrel érvényesülni különböző alkalmi vagy jelentősebb társulatoknál van, aki 

egyenesen megszökik otthonról, akár a kitagadást is vállalva, hogy a színjátszás rögös útjára 

lépjen, van, akinek a nyomorúságos családi környezetből, ez az egy út jelenti a felemelkedést. 

Csakhogy néhány példát említsünk Ditrói Mór közvetlen közeléből, a kolozsvári színjátszás 

egyik legmeghatározóbb és Ditróira is nagy hatást gyakorló drámai férfiszínésze E. Kovács 

Gyula, református tiszteletes apja határozott ellenkezését figyelembe nem véve csap fel 

színésznek, a család kitagadja, s csak huszonhat sikeres, pályán töltött év után, mint az ország 

elismert színészének bocsájt meg a szigorú családfő. Paulay Ede, tisztviselő család gyermeke, 

atyja a premontrei rendbe szánja, ennek ellenére már 16 éves korában színésznek áll Kassán. 

Jászai Mari már-már elviselhetetlenül nyomorúságos gyerekkora, ínség, nélkülözés és 

folyamatos szülői erőszak elől és a háború borzalmait is megélve egy markotányos mellől 

menekül egy vándortársulatba. De még Ditrói későbbi emblematikus színésze Hegedűs Gyula 

karrierje is egy otthonról való elkeseredett és kalandvágyó elszökéssel kezdődött. Ditrói 

indulása és indítása ehhez képest kirívóan tudatos, szülők által támogatott pályakezdés, a 

Színészeti Tanoda és a bölcsészkar párhuzamos elvégzése pedig teljesen egyedivé teszi a 

kortársai között. Különös véletlen, hogy mindössze egy pályatársa akad, aki egyszerre végzi 

az egyetemet és a Színészeti Tanodát, igaz, azt Nagy István állnéven,
28

 méghozzá Váradi 

                                                      
28

 Magyar Színművészeti Lexikon I-IV., (szerk.: Schöpflin Aladár), Országos Színészegyesület és 

Nyugdíjintézete, Budapest, 1931. internetes felülete http://mek.oszk.hu/08700/08756/html/ Váradi Antal 

szócikk. 
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Antal. Váradi Antalból nem lesz színész, hanem tanár, drámaíró, dramaturg, műfordító, 

később a Színművészeti Akadémia első embere és néhány hónapig az alakuló Vígszínház 

művészeti igazgatója… Az ő leköszönése után találja majd meg Ditróit a Vígszínházi 

Bérlőtársaság.  

 

A Színészeti Tanodában Ditrói Mór Szigeti József és Paulay Ede tanítványa lesz. Szigeti 

Józsefen keresztül az első nemzeti színházi társulat egy tagjával találkozik Ditrói. 1844-ben 

szerződteti a Nemzeti Színház, még, mint hősszerelmest, ahol néhány év múlva kialakul majd 

igazi szerepköre, jelentős és fajsúlyos vígjátéki színész lesz. Harpagon, Falstaff, Böffen 

Tóbiás, Az Úrhatnám polgár címszerepe lesznek majd emlékezetes alakításai. Emellett 

színműíróként is maradandót alkot, A vén bakancsos, és fia, a huszár, Rang és mód, Viola a 

legnagyobb sikerű drámái. A Tanoda megalakulása óta, az intézmény tanára. Paulay Ede egy 

generációval fiatalabb, később is érkezik a Nemzetihez, 1863-ban. Először, mint színész, 

majd később dramaturgként, rendezőként is egyre többször nyílik alkalma megmutatkozni. 

Ditrói Mór szinitanodai évei alatt, tulajdonképpen már a Nemzeti főrendezője, avagy drámai 

művezetője, ahogyan a korban nevezik ezt a pozíciót. A Színészeti Tanodában szintén az 

intézmény megnyitása óta jelen van, először, mint az iskola titkára, később a drámai gyakorlat 

tanára, 1873-tól aligazgatója és a képzés vezetője. 

A tragédiát, drámát Paulay tanította. Szigeti inkább a vidám zsánert kultiválta. Paulay 

szerette a pathétikus, dallamos, kissé éneklő beszédet. Szigeti természetes előadásra és 

hangsúlyozásra oktatott….(…) Nem volt köztük bensőbb kollégális viszony, de respektálták 

egymást. Paulay a színészet elméletét is tanította. Egressy Gábor tanulmányaiból szerkesztett 

egy kisebb kézikönyvet. A Színészet elméletében több fejezetet szentelt Paulay a 

hangsúlyozásnak, a szavak helyes hangsúlyozásának. Mindig a jelzőket kell hangsúlyozni, ez 

volt a parancs. Közte és szigeti közt e miatt a hangsúlyteória miatt állandó volt az ellentét. A 

két ellentétes felfogás példájaképpen bemutatok egy pár mondatot. 

 

Paulay szerint így kell hangsúlyozni: 

Isten veled már …tüsszögő lovam 

Pergő dob, éles síp, vad harsonák, 

Királyi zászló, villogó acél… 

 

Szigeti szerint: 

Isten veled már …tüsszögő lovam 
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Pergő dob, éles síp, vad harsonák, 

Királyi zászló, villogó acél… 

 

Bizony Szigetinek volt igaza.
29

 

 

A számos tanodai anekdota közül melyeket a Komédiásokban Ditrói említ, ezt érzem az egyik 

legfontosabbnak, azért mert nagyon konkrétan beszél a XIX. század végi színészi, előadói 

megközelítések irányairól. Szigeti képzetlenebb, talán fésületlenebb, de a vígjátéki színész 

poentírozó képességét jól használó technikája és beszédtechnikája, mely egyfajta 

tősgyökerességgel és magyaros eredetiséggel ötvöződik
30

, áll szemben vagy legalábbis jelent 

alternatívát Paulay kimódoltabb, tudományosabb, a szöveg elsődleges szerepére, a jelentés 

fontosságára koncentráló, tudatosan szavaló technikájával szemben. Paulay elmélete (1871) 

egyfajta összegzése Egressy tapasztalatain keresztül az addigi uralkodó magyar színjátszási 

stílusnak, illetve már némi kitekintés a kortárs európai tendenciákra. Paulay szerint a színész, 

a költő eszméit és „a költő által alkotott jellemeket arcmozgás, testtartás, taglejtés és hang 

által élő igazzá és széppé (eszményi emberré) testesíti”.
31

 Nem hús-vér alakok 

megformálásában látja a célt, hanem egy eszményi emberében. Rendkívül fontos számára a 

beszéd, a hanghordozás, a deklamálás. A hang feladata, hogy olyan tényezőket érzékeltessen, 

„melyek az érzékek által fel nem foghatók, tehát egészen szellemi állapotokat és sajátságokat 

jelölnek”.
32

 Paulay tehát elveti a naturalisztikus ábrázolást, tudatosan kérve színészeitől és 

növendékeitől egyfajta emelkedett, hangvételében és szándékában is a hétköznapi valóságon 

túli emberábrázolást. Ahogy a Magyar Színháztörténet Paulay elméletével foglalkozó része 

nagyon figyelemre méltóan megállapítja, Paulay elmélete, túlmutatva a magyar színpadokra 

még meg sem érkező naturalizmuson, már a lélektani realizmus felé keres utat, egy költőibb 

és összetettebb valóságábrázolást próbál megvalósítani. 

 

Szigeti minden bizonnyal közvetlenebbül tanít, van jelen a növendékek életében, az is 

előfordul, hogy egy kocsmaasztalnál odatelepedhetnek mellé a diákjai, elsimítani akár a 

tanórai nézeteltéréseket
33

 vagy, hogy „utolérhetetlen jóízűséggel szavalja az érte méltán 

                                                      
29

 Ditrói i.m.29-30. 
30

 Magyar Színművészeti Lexikon (1931) Szigeti József szócikk. 
31

 Magyar Színháztörténet II. 1873-1920. 360. 
32

 Magyar Színháztörténet II. 1873-1920. 361. 
33

 Ditrói i.m. 47. 



17 

 

rajongó tanítványainak a Családi kört, humoros mimikával kísérve szavait”.
34

 Paulay 

távolságtartóbb, szigorúbb tanáribb magatartása ellensúlyozza ezt. Kétségkívül Paulay érdeme 

is, hogy a két iskola megfér egymás mellett, a színjáték tudományosabb és mégis költőibb 

megközelítése és a gyakorlatiasabb, talán ember közelibb módszer-, ha oktatóik között nem is 

mindig felhőtlen a viszony - nem zárja ki egymást. Szerémy Zoltán, vígszínházi alapító tag, 

aki 1889-ben kap színészdiplomát, így emlékszik Paulayra, a tanárra:  

 

„Paulay Ede, mint az akadémia tanára, egyike volt a legszigorúbb, de bizonyára a 

legtartalmasabb tanárainknak. Pontosan betartotta az órákat, nem fraternizált velünk 

(bizony, még a leányokkal sem), hanem száz százalékig tanított, még pedig jól tanított. Lehet, 

hogy szárazabb tanmódszere onnan eredt, mert Pauay nem volt színésztanár. Nem viccelte el 

a tanítási órákat. Nem kedélyeskedett és nem velünk, hanem csak a tehetségünkkel 

törődött.(…) Paulay tanmódszeréhez hozzátartozott, hogy megállt a pódiumszerű színpad 

előtt és közvetlen közelből figyelte az előadást és az előadót. Kegy volt, ha beleszólt a 

szavalásba. ha hallgatott és szó nélkül továbbment, akkor az illető elmehetett – zabot 

hegyezni. De ha nézte-nézte és mintegy képzeletben beléhelyezte a jövő terveibe és közben 

még bólogatott is, akkor az a növendék sokat remélhetett. (…) Paulay inkább befelé élt, a 

maga nagy terveinek és eszméinek, amelyekkel oly magasra emelte a vezetése alatti Nemzeti 

Színház színvonalát.”
35

 

 

 A módszerek, hangsúlyozások, tanári attitűdök, színjátékelméletek mögött viszont gyakorló 

és erős színészegyéniségek álltak és ez azt is eredményezte, hogy a növendékek gyakran 

másolták, leutánozták tanáraikat, külsődleges eszközeiket. Mindenesetre a versmondó 

anekdota további tanulsága hogy Ditróit a kezdetektől erősen foglalkoztatja a 

szavalásközpontú illetve a természetességre törekvő színészi játék közti különbség és bár első 

tanodai színészi szárnypróbálgatásaival minden bizonnyal ő is a Paulay-féle megközelítéshez 

áll közelebb – „Bánk bánt, Othellót én játszottam. Nagy reményt fűztek az iskolában 

jövendőbeli színészi működésemhez. Egy ideig Paulay bennem látta a Nemzeti Színház leendő 

tragikus színészét. Nem úgy lett.”
36

 – mégis van benne valami hiányérzet, mégis keres valami 

mást, valami közvetlenebb és keresetlenebb stílust. A Tanodából pedig többnyire a Nemzeti 

Színházhoz vezethet a növendékek útja, ahol az uralkodó játékmód még javában a 

                                                      
34

 Magyar Színművészeti Lexikon (1931) Szigeti József szócikk. 
35

 Szerémy Zoltán: Emlékeim a régi jó időkből. Budapest, Budapesti Színészek Szövetsége, 1929. 87-88. 
36

 Ditrói i.m. 30. 
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deklamálás. „Ha a régi színészek játékmodorát akarom jellemezni, azt mondom róluk, 

alakjaikat erősen stilizálták. Pathetikus volt az előadásuk, szavaltak. Drámában szerették 

elnyújtani a szavakat – énekeltek”
37

 Ditróiból nem, de egyik osztálytársából Szacsvay 

Imréből, kis kerülők után a legendás Paulay korszak legendás, nagy tragikus színésze lesz. 

Othello, Lear, Petúr bán, Machbeth, Ádám és Brutus megformálója. Paulay és Szigeti 

iskolájából két teljesen különböző művészi irányba is vezetett út, ezt láthatjuk például a 

Ditrói-Szacsvay életút modellen. Szacsvay Imre a klasszikus stílus egyik utolsó nagy 

képviselője lesz, „’a színészi feudalizmus nagyura’, 
38

 akit „robosztus testalkata, mély 

zengésű hangja, egész külső megjelenésének méltósága e dinamikusra hangolt játékformában 

a tragikus hősi figurákra utalták. A tragédia hősök nehézsúlyú alakjainak szinte emlékműve 

volt.”
39

 Mikor pályája végén tanítani hívják a Színművészeti Akadémiára, tanítványainak 

feljegyzéseket készít, melyben elődeihez, Paulay-hoz hasonlóan ő is nagy hangsúllyal 

fókuszál rá a hanghordozás, hangképzés fontosságára. Elhatárolódik ugyan a puszta 

deklamálástól, az önmagáért való éneklő hanghordozásra támaszkodó színészi játéktól, de a 

drámai alakítás fő komponenseként tekint a beszédre.  

„A színész hangja, az ő hangszere. Arra kell törekednie, hogy hangterjedelmének korlátai 

közt minél több csiszolt, képzett hanggal rendelkezzék. Ez a – mondhatnók, zenei kiképzése a 

hangnak nagyon nagymértékben emeli az előadás szépségét. A beszédnek a drámában 

művészileg kell megkonstruálva lennie. A beszéd a deklamációban mérték és ütem szerint adja 

meg a vers ritmikus mozgását. A drámai beszédben megjelenítjük, megtestesítjük a vers 

tartalmát, anélkül, hogy a formát szétszaggatnánk.”
40

  

 

Ditrói számára – aki persze maga is elismeri ennek a stílusnak az eredményeit és első 

meghatározó színházi, nemzeti színházi élményei, a fentiekben idézett játékmódhoz igen-igen 

hasonló stílusban játszott előadások voltak – ez az út járhatatlan lesz. Ha későbbre tekintünk, 

a fenti Szacsvay idézet jól indokolja, miért hozott létre a Vígszínházon belül saját 

színésziskolát, miért nem tudott volna a vígszínházi munkában, főleg az indulás pillanataiban 

a fenti elvek mentén képzett színészekre támaszkodni. De az ettől a játékmódtól való tudatos 

elhatárolódást segíti egy olyan élmény is, amelyet még tanodai évei alatt szerez. Paulay 

                                                      
37

 Ditrói i.m. 40. 
38

 Bálint Lajos: Karzat és páholy. Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1967. 111. 
39

 Bálint (1967) i.m. 113. 
40

 Szacsvay Imre: Életem és emlékeim. (szerkesztő: Balassa Imre), Budapest, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 

1940. 238-239. 
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növendékként, Paulay színházának látogatójaként, eljut Bécsbe, hogy megnézze a világhírű 

olasz színművész Ernesto Rossi vendégjátékát, Shakespeare Othellójának címszerepében.  

 

A XIX. század közepétől, második felétől Magyarországon is megjelennek a külföldi 

társulatok vendégjátékai, többnyire egy-egy karizmatikus színészegyéniség köré szerveződve, 

bekapcsolva ezzel a honi színi kultúrát egy igen sokszínű, de tendenciáiban a szavaló, 

deklamáló játékstílust, természetesebb eszközökkel felváltó előadásmódot preferáló színházi 

vérkeringésbe. Legnagyobb hatása az olasz vendégművészeknek van, nemcsak nálunk, 

Európa többi országában is nagy sikerrel lép fel például Tomasso Salvini, vagy a Ditróira 

döntő hatást gyakorló Ernesto Rossi. Nem véletlen, hogy Ditrói az emlékirataiban, a fentebb 

említett hangsúlyozást modellező szövegpéldával is az Othellót idézi, Szász Károly 

műfordításában. Rossi Othellóját látja 1873-ban, ez a darab, ez a szerep foglalkoztatja 

legjobban, tanulmányai alatt.  

„Az európai színpadtörténetnek meg nem írt fejezete, hogy a deklamációba és modorosságba 

süllyedt közép-európai színészetet – a franciák tudniillik külön úton jártak, s reájuk nem is 

nagyon lehetett hatni – nagy olasz művészek formálták újjá, a hatvanas évektől a kilencvenes 

évekig.”
41

- emlékeztet rá Hevesi Sándor 1933-ban egy cikkében. A fejezet az óta 

megíródott,
42

 de nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mit jelentett valójában, a mi 

esetünkben Ditrói Mór művészi fejlődése szempontjából a Rossi-féle élmény. Ditrói, több 

mint ötven év után így emlékszik vissza: „Mély, nagy, maradandó benyomást tett ifjú, 

fogékony lelkemre az ő alakítása. A legnagyobb művészi gyönyört éltem, éreztem át, 

megkapta lelkemet a magasra fejlett olasz színművészet lendülete, közvetlensége, 

természetessége. Hiszen ez az, amit én kerestem. Így kell játszani –így kell beszélni, mozdulni 

a tragédiában. Belülről kell kipattannia mindennek”.
43

 Kulcsfontosságú mondatok és 

kulcsfontosságú felismerések, amelyek alapvetően meghatározzák a Ditrói életmű egészét. 

Kulcsfontosságú abból a szempontból, hogy a külsődleges eszközök – ha azok kimunkáltak és 

indokoltak is – vezérelte színjátszás, az ábrázolandó, megtestesítendő alakhoz idealisztikus, 

megkonstruált kéz, test, fejmozdulatokkal, mimikával és művi hangképzéssel közelítő 

színészi munka helyett, egy belülről megfogalmazott, a karakter lélektani igazságait és 

motivációit felfejtő és azok által létező alak megformálását részesít előnyben.  

 

                                                      
41

 Hevesi: Egy színpadi gyémántlakodalom. Magyar Hírlap, Budapest, 1933.  in: Mészöly i.m. 68. 
42

 Magyar Színháztörténet II. 1873-1920. 424. 
43

 Ditrói i.m. 43-44. 
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Ditrói a Rossi élmény hatására ismeri föl, hogy az általa eddig látott és hallott, akár a 

természetesebb megszólaláshoz közelítő nagy színészegyéniségek, mint Szigeti József játéka 

nem elég ahhoz, hogy a színpadon megszólaltassák egy színdarab mélyebb rétegeit. Mert, és 

ez nagyon fontos, Ditrói nem egy társadalmi színművet, nem középfajú drámát, zenés 

darabot, vígjátékot lát, hanem egy Shakespeare tragédiát. A számára új játékstílus egy 

tragédia versekbe szedett főszerepén keresztül mutatja meg neki magát. Tehát 

valószínűsíthetjük, hogy nem pusztán az eddig látott és ismert német vagy magyar 

előadásokhoz képest nyilván pergőbb dikciójú, folyékonyabb olasz nyelv diktálta tempóra, 

kevésbé veretes szószínházra csodálkozik rá Ditrói, hanem egy számára teljesen új tragédia 

megközelítésre is. Ahol a tragikus hős ábrázolása nem csupán egy idealisztikus, eszményi, 

korhű ruhába öltöztetett szoborszerű alak megjelenítése, hanem egy ismerős, esendő, konkrét 

tulajdonságokkal rendelkező, a konkrét helyzetekre konkrétan reagáló ember, akinek tragikus 

végkifejletéig lélektanilag elemzett szituációkon keresztül vezet az útja. Beszédes tény, hogy 

mindezekkel együtt, Ditrói egy szót sem ejt Rossi társairól, Desdemonáról, vagy akár Jagóról, 

a társulatról, a csapatról, amelyik az Othellót eljátssza, egyedül Rossiért rajong. 

Feltételezhetjük, hogy szándékosan választottak gyengébb, közepesebb, esetleg más stílust 

képviselő színészeket a sztár köré, hogy még jobban érvényesüljön a játéka, de azt is 

láthatjuk, hogy valójában még nincs szó összjátékról, még nem igazán találkozik az európai 

színi kultúrában sem a meiningeni típusú együttes munka, a társulati játékegységben való 

gondolkodás az új hangvételű színészi megközelítéssel. A színház még ekkor is elsősorban 

templom, ahol, különösen a nagy tragédiák esetében egy fajsúlyos főpap celebrál és az ő 

egyéni teljesítménye fémjelzi, határozza meg az egész előadást.  

 

Egy igen használható kordokumentum siet a segítségünkre a Rossi-féle hatás és színrevitel 

rekonstruálására, a New York Times egy korabeli recenziója, 1881-ből. Rossi new york-i 

vendégjátékának elemzője számos más európai Shakespeare előadással szemben 

egyértelműen lelkesedik Rossi alakításáért, „az amerikai, angol és német Othellók gyermekes, 

szenvtelen mechanizmusok az erőteljes olasz színpad valóságával szemben.”
44

 A kritika Rossi 

pályatársa a másik olasz világsztár, Salvini és Rossi Othellóját is összehasonlítja, sok 

párhuzamot talál köztük, elsősorban a szenvedély igaz megélésében, de ha lehet, Rossi 

alakítását még egy fokkal magasabbra emeli Salviniénál. Természetesség, erő, mélység, a 

szenvedély széles skálájának magas fokú és hiteles ábrázolása jellemzi mindkettejük játékát, 

                                                      
44

 New York Times internetes archívum letöltve: 2014. február 1. http://query.nytimes.com/mem/archive-

free/pdf?res=FB0D15F93B5A11738DDDAF0894D9415B8184F0D3  
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21 

 

de Rossi továbblép a szerepépítésben és fontos momentumokban új dimenziókat nyit; 

szerelme Desdemona iránt naiv, ártatlan, szinte gyermeki, csak Jago konspirációi után kezd el 

gyanakodni és akkor is fokozatosan, míg minden más Othello már a kezdetektől gyanakszik. 

Az utolsó jelenet színészi megoldását is hangsúlyosan kiemeli a cikk, Salvinitől borzongó, 

reszkető és félelmetes haláltusát látunk egy nagy szólószámot, Rossi utolsó erejével, sebzetten 

és vergődve odakúszik szerelmének holtteste mellé és ott hal meg mellette. Meghatóbb, 

költőibb, emberibb – így a cikk jelzői. Salvini alakítása lehet bár, férfias, erős, intellektuális 

és szenvedélyes, megrázó erejű, egy valami mégis hiányzik a játékából, a természetes pátosz. 

Lesz még szó Ditrói színházi esztétikai elveinek kapcsán a pátosz fogalmáról, de ehelyütt 

mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy a XIX. századi ismeretlen amerikai kritikus illetve 

Ditrói pátoszfelfogása mennyire azonos még, vagy talán már és világos, hogy nem a szó mai 

értelemben vett inkább negatív jelentését értik alatta; talán épp Rossi játékát figyelve 

kezdhetett tisztázódni Ditróiban, mennyire fontos a szereppel való személyes belső 

azonosulás. A görög eredetű pathos szó a lélek mély meghatottságának, fájdalmának a 

kifejezője. aki pátosszal beszél: a lelkéből beszél. Ez pedig előadó-művészre a legnagyobb 

dicséret.
45

 Amit tehát összességében ebből a kritikából és Ditrói visszaemlékezéseiből 

kiolvashatunk, az nem más, minthogy Rossi Othellója egyfajta lélektani realista indíttatású, 

egyénített és a kor sablonos tragédia felfogásához képest, merőben más és új, a sztereotíp hős 

megjelenítésektől tudatosan elrugaszkodni próbáló alakítás lehetett. Közös vonás még a 

kritikában és Ditrói idevonatkozó emlékeiben, hogy a kritika sem ír az előadásról, a 

rendezésről, más színészek játékáról, színészi kapcsolatokról netán társulati összjátékról. Az 

Othello Rossi alakítását jelenti, nem pedig egy előadást. A forma és a formához való viszony, 

tehát az előadás és annak kritikai leírása és a róla való beszéd még XIX. századi, de a 

megfigyelt és leírt tartalom, már mindenképpen előremutató. Ditrói tehát a lehető 

legprogresszívabb, leghaladóbb felfogású kortárs színjátszás csúcsteljesítményével találkozik 

1873-ban, és kötelezi el magát egy életre, egy hosszú életpályára az itt felismert színházi 

igazságok mellett. „A kolozsvári adottságok és Rossi művészetének spontán, szinte zseniális 

átértése nevelték ki azt a játékmestert, rendezőt és igazgatót, akiben e találkozás révén a 

hagyomány új és dús virágba szökkent, anélkül, hogy önmagát megtagadta, vagy elfelejtette 

volna.”
46
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 Ditrói i.m. 165. 
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 Hevesi: Egy színpadi gyémántlakodalom. in: Mészöly i.m. 14. 
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Elhagyva lassan a tanodai évek tapasztalatait, a hagyományok kapcsán említsük meg még 

egyszer Ditrói Paulay élményét, mert bár nagyjából már az iskolában látszik, hogy Ditrói más 

irányban indulhat majd el, főleg ami a deklamációs stílusra épülő színjátékot illeti, de 

mindazt, amit társulatszervezésben, rendezésben, szervezésben Paulaytól már a tanodai 

időszak alatt lát, az meghatározó. Bár ezekben az években Paulay még nem igazgató a 

Nemzetiben, csak 1878-tól lesz az, de működése már mély hatást tesz az intézményre és 

persze a fogékony Ditróira is. Pályájuk nem találkozik többé, Paulay Nemzeti Színház-i 

virágkora alatt Ditrói távol a fővárostól, gyakran változó helyszíneken és társulatokban 

próbálja kamatoztatni mestere tanítását és a Rossi élmény tapasztalatait színészként, majd 

mind inkább rendezőként, és csak sejthetjük, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a főváros 

színházi életét, benne Paulay munkáját.
47

  

 

Bár a visszaemlékezés szerint „Paulay egy ideig bennem látta a Nemzeti Színház leendő 

tragikus művészét”
48

- mégsem szerződteti az iskola elvégzése után Ditróit a Nemzetihez, az 

évfolyamból a már említett Szacsvay Imrével és Eibenschütz Marival együtt a kolozsvári 

színházhoz szerződik 1874-ben. A fiatal színészpár, hamarosan a magánéletben is egy pár 

lesz, egy évre rá összeházasodnak és innentől Ditróiné Eibenschütz Mari, vagy egyszerűen 

csak Ditróiné, a kis Ditróiné néven aratja zajos sikereit és gyakorolja a legmélyebb hatást 

mindenkori közönségére és szakmailag leginkább és elsősorban a férjére, Ditrói Mórra. 

 

Eibenschütz Mari Szekszárdon született 1856-ban, édesapja a Schöpflin-féle lexikon szerint 

olasz,
49

 a dédunoka Mészöly Gábor szerint
50

 francia származású, édesanyját négyéves 

korában elvesztette. Színészi tehetsége korán megmutatkozott, már tizenöt évesen a helyi 

Nőegylet műkedvelő színielőadásában olyan meggyőzően alakította Stuart Máriát, hogy az 

előadást éppen megtekintő Újházi Ede, a Nemzeti Színház ismert színésze, azt javasolta, 

mindenképpen küldjék fel a gyereket a Színészeti Tanodába. Így került fel a kislány 

Budapestre és így lett legfiatalabb tagja annak az évfolyamnak ahová Ditrói Mór is járt. 

Korabeli visszaemlékezések szerint kiugró tehetség, részlet egy kritikából: „Eibenschütz 

Mari, a III. évfolyam növendéke valóban dísze a Tanodának. E fiatal leány ritka természeti 

adományokkal, igazi hivatottsággal lépett a színi pályára. Előadásában melegséget, 
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 Nem lehetetlen, hogy látja viszont Az ember tragédiájának ősbemutatóját, hiszen Krecsányi Ignác társulatával 

1883 júniusától 1883 szeptember végéig a fővárosban tartózkodik. 
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 Ditrói i.m. 30. 
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 Magyar Színművészeti Lexikon (1931) Ditróiné szócikk. 
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 Interjú Mészöly Gáborral, Ditrói dédunokájával 2012. május 11. 
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mozdulataiban nemes egyszerűséget találunk. Ha valaki, úgy ő bizonyára megérdemelte 

volna, hogy mindjárt a nemzeti színpadon adjanak tért neki. Ez azonban, mint halljuk, nem 

következik be, miután már a Kolozsvári Színházhoz szerződött.”
51

 

Már egy kolozsvári év után, immár Ditrói eljegyzett menyasszonyaként felhívják Pestre, ahol 

Schiller: Ármány és szerelem című darabjában óriási sikerrel játssza el Lujza szerepét. A 

kritika ismét lelkes: 

„A kisasszony természetes egyszerűsége az, ami leginkább és valóban mélyen hat. Ízlése óvta 

a szentimentalizmus áradozásaitól, kerülte a páthosz fölöslegét, egyszerűen ábrázolta a 

szerelmében, családi örömében lesújtott lányt. (…..) Az V. felvonás végjelenetében minden 

mesterkéltségtől ment természetes játéka kimúlását oly hatásossá tette, hogy könnyekre 

indítani képes volt.”
52

 

 

Mindenki biztosra veszi a szerződtetését, a szakma, a kritika, a kollégák, de miután nem 

hajlandó felbontani az eljegyzését (!), a már valóban kiállított szerződést a színház intendánsa, 

báró Podmaniczky Frigyes megsemmisíti. Ditrói Mór így emlékszik vissza az esetre és a 

párbeszédre az intendáns és a színésznő között: 

- Ki van állítva a serzsődése… de hát igazs-e, menyasszony ézs mint ilyen, férjhezs 

sándékozsik menni? 

- Igen, Ditrói és én jegyesek vagyunk. 

- No est én nem seretem – a naiváhozs nem való, hogy asszony legyen – azs fölötte rontja azs 

illuzsiót… Hátha ezsen nem lehet változstatni….hát nem lehet?...akkor sajnálom, nem 

ajánlhatok serzsődést. 

Podmaniczky báró szeszélyét megbocsátani ma sem tudom. Eibenschütz Mari játékstílusa 

erről a színpadról termékenyítőleg hatott volna az egész magyar színészetre.
53

 

 

Innentől kezdve tulajdonképpeni közönsége a vidék, Kolozsvár, Arad, Nagyvárad közönsége, 

és amerre – hadd szaladjak előre kicsit a Ditrói kronológiában – a házaspár még megfordul, 

lelkesen tapsol neki Sopron, Szeged, Kassa, Debrecen. Mészöly Tibor is ír róla, valamint fia 
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 Adatok Ditróiné E. Mariról. SZFE D2395. 3. Az SZFE könyvtárában fellelhető gépelt példány, szerző és 

évszám nélküli. Tekintettel arra, hogy olyan információkat, adatokat is tartalmaz, amelyek csak családi körből 

kerülhettek ki, feltételezem, hogy az adatgyűjtemény összeállítója Mészöly Tibor, Ditrói Mór unokájának férje, a 

Színház a század küszöbén című könyv írója, aki, miután kapcsolatba került a Ditrói családdal, igyekezett 

összegyűjteni minden adatot felesége nagyszüleiről. 
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Mészöly Gábor, dramaturg, író is megerősíti,
54

 hogy a családi legendárium szerint 

Eibenschütz Mari játékstílusa – ahogy már a fent idézett kritikák kulcsszavaiból is 

kiolvashatjuk, álpátosztól mentes, természetes, nemesen egyszerű előadásmódja – igazi 

inspiráció Ditrói számára. Inspiráció és igazolás egyben. A Rossi-féle színészeszményt, majd 

az évek során egyre inkább kikristályosodó saját elveinek megvalósulását látja a feleségében, 

a felesége játékában. Eibenschütz Mari aktív évei alatt, megközelítőleg húsz évről beszélünk, 

ami tulajdonképpen a közös kolozsvári szerződéstől Ditrói kolozsvári igazgatóságának 

derekáig tart, folyamatosan élő megtestesítője mindannak, amit Ditrói leginkább elvár a 

színésztől és a színészettől. Talán egy kassai kritikát érdemes még Ditróiné kapcsán idéznünk: 

„Játéka oly természethű, hogy magával ragadja a közönséget és kényszeríti, hogy vele együtt 

érezze, hogy ne a színházban gondolja magát, hanem úgy tűnjék fel, mintha épp akkor 

történnék az illető esemény.”
55

 

 

Ahogy Rossi esetében láttuk, ezt az ott és akkor élményt előidézni képes színészi minőséget 

ismeri fel újra Ditrói és jegyzi el magát vele egy életre.
56

 Ez a minden bizonnyal valóban 

kivételes képességű, előremutató játékstílusban játszó színésznő tehát a szívére hallgatva 

elesik a fővárosi sikertől és attól a lehetőségtől, hogy egy minden bizonnyal nagyhatású pályát 

fusson be, de elesik, a magyar színháztörténetben mindenképpen az elsők között említendő 

nemzetközi karrier lehetőségétől is. A kolozsvári színház 1880-ban közel hat hétig 

vendégszerepelt a bécsi Burgtheaterben – erről a vendégjátékról természetesen esik még szó – 

és a fellépések végén a színház, szerződéssel kínálta meg a magyar naívát, aki ismét csak 

Ditrói Mórt és a magyarországi pályafutást választja. Nekünk, az utókorra pedig marad 

mindössze a feltételezés, mi lett volna, ha ez a szerződés létrejön, és ez a napjainkra szinte 

teljesen elfeledett színésznő már a XIX. század végén exportképessé teheti a magyar színház 

eredményeit az európai színpadokon?
57

 

 

                                                      
54
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 A családi legendák szerint többször is. Mészöly Tibor kiadatlan feljegyzéseiben megemlékezik arról, hogy 
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alatt született 5 gyermek Mór, József, Mária, Nándor és Zoltán. 
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 A romantikus és látványosan hazaszerető gesztus mögött azért nem figyelmen kívül hagyható az a tény, hogy 
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kísérleténél is láttuk, egyedül csak őt hívták – és a legendásan vehemens és a fiatal feleségére biztos, hogy erős 

hatással lévő Ditrói sem támogatta a külföldi tartózkodást, ezzel nyilván Ditrói tervezett karrierje is 

megszakadhatott volna… 
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Búcsúzzunk Ditróiné Eibenschütz Maritól egy szenvedélyes hangú Ditrói idézettel, amely 

nagy valószínűséggel egy 1938-ban Ditróiné halálakor előadott temetési vagy búcsúztatási 

beszéd részlete és azzal a Ditróira is érvényes megállapítással, miszerint minden sikeres férfi 

mögött, mellett áll egy meghatározó nőalak. Kettejük közül, ez nem kérdés, Ditróiné volt a 

jelentősebb, és nyilván a tehetségesebb színész, de színháztörténeti és színháztudományi 

értelemben véve is maradandót mégis Ditrói alkotott. Ditróiné elfeledett életműve ugyanakkor 

a Ditrói jelenség elválaszthatatlan része, egyik első számú ihletője. A Ditróinét méltató sorok 

között olvasva, újra egy lépéssel közelebb kerülhetünk a Ditrói-féle színészesztétika 

alapvetéseihez. 

„Most, amikor évtizedeken át szemléltem a kulturnemzetek valamennyi színészének játékát, 

megfigyeltem a letűnt fél évszázadnak annyi jeles színművésznőjét, ámulva gondolok vissza és 

látom magam előtt újra azt a sokféle színes, eleven, élő alakot, melyeket ennek az asszonynak 

teremtő ereje megszemélyesített. A legnagyobb nevű színésznők közül sem ismerek senkit, aki 

teljesebben át tudta volna élni a játszott alakot, aki annyira át tudott volna hasonulni a 

szerephez, melyet ábrázolnia kellett. (…) Kedves volt, közvetlen, bájos, de sohasem egyforma. 

Mindegyik szerepében volt valami finom, művészi jellemző különbség, de sohasem látszott 

meg egyiken sem a szándékosság, annyira közvetlen és igaz volt. Hogyan lehetett ez? Onnan, 

hogy nagyszerű képzelőtehetségével, csalhatatlan művészi ösztönével maga előtt látta a 

szerep élő alakját és gazdag, ezer skálára képes érzésével teljesen egybe tudott olvadni a 

megjátszandó szereppel. (…) René király leányában egy vak királyleányt játszik, aki nem 

tudja, hogy ő vak, nem is tudja, mi a vakság, így nevelték. Bájosabb, megragadóbb, légiesebb 

alakot ennél az alakításnál soha nem láttam színpadon.
58

 Tudom, hogy mit mondok: Soha.  

Hát furcsa, hogy valaki így szól a feleségéről. Nem arról szólok. Én a színésznőről beszélek, 

nincs bennem egy parányi elfogultság. Akik ismernek, tudják, hogy kemény ember vagyok, az 

én kritikám tárgyilagos, de vétenék az igazság ellen, a művészet ellen, ha feszélyezettségből 

elhallgatnám a valóságot, ha le nem tenném a hódolat koronáját az isten áldotta, a múzsák 

által homlokon csókolt művész zseni elé. (…) 
59
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Színészet – rendezés 

 

A Ditrói házaspár éppen egy meglehetősen viharos időszak után érkezik a kolozsvári Nemzeti 

Színházhoz. Sűrű igazgató és intendánscserék, pénzügyi zavarok is jellemzik a színházat, 

annak ellenére, hogy az 1821-ben megnyitott színház a helyi arisztokrácia adakozásai mellett 

egyre magasabb állami szubvencióban is részesül. A közvetlen anyagi mélyrepülést az 

okozza, hogy az éppen regnáló hármas intendatúra a túlzott takarékosság jegyében jelentősen 

csökkenti a személyzet létszámát, melynek következtében a közönség viszont elpártolt az 

olcsóbb és gyengébb társulat előadásaitól. Korbuly Bogdán, örmény származású bankár menti 

meg a színházat, nagyrészt saját vagyonából, ő lesz az intendáns 1874-től, művezetői, vezető 

rendezői Fehérváry Antal, E. Kovács Gyula és Mátray Betegh Béla lesznek majd, egymást 

váltva. Ditrói egy olyan színházi hierarchikus modellben szocializálódik, ahol a színház élén 

egy színházhoz nem feltétlenül értő, csak a kultúráért és a kultúra közvetítés ügyéért 

lelkesedő, többnyire arisztokrata intendáns áll, a művészeti ügyekért pedig teljes egészében 

egy drámai művezető felel. Szabad döntési jogkörrel a társulat összetétele dolgában, valamint 

a munkamódszer, a munkaszervezés és a műsor ügyében. A kolozsvári Nemzeti Színház 

történetében a másik leggyakrabban előforduló vezetői modell, amikor egy bérlő igazgató 

bérbe veszi a színházat és teljesen saját kompetenciájában irányítja azt gazdasági és művészeti 

tekintetben is. Ditrói működik majd később tulajdonképpen mindkét minőségében, 

legnagyobb sikereit mégis akkor aratja, amikor teljesen független igazgatóként irányítja a 

kolozsvári Nemzeti Színházat. A teljes alkotói és igazgatói szabadságot, a bevált erdélyi 

mintát keresi és követeli majd a Vígszínház művészeti igazgatójaként is, gróf Keglevich 

István főigazgatósága, egyfajta magán intendatúrája alatt is, sajnos többnyire 

eredménytelenül… 

Egyelőre azonban a vezetői, rendezői, irányítói ambícióknak nyoma sincs; 1874 és 1880 

között a Kolozsvári Nemzeti Színház színésze. A 23 éves, immár hivatalosan is színésszé 

nyilvánított fiatalember elkezdi élni a rendkívül feszített munkatempójú színház mindennapi 

életét. A több mint 1200 (!) férőhelyes, 50 páholyos nagyszínház vegyes műfajú műsort kínált 

a közönségnek. Klasszikusok, kortárs magyar színművek, operettek, énekes vígjátékok és a 

legnagyobb népszerűségnek örvendő népszínművek egyaránt szerepelnek a színház műsorán, 

a próbaidő rövid, nem ritkán néhány nap telik csak el egy-egy új bemutató között. Ditróit a 

lehető legváltozatosabb, de kisebb szerepekben alkalmazza a színház, nemcsak azért, mert a 



27 

 

bevett szokás szerint nincsenek igazán bebetonozva a szerepkörök, hanem azért is, mert a 

fiatal Ditrói egyelőre nem mutat jelentős színészi minőséget. „Nekem, a sok jeles színész 

között nagyon nehéz volt a helyzetem. Játsztam mindenféle szerepet: kicsit, nagyot, fiatalt, 

öreget, de jelentékeny sikert nem arattam.”
60

 

 

Rekonstruálva a pályakezdő Ditrói néhány szerepét, részint az emlékirat, részint pedig a 

Kolozsvári Állami Magyar színház dokumentációs tárának honlapján
61

 feldolgozott korabeli 

színlapok szerint, valóban nyomát sem leljük még semmilyen beskatulyázásnak. Bár kicsit az 

„öreg”szerepek vannak túlsúlyban. Ízelítőül néhány napja 1877-ből: augusztus 26-án István 

bácsi, kovács a gyárban Szigligeti Ede a Strike című népszínművében, szeptember 6-án 

Polonius a Hamlet-ben, szeptember 17-én Vicentio, pisai agg nemes a Makrancos Hölgy-ben, 

szeptember 21-én Taruskin, szentpétervári rendőrfőnök, Vértesi Arnold: Az áruló avagy egy 

muszka delila című eredeti drámájában, szeptember 22-én az Úr a Faust-ban, szeptember 23-

án Berényi, gazdag haszonbérlő Szigeti József és Egressy Béni népszínművében a Szép 

juhász-ban. De játszik, Mercutiót, sőt Schiller Haramiák-jában az öreg Moor szerepét is. 

Eljátssza a Miniszter előszobájában című német egyfelvonásosban Knabe Farkas Jeremiást, 

Újházi Ede híres szerepét, egy idős díjnokot, aki előléptetésért könyörög a miniszternek. Így 

jellemzi magát: „25 éves sem voltam akkor. Nem volt valami nagy sikerem. Beszédem igen 

halk volt és az alak túlkomoly, nem volt benne vidámság.”
62

 Egy kritikai részlet mind emellett 

így fogalmaz a pályakezdés éveinek két szerepéről: „Általában a két föllépés arról 

tanúskodott, hogy belőle, - ha nem lép elbizakodottsággal a pályára, - művelt, értelmes 

színész lehet. Ezt óhajtjuk is, mert valóban a sok léha szárnypróbálgató között szükség van 

komoly gondolkodású és törekvésű színészre.”
63

 

 

És valóban, ez a komoly gondolkodás, ez a műveltség és értelmesség, már pályájának a 

kezdeti szakaszán is azt mutatja, hogy a színészeten túlmutató színházi karrier lehet az övé, 

egy szintén 1877-es színlap tanulsága szerint ebben az évben kerül a színre Henrik Hertz, dán 

költő 1845-ös „lyrai drámája” 3 felvonásban, René király lánya, németből fordította Ditrói 

Mór. A címszerepben, mint fentebb már említettük, Ditróiné. A vak királylányról szóló 

romantikus történet bejárja egész Európát, nem tudjuk rekonstruálni, hol és miként talál rá az 

anyag Ditróira, mindenesetre a színészként önmagát nem teljesen sikeresnek érző fiatalember 
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váratlanul lefordít egy drámát, amit a színház műsorára is tűz. Mindenképpen figyelemre 

méltó momentum, látszik, hogy megbíznak benne, látszik, hogy sokoldalú tagja tud lenni egy 

alkotóközösségnek, talán itt is minta számára Paulay Ede, aki folyamatos műfordítói 

tevékenységet is végez, igazgatói, rendezői tevékenysége mellet.
64

 Mindenesetre kezdi magát 

nem csak színészként is kipróbálni, megmutatni, sőt egyértelműen új kihívásokat keresve az 

1878/79-es és az 1879/80-as évadra, természetesen feleségével együtt Aradra szerződik. Bár 

visszaemlékezéseiben erre egyáltalán nem utal, de kortársa és egyben az aradi társulat 

vezetője, korábbi kolozsvári művezető Mátray Betegh Béla vidéki éveiről szóló memoárja, 

nemcsak színészként, hanem már rendezőként, sőt művezetőként is említi Ditróit. „Ditrói ez 

időtájban Aradra rándult két előadást rendezni az egyesület javára.”
65

 Megerősíti az 

információt Piroska Katalin és Piroska István aradi színháztörténete is. „Két évig maradt a 

Ditrói házaspár: a fiatal Ditrói Mór, a Vígszínház későbbi legendás hírű igazgatója, ő az 

1879/80-as évadban művezetője és rendezője is a társulatnak.”
66

 Színészként az aradi kritika 

is többnyire elmarasztalja: - „Tehetséges fiatalember, de nem való drámai hősnek, olvadékony 

hangja, bágyadt nyugalma nem teszi erre alkalmassá, igaz, más drámai hősünk nincs.”
67

- így, 

talán némi keserűségtől is vezetve engedélyt kap a rendezésre két alkalommal. Csak 

sejthetjük, hogy ebből az egyik, az 1878-as évad nyitódarabja
68

 saját fordítása, a René király 

lánya lesz. A kis létszámú, mindössze 8 fős darab rendezése, elrendezése a korabeli 

tempóban, néhány nap alatt, minden bizonnyal jól sikerül, ezt az időpontot tekinthetjük egy 

egyelőre még nem igazán hivatalos rendezői pálya kezdetének.  

 

Az aradi évek Ditrói szempontjából jelentős momentuma továbbá, hogy szerepet kap a 

magyar nyelvterület első (!) Ibsen bemutatójában, 1879-ben az aradi színház mutatja be a 

Társadalom támaszai című darabot, egy Deréki Antal nevű színész németből lefordított 

változatában, majd 10 évvel az első nemzeti színházi Ibsen premier előtt. A fordítás Paulay 

Edéhez is elkerül, de ő azzal adja vissza a fordítónak, hogy a pesti közönség még nem érett a 

mű befogadására.
69

 Bár az aradi előadás nem kimagasló siker, színháztörténeti szempontból 

mindenképpen fontos és Ditrói alakítása is említést érdemel, hiszen a kritika megjegyzi róla, 

hogy: „Ditrói a főtanító szerepében, kivált az utolsó felvonásbéli üdvözlő szónoklat által 
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találóan parodizálta az alkalmi szónokok hatáskeltő hamis pátoszát, s helytelen 

hanghordozását.”
70

 Talán nem véletlen, hogy éppen egy ilyen szerepben arat sikert és tart 

tükröt Ditrói, a hamis pátoszt és indokolatlan emelkedettséget, túlzó szavalást tartja a 

leginkább kifigurázhatónak egy figura kapcsán, felmutatja, megmutatja saját művészi 

véleményét is a maga módján a patetikus előadói közlésről. A rendezői karrier rövid időre 

abbamarad, hiszen még, mint színész vesz részt a magyar színháztörténet egyik másik 

méltatlanul elfeledett eseményén a kolozsvári társulat másfél hónapig tartó bécsi 

vendégjátékán. 

 

1880-ban, 12 évvel megelőzve a pesti Nemzeti Színház Paulay nevével fémjelzett 

aranykorának kivételes csúcsteljesítményét, amikor is 1892 októberében hat napig, hat 

különböző előadást, köztük Az ember tragédiáját játssza el a Nemzeti Bécsben, a 

kolozsváriak hat hétig, kilenc különböző előadást játszanak a Ringtheater-ben. A társulatot 

egy Ozorai (Fried) Adolf nevű gazdag kolozsvári vállalkozó gründolja nagyrészt a kolozsvári 

Nemzeti Színház művészeiből, valamint vendégként csatlakozik hozzájuk az éppen egy 

évadot Aradon töltő Ditrói házaspár. Kétségkívül van az utazásnak némi üzleti felhangja, 

hiszen a társulat kizárólag népszínművekkel készül, tekintve hogy a bécsi közönség korábban 

olyan kitörő lelkesedéssel fogadta a Falu rossza című darab német előadását, hogy egyes 

igazgatók komoly lehetőségeket láttak abban, hogy magyar nyelven, eredeti népszínmű 

előadókkal töltsék meg a színházaikat. Erre érezhet rá ez a leleményes vállalkozó és minden 

bizonnyal komoly anyagi sikerben reménykedik a vendégjáték végére. A társulatot Mátray 

Betegh Béla vezeti és szerkeszti meg, valamint rendezi az utazó műsort, köztük a Falu 

rosszát, a Peleskei nótáriust, A csikóst és a Piros bugyellárist.  

 

Mátray Betegh Béla Ditróitól mindössze öt évvel idősebb,Színészeti Tanodát végzett 

fiatalember, aki a kolozsvári színházban és más erdélyi társulatokban eljátszott többnyire 

intrikusi szerepei után ( Jago, Biberach, Moor Ferenc) hamar kitűnik szervezőképességével és 

vezetői erényeivel. Mint művezető, nagy tudással és tapintatosan működött, jegyzi fel róla a 

Magyar Színházművészeti Lexikon.
71

 Tipikus példája azoknak a korabeli színházi 

embereknek, akik a színészi pályájuk mellett, viszonylag hamar elindítják rendezői 

karrierjüket is. Kapcsolata Ditróival ezektől az évektől kezdődően, szinte folyamatos, Ditrói 

még az ő hívására szerződik át Kolozsvárról Aradra, az ő hívására lesz tagja a Bécsbe utazó 
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társulatnak, de végül a Vígszínházban már Ditrói beosztottja, alkalmazott rendezője lesz. 

Mátray minden bizonnyal jó szervező, rendező, társulatvezető és korabeli színházi menedzser, 

biztos, hogy egyfajta példaképe Ditróinak, de nem lesz belőle jelentős alkotó, kettejük közül 

Ditróié a nagyobb pályaív, a jelentősebb életmű, még ha Mátray Betegh Béla a Nemzeti 

Színház rendezői posztjáig is viszi majd. 

A bécsi turné – melynek részletes és pontos rekonstrukcióját Darvay Nagy Adrienn végezte el 

- 
72

 előadásait a kinti kritika döntően elismeréssel fogadja: „A magyar színészek 

mindenekfölött természetesen játszanak, szavalómesteri mesterkéltségben nemigen 

szenvednek, s ebben áll sikerük egész titka.”
73

 

 

Ditróinénak mindenben jelentékeny sikere van, Ditrói többnyire kisebb mellékszerepeket 

játszik, apákat, bírókat. Emlékiratai szerint szoros kapcsolat alakul ki köztük és a 

legjelentősebb bécsi színészek között. „A Burgtheater híres színészei és színésznői gyakran 

ellátogattak előadásainkra és igen szívélyes érintkezést tartottak fenn velünk. A leglelkesebb 

Lewinsky volt. (…) Mondotta, hogy a magyar kollégák játékában ő és a társai azt találták 

meg, amire ők törekszenek – a közvetlen, igazi természetességet. Lewinsky, kinek Ditróiné 

Boriskája igen megtetszett, meghívott magához és az ő, művészi hangulatot keltő 

dolgozószobájában hosszasan elvitatkoztunk a színművészetről. Felolvasott nekünk egy egész 

költeményt olyan közvetlenséggel, melegséggel, hogy nem egy helyen megkönnyeztetett. Látva 

megindultságunkat, elégedett mosollyal jegyezte meg: 

-Íme, ilyen egyszerű eszközökkel is lehet hatást kiváltani. 

Érdekes nyilatkozat attól a művésztől, aki szerepeiben hajlott a páthosz felé. ”
74

  

 

Valószínűleg, egy ilyen találkozás alkalmával kínálja fel a Burgtheater intendánsi posztjára 

várományos Josef Lewinsky a szerződésajánlatot Ditróinénak, illetve azt is 

valószínűsíthetjük, hogy a Ditrói házaspár elsősorban Ditróiné okán tagja ennek a bécsi 

társulatnak, Ditrói Mór színészként továbbra sem mutat jelentős képességeket, inkább a 

színház egésze érdekli, fontosabbak számára a megfigyelések, az egymástól eltérő 

játékstílusok által okozott hatások feltérképezései, nagy színészegyéniségek mesterségbeli 

kulisszatitkai. És természetesen a gyönyörű, sikeres és tehetséges felesége iránt érzett, fentebb 

már említett szakmai és szerelmi rajongás, jól jellemzi ezeknek a hónapoknak Ditróiját egy 
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német versike, melyet a bécsi vendégjáték utolsó előadását követő nagyszabású 

búcsúvacsorán rögtönzött róla egy Burgtheater béli kolléga: 

 

„Ditrói! Ernster Mann der Kunst, 

Auch beglückt durch Liebesgunst. 

Strömet aus was ihm in Busen 

Eingegraben edle Musen.”
75

 

 

A bécsi vendégjáték mindent egybevetve a magyar színházművészet első komoly és 

figyelemreméltó megmutatkozása nem magyar nyelvterületen, nem mellesleg első állomása 

annak a folyamatos és sikeres nemzetközi jelenlétnek, amely a kolozsvári magyar nyelvű 

színjátszást napjainkig is jellemzi. Mindenképpen kiegészítendő tehát Székely György 

megállapítása, amelyet Paulay Ede és nemzeti színházi társulatának 1892-es bécsi előadásai 

kapcsán megjegyez, miszerint: „Ez a bécsi vendégjáték volt Paulay életművének summázása, 

a magyar színművészet első értékmérő és elismerést arató külföldi bemutatkozása.”
76

 

A vendégjátékról hazatérve, egy kisebb aradi kitérőt is leszámítva, de hat év kolozsvári 

színészet után a Ditrói házaspár elfogadja Krecsányi Ignác szerződésajánlatát és a magyar 

vidéki színjátszás egyik, ha nem a legszínvonalasabb igazgatójához szegődik.  

 

Foglaljuk kicsit össze ennek a hat évnek a tapasztalatait. Lát maga körül erős és szuggesztív 

színész egyéniségeket, E. Kovács Gyulát, a tragikus hőst vagy Szentgyörgyi Istvánt, a kiváló 

jellemszínészt például, akik személyiségük súlyával szinte saját „külön színjátszási hangot”
77

 

dolgoztak ki a pályájuk során. Figyelemre méltó Schöpflin megállapítása Szentgyörgyi 

kapcsán abban a tekintetben is, miszerint: „Stílusa egy olyan korban alakult ki, mikor a 

közönség még nem érte be a fődolgok kidolgozásával s a mellékesebbek egyszerű jelzésével, a 

színésznek magyarázni is kellett a szerepet.”
78

 Nagy színészek, talán még a deklamáción is 

túllépő, emelkedett hanghordozású alakításai állnak egy-egy előadás középpontjában, 

hasonlóan a Rossi-féle színházhoz, ahol a főszereplő már más játékstílust képvisel. Fontos 

újra megemlíteni, hogy Ditrói egy rendkívül feszített munkatempójú színházban 
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szocializálódik, a több mint ezerfős nézőterű színház szinte állandó közönsége gyakran 

néhány nap után új bemutatót követel, ennek megfelelően a színészek, napjainkra szinte 

felfoghatatlan módon sokat teljesítenek. Részlet a Kolozsvári Nemzeti Színház 

törvénykönyvéből, 1873-ból: 

„Minden hónapban négy nagy új főszerepet köteles a színész elvállalni; kisebbeket, de két ívet 

meg nem haladóakat, ezeken felül minden színre hozandó darabban. Amely főszerepet a 

színész másfél évig nem játszott, annak az előadás előtt egy héttel előbb kitűzését kívánhatja. 

Kis szerepeket, fél ívet meg nem haladóakat s nem kötött beszédűeket szükség esetében még a 

játék napján is köteles elvállalni a tag. Rögtön, próba nélkül, aznap oly darabok vétethetnek 

elő, melyek azon évben többször adattak elő, egy próbával pedig olyanok, amelyek itt, vagy 

másutt legalább egyszer adattak”
79

 

 

Látja maga körül a Mátray Betegh Béla típusú rendezőket, akiknek munkája, a rendezés nem 

szorítkozik, nem szorítkozhat másra, minthogy az alapvető járásokat, térformákat, ki és 

bemeneteleket, csoportokat elrendezze, az esetleges változások lebonyolítását megszervezze, 

a próbákon rendet és fegyelmet tartson és megkövetelje a pontos szövegtudást, már az első 

emlékpróbán. A prózai előadások képe ebből kifolyólag többnyire statikus, a színpadon lévők, 

lehetőleg a súgólyuktól nem nagy távolságra állnak és mondják szerepüket.
80

 Lát egy vegyes 

műfajú, mindent játszó színházat, ahol operákban, társadalmi drámákban, énekes 

népszínművekben sablonszerű festett hátterek előtt sablonoktól egyáltalán nem mentes játék 

folyik, ahol mindenki saját habitusa, hangi képessége és színészi vehemenciája szerint vesz 

részt és szerepét megpróbálja saját értelmezésében közvetíteni a befogadó közönségnek. Az 

egymásra figyelő, egységes játékstílusú összjáték – a fentebb idézett bécsi kritikarészlet 

ellenére is - még hiányzik. Ditrói Mór színészként, bár feladata bőven akad, s mint láttuk 

belekóstolt a rendezői munkába is, nem igazán találja a helyét ebben a közegben, és ugyan 

nem rekonstruálható pontosan, hogy miért is hagyja el a számára oly kedves Kolozsvárt, 

mindenesetre Krecsányi Ignác társulatához csatlakozik és Kassára szerződik. 
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Krecsányi Ignác 1868-ban kezdte színészi pályáját Molnár György Budai Népszínházában, 

mint kardalos, majd rövid ideig nyomdászként dolgozott, míg végül újra visszatérve a 

színházhoz, néhány év országjárás után különböző vándortársulatok tagjaként, 1873-ban 

megtakarított pénzén saját társulatot alapított és Kecskeméten elindította színigazgatói 

karrierjét. Amilyen nehezen boldogult színészként annál jobban tudta tehetségét, mint 

igazgató, társulatvezető kamatoztatni; társulata, amelyet hamarosan a vidék legszínvonalasabb 

társulataként tartanak számon, Krecsányi 41 éves pályafutása alatt megfordult az ország 

legtöbb városában Győrtől Jászberényig, Ungvártól Szentesig, Munkácstól Triesztig. 

Krecsányi igazgatása alatt virágzott fel a hányatott sorsú Budai Színkör – „hallani sem 

akartak ott magyar színészről. Idegenkedtek tőle. Gyűlölték. S ha mindezek dacára egy 

társulatot balsorsa véletlenül odasodort, az rövid idő múlva tönkremenve, szétzüllve menekült 

a szélrózsa minden irányába”
81

 – valamint kapott lábra a színjátszás Temesvárott, ahol majd’ 

negyed századig állt a színház élén, és színvonalas műsorával, fegyelmezett és jó képességű 

társulatával pezsgő és nívós színházi életet teremtett, magyar viszonylatban mindenképp, de 

talán európai értelemben is. Műsorán eleinte természetesen az 1800-as évek végének felkapott 

műfaja, a népszínmű van túlsúlyban, viszont az elsők között vált és a kifejezetten csak 

szórakoztató repertoár mellett hamar megjelennek kínálatában a legmodernebb európai 

törekvések, Ibsent, Hauptmannt, Björnsterne Björnsont játszik, elsőként Strindberget és 

Gorkij Éjjeli menedékhelyét.  „Kemény, céltudatos ember volt, akit az akadály csak tüzelt, s 

aki a harcot kereste, s amellett finom, éles eszű diplomata, aki ellenségeit észrevétlenül 

hódítja meg. Kitűnő szervező ereje, nagy műveltsége, éles szeme a tehetségek felismerése 

tették őt a legkitűnőbb vidéki színigazgatóvá.” 
82

 Nagy nevek kezdik nála a pályafutásukat, 

például Beregi Oszkár, aki Max Reinhardt világhíres társulatáig, majd a 20-as években 

amerikai filmezésig jut, Medgyaszay Vilma, az első Iluska, Fedák Sári János vitéze mellett, 

valamint a magyar sanzonéneklés és irodalmi igényű kabaré elsőszámú képviselője Nagy 

Endre mellett, Janovics Jenő színháztörténész és legendás kolozsvári színigazgató, vagy akár 

Somló Sándor, aki a hősszerelmes szerepkörtől a Nemzeti Színház igazgatói címéig jutott. 

Sem emlékirat, sem megemlékezés, sem lexikon nem említi Ditrói nevét a Krecsányi neveltek 

között, részben joggal, hiszen valójában nem nála kezdte a pályát, de ugyanakkor 

egyértelműen Krecsányinál dől el, hogy Ditrói Mór pályája – az 1880-as évek elején járunk – 

innentől a rendezés felé fordul. A szerződtetés nagy valószínűséggel már tudatos, abból a 
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szempontból, miszerint Ditróira Krecsányi nem elsősorban, mint színészre, hanem mint 

rendezőre számít. 

„Krecsányi rögtön azon kezdte, hogy a darabot, amelyben én és a feleségem is 

bemutatkozunk, nekem kell rendeznem. Szabadkoztam, mert szerződtetésünkkor szó sem volt 

rendezésről és én addig soha nem is próbálkoztam rendezéssel.
83

 De ő nem tágított. Így aztán 

nekem kellett rendeznem René király lányát, Herz Henriknek verses drámáját, melyet én 

fordítottam le még Kolozsvárt.”
84

 

 

A már jól ismert Hertz darab hozza meg újra számára és természetesen a felesége számára is a 

kassai sikert és Krecsányi innentől kezdve rendezőként alkalmazza Ditróit, másodjára már 

Schiller: Ármány és szerelem című darabját bízza rá, amelyen Ditrói szerint: „… olyan 

összjátékot produkáltunk, hogy a kassai sajtó a legnagyobb dicsérettel honorálta 

előadásunkat. A fővárosba is beillett volna ez az előadás.”
85

 Mit láthat, mit kaphat, milyen 

mintákat vehet át Ditrói Krecsányitól a rendezőtől és a társulatvezetőtől? Mindenekelőtt a 

színdarabok megrendezése előtti – amennyire az idő engedi – lehető legpontosabb 

felkészülést. Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet kézirattárának Krecsányi 

rendezőpéldányai mind erről tanúskodnak.   

 

Az 1903-as Éjjeli menedékhely ősbemutató rendezőpéldánya pontos tér kompozíciókat, 

bútorállásokat, színészi mozgásokat rögzít. Oldalanként 3-4 helyen gesztusokat, színészi 

játékokat, cselekvéseket is jelöl, például: „Klecs dühösen hátrafordítja a fejét” vagy „a 

Színész már akkor felkel a lócáról, amikor Szatyin Klecstől pénzt kér, föláll és zsebre dugott 

kezekkel, réveteg léptekkel minden cél nélkül átkerül jobbra.”
86

 Az 1910-ben Budán majd 

minden bizonnyal Temesváron is bemutatott Lengyel Menyhért darab, a Taifun 

rendezőpéldánya is gazdagon dekorált, különösen a bútorállások nagyon részletesen 

dokumentáltak, például Tokeramo szobájának berendezési tárgyai az első felvonásban, a 

plafonon függő csillár leereszthető középrészétől, a háttérben lévő hálófülke barna bársony 

takarófüggönyén keresztül, a baloldalt elhelyezett nagyszabású dívány jobb sarkában 
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elhelyezett gitárig.
87

 Jellemző Krecsányira a mindenkori állomáshelyéhez alakított tudatos 

műsorpolitika, amely szórakoztató és adott esetben friss, kortárs anyag is egyben, Krecsányi 

nemcsak azt játssza, amire igény van, hanem kialakítja, felkelti az igényt a kortárs 

drámairodalom legújabb alkotásai iránt is. Egyszerre kínál hagyományosat és modernt, 

műsorán van szinte az egész világirodalom, mindezt összefogott, gondosan kivitelezett 

előadásokban. 1887-ben például külön felkelti a pesti sajtó figyelmét, amikor Jókai Mór új 

darabját (Helvila) nem a Nemzeti Színháznak, hanem az éppen Budán állomásozó 

Krecsányinak adja át bemutatásra. Jókai a Pesti Hírlapban indokolja ezt, nem elsősorban a 

Nemzeti vezetésével, szakértelmével vannak gondjai, hanem a Nemzeti közönségével, ahol az 

állandó bérlők „nem műélvezetet keresni mennek oda, hanem azért mert az psütt, akiknek a 

tapsolás botrány, a lelkesedés shocking, a pisszegés chic, amely lenézi az írót és a színészt 

is”.
88

 Krecsányi közönsége, Jókai szerint is, teljesen más, ők valóban a színházért, a 

műélvezetért járnak színházba. „Ugyanez a lelkes közönség, amelyet csak ő tudott 

összegyűjteni, töltötte meg vidéken is a színházait. Ő kultúrszükségletté tudta tenni a 

színházat.”
89

  

 

Krecsányi kreatív és ötletes menedzser, aki komoly figyelmet szentel annak is, hogy a 

közönsége valóban eljusson a színházába, Temesvárott például szerződést köt a helyi lóvasút 

igazgatójával, hogy a külvárosokból a közönséget kedvezményesen szállítsa a színházba, 

részesedés fejében. Leleményessége a színielőadások megvalósításában is megmutatkozik, 

játszik frissen átadott színházépületekben éppúgy, mint elhagyott szabadtéri színkörökben, 

„udvari színházban”, így nevezi például a beregszászi Csillag vendéglő udvarán felállított, 

gyalulatlan deszkákból összetákolt színpadot, vagy akár vályogfalú, iszapos, sáros földű 

lóistállóban is Sárospatakon, ahol a kíváncsi közönség mindenáron Az ember tragédiáját 

óhajtja látni. A biztos teltházat ígérő előadások reményében Krecsányinak természetesen 

nincs lehetetlen: „Mennyország: a színpad fél hátterében három hordó, lepedővel leterítve, a 

három főangyal részére. A színpad és oldaldíszletek szintén lepedővel bevonva. A 

fenékfüggöny levegődíszlet, vagyis a népszínművekben: puszta. Paradicsom: erdő 

oldaldíszletek, fenéken erdő és erdőív. Paradicsomon kívül: ugyanaz, az erdőív 
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eltávolításával. Athén akropolisza: a fenéken elhelyezett szobaablak. A phalanszter díszletét 

és kellékeit egy asztalon elhelyezett kard, rózsa, stb. képviselte.”
90

  

 

Öltözőasztalként a vályúkat használják a színészek, a közönség a földbe vert cövekekre 

szegezett gyalulatlan deszkákon szorong, petróleumlámpák világítják meg a pókhálós űrt. A 

magyar színházkultúra legősibb és legromantikusabb vándorszínészeti epizódjai ötvöződnek 

Krecsányi életművében a mindenáron színházcsinálás, a szenvedélyesen elkötelezett kultúra 

és műveltségterjesztés, az igényes szórakoztatás, a magyar nyelv megőrzése és ápolása iránti 

elköteleződés jegyében. Mindezt a folyamatos anyagi fenntarthatóság keretein belül. 

Működése azért is egyedülálló a magyar színháztörténetben, mert négy évtized alatt egyszer 

sem jelentett csődöt, a rendezőpéldányaira jellemző pontosság és gondosság uralkodik a 

könyvelésében is, színészei rajonganak érte. Külön szívügye a magyar dráma, folyamatosan 

repertoárján tartja Vörösmarty, Madách, Szigligeti, Katona műveit, de előadja a kortársai 

műveit is, Dóczi Lajos, Berczik Árpád, Gárdonyi Géza, később Lengyel Menyhért és Molnár 

Ferenc darabok is szerepelnek a műsorán. Jellemzően puritán ember, aki minden bevételét 

visszaforgatja a színházba, ezáltal egyre fényesebb kiállítást tud nyújtani a darabjaiban, 

melyhez folyamatosan fejlődő, az új helyzethez mindig igazodó logisztikai érzék is 

szükséges, utaztatja társulatát és díszlet, jelmez, kelléktárát eleinte, parasztszekereken, majd 

hajón, vonaton, átszelve az egész Monarchiát, egyre gyarapodó színházi tárát 1887-ben már 

kilenc vagon szállítja Aradra Nagyváradról, írja az Aradi Közlöny.
91

 

 

Egy ilyen alkotó mellett érik rendezővé Ditrói az 1880-as évek elején Kassán, Debrecenben és 

részese Krecsányi páratlanul sikeres budai szezonjának is. Nem tudjuk pontosan 

rekonstruálni, hogy miket rendez Krecsányi társulatában, minden bizonnyal válogatás nélkül 

kapja a feladatokat, Krecsányi bízik a kompromisszumokat nem ismerő, már ifjú éveiben is 

legendásan „erőskezű” rendezőben. „A Nemzeti Színház egyik fiatal vendége, B… Irma nem 

akarta instrukcióimat követni azzal a megokolással, hogy Pesten nem így volt – azt feleltem, 

hogy márpedig itt így lesz – és nyomatékul akkorát ütöttem tenyeremmel a rendezői asztalra, 

hogy az ijedtségében menten összeomlott.”
92

 Az emlékiratban úgy fogalmaz, hogy ő nem úgy 

rendez, ahogy a többi vidéki rendező, hanem betanítja a darabot. A fenti asztaltörő típusú 

anekdoták – a későbbiekben is sok hasonlóval találkozunk majd – és a visszaemlékezés dőlt 
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betűvel szedett hangsúlyos igéi, jelzői segítenek utólag annak a rekonstruálásában, hogy 

miként képzeljük el gyakorlatban a fiatalkori Ditrói rendezést, mi különbözteti, 

különböztetheti meg a munkáját akár a kisebb kaliberű Mátray Betegh Béla vagy a nála 

kétségtelenül fajsúlyosabb Krecsányi munkáitól. Mindenekelőtt az egységes játékstílusra, a 

természetes megszólalásra, a játszott alak pszichológiailag elemzett ábrázolására és az 

összecsiszolt összjátékra való következetes, kompromisszumokat nem ismerő törekvés. Az 

alatt a kevés idő alatt, amely a korabeli rendezők rendelkezésére állt, egy-egy új bemutató 

kapcsán, a lebonyolítás volt az első rangú szempont. Az ilyen-olyan vándortársulatokból, 

netán gyakran a civil pályáról érkező, vagy akár már a Nemzetiben is játszó színészek 

játékmódjának egymás mellé csiszolására ritkán jut idő. A korabeli, főleg vidéki rendezés 

még nem érzi ezt elsődleges feladatának, Ditróit viszont elsősorban ez érdekli, saját egyre 

inkább tisztuló játékfelfogását akarja minden egyes szereplőn látni és természetesen ez nem a 

leg-zökkenőmentesebb feladat. Ugyanakkor ez a kérlelhetetlenség és állhatatosan az egységes 

játékra való törekvése az, ami egyre szélesebb körben ismertté és elismertté teszi Ditróit és 

avatja a vidék egyik legkeresettebb rendezőjévé, művezetőjévé. Krecsányitól útravalóul kapja 

ugyanakkor a küldetéstudat mellé a színigazgatói pálya fortélyait, a társulatszervezés és 

társulatmenedzselés, mind a mai napig érvényes bölcsességeit. Bár Krecsányi a következő 

„társulatkezelő” instrukciókat épp feleségének adja, amikor egy anekdotája szerint a 

debreceni állomáson búcsúzik tőle, de adhatná akár Ditrói Mórnak is, akivel aznap épp együtt 

utaznak a fővárosba: „…ha a primadonna esetleg szeszélyeskedik, vagy a próbáról késik, ne 

vegyék észre, ne írják fel, mert hirtelen görcsöket kap és lemondja az előadást; ha a tenorista 

reszeli a torkát s panaszkodik, hogy ott kaparja valami, ne lássák, ne hallják, mert hátha talán 

mégis játszik; vigyázzanak, hogy a baritonista ne lumpoljon, a komikus kedéllyel játsszék, ha 

a népszínmű énekes á kontot kér, pedig bizonyára fog kérni, adjanak neki; a karszemélyzet 

mozogjon, élénk legyen, a női kar mosolyogjon…”
93

 

 

A Ditróiban folyamatosan érlelődő vezetői ambíció, azonban többször elsodorja a Ditrói párt 

Krecsányi mellől, egy időre még a Népszínházban is szerencsét próbálnak a frissen 

kinevezett, később a Népszínházat legmagasabb sikereinek csúcsára vezető Evva Lajos 

társulatában, ahol Ditróit csak színészként, ismét többnyire karakter-apa szerepekben 

alkalmazzák, Blaha Lujza partnere is lesz, a jelentős fordulatot azonban egy szegedi ajánlat 

jelenti a számára, amikor is a színház igazgatója művezetőként szerződteti őt. Nagy Vince áll 
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a szegedi társulat élén, aki korábban a Népszínháznál töltött be, titkári, dramaturgi, majd 

rendezői funkciót, a Népszínházban ismerkednek össze Ditróival és vélhetőleg szoros 

barátságba kerül a két fiatalember. Később kolozsvári igazgatósága alatt Nagy Vince operett 

rendezőként segíti majd Ditrói Mórt. A szegedi, jól, de talán túl nagyra szervezett társulat az 

1883-ban megnyílt Fellner-Helmer épületben dolgozik azon, hogy megnyerje a közönség 

szeretetét és bizalmát és főleg folyamatos jelenlétével biztosítsa a színház működőképességét. 

A szegedi színház történetet aprólékos részletességgel feldolgozó Sándor János
94

 napra 

pontosan végigkíséri, milyen jellegű financiális gondokkal küzd az 1884-es év végére jelentős 

anyagi hátrányba került igazgató, hogy próbálja túlélni az új épület megnyitásával plusz 

költségeket felhalmozó színház mindennapjait, hogyan próbál előremenekülni és egyre 

nagyobb és díszesebb kiállítású előadásokat produkálni. Ezzel persze újabb anyagi zavarba 

kerülve, miként jut arra az elhatározásra, hogy Kolozsvárra utazzon és onnan Az ember 

tragédiája jelmezeit és ruhatárát kölcsönkérje, hogy azokban hozza színre Madách művét, 

feltöltve a remélt bevétellel a színház pénztárt. Az üzlet megköttetik, és a színházban 

elindulhatnak a próbák, a rendező, Ditrói Mór. 

 

„A fővárosi bemutató sikere kedvet adott a vidéki színházigazgatóknak, hogy kövessék Paulay 

Ede példáját. Nagy-Magyarország minden számottevő városának színpadán életre kelnek a 

nagy drámai költemény alakjai.”
95

- állapítja meg Németh Antal, és valóban, a Tragédia 

végigfut az országon, 1883 és 1889 között színre kerül többek között Debrecenben, Aradon, 

Kolozsváron, Kecskeméten, a szegedi bemutató sorrendben a 10. A mű népszerűsége 

egyszerre keresendő pusztán irodalmi jelentőségében – a kortársak évekig kételkedtek 

színpadi megvalósíthatóságában – hiszen az 1880-as évek közepére „a Tragédia az általános, 

a középiskolai és a felsőoktatási tananyag része lett. Ekkortól a magyar tankönyvek és 

forrásmunkák részletes áttekintést nyújtottak Madách életéről és a szövegről, illetve gyakran 

tartalmaztak a szövegből kiemelt részleteket, amelyet a diákoknak kívülről meg kellett 

tanulniuk”
96

 és az eredetileg színpadra vitt Paulay rendezés gazdag vizuális élményt nyújtó 

kiállításában. Bár Paulay Ede színháza alapvetően szöveg központú színház, Az Ember 

tragédiája színrevitelénél már nem hagyhatta figyelmen kívül azt, hogy a közönség vizualitás 

iránti igénye folyamatosan növekedett, többek között Molnár György nagy látványossággal 

színre vitt budai színkör-béli és nemzeti színházi rendezéseinek köszönhetően, másrészt pedig 
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eleget kívánt tenni a korszak legmodernebb színházi törekvésének, a meiningenizmusnak is. 

„Így a kor meghatározó történeti –historikus színházi trendje és a mintaként szolgáló bécsi 

Burgtheater is a vizualitásra és a látványosságra épülő produkciókat részesítette előnyben, 

ami arra sarkallta Paulayt, hogy kövesse az általuk alkalmazott gyakorlatot.”
97

  

 

Az ember tragédiájának vidéki színrevitelei mindenben igyekeztek ragaszkodni a Paulay-féle 

előadáshoz, természetesen leginkább a gazdag kiállítású történelmi képek tekintetében. Az 

ember tragédiája tehát, amely irodalmi és teátrális szempontból is kiemelt fontossággal bírt a 

korszakban, a vidék kasszadarabja lett. Mindenki látni akarta az előadást, amely minden 

eddigi képzeletet és elvárást felülmúló látványossággal kecsegtetett azon túl - ismét csak Imre 

Zoltán kiváló tanulmányát idézve – hogy ezen egyetemes tartalmakat felmutató darab „a 

nemzeti történelem explicit hangsúlyozása nélkül biztosíthatta a magyarság európai 

integrációját, a nemzeti önkép (európai) reprezentációját, sőt alapul szolgálhatott a Kárpát-

medence többi népe feletti kultúrfölényhez is.”
98

 

 

A várakozás tehát Szegeden is óriási, a helyi sajtóorgánumok egymással versengve 

igyekeznek tájékoztatni a publikumot a készülő produkcióról. A bemutatót 1884. december 

27-re tűzi ki a színház, december 21-től folyamatosak a tudósítások, a szokásoktól eltérően, a 

főpróbára is bejuthatnak a sajtó képviselői. A színház rohamtempóban dolgozik, december 

21-én teszi közzé a felhívást a Szegedi Napló, miszerint „Az ember tragédiája” első 

felvonásában, amely a mennyországot ábrázolja, az angyalok karához 40-50 kisebb 

leánygyermekre lévén szükség, fölkéretnek mindazon szülék, kik 4-12 éves leánykáik fellépését 

hajlandóak megengedni, e végből a titkári irodában jelentkezni szíveskedjenek.”
99

 Tehát hat 

nappal a premier előtt, még 50 gyerek hiányzik, a rendezést természetesen nem kis 

pluszfeladat elé állítva, a gyerekek kiválogatásával és beállításával. Megtudjuk a Szegedi 

Híradó december 23-i beharangozójából, hogy a díszleteket Beckóy János kolozsvári 

díszletfestő készítette, illetve hogy a ruhák egy része Szegeden készül, egy része Kolozsvárról 

érkezik majd, valamint hogy „ az előadásban a színház összes személyzete részt vesz, s a 

zenekar is lényegesen meg lesz erősítve. A darab technikai nehézségének könnyítésére az 

igazgatóság a kolozsvári Nemzeti Színház főgépészét elhozatta, ki személyesen fogja az 
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előadás technikai részét vezetni.”
100

 A teljes létszám, a személyzettel együtt kétszáz fő. Ditrói 

így emlékszik: „ A rendezés nehéz feladata nekem jutott. Sietni is kellett. Megindultak a 

próbák és folytak egész napon át. A társulat lelkes buzgalommal, szívvel-lélekkel dolgozott. 

Sikert akartunk minden áron. Éreztük, hogy az igazgató létérdekéről van szó, - melyhez 

hozzákapcsolódott a színtársulat egzisztenciája is. Tíz nap alatt már teljes volt az 

összjáték.”
101

  

 

Az összjáték, melynek részese többek között nagyszámú helyi katona statisztéria is, akiket a 

betanítás után a parancsnokság egyszerűen lecserélt, mert másnapra mondjuk lőgyakorlatra 

voltak beosztva, így a színházhoz teljesen új „képzetlen” egységeket vezényeltek, további 

emberfeletti nehézségek elé állítva a komoly nyomás alatt álló rendezőt. Az összjáték, amely 

nyilvánvalóan a szegedi színház és természetesen az eddigi Ditrói életmű csúcsteljesítménye, 

a járások, a képváltások, a nagyszámú személyzet, a zenekar összehangolása – fogadjuk el az 

emlékirat tényét, mindössze tíz nap alatt. A rendezést összességében dicséri a sajtó, a Szegedi 

Napló szerint: „…igazi életet láttunk a színpadon is, kivált a tömeges jelenetekben, 

amelyeknek rendezése különös dicséretet érdemel. Mesterség az, és kiváló előny, amit 

megfigyelhettünk itt, hogy a látszólag nagy chaosból a maga valóságában és eredetiségében 

bontakozik ki minden egyes alak. A kifogástalan rendezés ez előnyéhez járul még hozzá a 

fényes kiállítás.”
102

  

 

A legszkeptikusabb hangok is elismerik, hogy a színház társulata – Ditrói vezényletével – 

valami egészen különlegesen magas színvonalú, látványos előadást produkált, „ a rendezés 

sok és gondos fáradozásról tett tanúbizonyságot”
103

 

Ditrói Évája Hunyady Margit, akivel már Aradon együtt játszottak, most rendezi őt először, 

de nem utoljára, Hunyady Margit is követi majd Ditrói Mórt Kolozsvárra, majd a 

Vígszínházba is. A sajtó rajong érte, az „előadás központja, sikerének főrészese.” Az érzékeny 

és művelt színésznő alaptagja Ditrói folyamatosan bővülő „virtuális” társulatának. Csakúgy, 

mint ezekben az években még Hunyadi férje, Szathmáry Árpád a jeles komikus és 

jellemszínész, aki Ditróinál Szegeden mint Luther és mint pátriárka nem tud kilépni a 

közönségnek kedves szerepkörből így őt a publikum „mosolyogva, sőt nevetve fogadja”.  
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Ádámot a fentebb már említett Krecsányi tanítvány Somló Sándor adja – ezekben az években 

Aradon és Temesváron is ő játssza majd a szerepet – egészen a negyedik képig, amikor is 

szívfogás kapja el. A premier leáll. „Szünet. Jönnek az orvosok, minden módon igyekeznek 

Somlót talpra állítani. Végre kimondják a lesújtó szót: a művész nem folytathatja a szerepét. 

(…) Az ügyelő odahajol a direktorhoz és halkan mondd neki valamit. Nagy Vince meghőköl, 

reám néz. Az ügyelő hozzám jön. 

- A főrendező úr talán átvenné a szerepet, folytathatná az előadást. 

- Hogy gondol ilyet, megbolondult? 

Megszólal Nagy Vince is halkan, vontatottan: 

- Talán, ha lehetne… ha megtenné… 

- Nem lehet, ez képtelenség – belesülök, hiszen már egy éve nem voltam színpadon. 

- Akkor hát húzzák szét a függönyt. Jelentsék: az előadás elmarad. 

A díszítő már megfogta a kis függöny léc fogantyúját… a függöny meglebben… 

- Megálljon!...eljátszom a szerepet.”
104

 

 

És eljátssza, súgó után, a kollégák segítségével, úgy-ahogy. A premier recenziói dicsérik is, el 

is marasztalják játéka miatt, de megmenti a premiert, Nagy Vincét, a társulatot, az ünnepi 

alkalmat.
105

 Ezzel a romantikus színházmentő gesztussal zárja le belső konfliktusát Ditróiban 

a színész és a rendező, így búcsúzik, egy nagy beugrással a színész Ditrói és adja át végleg a 

helyét a rendező Ditróinak.
 106

  

Ditrói Tragédia rendezésével tökéletesen megfelel a kor elvárásainak, festett díszletek előtt, 

hiteles történelmi miliőt megidézve, jól szervezett tömegjeleneteket és egymáshoz csiszolt 

mozgásokat, képeket rendezett, a játékstílus minden bizonnyal egyfajta átmenet a szavalás és 

a természetesebb hangvétel között – színésze válogatja – a képek után a képnek megfelelő 

történelmi kosztümökben, maszkokban a szereplők operai módon meghajolnak.
107

 Ditrói hűen 

követi az előadás Paulay kánonját. A siker nem marad el, teljesen eladott házak biztosítják a 
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színháznak a pillanatnyi túlélést, Ditróinak pedig az egyre növekvő rendezői és művezetői 

hírnevet.  

 

A szegedi színház sorsát egy tragikus színházi tűzeset pecsételi meg egy időre, így a Ditrói 

pár Sopronba szerződik, Jakab Lajos társulatához, ahol már szintén kizárólag rendezőként 

működik, újra színpadra állítja Az ember tragédiáját – talán éppen ezért hívja őt Jakab a 

társulathoz – nyilván szerényebb külsőségekkel, de egy annál nagyobb sztár főszereplésével. 

Németh Antal sem említi tanulmányában Az ember tragédiája vidéki megjelenései között, 

hogy Évaként a soproni közönség Jászai Marit láthatja 1885. november 23-án.
108

 Jászai Mari 

a pesti bemutatón kívül (1883. szeptember 21.) egyedül a kolozsvári, E. Kovács Gyula 

rendezte Tragédia bemutatón (1884. február 27.) lép fel Németh Antal szerint és miután 

„Jászai Mari vidéki szerepei egyelőre rekonstruálhatatlanok”,
109

 úgy biztosra vehetjük, hogy a 

soproni bemutató kiemelt jelentőségű esemény a város életében, de Ditrói szakmai 

megítélésében is fontos szerepet játszhat. Jászait rendezni egy Tragédia bemutatón – 

pontosabban elrendezi körülötte az előadást, úgy, hogy a tragika zavartalanul tündökölhessék 

– minden bizonnyal nem kis teljesítmény, talán Jászai Mari azért is
110

 vállalta el a 

vendégszereplést, mert Ditrói neve már garancia volt számára, talán vihette jó hírét a 

fővárosba is ezután. Ezek csak feltevések, mindenesetre Jászai három napos soproni 

vendégjátéka nagy siker, bár a tudósítás szerint: „a tragédia előadásán a közönség sehogy 

sem akart felmelegedni, inkább a parókák érdekelték és csak kevesen méltányolták Éva 

szerepének sokoldalúságát. Ezen se lehet csodálkozni, írja tovább, mert a kitűnően rendezett 

előadást a balsors üldözte, hol a függöny ficánkolt, föl-le, odacsípve a „halott” Ditróinét,
111

 

aki nyomban feltámadt, hol a koszorúra csapódott, s csak a szalag rojtja kandikált kifelé, 

majd meg Ádám prémnadrágja bomlott fel és kilátszódott a paradicsomi trikó.”
112

 Ádám 

szerepét Fenyvesi Emil alakítja, aki méltó partnere Jászainak, és komoly partnere Ditróinak; 

őt is viszi magával Kolozsvárra és részese lesz a Vígszínház sikereinek is majd 30 éven 

keresztül. 
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Egyre nyilvánvalóbb, hogy Ditrói vezetői és rendezői ambíciói, egy saját színház, saját 

társulat élén teljesedhetnének ki leginkább, még soproni tagként pályázik az újjáépített 

szegedi színház igazgatói posztjára. „A Városi Tanács határozatot hoz arról, hogy a leendő 

színházat három évre, pályázat útján adják ki, a színigazgatótól 5000 forint biztosítékot 

kérnek”.
113

 Kilenc pályázat érkezik, a nyertes Aradi Gerő, debreceni igazgató. Ditrói itt még 

nem kap bizalmat, még nem emelkedik ki az erős és gyakorlott mezőnyből (Gerőffy Antal 

temesvári, Bogyó Alajos, győri, Jakab Lajos soproni, Sághy Zsigmond nyitrai és Tóth Béla 

szabadkai színigazgatók, valamint a tavalyi színész kedvenc Somló Sándor, ő azonban később 

visszavonja pályázatát. Versenybe száll még Mosonyi (Manns- berg) Károly, a város szülötte, 

aki Szegeden kezdte igazgatói pályafutását 1870-ben, ám jelenleg társulattal nem 

rendelkezik.)
114

 Visszaemlékezései szerint Aradi Gerőtől ajánlatot kap ugyan, hogy 

művezetőként csatlakozzon hozzá és egy idő után átvehetné tőle a társulatot és a színház 

vezetését, mert ő hamarosan visszavonulni készül, Ditrói mégsem fogadja el a csábító 

ajánlatot, mert vezetésével az időközben Jakab Lajos által elhagyott soproni társulat tagjai 

azon kezdtek el fáradozni, hogy konzorciummá szerveződnek, és megalakítják a Thalia 

Színészszövetkezetet. A konzorciumi forma azt jelentette, hogy a társulat tagjai egyforma 

arányban részesednek majd a bevételből, a társulat, bár a művészeti vezetést Ditrói vállalja, 

demokratikusan működik majd. A függetlenségére oly büszke Ditrói így tulajdonképpen saját 

társulata élén vág bele a színházcsinálásba, eleinte Veszprémben, majd Szabadkán játszik, a 

bevételt otthonról kapott családi támogatással kiegészítve.  

„Hogy a társulatot ki tudjuk „mozdítani”, megint csak kolozsvári atyafiságomhoz fordultam 

és a tőlük kapott 2000 forinttal vergődtünk be Szabadkára. Természetesen ez az összeg végleg 

elveszett.”
115

  

 

Szabadka része az ország színházi vérkeringésének, a vidék majd minden igazgatója 

megfordul itt a társulatával, az 1886-os idényt októberben a Thalia Színészszövetkezet nyitja 

meg a „Csókon szerzett vőlegénnyel” valamint Ditrói Mór külön ez alkalomra írt 

Prológusával, melynek teljes szövege nyomtatásban fennmaradt.
116

  A verses játékban 

allegorikus alakok, Thalia, Genius, a Költő és maga Szabadka városa szerepelnek. A helyszín 
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sziklás kopár vidék, ahol Thalia az esti fényben lassan jő és szavalni kezd hontalanságáról, 

egykori dicsőségéről: 

„Most szívemből kihalva már a láng, 

S bár szertebolygom szeretett hazánk; 

Nem hirdetek már szépet és nemest- 

Koldus vagyok, ki csak kenyért keres.” (részletek) 

 

 Csatlakozik hozzá Genius, a mindenkori alkotás ihletője: 

„S midőn a nép, emelve hősi kart, 

A költő felharsogta a szent „Talpra magyart!” 

Én súgtam azt, hogy rabok nem leszünk, 

Én is jelen valék a szóban: esküszünk! 

Ha hőn szeretsz, frigyet kötök veled, 

Szolgálni híven drága nemzeted!” 

 

Megjelenik a Költő is, aki a magyar nyelv, a magyarul alkotás eszméjét hirdeti. 

„Egy ezred éve, hogy e föld hazánk, 

Egy ezred éve, süt magyar nap reánk, 

Magyar lég lenget itt háromszín lobogót: 

Legyen hát mindenütt, népem magyar a szód! 

Ez áldott munkát gyorsan végezni 

Oh Genius, sietve jer velem. 

Meg fogja azt mindenki érteni: 

Nyelvében él s virulhat nemzetem!” 

 

Genius óva inti a Költőt: nem lehet egy nap alatt, csak erőszakosan elvégezni azt, amihez 

lehet, hogy egy évszázad is kevés, türelemmel kell viseltetni más nyelvek, kultúrák iránt. 

„Nem idegen mind s ellened – azért 

Hogy más nyelven imádja istenét! 

Hogy dús siker kísérje léptetek: 

Utat mutatok, merre menjetek. 

Amott a város: neve Szabadka! 

A művészetnek boldog otthona. 

Javakba dús, de szíve gazdagabb, 
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E drága szívet hódítsd meg magadnak; 

Bár sok közülük más nyelvet beszél 

Egy sincs közöttük, aki hazát cserél.” 

 

Végül Szabadka városába megérkezve, a város büszkén és meghatottan fogadja a Költőt és 

Thaliát, akik készek a nagy misszióra: magyar kultúrával meghódítani a várost. 

„Szabadka: Régóta várlak, isten hozott! 

Vedd birtokodba ezt a templomot! 

Nagy, szent kötelmek várnak itt reád, 

Szívből fakadjon hát minden szavad, 

Taníts szeretni nemzetet, hazát, 

De a művészet is viruljon általad. 

Költő: E frigykötésnek halk visszhangjaként 

Lantom, Szabadkát dallal ünnepeld! 

Áldás kövesse mindenik lakóját, 

Legyen e város dicső, ünnepelt! 

S míg Thalianak tündérdallamán  

a testvérajk itt magyar szót tanul: 

Egyetértés, barátság, szeretet: 

Kapcsoljon egybe válhatatlanul. 

Szabadka: Szentelt frigyünkben ég légy velünk! 

Szálljon az Úrhoz lelkes énekünk! 

Hisz érzi, vallja, minden hű kebel, 

A nagyvilágon e kívül, nincsen számodra hely, 

Áldjon, vagy verjen sors keze, 

Itt élned, halnod kell!” 

Végül a teljes személyzet elénekli a Szózatot. 

 

Az alkalmi verses játék sok egyéb mellett tanúbizonyságot tesz Ditrói lendületes és fanatikus 

küldetéstudatáról, amely tökéletesen rárímel a magyar romantika fő törekvésére a magyarság 

és a nemzeti hagyományok ápolására. A költeménynek nincs igazán egyéni hangja, 

Vörösmarty, Ábrányi Emil, Petőfi, Madách érzetek és fordulatutánzatok uralják, de kihallani 

mögüle – Paulay és Krecsányi szelleméhez hűen - a kortárs színházcsinálót, aki nem csak 

sikerre vágyik, hanem valóban hisz a közönség és a közösség szellemi felemelésének 
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lehetőségében, a kultúra lélektisztító hatásában, és színművészete csak eszköz a fenti célok 

elérésében. Tetten érjük továbbá a Ditróiban késő öregkoráig ott bujkáló költőt, akit folyton 

kísért a verses megszólalás, legyen az műfordítás, alkalmi prológ, születésnapi köszöntő vagy 

összegző elégia. A költői hang, amit ezekben a mára talán megmosolyogni való sorokban 

hallunk a legkorábbi Ditrói hang, amit rekonstruálhatunk. 

 

 A társulat, amely Sztupa Andor, volt igazgató könyv és ruhatárát bérelte, tovább növelve 

ezzel a költségeit, talán lehetett volna hosszabb életű vállalkozás, hiszen – Ditrói leírása 

szerint - jól sikerült szabadkai évadjuk után az aradi színházat is megpályázták, kinőhette 

volna magát megerősödött financiális állapotban a magyar vidék egyik Krecsányi szintű 

társulatává, de erre már nem került sor, hiszen egy Budapestre szólító sürgöny mindent 

megváltoztatott.
117

 

„Bölöny József, Nagyváradról jó barátom – azzal a hírrel fogadott, hogy a kormány őt fogja 

kinevezni a kolozsvári Nemzeti Színház intendánsává. Ebben már megállapodtak. Ő arra 

gondolt, hogy én legyek a bérlő-igazgató – a kormánynál az anyagi garanciát és rizikót ő 

vállalja értem. Ő lesz az intendáns, én az igazgató. Rendelkezésemre bocsátja a szükséges 

tőkét, viseli az esetleges deficitet, felerészben osztozunk a nyereségen – ha lesz. A színház 

művészi vezetésében szabad kezet enged. Hát kapott-e még valaki ilyen fényes ajánlatot?”
118

 

 

A fényes ajánlat, melyet természetesen nem lehet visszautasítani így elszólítja, pontosabban 

hazahívja Szabadkáról a Ditrói párt és lezár egy korszakot a magyar színháztörténet szerint 

tulajdonképpen még csak most kezdődő művészi pályán. A vidéki színházaknál töltött 

gyakorlati évek, a „vándorlás” éveinek útkereső, romantikus epizódjai, melyek már 

előremutató színházi igényekkel ötvöződnek a színészetet egyértelműen rendezésre, 

művezetésre cserélő és műfordítóként is működő
119

 Ditróiban, olyan tapasztalati tőkével 

vértezik fel őt, hogy valóban készen áll arra a feladatra, hogy Paulay Ede, a nagy példakép 

nemzeti színházi aranykorának vidéki követőjeként nevéhez fűződhessen a kolozsvári 

Nemzeti Színház 19. századi aranykora. 

 

                                                      
117

 Az aradi igazgatói posztot Krecsányi Ignác kapta végül. 
118

 Ditrói i.m. 84.  
119

 A már említett René király lánya mellett 1883 februárjában színre kerül Aradon Johann Strauss: A királyné 

csipkekendője című operettje, melynek librettóját Ditrói fordítja, 1902 októberében pedig Adolf Willebrandt: 

Fabríciusz lánya című darabja szintén Ditrói Mór magyarításában. (Piroska Katalin-Piroska István i.m. 487, 493, 

608.) 
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Ditrói Mór Nemzeti Színháza (1887-1895) 

 

 

A kolozsvári aranykorról, amennyiben elfogadjuk a visszaemlékezések, valamint az eddig 

megírt színháztörténetek nagyjából egybehangzó minősítését, valójában nagyon keveset 

tudunk. Pedig a Ditrói jelenség, az eddigieknél teljesebb megértéséhez leginkább kolozsvári 

igazgatói évein keresztül juthatunk, az itt eltöltött nyolc évad szakmai működésének elfelejtett 

csúcsteljesítménye. A magyar színháztörténet Ditróival foglalkozó passzusaihoz képest a fenti 

megállapítás tekinthető szentségtörésnek is akár, hiszen természetesen a budapesti Vígszínház 

igazgatói pozíciója és ottani tevékenysége kapcsán jegyezte fel és valamennyire meg a nevét a 

magyar színháztörténet írás. A később részletesen tárgyalt vígszínházi évek eredményei és 

revelációja számomra sem megkérdőjelezhetőek, de ez az írás egyértelműen feladatának 

tekinti, hogy az oly kevés megmaradt színháztörténeti és színháztudományi szempontból 

hasznosítható információ alapján mégis kiemelt helyre emelje a Ditrói életműben a kolozsvári 

korszakot. 

A legfontosabb, amit meg kell jegyeznünk Ditrói Mór kolozsvári ciklusával kapcsolatban, 

hogy a kinevezésével szabad kezet kapott a színház összes művészeti ügyeinek intézésében. 

Szerződtetés, darabválasztás, műsorpolitika, mind-mind Ditrói egyszemélyes hatáskörébe 

tartozott, Bölöny József intendatúrája alatt is, de később, bérlőigazgatói minőségében pedig 

már egyértelműen. Némiképp sarkítva ugyan, de ez a színház teljesen Ditrói színháza, a 

Vígszínház pedig egy gazdasági érdekcsoporté, amelyben Ditrói Mór művészeti vezetői 

posztot lát el.  

 

Igyekszem felvázolni tehát a kolozsvári színház műsorpolitikai tendenciáit, játékrendjét, 

társulati felépítését. Vizsgálom a periódus legfontosabb eseményeinek számító Shakespeare 

és magyar dráma ciklusokat, valamint a pontosan a Ditrói igazgatása alá eső centenáriumot, 

az erdélyi magyar nyelvű színjátszás 100 éves évfordulóját. Ez a korszak nyújt lehetőséget 

egy mára teljesen - vajon tényleg teljesen? - elfeledett előadástípus a megvizsgálásához; 

Ditrói élőképrendezésein keresztül megpróbálom rekonstruálni ezt a színházi formanyelvet. 

Feltérképezem távozásának lehetséges okait és végül elkezdem keresni a választ arra a 

kérdésre, hogy mit visz valójában magával Kolozsvárról Budapestre 1896-ban, 

egyetérthetünk-e a kiváló igazgató és rendező utód, Janovics Jenő azon megállapításával, 
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miszerint „a Vígszínház első, diadalmas éveiben nem volt más, mint a Budapesten 

megelevenedett Farkas utcai színház.”
120

  

 

 

A lehetőség 

 

A Ditrói Mór kolozsvári tevékenységét megelőző időszak egyáltalán nem probléma mentes a 

színház életében. Mint azt a korábbiakban is láttuk, a színház élén sűrűn váltják egymást az 

intendánsok, igazgatók, a színház anyagi körülményei sem rendezettek, az állami szubvenció 

ellenére, főleg a közönség és a színpad egyre növekvő igényei miatt folyamatos anyagi 

gondokkal küzd. Az események megismerhetők Janovics Jenő kötetéből, valamint Ferenczi 

Zoltán: A kolozsvári színészet és színház története című kötetében is kimerítő részletességgel 

ír az időszakról, de a Ditrói Mór szempontjából fontos közvetlen előzmény, hogy az aktuális 

intendáns, gróf Eszterházy Kálmán felállít egy öt tagú színházi választmányt, akit 

felhatalmaz, hogy kössön szerződést 3 évre egy megbízható igazgatóval. A kiírt pályázaton -

1885-ben járunk - egy éppen Kassán regnáló igazgató, Csóka Sándor nyer, akiről hamar 

kiderül, hogy nem lesz alkalmas a feladatra. „Csóka megkezdvén működését, sem ő nem 

ismerte a kolozsvári közönséget, sem ez őt nem bírta kedvezően fogadni. Így már 1887. január 

végére oly pénzzavarokba jutott, hogy a tagok kijelentették, ha nem adja ki a fizetéseiket, nem 

játszanak, s ez tényleg meg is történt.”
121

  

„Csóka kifogástalanul becsületes ember volt, de a vidéki vándortársulatok után szokatlan volt 

neki ez az előkelő környezet. Halkszavú, lágy, erélytelen ember, aki fölött alighogy munkához 

kezdett, összecsaptak a hullámok”
122

  

 

Azért idézem a korszak két krónikását ilyen részletesen, erről a színháztörténetből tényleg 

minden szempontból kifelejtett igazgatóelődről, mert így talán világosabban látszik, hogy a 

pénzügyi zavarokon és az intendánsi pozíciókban tetszelgő, gyorsan cserélődő arisztokratákon 

túl egy sokkal égetőbb hiány mutatkozik a színházban; egy erélyes és következetes művészi 

vezető, aki bírja a társulat és a közönség bizalmát is.  

 

                                                      
120

 Janovics Jenő i.m. 180. 
121

 Ferenczi i.m. 501. 
122

 Janovics i.m. 177. 
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Nem hoz megoldást a társulat tagjaiból verbuválódott konzorcium típusú vezetési forma sem, 

valamint a belügyminiszter sem hajlandó eleget tenni a város és a különböző vezetői 

konstrukciók régi óhajának, hogy teljesen állami kezelésbe vegye a színházat, így tovább 

folyik a vezetőkeresés. Egy olyan intendánsra van szükség mindenekelőtt, aki hajlandó saját 

anyagi forrásait is a színház rendelkezésére bocsájtani, ha az állami szubvenció nem lenne 

elegendő. Tisza Kálmán belügyminiszter meg is találja ezt a személyt, a kormánypárthoz 

feltétlenül hű, de nem sok politikai ambícióval megáldott országgyűlési képviselőjében, 

Bölöny Józsefben. Bölöny tekintélyes erdélyi nemesi család sarja – Deák Ferenc 

unokahúgának férje – elkötelezett színház és kultúrapártoló személyiség, jogvégzett ember és 

úri passzióból még költő is, az Atheneumnál jelenik meg 1897-ben Vadvirágok című 

verseskötete, melyben népies hangulatú, de legkevésbé sem egyéni hangú lírai 

szárnypróbálkozásait gyűjti össze. Színházvezetői ambíciói nincsenek, megelégszik az 

intendánsi állással járó előkelő társadalmi pozícióval, melyhez egyaránt asszisztál a történelmi 

arisztokrácia és a színészvilág. Így hát Bölöny legfontosabb és az utókor számára is 

kiemelkedő jelentőséggel bíró színházi döntése az, hogy megírja azt a bizonyos sürgönyt 

korábbi jó barátjának, Ditrói Mórnak, amiben megkínálja őt a színház igazgatói posztjával.  

 

Mint a korábbiakban láttuk, Ditrói karrierje magabiztosan formálódik ugyan saját 

vándortársulata élén, de az állandó pénzügyi gondok miatt könnyen lehet, hogy nem 

teljesedhetett volna ki; Ditróiból hiányzott, de legalábbis kevésbé volt meg az a Krecsányiban 

meglévő pénzügyi érzék, mellyel a nulláról építette fel a komoly apparátust megmozgató 

színházi vállalkozását. A kolozsvári színház állami szubvenciója és Bölöny 

felelősségvállalása ezzel szemben biztos védőhálót nyújtott Ditrói művészi ambícióinak. 

1887. július 16-án kötöttek szerződést, amely három évre, 1890 szeptemberéig szólt és 

melynek néhány részletét is ismerjük. A szerződés szerint „ a színház szerelvényeit évi 1500 

forinttal gyarapítja, a megszerzett darabokért és az anyagokért a szerződés lejártával 33 1/3 

% kárpótlást kap az alapból s díszlet és ruhatári szerzeményeit a színház 50%-os kárpótlással 

megtarthatja.”
123

 A művészi szabad kéz mellé tehát személyes anyagi biztonság is járul, ha 

folyamatos és sikeres a működés... 

Ditrói Mór egy meglehetősen zilált és a korábbi igazgatójukat lényegében ellehetetlenítő, 

rosszkedvű társulattal találkozik, köztük a legendás E. Kovács Gyulával vagy Szentgyörgyi 

Istvánnal, Ivánfi Jenővel, a XIX. század meghatározó színészegyéniségeivel. Egy olyan 
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 Ferenczi i.m. 502. 
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társulattal, melynek nagy részét jól ismeri, hiszen nyolc éve még tag volt itt, kicsi és közepes 

öreg szerepeket játszó fiatal névtelen. Az újdonsült igazgató bemutatkozásul egy, a színház 

által korábban már játszott darabot választ, remélve legalább a meglévő szövegtudást, a 

próbákra szánt 4 nap(!) alatt
124

 minden bizonnyal a munkamódszerét szeretné minél 

hatékonyabban megismertetni az őt kissé kétkedően fogadó színészekkel. A választott mű egy 

Dóczi Lajos vígjáték, Az Utolsó szerelem, egy romantikus, könnyed, verses darab, Nagy Lajos 

korában játszódó szerelmi kavarodások ártatlanul bonyolódó játéka. A darabválasztás talán 

csak annyiban fontos, hogy egy olyan művet választ, ami több mint valószínű, hogy a 

közönség körében tetszést arat majd.  Dóczi Lajos mára már színpadjainkról eltűnt vígjátékai, 

a XIX. század végi közízlést elegánsan és szellemesen szolgálják, darabjai divatosak, műsorra 

tűzésük biztos siker, első és Európa több színpadán is sikert arató vígjátéka, A csók, a Nemzeti 

Színház egyik legnagyobb, telt házas sikere.
125

 A huszadik század eleji markáns irodalmi és 

drámairodalmi megújulások persze rögtön háttérbe szorítják, sőt megmosolyogják, „Ady 

Endre például reménytelenül ártatlan, hófehér írónak nevezte, s egy ízben gúnyosan írta, 

hogy magára mért penitenciául elolvasott még egy Dóczy drámát.”
126

  

Az első színpadi próba, melynek részletes felidézését Ditrói is fontosnak tartja 

emlékirataiban, valódi mérföldkő Ditrói pályáján és ezzel együtt a kolozsvári Nemzeti 

Színház életében is. A színpad szélén őgyelgő, jelenésre váró kollégákat a takarásba küldi, a 

színdarabot hangosan felolvasni kezdő színpadon álldogáló súgót leküldi a súgólyukba, a szó 

mindenféle értelmében REND-et tesz a próbán, és ami talán a legfontosabb, instruálni kezdi a 

szövegüket a súgó után így-úgy elszavaló-elmakogó színészeket.  

 

„ - Holnapra urak, teljes szereptudást kérek. Szereptudás nélkül nem lehet játszani.- Rendezői 

tisztemhez híven, utasításokat is adtam a szereplőknek, hogy ide vagy oda lépjenek, meg hogy 

milyen kifejezéssel mondják szerepüket. Egyik-másiknak meg is magyaráztam, hogy milyen 

alakot személyesít.
127

  

 

Eddig is dolgoztak természetesen jelentős alkotók, meghatározó színházművészek a 

kolozsvári társulatban, a társulat élén, akadt hosszabb ideig regnáló művészi ambíciójú 
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 „Szeptember elsejére tűztem ki a bemutató előadást, augusztus 27-re az első próbát.” Ditrói i. m. 90. 
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 Hadd érjen meg egy lábjegyzetnyi hozzáfűzést itt az az érdekes egybeesés, hogy egy Ditrói igazgató-utód, 
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mutatkozik be rendezőként: Marton László 
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 Hegedűs Géza: A magyar irodalom arcképcsarnoka. Dóczi Lajos címszó. 

http://mek.oszk.hu/01100/01149/html/ letöltve: 2014. december.1. 
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intendáns, igazgató, művezető, de Ditróival a XX. századi értelemben vett rendező jelenik 

meg a színházi próbán. Rendező, aki mindenek előtt egységes stílusban működő, összjátékban 

kiteljesedő társulatban gondolkodik, akinek iránymutatásai egyaránt érvényesek mindenkire, 

nem kivételez nagynevű kollégával, vagy névtelen súgóval, instrukciói a drámai alapanyag 

szolgálatába állítva, meghatározott vezérelv mentén, az alakok belső motivációit tisztázni 

szándékozó útmutatások. Ditrói kockáztat, hiszen évtizedes szokásokat rúg fel például azzal, 

hogy a színház „sztárjainak” instrukciókat ad a szerepükre vonatkozóan; az első próba híre 

hamar terjed és a helyi lapok azonnal meg is találják, miszerint egy fiatalember, aki nemrég 

még jóformán segédszínésze volt a kolozsvári színpadnak, „hogyan merészkedik rendezői 

minőségében utasításokat adni egy E. Kovács Gyulának, aki a kezdőnek rendezője volt, egy 

Szentgyörgyinek. Ezt az arroganciát a színház felsőbb hatósága nem tűrheti el és a közönség 

felbuzdulása lehetetlenné fogja tenni a színház hagyományait megsértő igazgatót.”
128

  

 

Mi az a hagyomány, amelyet Ditrói megsért, azaz felülírni próbál? Minden bizonnyal egyfajta 

jobban, vagy rosszabbul elrendezett szövegfelmondás, amit többnyire a vezető 

színészegyéniség és az ő játéka, aurája köré szervez az aktuális művezető, vagy maga a vezető 

színész. A szólisták hagyománya, akik, ha kellő orgánummal és technikai tudással 

rendelkeznek, átadják ugyan az előadott drámai anyag főbb tételeit, de az előadás egésze, 

legalábbis mai fogalmainkkal élve, nagyon sok tartalmi és formai hiányt szenvedhet. Ditrói fő 

törekvése, hogy a sok egyéni, illetve egyénieskedő hangot, köztük az emblematikus színészek 

jelenlétét sikeresen involválja egy hatékony társulati létezésbe.  

„Bár elismerte a nagy tehetségeket, és mindent megtett, hogy azok minél gyakrabban és minél 

jobban érvényesülhessenek, nem tűrt semmi egyéni szeszélyt, hatalmaskodást, 

fegyelmezetlenséget senkitől. Szigorúságával, amely gyakran kíméletlen volt, de sohasem 

igazságtalan, pár év alatt elérte, hogy a nagy egyéniségek kezdtek fegyelmezett együttesbe 

beleolvadni, s mind jobban rendelték alá magukat a rendezői vezetésnek”
129

  

 

A fenti idézet Tóth Imrétől, a Nemzeti igazgatójától (1908-1916) származik, aki elődje, 

Paulay Ede munkáját jellemzi így. Ditrói rendezői és társulatvezetői erényei a kolozsvári 

színház élén, léptékében teljesen a vele szinte egy időben Pesten regnáló Paulay-éhoz 

mérhetőek.  
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 A kritikát idézi Ditrói i.m.92. 
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 Tóth Imre: Egy színigazgató emlékei. II. A régi Nemzeti Színház. Képes Krónika, 1926/22. 26. idézi Magyar 

Színháztörténet II. 1873-1920. 40. 
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Dóczy Lajos színdarabjának előadása a 3. próbanap után sikert arat és Ditrói Mór elfoglalja 

helyét az igazgatói székben és a társulat élén - melynek egyébként Szentgyörgyi és E. Kovács 

is Ditrói nyolc évén keresztül kitartó tagja marad - 1887 szeptemberében.  

 

Régi műsor – új koncepciók 

 

Ditrói tehát átvesz és örököl egy társulatot, melynek összetételéről és változásairól a 

későbbiekben lesz szó, valamint átvesz és örököl egy vegyes műfajú színházat, amely 

tulajdonképpen, a korai pesti Nemzeti Színházéhoz hasonló programot kínál a közönségnek. 

Évadonként átlagosan 350 előadást játszik Kolozsváron, illetve alkalmanként a nyári 

időszakban Nagyváradon, az előadott darabok közt legnagyobb arányban a tragédiát, 

színművet, társadalmi drámát, szomorújátékot találjuk, utána következnek a vígjátékok, 

bohózatok, ezeket a rendkívüli népszerűségnek örvendő népszínművek követik, csak ezután 

következnek az operettek, énekes vígjátékok, alkalmanként operák és az elsősorban 

látványosságként színre vitt előadások, „tündérregék”, gyerekdarabok (!), táncjátékok.
130

 

Ezeket az arányokat Ditrói egész működése alatt betartja. A repertoár valójában óriási, 

tulajdonképpen az előző évadok bemutatói folyamatosan színen vannak, egy évadban több 

tucat (!) különböző előadást játszik a színház, az új bemutatók száma évadonként 25-30. A 

színház színdarabigénye tehát óriási, a bemutatók számát nézve, napi szintű megoldásra váró 

feladat a folyamatos működés biztosítása új darabokkal. „Szervezkedés közben a színpadot 

rendbe hoztuk, új díszleteket rendeltünk, szöveteket vásároltunk, a ruhatárat felfrissítettük, 

eredeti színdarabokat szereztünk be.”
131

 – jegyzi fel az indulás pillanatairól Ditrói. A 

színdarabok egyelőre persze nagyrészt a pesti Nemzeti Színház repertoárjából valók, izgalmas 

összevetni a két színház új bemutatóit ezekben az években
132

, szinte pár havi csúszással 

megjelennek a pesti újdonságok a kolozsvári színpadon is; Ditrói első eredeti bemutatója 

Csiky Gergely: A jó Fülöp című három felvonásos vígjátéka ugyanebben az évadban indult 
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Pesten, csakúgy mint Kadelburg- Schönthan: Aranyhalak című vígjátéka, vagy a másik Csiky 

mű, a Vasember. Eredeti, legalábbis kifejezetten a színház számára készülő darabok 

tekintetében Ditrói és Bölöny többször írnak ki drámapályázatot – hogy „mentesüljenek a 

pesti műsor gyámsága alól”
133

 – Ditrói első helyen említi egy Tábori Róbert nevű szerző – 

író, újságíró, kiemelkedő külföldi karrierrel, a bécsi Fremdenblatt, majd a Berliner Zeitung 

munkatársa, a Pesti Hírlap publicistája – Ildikó című drámáját.  

A pályázati kiírás teljes szövege persze ismeretlen, de Ditrói visszaemlékezéseiben találunk rá 

utalást, miszerint „modern, a magyar társadalmi életből vett színmű
134

” kerestetik elsősorban 

a színház és persze Ditrói által. Felkarolni és színpadhoz juttatni a kortárs magyar drámaírókat 

tehát Ditrói egyértelmű célkitűzése és a vegyes műfajú színház egyik fő dramaturgiai 

vezérelve. Ditrói kolozsvári igazgatásának kortárs magyar szerzői közül mára talán csak 

kizárólag Csiky Gergely neve és néhány játszott műve marad fenn, - Csiky szinte mind a 

kilenc évadban képviselteti magát egy vagy két bemutatóval – többségüket feledésbe utalta a 

magyar színház és drámatörténet. Bercsényi Bélát, a Nemzeti Színház tagját, műfordítót, a 

Színi tanoda tanárát, a Petőfi Társaság tagját, Abonyi Árpádot, a kolozsvári, jogász 

végzettségű újságírót, akinek darabjai a kolozsvári sikerek után lesznek láthatóak a pesti 

Nemzetiben, vagy akár Karczag Vilmost, aki írói munkássága mellet színigazgatóként is 

tevékenykedett, 1901-től a Theater an der Wien tulajdonosaként számos Kálmán, Lehár és 

Leo Fall operettet indított el a világsiker útján.  

 

De eltűntek és régóta ismeretlenek már a magyar színházi közönségnek a Kolozsvárott 

hihetetlen népszerűségnek örvendő népszínművek és szerzőik is. A népszínművek az 1840-es 

évek demokratikus mozgalmainak talajából sarjadtak ki, a jobbágyfelszabadítás politikai 

céljainak kísérőjelenségeként jelent meg az a szándék, hogy a népet, az addig elnyomott, 

kizsákmányolt parasztságot minél pozitívabb, idillibb, túlromantizált helyzetben lássák a 

színpadon. A Szigligeti Ede és Szigeti József által megteremtett műfaj – a német Volksstück 

motívumait felhasználva – évtizedeken át meghatározó eleme a magyar nyelvterület színházi 

kínálatának. Budapesten is a Nemzeti ad otthont neki, egészen a Népszínház 1875-ös 

megnyitásáig, amely kifejezetten azzal a céllal jött létre, hogy lecsapolja a népszínművet 

később az operettet a Nemzeti repertoárjából. Ditrói városában azonban nem nyílik új, műfaj 

specifikus játszóhely, így folyamatosan és nagy számban mutat be népszínműveket. A műfaj 

virágzik, játszási hagyományai is jelentősek, ne feledjük, az 1880-as vendégjáték is a 
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népszínműre alapult, a kolozsvári társulatot, népszínműtársulatként hirdették Bécsben. 

Paulayval ellentétben Ditrói nem küzd a népszínmű ellen, használja közönségvonzó hatása 

miatt, nem építi le, nem mellőzi, művészi céljainak szolgálatába állítja, annak ellenére, hogy 

minden bizonnyal nem a népszínmű drámai anyaga a legmegfelelőbb arra, hogy művészi 

elképzeléseit maradéktalanul megvalósítsa. Egy Abonyi Lajos népszínmű, a Kolozsvárott 

1890-ben bemutatott, A betyár kendője című színdarab kapcsán értékes forrásanyagot őriz az 

OSzK levelestára, Ditrói levelét Abonyi Lajoshoz, melyben azért szabadkozik, hogy nem 

hívta meg a szerzőt a premierre. Hivatkozik a nem jól sikerült szereposztásra, valamint arra is, 

hogy sokat húzott és változtatott az eredeti anyagon. Részlet a levélből: 

 

„Engedj meg, itt, ennél a résznél regényíró voltál. El sem hiszed tán, hogy a kihagyásom 

miatt, mind Barkó, mind Örzsi szerepe, igen sokat nyer. Aztán, ha ez ki nem marad, nagyon is 

hosszadalmas. Csudálatos tulajdonsága a színpadnak, kedves barátom az, hogy a mű 

erényeit, hibáit, a leggyakorlottabb itész szemeinél is igazabban bírálja és tűnteti fel. 16 éves 

színész vagyok, de míg próbát nem tartottam egy darabból, annak hatását, csalhatatlan 

hatását megítélni képes nem vagyok. Korlátoltságnak mondhatod, nem bánom, mert érzem, 

hogy nem az. Érzem, hogy elmélet és gyakorlat soha erősebb tűzpróbát nem áll ki, mint itt…” 

135
 

 

Ugyanakkor egy-egy Bisson, Meilhac, Sardou bohózat, vagy Duru és Chivot énekes vígjáték 

színpadra állítása közben sem gondolja még, hogy az ebben a műfajban szerzett kolozsvári 

jártassága mennyire hasznára válik majd vígszínházi éveiben. Minden évadban bemutat 

magyar és külföldi operettet – köztük Offenbachot, Strausst – szomorújátékot Grillparzertől, 

történelmi színművet E. Kovács Gyulától, látványos színművet Verne: Grant kapitány 

gyermekeiből és sok-sok helyenként még szerzője is ismeretlen zenés-énekes bohóságot, mint 

például a Tyukodi Lőrincz és családja Budapesten című, talán nem véletlenül a feledés 

homályába vesző szárnypróbálkozást. „Jól, friss lendülettel játszottunk. A város műértő 

közönsége visszatért régi jó szokásához, hogy a színházat látogassa. Tragédiát, színművet, 

vígjátékot, operettet, később operákat is adtunk összevágó előadásban, ízléses kiállítással.”
136

 

- emlékszik Ditrói. Kifelejt egy fontos összetevőt, pedig jelentős magyar nyelvű kőszínházban 

talán ő mutat be először folyamatosan és tudatosan kifejezetten gyermekek számára készült 

előadásokat. Benkő Gyula: Csipkerózsika (látványos tündérrege), E. Kovács Gyula: 
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Gyöngyvirág (látványos tündérrege) Komor Gyula: Ali baba és a negyven rabló 

(gyermekbohózat), néhány fennmaradt cím Ditrói műsorából. Ha nem akad szerzője, aki 

szállít neki gyerekdarabot, ír ő maga, Karácsonyfa és vasorrú bába címen mutat be a színház 

1891-ben egy eredeti Ditrói mesejátékot, tündérregét. Az, hogy Ditrói gondol a 

gyerekközönségre a Nemzeti Színház élén, többek közt az is jelenti, hogy hosszú távra tervez. 

Korán elkezdi a színházhoz szoktatást, a színházi élmény megszerettetését. Műsorpolitikai 

tényezővé avatja a gyerekelőadásokat, nem megtűrt, hanem fontos elemei Ditrói 

műsorkoncepciójának. 

Annak a koncepciónak, amelynek homlokterében, a Kolozsvárott eddig újdonságnak számító 

drámai ciklusok állnak. 1891. január elsejétől február 19-ig 48 estén át tartó magyar dráma 

ciklust mutat be a színház, melynek felütése Ditrói alkalmi prológja, Szeresd a hazát! címmel. 

A 48 este természetesen nem mind új bemutató. Újak és régiek vegyesen, a színház magyar 

színdarabjainak egyfajta reprezentatív tablója.
137  

 

 

A magyar ciklust, mint a Ditrói éra egyik csúcsteljesítményét olvashatjuk úgy is, mint Ditrói 

fanatikus hittel végigvitt mûvészi hitvallását, melynek értelmében a magyar színháznak 

elsõsorban magyar darabokra van szüksége, hiszen a magyar írók ismerik elsõsorban azt az 

ábrázolni kívánt valóságot, amelyet a színpadról újra látni kíván a közönség, pontosabban, az 

eredeti magyar dráma a magyar színház elsődleges alappillére, a magyar darabok emelhetik 

igazán a színházművészet színvonalát és remélhetőleg e folyamatos kölcsönhatásnak 

köszönhetően egymást erősítve fejlődik és gazdagodik a két egymásra utalt művészeti ág. 

Ditrói a magyar ciklusát, tehát egy önálló darabokon túlmutató művészeti eseménnyé teszi, 

egy eddig ismeretlen formában kezd kommunikálni a közönségével, az előadások, bár 

tartalmilag nem kötődnek egymáshoz, mégis egy ívet alkotnak, egymást erősítik. Sikerrel. 

Ditrói vállalkozását megkülönböztetett figyelemmel kíséri a közönség és a sajtó is.  
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„A kolozsvári színház magyar ciklusának első estéje kitűnően sikerült. Színészeink nagy 

buzgósággal mutatták meg, hogy mily jól esik nekik, ha áldozhatnak a magyar múzsa oltárán. 

A közönség körében magasra lobogott a láng: sokan összebeszéltek, hogy végigjárják a 

ciklust, mások arról tanácskoztak, hogy miként kellene Ditróit e szép gondolatért kitüntetni; 

néhány hírlapíró elhatározta, hogy az EMKE irodájában megbeszélés tárgyává teszik a 

magyar irodalomnak e diadalát s igyekezni fognak a színház irányába egyöntetű eljárást 

alkalmazni.”
138

  

 

Az Ellenzék című lap mindennap részletes tudósításban számol be a színház 

kezdeményezéséről. Az újság alapító főszerkesztője Bartha Miklós – két darabjával is jelen 

van a ciklus szerzői között – jogvégzett országgyűlési képviselő, szenvedélyes hangú 

publicista, a függetlenségi eszmék, a magyar érdekek kompromisszumok nélküli képviselője. 

„A lelkes sovén”
139

 ahogy Ditrói jellemzi 1880-ban alapítja meg az Ellenzék című lapot, amely 

hamarosan Erdély legtekintélyesebb napilapjává növi ki magát valamint Bartha1880-ban 

válik országosan ismertté egy ellene elkövetett brutális merénylet miatt. A merénylet háttere 

részben a Ditrói -féle kolozsvári időszak háttere is. A Monarchia közös hadserege számtalan 

feszültség forrása a felállítása óta, igazából egyik nemzet sem érzi magáénak, talán az osztrák 

sem, mindenesetre Ferenc József szemében ez a közös haderő jelképezi az oszthatatlan és 

bonthatatlan egységet. Az osztrák tisztek ugyanakkor gyakran megsértik a nemzeti 

hagyományokat, levetetik a nemzeti színű szalagokat, összetűzésbe keverednek a polgári 

lakossággal és itt a konkrét esetben kolozsvári önkénteseket „magyar kutyáknak” neveznek, 

őket védi meg egy haragos vezércikkben Bartha és ezt a vezércikket  torolják meg az 

osztrákok úgy, hogy szerkesztőségi szobájában összeszurkálják a cikk íróját. A támadást 

túlélő Bartha és publicisztikái, tulajdonképpen egész lapja eképp válnak a kiegyezés utáni 

időszak egyik mártír-szabadságharcos jelképévé. Amint azt Ferenczi Szilárd történész, kiváló 

tanulmányában megjegyzi: „ Magyarországon 1880-ban még nem vált széles körben 

elfogadottá a tizenhárom esztendővel korábban létrejött kiegyezési rendszer, mely ellen főként 

az ellenzéki sajtó agitált szüntelen. A gazdasági élet ugyan fellendülni látszott, de politikai 

körökben és a hétköznapi élet szintjén alig halványult a szabadságharc leverését követően 

bevezetett és közel húsz éven keresztül működtetett osztrák abszolutista szabadságkorlátozás 
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számos megnyilvánulásának emléke.” 
140

 Kolozsvár hagyományosan erős magyar hazafi 

szellemiségére, a még mindig a levegőben lévő passzív ellenállási érzetekre, a közönség 

„sorok között is olvasni tudására” is erősen rárímel tehát Ditrói magyar ciklusa, színházi-

irodalmi olvasatán túl egy jól kitapintható politikai olvasata is létezhet a bő egy hónapos 

magyar drámafolyamnak. Ditrói kasszáját és természetesen színházon belüli és kívüli, 

társadalmi pozícióját is rendkívüli mértékben megerősíti ez a vállalkozás. 

 

Idézzük még Bartha Miklós, a ciklus nyitóestje utáni írásának főbb részleteit: 

„Erre a Ditróira azért haragszom, mivel nem haragudhatok rá. Kissé irígykedem is. Még 

pedig azért haragszom rá, mert a magyar cyclus eszméjét ő gondolta ki. Miért nem engedte át 

az eszme dicsőségét a budapesti Nemzeti Színháznak? Mely ha megragadja e gondolatot és ha 

keresztül is viszi, a vidék összes színpadain diadalútban vonul végig az eszme; míg így egy 

szerény kisváros szerénykedő műintézete szerény állású igazgatójának szerény 

kezdeményezését a főváros nagy tekintélyű literatúrája három-három soros ujdonságban 

talán tudomásul veszi, hogy másnap elfeledje, de olyan országos mozgalom, mint aminőt e 

szép gondolat érdemel, nem lesz belőle. Tehát Ditrói az oka, senki más, hogy hazafias 

gondolata nem tesz diadalmas körutat a Kárpát medencében. Ha már igazgató, s ha már 

eszméje van, miért nem igazgat Budapesten, s miért nem tárja fel eszméjét ott?
141

 Színházunk 

évek óta magára van hagyva. Nyomorúságosan vergődött „Bánkbán” és „Spanyol diákok” 

között. A színház mindent megtett, hogy a közönség ízlését megrontsa: a közönségnek 

tartalmatlanná és ledérré tett ízlése szintén mindent megtett, hogy e műintézetet elterelje 

tulajdonképpeni feladatától.  

Most egyszerre neki gyürkőzik Ditrói, eszébe jut, hogy nem úgy van, mint volt régen, itt 

született, tehát megméri a város szellemét, a színháznál van, tehát számba veszi az erőket, 

képzett irodalmi ember, tehát fölszámlál a sok közül 31 eredeti darabot
142

, talán az is eszébe 

jut, hogy román testvéreink minket egy mongol fajnak hirdetnek, mely civilizációra képtelen, 

talán azt gondolja, hogy az Emke
143

 immár a hatodik évét éli e város falai között, s úgy illik, 

hogy törekvéseinek szent hatása a színpadon is megérezzék. Mindezt és még sok egyebet a 

múltból, midőn rongyos ruhában fényes hazafiságot hirdetett a színész, és a jelenből, midőn 
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divatos ruhában arról képzelődik a színész, hogy a „művész hazája széles e világ”: mindezt 

megfontolva arra határozza el magát, hogy január hónapban csak magyar darabokat fog 

színre hozni.”
144

 

 

Arra a kérdésre, hogy Ditrói, magyar ciklusának műsorra tűzésekor mennyire számolt 

vállalkozásának társadalompolitikai felhangjaival, mennyire számolt mindazzal, amit Bartha 

említ, nem adhatunk egyértelmű választ,
145

 de a cikknek érdemes aláhúzni azt a gondolatát, 

miszerint ismerte és jól ismerte a kolozsvári közönséget. A magyar ciklus pozícionálása, 

sikeres bevezetése a vegyes műfajú színház repertoárjába a színházat és annak közönségét, 

kölcsönhatásukat kiválóan ismerő és feltérképezni tudó igazgatóról tesz tanúbizonyságot. Az 

Ellenzék következő számában még messzebbre megy Bartha, még árnyaltabban illeszti 

társadalmi kontextusba  Ditrói magyar ciklusát.: 

 

„Én is kerestem egynéhányszor a nemzeti színházat, de nem találtam meg Kolozsváron, 

Marosludasra meg nem mehettem, mert ott nincs. Egyszer aztán az igazgatóságnak eszébe 

jutott olyas valami, amit elfeledni mindig bűn. Kiállott a háza kapujába és odakiáltott a 

közönségének; itt vagyok, magyar vagyok, szeressetek, mert vér vagyok a véretekből, a tietek 

vagyok, hűséget fogadok, nem ölelkezem idegen múzsával, be sem bocsátom lakomba e 

vándor madarat egy álló hónapig, azután is csak mint vendéget, de háziúr marad a magyar 

Genius ezután mindig. Most már megkapom a nemzeti színházat igen könnyen, jól esik tudni, 

hogy hazulról elmenve mégis csak haza megyek...(...) A külföld nagy alkotásairól nem 

beszélek. Ezeket kiküszöbölni sem nem szabad, sem nem lehet. A nagy szellemek költői 

műveiben az emberiség szíve dobog s mi is részesei vagyunk az emberiség haladásának, 

töprengésének, bánatának, és örömének. Csak a mérget kell kerülni, hogy be ne oltassék 

nemzeti testünkbe. Csak annyit vegyünk fel az idegen ruhákból, amennyi úgy fér el rajtunk, 

hogy a dolmány dolmány maradjon. Nincs is egyéb célja az igazgatóságnak. A magyar 

cyclussal azt akarja megmutatni, hogy meg tudunk állni a magunk lábán is.”
146
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Ditrói vállalkozása tehát sikeres, társadalmilag támogatott érvényes kísérletet lesz egy kortárs 

nemzeti színházi funkció megteremtésére. Hiába áll 1821-es megnyitása óta a Farkas utcai 

színház homlokzatán az „Erdélyi Nemzeti Magyar Játékszín -1813”
147

 felírat, hiába töltik meg 

több-kevesebb sikerrel változatos színházi vezetési formák, választmányok, vállalkozó 

igazgatók, tehetséges művezetők, vagy alkalmi főúri amatőr társulatok változatos műsorral a 

színházat, mégis, a Ditrói korszak és ezen belül is elsősorban a magyar ciklus lesz az, ami a 

nemzeti színházi fogalom körül feltett kérdések legösszetettebb válaszát igyekszik adni a 

színház addigi történetében.  

 

A vegyes műfajú színház műsorkínálatából kiemelkedő, tudatosan körvonalazott magyar 

ciklus újfajta nagyítóként irányítja rá a figyelmet a színházra és annak teljes repertoárjára. 

Mert azt, mint Ditrói bizonyára már jól tudja és az éppen még mérsékeltebben konzervatív 

időszakát élő és író Bartha Miklós is felfedezni látszik, a ciklus „szövegkörnyezete” épp olyan 

fontos, mint maga a ciklus. A magyar ciklus egyszerre elhatározott, markáns szándékú lépés a 

magyar nyelvű drámairodalom túlreprezentálására, ugyanakkor mintegy húzóerőként, képes 

maga mellé emelni, szintén fontossá tenni a kortárs vagy klasszikus nem magyar nyelvű 

színdarabok megszólaltatását is. A hangsúly az egyensúly megtalálásán van, Ditrói kolozsvári 

nemzeti színházi víziójában legalábbis mindenképpen, szem előtt tartva végig a mindenkori 

színházcsinálók örökös feladatát is, – színházi koncepciókkal vagy a nélkül – miszerint a 

nézőteret meg kell tölteni. Üres ház előtt nem artikulálódhat semmilyen művészi szándék, 

tehát – bár csak sejtjük, hogy mit ért Bartha színházi „mérgeken” - Ditrói nem mellőzheti a 

műsorkínálatából azokat az elemeket sem, amelyek nem a magyar ciklus napjain is megtöltik 

a színház nézőterét. Imre Zoltán egy nemzeti színház funkciókról  szóló interjújában úgy 

fogalmaz: „ A nemzeti színház kifejezés kettős összetétel, és értelmezése attól függ, melyik 

tagjára helyezik a hangsúlyt: a színházra, vagy a jelzőre. Bizonyos korszakokban az egyik, 

bizonyos korszakokban a másik kerül előtérbe.”
148

 Ditrói folyamatos törekvése igazgatói 

működése alatt, hogy mindkét elemre azonos hangsúly kerüljön; valódi, élő színházként 

működő nemzetit és nemzeti küldetéstudattal megtöltött színházat nyújtson a közönségének. 
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„Eddig szórakozni, mulatni jártunk a színházba, most úgy megyünk oda, mintha templomba 

mennénk”
149

 - idézi Ditrói Barthát, a magyar ciklus summázataként. Bartha terminológiája 

nem új keletű a színház társadalmi funkcióját illetően, különösképpen a „nemzeti” színházról 

alkotott elképzelések és elvárások fókuszába kerül valójában mind a mai napig a színház, 

mint templom meghatározás. Inkább színháztudományi, mint színháztörténeti fordulópont, 

hogy a színház XVIII. századig betöltött kissé lenézett szerepét Schiller A színház, mint 

morális intézmény (1784) című előadásában, melyet a mannheimi Német Társaság előtt 

olvasott fel, radikálisan (újra)pozícionálta a színház szerepét, miszerint a színház olyan 

hármas intézmény, ahol egyszerre kell kapnia a nézőnek morális, elméleti és esztétikai 

élményt. A schilleri gondolat kolozsvári gyökerei írásban is viszonylag korán megjelennek; 

amikor báró Wesselényi Miklós 1797-ben átveszi a felügyeletet az immáron hét éve működő 

első hivatalos magyar nyelvű színtársulat, az Erdélyi Magyar Nemes Színjátszó Társaság 

felett, Az erdélyi magyar játszószín constitutioja című szabályzatában hasonlóképpen ír a 

színház feladatáról és küldetéséről: 

 

„A fővalóság közlötte az emberrel a maga képét és okos lelkét, hogy az által az ember maga 

boldogságát követhesse (kereshesse) és annak adóját dicsőíthesse. Mivel pedig az ember 

boldogsága egyedül az elmének megvilágosodásától és a szív nemesítésétől függ és ezeket 

nevelés nélkül elérni nem lehet, innen származik az a szent kötelesség, melynél fogva minden 

embernek azon kell törekedni, hogy embertársa az ő foghatóságának mértéke szerént nevelést 

nyerhessen. A nevelésre a jó példák szolgálhatnak eszközül és mennél tisztábbak és 

nemesebbek ezek, annál egyenesebben vezetik a szívet a megnemesítésre. mennél könnyebben 

általláthatók a példák és mennél kevésbé öltözik magokra a dorgálás és tanítás hangját, annál 

bizonyosabban meglepik a szívet, béhatnak abban, formálják azt és világosítják az elmét. 

Itt van a játékszín haszna és ezen okból találták ezt fel a görögök, a minden tudományoknak 

és mesterségeknek szülő anyjok. Ezért lett a játékszín az ő politicájoknak is egy fontos 

ágazatjává és nagy figyelmességre tartják azt méltónak, mint olyan tárgyat, amely az ő 

nemzeti caractereket s nyelveket fenntartja, amidőn gyermekeiknek szíveket példák által 

formálják s valamint a nemes példák által azokat tökéletesebb emberré teheti.”
150

 

 

Ditrói formálódó Nemzetije, akarva-akaratlanul is igazodva az akkor még állandó épület 

nélküli társulat megfogalmazott alapküldetéséhez, először a magyar cikluson keresztül válik 
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többé, mint egy vidéki város pusztán csak jól szervezett színháza, a magyar ciklus 

pozícionálja azt a városi közvélemény szemében (még) kultikusabb hellyé; Ditrói színháza 

megszólítja a várost. 

 

Az 1890-es évek elejéről mindenképpen fel kell jegyeznünk Ditrói egyre nyilvánvalóbb és 

folyamatos önállósodási kísérleteit. A sikeres és elismert igazgató egyre nehezebben tűri az 

intendánsi gyámkodást és bár 1890-ben lejárt szerződését újabb három évre 

meghosszabbítják, 6000 forinttal emelik a színház támogatását, ő mégis egy külön 

folyamodványban, immár Bölöny háta mögött, azt ajánlja fel a minisztériumnak, hogy ha hat 

évre biztosítják számára a színház bérletét és 16.200 forinttal megemelik a támogatást, akkor 

ő operát szervez és bevezeti a villanyvilágítást. Bölöny tudomást szerez az indítványról és 

nem támogatja, egyre sürgetőbben a színház teljes államosítása mellett érvel, amint a teljes 

városi közvélemény is. Évről évre egyre erősebben kitapintható az elutasítás a saját zsebére is 

dolgozó bérlőigazgatói pozíció ellen, ki irigységből, ki a művészi teljesítményt féltendő – 

mint például Bartha – érvel mind hevesebben a teljes állami felelősségvállalásért. 

 

„Régi igazság, hogy a művészi és nemzeti feladatokat komolyan teljesítő színház, államsegély 

nélkül sehol Európában fenn nem állhat, mert egy ILYEN műintézet fenntartása annyi 

költségbe kerül, amennyit csak a látogatók pénze nem födözhet. A Theatre Francais-t egy 

egész világ járja, mégis 240.000 fr. államsegélyben részesül. Ugyde hazánkban csak két 

drámai színház részesül államsegélyben. A többiek éljenek meg, ahogy tudnak! Az igazgató 

kénytelen ütni a dobot és fújni a trombitát. Nem művezetésen, hanem reklámon töri fejét. Nem 

az irodalmilag jogosult műfajokat kultiválja, hanem a kasszadarabokat. Nem azt mérlegeli, 

hogy az előadás mekkora súllyal gazdagította a nemzeti érzületet és a jó ízlést, hanem 

kénytelen minden este a pénztárnál mérni meg az előadás sikerét…”
151

 

 

A belügyminiszter, gróf Szapáry Gyula azonban elég biztosítékot lát Ditróiban arra, hogy az 

intézményt, mint vállalkozó igazgató elvezesse. Bölöny sértődötten lemond, az új intendáns, 

gróf Béldi Ákos főispán utasíttatik, hogy szerződést kössön Ditróival, mint bérlőigazgatóval a 

következő három évre. A korábban folytonos vezetési és anyagi gondokkal küzdő színházat 

anyagilag és művészileg is egyben tartó Ditrói Mór neve ezekben az években válik immár a 
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nagypolitikai körök számára is ismertté. A kolozsvári teljesítmények elvitathatatlan hozadéka, 

a művészi eredmények mellett a professzionális és megbízható színházvezető imázsa is.  

 

Pozíciójában egyértelműen megerősödve éri el az 1892/93-as évadot, amelynek derekán egy 

kivételes évforduló siet Ditrói segítségére abban, hogy tovább építse és erősítse a nemzeti 

színházi modellt, egységesítse a társulatot és a közönséget látványosan közösséggé emelje; az 

erdélyi magyar színjátszás centenáriuma, 1792. november 11-én kezdte meg működését az 

első magyar nyelvű hivatásos színtársulat Kolozsvárott. Az évfordulós események részleges 

rekonstrukciója előtt idézzük meg Ditróit egy mindeddig ismeretlen szövegével, a jubileumi 

évad eleji bérletfelhívása az Ellenzék hasábjain, a Ditrói kutatás egyik legfontosabb 

felfedezése. 

 

Nemzeti Színház 

Bérlethirdetés 

 

Midőn a küszöbön álló 92-93. év téli évadjára jelen bérletfölhívásomat ezennel 

közrebocsájtom, mindenekfölött kötelességemnek ismerem Kolozsvár sz. kir. város műértő és 

színpártoló közönségének a lefolyt 5 év alatt tanúsított kegyes támogatásáért mély hálámat és 

forró köszönetemet nyilvánítani. 

Azon leszek teljes erőmből, hogy a m. t. közönség jóindulatát az erőm és a rendelkezésemre 

álló eszközök mértékében ezután is kiérdemeljem. Gondoskodásom főtárgyai; változatos és 

érdekes műsor, a daraboknak megfelelő kiállítása, szabatos és minden ízében összevágó 

előadások. Gondoskodtam érdekes vendégszereplésekről, a téli műsor keretébe 36 teljesen új 

színdarabot vettem fel, jobbadán a legújabb drámairodalom legjelesebb termékeit, a 

lehetőségig mellőzvén a selejtes alkotásokat. Megvan bennem és megvan a társulat 

művésztagjaiban a komoly szándék, a lelkesültség arra, hogy nemzeti színházunk előadásait 

fejlesszük és tökéletesítsük, de a mi komoly törekvésünk sikere - a dolog természeténél fogva – 

elsősorban és legfőképpen a m. t. közönség kegyes támogatásától függ. Kérjük tehát ezt a 

támogatást és reméljük is, mert tudjuk, hogyha a művésztestület tagjai megteszik a maguk 

kötelességét, Kolozsvár sz. kir. város lelkes közönsége, amint eddig soha nem vonta meg, úgy 

ezután sem fogja megvonni rokonszenves támogatását. Garanczia nekünk a saját 

tapasztalatainkon kívül erre az a lelkesítő körülmény, hogy a város néhány hét múltán, 

november havában fogja megünnepelni azt a napot, amelyen a csecsemő magyar színészetet 
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először falai közé fogadta, hogy a gyenge hajtást egy század év alatt naggyá, hatalmassá 

nevelje!  

A téli évadban állandó vendégekül közre fognak működni: Schiff Etel a m. kir. opera és 

Maróthy Margit, a budapesti nemzeti színház tagjai, továbbá K Gerő Lina és E. Kovács 

Gyula. Bírom a m. kir. opera intendatúrájának ígéretét, hogy a télen több jeles tagjának ad 

engedélyt az itt való vendégszereplésre. Vendégül fellépnek Baross (Berger) Sarolta, a 

würzburgi színház jeles operaénekesnője, a budapesti nemzeti és népszínház több kiváló 

tagja. Az új darabok előadása s a vendégszereplések legtöbbje a rendes bérletfolyamba 

vétettek föl, mert nagy súlyt helyezek arra, hogy a m. t. közönség, mint az intézetnek 

elsősorban fenntartója, teljes mértékben kielégíttessék. A bérlet rendszert is eszerint 

módosítottam, amennyiben eltérve az eddigi szokástól a nagy és kisbérlet rendszerét kívánom 

életbe léptetni. 

Bérletek: 

a, Nagy bérlet: áll 120 előadásból, tart október 1-től április hónap azon napjáig, melyen a 

bérlet lejár 

b, Kis bérlet: áll 70 előadásból, tart október 1-től április hónap azon napjáig, amelyre a 70. 

kis bérletszám esik.  

 

Kolozsvár 1892, szeptember 17-én 

 

Ditrói Mór 

a kolozsvári nemzeti színház igazgatója
152

 

 

 

Egyértelműen látszik, hogy Ditrói a kommunikáció szintjén és a gyakorlati színházcsinálás 

szintjén is folyamatosan nagy hangsúlyt fektet arra, hogy fenntartsa a közönség érdeklődését, 

nem nagyobb állami szerepvállalásért küzd, hanem a folyamatos és nagy létszámú 

közönségért. A növekvő, de még mindig nagyon kevés szubvenció mellett egy pillanatra sem 

dőlhet hátra, hiszen a vállalkozás sikerére csak a folyamatosan megváltott és megújított bérlet 

anyagi biztonsága a garancia. A Ditrói-féle kolozsvári modell, legjobb évadjaiban 

egyértelműen bizonyítja tehát azt is, hogy a konzekvensen magas minőségű műsor és a 

gazdasági eredményesség nem zárják ki egymást. Bizonyítja ezt Ferenczi Zoltán kortársi 
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értékelése is: „ Ditróinak kiváló érdemei vannak színházunk történetében; mert ő neki sikerült  

a színház pénzügyi forgalmát évről-évre emelni, a színház viszonyait a leírt alapon 

állandósítani, úgy, hogy alatta a színház évi forgalma a 100.000 forintot is meghaladta.”
153

 

 

 

A száz éves évforduló évada, tehát kitüntetett várakozással indul, mind a színház, mind a 

kolozsvári közönség, mind az egész magyar színházi világ részéről. Rendezőbizottság alakul, 

melynek természetesen Ditrói is tagja; a jubileum szervezési feladatai az egész várost 

megmozgatják. Az eseményre, melyet kétnaposra terveztek meghívást kapott a magyar 

színházi, kulturális és társadalmi élet összes prominens személyisége, kormánytagok, 

valamint a törvényhozó testületek képviselői is. A végleges programot 1892. november 

hetedikei számában közli az Ellenzék, melynek most kifejezetten a színházi részére 

fókuszálunk. November 10-én a Bánk bánt tűzi műsorra a színház, természetesen E. Kovács 

Gyulával és Szentgyörgyivel a főszerepben, november 11-én pedig egy külön erre az 

alkalomra összeállított előadást, előadássorozatot állít színpadra Ditrói. Felütésként Káldy 

Gyula zeneszerző erre az alkalomra írt Ünnepi nyitányát adják, a szerző dirigálásával, majd 

Jókai Mór prológja következik „Az erdélyi színészet 100 éves jubileumára” címmel. Jókaira 

szükség van, szellemi jelenléte sokatmondóan legitimizálja az ünnep emelkedettségét, a már 

visszavonult Ditróiné által előadott prológja, Erdélyt dicsőítő és éltető emelkedett hangvételű 

sorai, biztos hatású felütései lesznek a díszelőadásnak. Ditróinak szüksége lesz majd a 

Vígszínház megnyitásakor is a nemzet nagy mesemondójára, de talán inkább már csak a 

nevére, a Vígszínház Jókai nyitódarabja csúfosan megbukik majd és eltűnik a színpadokról. 

Kolozsvári prológja tömör és egyértelmű tisztelgés a fővárosból Erdély, mint kulturális és 

nemzeti „emlékmű” előtt.  

 

„Gyönyörű szép Erdély, hazám tündérkertje! 

Mindig szerettelek, de most ezerszerte. 

Kit nem félt az ember, az csak félig kincse 

Kit igazán szeret, kell hogy szívből féltse. 

 

Te voltál e honnak megtörhetlen vára: 

Hazaszeretetnek kifogyhatlan tára. 
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A hol megmaradtak az ősi erkölcsök. 

Ha nálunk megfogytak, tőled kértünk kölcsön. 

 

Mikor a magyar nyelv jogát hagyva letűnt 

S közel voltunk már, hogy rómaiak legyünk 

Nemzetünk Te nálad talált menedéket, 

Otthon pusztát – itt fejedelmi széket. 

 

Te védted ellentől nagy Magyarországot 

Fegyverrel, vérrel az ősi szabadságot, 

Dúló pórhadaktól, töröktől, tatártól, 

Szellemeket ölő lelki pokolsártól. 

(…) 

Tanult múzsafiak, ifjú deli szűzek, 

Felgyúltak a hévtől a mennyei tűznek. 

Látták, hogy egy nemzet midőn életet kér, 

Azt nem adják szóért, hanem bátor tettért. 

 

S nem mentek jajgatni széles e világba 

színlelt fájdalmakkal mártír-arcot vágva 

Nem híttak segélyül torló ellenséget 

Csupán az olympi fényes istenséget. 

 

S templom lett, ahol az ébresztőt danolták, 

S hol lángot gyújtottak, annak neve oltár. 

Szent képük egy angyal, kit más angyal nemzett 

S ki templomuk járta, annak neve: nemzet.”
154

 

 

 

Jókai prológja - melyet több helyen félbeszakított a közönség lelkes tapsa – beszédesen 

illusztrálja azt az egyik módot, hogy miként jelenik meg Erdély a XIX. századi magyarországi 

közbeszédben, miként válik a nemzeti identitás meghatározó részévé, hogyan jelenik meg a 
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„bűnös” vagy „gyenge, erőtlen” magyar kép mintegy oltalmazójaként a kulturálisan és 

magyarságtudatában is erős bástyaként funkcionáló Erdély. Miként igyekezett a kiegyezéssel 

több, mint három évszázados különállásától megváló Erdélyt frazeológiailag maga fölé, 

egyfajta kultikus, mitikus helyre emelni és talán ezáltal is involválni a dualista 

berendezkedésbe. Az erdélyi és elsősorban kolozsvári tenyerek lelkesen tapsolnak mindehhez 

és lelkesen foglalják el a jubileum kapcsán az évszázados nemzet és magyarságmentő 

pozíciót, mind a nézőtéren, mind a vezércikkek hasábjain. „ Kiváló büszkesége lehet ez az 

erdélyi arisztokráciának, mert mikor Magyarország főurai a bécsi színházak páholyaiban 

áldoztak a német múzsa termékeinek és ott szívták magukba az idegen kultúra sorvasztó 

levegőjét, ők akkor is, híven Erdély történelmi nevezetességű magyar erényéhez, 

áldozatkészségükkel biztosítják a magyar múzsa diadalát, a magyar színészet existentiáját”
155

 

 

És elfoglalják „helyüket” a színpadon is, hiszen Jókai lelkesítő prológja után, amit egy 

alkalmi dokumentumjáték
156

, egy magyar zenés darabokból összeállított zenemű és egy 

vállaltan muzeális színpadi gesztus, A jártas-költes vőlegény, az első kolozsvári társulat által 

játszott első vígjáték korhű
157

 felelevenítése követett, az este díszének és legemelkedettebb 

pontjának szánt élőképek következtek, Körner: Zrínyi című darabjából. A jubileumi 

rendezőbizottság, Ditróival együtt, már az előkészületeknél megkülönböztetett figyelmet 

fordít erre az epizódra, hiszen itt nem hivatásos színészek, hanem az arisztokrácia tagjai 

lesznek majd a főszereplők. „ A Körner Zrínyijéből vett élőképek közreműködői túlnyomó 

részben olyan családok tagjai, melyeknek az erdélyi első magyar színtársulat, és az állandó 

színház létesítése körül kiválóbb érdemük volt. Miután az 1792-iki kezdeményezést az állandó 

színháznak 1821-ben történt megnyitása tetőzte be és miután az 1821-i megnyitásnál előkelő 

műkedvelők Körner Zrínyijét adták elő: történelmi és kegyeleti szempontból egyaránt 

indokolva volt, hogy a Zrínyiből veendő élőképek bemutatására felkérjük az illető családok 

tagjait, akik erre elismerést illető készséggel vállalkoztak.”
158 

  

 

Az élőkép, vagy tabló (tableaux), további elnevezései, némaképlet, némázat, ábrázolat, 

példázolat a XIX. század első felének divatos színpadi kifejezési formája, a vándortársulatok 

által is gyakran bevetett látványosság. Minden esetben egy kimerevített színpadi képről 
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beszélünk, ahol az alakok egy meghatározott térformában mozdulatlanul jelenítenek meg egy 

eseményt, egy drámai cselekményből kimetszett pillanatot. Ha egy társulat például nem 

vállalkozhatott bizonyos előadások színrevitelére, tablókban, képekben adta azt elő, gyakran 

prózai kommentárral, vagy zenei kísérettel. De gyakran használták felvonások végén, hatásos 

befejező képként, nemritkán görögtűzzel megvilágítva. Híres némakép rendezőként jegyzi fel 

a Schöpflin -féle színháztörténet Fáncsy Lajost, Molnár Györgyöt, valamint Ditrói mesterét 

Krecsányi Ignácot is. Ditrói is kifejezetten kedveli az élőkép műfaját, a fentebb tárgyalt 

előremutató magyar ciklus nyitóelőadása előtt is egy némakép adta meg a felütést, „A Géniusz 

egy néma képletben mutatja be Tháliának, hogy kire támaszkodjék missziójában. E képletben 

Bánk bán, Melinda, Soma, Zrínyi, Maróth bán...
159

 voltak, megkapó színezésben 

csoportosítva. Tündéri látvány volt, a magyar irodalomnak e remek alakjait együtt és 

egyszerre látni. Ím, ez mind a mienk, nincs majmolva senki, nincs kölcsönkérve semmi. A mi 

hibánk, a mi erényeink, a mi szokásunk, a mi hagyományunk, a mi törekvésünk, a mi 

szenvedélyünk, a mi vigasztalásunk, a mi örömünk, a mi bánatunk!”
160

  

 

A tabló, mint a képzőművészet és a színházművészet határán egyensúlyozó műfaj gyökerei 

nem tudjuk pontosan, hová vezetnek, feltételezhetjük, hogy köze lehet ahhoz a 17-18. századi 

vásári látványossághoz – amely a filmszínházak őse is, - ahol képmutogatók, felmutatott 

táblákra festett képek segítségével meséltek el egy történetet, dalokkal, zenei aláfestéssel akár. 

A színházi tabló azon változata, ahol nincs sem prózai, sem zenés kommentár, tehát csak 

„némaképlet”, látszólag egyszerűbb és kevesebb információt közlő forma, de valójában egy, a 

befogadói kreativitásra és együttműködésre hatványozottan számító színházi esemény. Mert 

míg a képeket kísérő zenei vagy prózai megszólalások magyarázzák, aláhúzzák, értelmezik, 

elmesélik a beállított képeket, a néma változatok esetében mindez a nézőre van bízva. A 

színpadi beállítások ugyan nem törekednek asszociatív ábrázolásmódra, a történelmi 

realizmus jegyében minél pontosabban szándékoznak külső jegyeiben megfogni és láttatni a 

kimerevített képet, a színpad azonban ezt a pillanatot mégis önálló előadássá avatja és 

asszociatív, alkotó recepciós magatartásra készteti a nézőt. A történetet, a történet 

előzményeit valamint a kép lehetséges folytatását a nézőnek kell konstruálnia, ugyanúgy, 

mint egy festmény esetében – a tabló néha arra is vállalkozik, hogy egy már megfestett képet 

lemásoljon a színház eszközeivel, mint teszi ezt Ditrói, Munkácsy Mihály páratlan sikerű 

1881-es Krisztus Pilátus előtt című műalkotásával. 1888 húsvétján mutatja be a színház a 
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festmény tablóváltozatát Ditrói rendezésében - de a színpadi kép, azáltal, hogy élő emberek 

vesznek benne részt még érzékibb módon képes kommunikálni a mű nézőjével.  

 

A képek szereplői, bár nem végeznek a szó elfogadott értelmében vett színészi munkát – nem 

mozognak, nem beszélnek, nem lépnek akcióba egymással, lelki és fizikai állapotuk nem 

változik, - mégis, pusztán fizikai jelenlétükkel képesek „élőnek” láttatni a statikus képet és a 

statikus élő testek látványa ugyanolyan nézés örömet képes okozni, mint egy hagyományos 

előadás. A tabló, mint egyfajta ősperformansz, kiválóan modellezi a kortárs színházkutatások 

161
 látóterében levő színháznézési, színház befogadási folyamatot, mint olyan eseményt, ahol 

a nézőtér és a színpad korporalitása egy sűrített jelen idejű pillanatban találkozik; továbbá 

elfeledett előfutára minden olyan színházi eseménynek, amely elveti a szó, az irodalmi szöveg 

színházi egyeduralmát és a képet lépteti elő főszereplővé. A tény, hogy a tabló, mint kedvelt 

műfaj gyakran feltűnik például Ditrói 19. századi nemzeti színházának repertoárján, rávilágít 

arra is, hogy kifejezetten a szöveg és annak színészi eszközökkel való közvetítése felől illetve 

kifejezetten a színpadi kép felől megközelített előadásformák nem zárják ki egymást, nem 

biztos, hogy hatva egymásra, de párhuzamosan, egyenrangú színházi előadásként léteznek. 

 

 

A jubileumi élőképek rendezése is Ditrói munkája. Felmerül a kérdés, mit érthetünk rendezés 

alatt egy beállított tabló esetében? Mindenekelőtt, magát a beállítást, a szereplők elrendezését, 

megfelelő térformába állítását. Ha a Zrínyi élőképek műkedvelő arisztokrata szereplőit, 

köztük nagyon sok gyermeket(!) és az egyetemista statiszták számát nézzük, ez máris 

figyelemre méltó teljesítmény, több mint 60 fő állt a színpadon, akinek irányítása nem lehetett 

a legkönnyebb feladat, még ha az egybevágó híradások szerint szívesen is vettek részt a 

főurak ebben a „játékban”.Krecsányi idéz fel egy esetet emlékirataiban, amikor főúri 

műkedvelőket kellett berendeznie némaképletekben és több hölgy nehezményezte, hogy a 

beállítások során hogy kesztyű nélkül ér hozzájuk...
162

 Minden bizonnyal Ditrói is megküzd 

az amatőr színpadi jelenlét több problémájával, nyilván érzelmek kifejezését is kéri, 

nézésirányokat, testtartást, az arisztokrácia a színpadi fizikai létezést is nehezen bírja,- Ditrói 

megjegyzi, hogy többen majdnem elájultak az előadás végére -, de a beállítások mégis 

utánozhatatlan sikert aratnak. Elsősorban az erdélyi arisztokrácia önreprezentálása miatt. 
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Ditrói rendezői-színházi gondolata-gesztusa, hogy a Zrínyi képek apropóján díszes öltözékben 

felállítja a színpadra a történelmi főúri családok tagjait, a kolozsvári nemzeti színház 

„nemzeti” jellegét tovább erősítő, bizonyos értelemben betetőző epizódja. Ditrói romantizáló 

installációja maga a nemzet színpadra állítása.  

 

Imre Zoltán tanulmánykötetében
163

 több lehetséges alternatívát felvázol, milyen célok és 

szándékok hoztak létre nemzeti színház funkciót betöltő intézményeket Európában; vagy 

„felülről” a hatalom hívta életre, demonstrálandó az adott nemzet erejét, kulturális, nyelvi 

fölényét, egységét, vagy épp a  mindenkori elnyomó hatalomtól függetlenedni vágyó nemzet 

próbálta felmutatni, reprezentálni magát, erőt mutatni, kutlurális és nemzeti függetlenségre 

való érettségét a színház eszközeivel kifejezni. A kolozsvári nemzeti színház létrehozásától 

kezdve egy kettő közötti, harmadik út képviselője, a független Erdély egyik kulturális 

csúcsteljesítménye, amely „alulról” jövő kezdeményezésként, az arisztokrácia felkarolásával 

és támogatásával, a multikulturális régió többi népcsoportját jóval megelőzve teljesítette a 

nemzeti hovatartozás demonstratív és a többiek felé erőt mutató küldetését, ugyanakkor a 

pesti Nemzeti létrehozása után egy nagyhatalom árnyékában létező  nép függetlenségét, 

különállását reprezentáló második-első Nemzeti Színház, hogy aztán a kiegyezés után  

magától értetődően részt vegyen az összmagyar nemzeti kultúrfölény, a monarchia vezető 

nemzetiségéért vívott egyre nyilvánvalóbb küzdelemben. Ami állandó és a színház 100 évét 

végigkísérő jelenség, és valójában ők állnak a színpadon, az az elkötelezett arisztokrácia, aki 

folyamatosan támogatta és felkarolta a magyar színház ügyét, aki vagyonából folyamatosan 

áldozott kulturális és közművelődési célokra, aki jelenlétével legitimizálta és ugyanakkor a 

nagyközönség számára is elérhetővé tette a színházi eseményeken keresztüli kulturális és 

nemzeti összetartozást. Ditrói színpadra állítja tehát az igazi történelmi hősöket és a polgári 

zsöllyék együtt tapsolnak és éljeneznek a főúri páholyokkal. Mintha szóról szóra érvényes 

lenne a magyar ciklus nyitóképéről szóló tudósítás újra: ’… A mi hibánk, a mi erényeink, a mi 

szokásunk, a mi hagyományunk, a mi törekvésünk, a mi szenvedélyünk, a mi vigasztalásunk, a 

mi örömünk, a mi bánatunk! Ím, ez mind a mienk, nincs majmolva senki, nincs kölcsönkérve 

semmi…’ és valóban nincs, hacsak nem a budapesti Operaház fővilágosítója Dreilicht(!) úr és 

vetítőlámpái, tekintettel arra, hogy a kolozsvári színházban még nincs ebben az időben 

villanyvilágítás. A megszokottól nagyobb, tehát szinte „vakító” fénnyel megvilágított és 

kiemelt színpadi képeket egy látványos színpadtechnikai újítás teszi még hatásosabbá, 
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emelkedettebbé, letaglózóbbá. „Szemkápráztató volt a színpad képe és szemkápráztató a 

nézőtér fénye is. Ősöktől örökölt, pompázatos magyar díszruhák Erdély dámáin és Erdély 

urain. A színpadon a dicsőséges múlt ragyogott, a nézőtéren pedig a drágakövekkel versenyt 

ragyogtak a szemek, amelyek néma fogadalmat tettek, hogy a jövő a múltnál is szebb lesz”- 

összegzi az estet Janovics Jenő.
164

  

 

Ditrói a magyar ciklus sikerén felbuzdulva, külön ciklust szentel Jókai és Csiky műveinek is, 

illetve az 1894/95-ös évadban meghirdeti a kolozsvári Nemzeti Színház újabb nagyszabású 

vállalkozását, Shakespeare 17 darabját viszi színre 3-4 hónap leforgása alatt. A Shakespeare 

ciklus megvalósulásában több körülmény játszik hangsúlyos szerepet. A magyar nyelvű 

Shakespeare játszás fontos állomásai köthetőek a kolozsvári színházhoz, 1794-ben itt játssza 

először a Hamletet Kótsi Patkó János, itt kerül színre először – Ditrói szerint – a Macbeth 

1811-ben, valamint az Erdélyi Magyar Színjátszó Társaság első bemutatói között szerepel a 

Rómeó és Júlia is, Shakespeare-nek jelentős kultusza van tehát a Szamos partján, elsősorban 

egy-egy kimagasló színészegyéniség nagy alakítása miatt. Az is nyilvánvaló, hogy a magyar 

ciklus váltakozó minőségű darabjai után, tartalmasabb drámai anyagokkal szeretne 

foglalkozni Ditrói, természetesen tovább követve a Paulay -féle drámaciklusok hagyományát, 

valamint fajsúlyos  szerepekben és a ciklus legtöbb darabjának színpadra állításában 

meghatározó funkciót tölthet be E. Kovács Gyula, aki ebben az évadban átmenetileg a 

budapesti Nemzetiben is tag ugyan, de mégis a város és a színház. első számú drámai 

színésze. E. Kovács repertoárján már évek óta szerepelnek a nagy Shakespeare szerepek, a 

Lear király címszerepét már 1869 óta, huszonöt éve játssza, A Julius Caesar Antoniusa, a 

Hamlet, az Othello,a III. Richárd mind jelentős állomásai E. Kovács pályájának, így a ciklust 

egy életművet összefoglaló nagy jutalomjátékként is felfoghatjuk. Nem mellékes továbbá, 

hogy Ditrói, vállalkozói minőségében minden bizonnyal anyagi lehetőségeiben ekkora ér el 

oda, hogy költséges és látványos kiállítással, történelmi hűséggel állíthatja színre a 

Shakespeare darabokat.
165
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 Lear király, Hamlet, Ahogy tetszik, A velencei kalmár, Coriolanus, Vízkereszt, Macbeth, Tévedések vígjátéka, 
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A ciklus, ha nem is mondhatjuk rá, hogy megbukik, de gyér sikerrel zajlik, a közönség 

mérsékelt lelkesedéssel veszi tudomásul Ditrói magyar, de talán európai viszonylatban is 

jelentős színháztörténeti léptékű vállalkozását.
166

 Az Ellenzék így ír 1894 novemberében:  

 

„A közönség némi közönnyel veszi az egészet, mint valami mindennapi színházi hírt. Ennek 

megvan a maga kettős oka. Fő oka a mai kor vastag realizmusában rejlik, mely az emberi élet 

igaz tükrének látványából, a lelki tünetek mélyreható rajzából meríthető okulás helyett, 

elsősorban mulatságot, élvezetet keres a színházban is, mint egyéb mulató helyeken, ahol 

fizet. Ehhez képest a mai közönségnek az élvezetekben és a túlhajtott munkában eltompult 

érzéke jobban szereti az érzékcsiklandoztató operetteket, az újabbkori franczia szellemnek 

játszi, könnyed, sziporkázó ötleteit, semmint a Shakespeare -féle szellemeknek mély, örök 

jellemeit. Hiszen annyira fád ez a kor, oly kevesen szerncsések a boldogságnak eleven 

lüktetését érezni a szívükben, hogy nem csoda, ha jobban szeret e kor közönsége kevés küzdés 

után nagy boldogsághoz vezető történetet látni a színpadon, aminek látványa mindig valami 

kellemes illúziót kelt, míg az óriási küzdelmek árán bukásra vezető tragédiáknak mindig 

kiábrándító hatásuk van. Ugyis kevés ábrándja van-e kornak, miért akarná pénzért még ezen 

kevéstől is megfosztani magát? (…) Még méltánytalanabb elítélni a színigazgatók eljárását, 

ha a közönség  kívánalmainak igyekeznek megfelelni elsősorban a repertoir tekintetében. 

Mert, hisz a színigazgatók is vállalkozók, akiktől egyáltalán nem kívánhatni, hogy a kort 

meghaladó eszmeiség érdekében koldusbotra jussanak. 
167

 

 

A 120 éves kritika – melynek tartalmi elemei a XXI. század elején is kísértetiesen ismerősek 

– egyfelől tehát a kort és a közönség ízlését vádolja a Shakespeare bemutatók érdektelenségei 

miatt. Ditrói pedig „ügyesen” lavíroz, ostyába csomagolva próbál kedvet csinálni a ciklus 

darabjaihoz, a Shakespeare színrevitelek közötti napokban szigorúan könnyed szórakozást 

nyújt, az 1894. október 20-i Lear király és az október 31-i Hamlet között például jön a Szép 

Heléna, A falu rossza, A denevér, A hortobágyi virtus című népszínmű, a december 8-i Rómeó 

és Júlia valamint a december 15-i Julius Caesar között pedig a Nebántsvirág és a friss 

bemutatóként sikeres Charley nénje... Míg a magyar ciklus magabiztosan produkálja a lelkes 

teltházat és ezzel együtt a megfelelő bevételt, a Shakespeare ciklus színházi-irodalmi-
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során lehozza Ditrói fényképét és példaként állítja az angol igazgatók elé a Transylvániából érkezett 

fiatalembert, aki Shakespeare szellemének hódol és  bemutatta17 darabját.(Ditrói i.m.96) 

http://www.britishnewspaperarchive.co.uk/ oldal és egyéb internetes keresések sem hoztak eredmény a hetilap    

megtalálásában.  A London Life Magazine az 1920-as évektől létezik.  
167

 Ellenzék 1894. november 10. 

http://www.britishnewspaperarchive.co.uk/


72 

 

drámairodalmi kísérlete nem hozza lázba a kolozsvári közönséget. Ennek oka többek között 

az is, hogy az előadások hiába kerülnek színre látványos és aprólékos historikus precizitással 

– Paulay Ede és rajta keresztül a XIX. századvégi meiningenizmus szellemében – az 

átdíszítések hosszadalmassága, valamint a térben-időben-érzetben távoli történetek és 

történések egyaránt nehezítik a befogadást. Egyenetlen dramaturgiai megoldások is 

jellemezhetik a ciklus előadásait; egyfelől törekedhettek a színdarabok teljes, húzás nélküli 

szövegének bemutatására, ami tovább fokozta az előadások időbeli hosszát, másrészt 

alkalmazhatták a régi gyakorlatot is, amikor pusztán a főszereplő jelenetei köré szervezték az 

előadást, a főszereplő - legtöbbször E. Kovács - teátrális szólóira lehetőséget teremtve. A 

kisebb szerepek és jeleneteik gyakran estek így áldozatául ennek a megközelítésnek: 

„ Hát bizony nagyon sokat kihagytak ebből az előadásból, amely csak a Coriolanus 

jellemének és tragikumának megértésére szükséges részeket válogatta ki, s így a tragédia 

mellékesebb körülményeinek szépségei majdnem teljesen elvesztek.”
168

 

 

 „Éreznünk kell e darabok ódivatúságát, de úgy, hogy ne zavarónak, hanem élvezetesnek 

találjuk.”
169

 -jegyzi fel egy meiningeniek által színrevitt Képzelt betegről Teodore Fontaine. 

Furcsa paradoxon, de az alapvetően konzervatív ízlésű kolozsvári közönség számára az 

„ódivatú” színházi esemény nem tűnik élvezetesnek. A kritika mindezekkel együtt buzdít, 

lelkesít, számít a város „nagyszámú intelligencziájának ezen drámák iránt való nagyfokú 

érdeklődésre” és a város diákságára, de nem felejti el megjegyezni, hogy a kolozsvári színház 

színészei nem mindig képesek belehelyezkedni a Shakespeare darabok hőseinek lelkivilágába. 

Felületesek, nem merülnek el kellőképp a szerző műveiben, nem tanulmányozzák a 

bemutatandó kort, stb., és egyáltalán, alkotó-és képzelőerejük többnyire kevés ahhoz, hogy 

átadják a figurák lelki mélységeit. Egyedül a ciklus központja E. Kovács Gyula alakításai 

figyelemreméltóak, a recenziók szerint. A Julius Caesarról így ír az Ellenzék: „A szereplők 

közül egyedül E. Kovács Gyula (Antonius) érdemli ki teljes elismerésünket. A többiek, ha 

egyébként értelmes és ügyes színészeknek tartjuk őket, nem tudták beleélni magukat a 

klasszikus római világ gondolkodásmódjába, s modern voltuk mindvégig kiérzett.”
170

 A 

későbbekben erről részletesebben is lesz szó, de minden bizonnyal egyfajta játékstílus 

különbség is kezd kialakulni a Shakespeare darabok kapcsán a társulaton belül, Ditrói új 

szerződtetései és a régiek között. Egyelőre úgy látszik, hogy a „küzdelem” nyertese az az E. 
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Kovács, aki szuggsztív egyéniségével, erős személyiségével és mindenekelőtt erős színpadi 

hatásaival, -„csodálatos, tiszta magyar beszéde, tipikusan magyar úri megjelenése, hangjának 

a szellő suhogásától az alföldi mennydörgős vihar csattogásáig ható emberfeletti skálája”
171

- 

uralkodik az előadásokon. Shakespeare-től ezt és őt várja a közönség. A Julius Caesar még 

„csak” egy történelmi dráma, a klasszikus római világ megidézője, távoli hősök vívják távoli 

harcukat, egy távoli nép érdekében illetve feje fölött; Shakespeare jelenidejűsége még várat 

magára, még nem avatódik kortárs szerzővé és ehhez nagyban hozzájárul a pazar, de nehézkes 

színpadi forma és a bár megígért, de nem mindig „összevágó” összjáték, stíluskeveredés. 

Pedig, például a Julius Caesar közéleti rezonanciáit észrevehetné vagy használhatná akár már 

a kormányellenes kitöréseiben egyre hevesebb tárcaíró Bartha, aki néhány nappal a Julius 

Caesar kritikája előtt, dühödten készül temetni az első Wekerle kormányt, hamis 

gyászbeszédeket vizionál, amelyek „duzzadni fognak a történelmi alkotások nagyságának 

felemlegetésétől”. A julius caesar-i terminológia nem talákozik még a darabbal, az előadással, 

minden bizonnyal nem olvas sem kritikus, sem néző Ditrói és E.Kovács Shakespearjeinek 

sorai között. A Shakespeare ciklus megmarad drága múzeumi tárgynak, a magyar ciklus erős 

jelenidejűségéhez képest, annak ellenére, hogy előremutató, az európai tendenciákhoz 

igazodó, a magyar színházművészet számára a későbbiekben megtermékenyítő hatású 

színházi kísérletként értelmezhetjük. 

 

 

Nemcsak drámai ciklusok, hanem egyes drámák bemutatása, felvállalása is jól mutatja, 

miként igyekszik Ditrói a hagyományos műsorfolyamot új elemekkel gazdagítani. Mint már 

tárgyaltuk, 1879-es aradi évadában fellép az első magyar nyelvű Ibsen bemutatóban, 

kolozsvári igazgatóként pedig a pesti ősbemutató után három hónappal már Márkus Emília 

vendégszereplésével bemutatja a Nórát, majd megelőzve ezzel a pesti Nemzetit elsőként tűzi 

műsorra a Kísértetek című drámát Malonyay Dezső fordításában 1890. április 23-án. Ditrói 

látóterében tehát folyamatosan ott van a szerző, aki már évek óta a nemzetközi színházi 

diskurzus középpontjában áll, különösen a Kísértetek című 

 darabot kíséri fokozott érdeklődés és ellentmondásos fogadtatás. A kolozsvári bemutatót, 

amelyet Ivánfi Jenő állít színpadra és ő maga is játssza a főszereplő Osvaldot, a fővárosi sajtó 

is megemlíti, így ír róla az Egyetértés című lap: „Az összes Ibsen darabok között ez az, mely 

legtöbb vitát provokálta. Sokat beszéltek, írtak róla egész Európában s színrehozatalához 
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bizonyos merészség kellett mindenütt. Az Ibsen sajátos, idegenszerű iránya ebben a darabban 

nyilatkozik a legélesebben. A kolozsvári előadásnak hatása általánosságban az volt, hogy a 

nézőtéren mindenki szorongott és furcsán érezte magát. De azért mindenkit érdekelt a dolog. 

Mintha alkonyatkor egy haldokló ágya előtt állt volna a közönség. S ez a hatás nagyon 

megdöbbentő volt. Akik megértették, sokat tanultak belőle, akik nem értették meg, 

megiszonyodtak tőle…” 
172

  

 

A magyar színháztörténet Thalia Társasággal foglalkozó fejezete
173

 a pesti Nemzeti kapcsán 

megjegyzi, hogy bár a XIX. század végén megjelennek a műsoron Ibsen, Hauptmann művei, 

a darabok csak műsorpolitikai ötletként funkcionáltak, nem jelentették azt, hogy a színház 

koncepciózusan törekedett volna a legújabb kortárs drámairodalom bemutatására. Ez a 

megállapítás tulajdonképpen a kolozsvári nemzetire is igaz, de mégis fontos hangsúlyoznunk, 

hogy Ditrói Ibsenje 18 (!) évvel előzi meg a Thalia Társaság bemutatóját és a bemutató 

nyomán indul el a Kísértetek karrierje magyar nyelvterületen. A darab valóban csak néhány 

alkalommal kerül színre Kolozsváron, illetve a társulat nagyváradi szereplései alkalmával, de 

Ditróit a darab színpadra segítése mellett a közönsége is köti, minden bizonnyal annyiszor 

játssza, ahányszor megtelik rá a nézőtér. Az előadás nem bukás Kolozsvárott, Nagyváradon 

kifejezetten nagy siker, és ha hozzávesszük a Nóra vendégjátékát, valamint azt, hogy 1891-

ben a Pestre érkező Ibsent Ditrói és az intendatúra levélben kéri, melyet Ivánfi személyesen 

ad át, hogy látogasson el Kolozsvárra és itt nézze meg először színpadon a Kísérteteket, akkor 

megállapíthatjuk, hogy Ditrói, lehetőségeihez képest mindent megtett Ibsen kapcsán, amit 

vidéki színigazgató a XIX. század végén megtehet.
174

 „A magyar dráma is sokat tanulhatna 

Ibsentől. Nem utánzásról, tanulásról beszélünk. Megtanulhatná, hogy az élet megfigyelése 

nemcsak genre rajzban, hanem a lelki élet festésében is mutatkozzék. Hogy nem jambusokat, 

nem görög-tüzet, hanem a modern magyar élet nagy problémáit kellene színre hozni....”
175

 - 

szorgalmazza a pesti publicisztika az Ibsen látogatás után, Ditrói színháztörténeti jelentőségű 

bemutatója talán az egyik, a legfontosabb lépések közül, melyek a XX. századi megújuló 

magyar drámairodalom felé vezetnek. 
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Társulatok, stílusok, mindennapok 

 

Ditrói, mint már említettük, szabad kezet kap a társulatépítésben és szervezésben is, és az ott 

töltött évadai alatt él is ezzel a lehetőséggel, a színház társulata folyamatosan változik, ha már 

a vígszínházi csapat felől nézzük a színház munkatársainak összetételét, egyre több ismerős 

nevet látunk a tagok között.  

A színház arculatához mindvégig hozzátartozik két meghatározó művész, E . Kovács Gyula 

és Szentgyörgyi István. Ők a színház évtizedes kedvencei, jelenlétük kikerülhetetlen, 

színrelépésük mindig esemény, Kolozsvár ragaszkodik hozzájuk és ők is Kolozsvárhoz, 

mindketten rendeznek is, E. Kovács művezetője is az intézménynek, „az egyik a tragédiák 

ábrázolója, a másik a jellemszínész: Bánk és Tiborc.”
176

 A kolozsvári színház nélkülük nem 

elképzelhető, ezt tudja Ditrói is és mindvégig szoros együttműködésben dolgozik 

főszínészeivel, a Shakespeare ciklus pedig egyértelmű tisztelgés E. Kovács művészete előtt. 

Erősen XIX-ik századi játékstílusuk minden bizonnyal nem feltétlenül vág egybe Ditrói 

színházeszményével, annak ellenére, hogy emlékirataiban a legnagyobb tisztelet és 

elragadtatás hangján beszél róluk, de személyiségük súlya, elkötelezett hivatástudatuk, 

felkészültségük és emblematikus voltuk miatt végigkísérik a Ditrói korszakot. Nem úgy Ivánfi 

Jenő.  

 

Ő már Színművészeti Akadémiát végzett Paulay növendék, egy generációval Ditrói után. 

Szegeden kezd, majd a színház leégése után, Paulay kifejezett ajánlására Kolozsvárra 

szerződtetik, Ditrói társulatában is fontos szerepekhez jut a művelt, többnyire drámai hősöket, 

szerelmes szerepeket játszó fiatal színész. Rendezői feladatokat is kap, és egyre mélyebben 

merül el a francia színházi kultúra tanulmányozásában. Vendégként többször fellép a Nemzeti 

Színházban is és európai színházi tanulmányutakon képzi magát tudatosan. Több nyelven ír, 

fordít, franciául a legkiválóbban és már-már közelébe kerül egy francia szerződésnek, 

amelynek végül azért nem tesz eleget, mert Paulay hazahívja és állandó nemzeti színházi 

tagsággal kínálja meg őt. Ditróitól Paulayhoz vezet az útja, mert bár Kolozsváron ő játssza a 

magyar színpadon először bemutatott Kísértetek főszerepét és a szerepformálásról közzé tett 

megnyilatkozásai alapvetően egy összetett, nem külsődleges játékmód felé mutatnak - 

„Tartozzék egy író akármilyen iskolához, legyenek bármilyenek az intenciói, az előadó 

színésznek csak egy feladata lehet: a rábízott szerepben keresni az embert, s mennél erősebb 
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az alakítása, egyénileg annál igazabb lesz. … Éppen így vagyok Osvalddal is a Kísértetekben. 

Az előadó színész mindig csak közvetve magyaráz egy eszmét, csak közvetve szolgál az író 

egyéb intencióinak, ő elsősorban embert, egyént alakít, s csak ennek hatásában nyilvánul meg 

az író célzata, filozófiája. Nekem, mint előadó művésznek semmi közöm ahhoz, hogy Ibsennek 

micsoda tervei vannak a társadalommal: én tőle egy embert kapok, s ha én ez ember 

egyéniségét úgy tudom állítani a színpadon, hogy az igazság erejével hasson, eleget tettem 

kötelességemnek.
177

 - mégis, Ditróinak más a véleménye.  

„Nagyon lelkesedett a Comédie Francaise hagyományos játékstílusáért. A dallamos (inkább 

éneklő) szavalat azonban nem illik a magyar nyelv szelleméhez.”
178

  

 

A szándékosan kimódolt hangszínészet, akármennyire is előzi meg elmélyült kutatás és alapos 

felkészülés a próbát, akármennyire is elszánt az alkotó a szerzőt tolmácsolni, akármennyire 

fogadja is el a korban „természetesnek” a közönség a „deklamáló” Ibsent, sőt tapsolja vissza 

az őrülési jelenetet, Ditrói szűrőjén fennakad. „Rájött, hogy sem a mi színpadunkon 

elburjánzott német eredetű szavalás, sem az egyik művészünktől szenvedélyesen propagált 

francia iskola nem fejezi ki a klasszikus dráma lelkét…”
179

 Minden bizonnyal Hevesi Sándor 

is Ivánfira céloz a fenti megállapítással a Ditróiról írt cikkében. Nem tudjuk kitapintani a 

játékmód béli különbséget, mondjuk E. Kovács és Ivánfi között, de talán közelebb kerülünk 

Ivánfi színi ábrázolásról vallott nézeteihez, ha őt magát idézzük egy passzussal, A színjáték 

művészete című tanulmánykötetéből. Az érzékeny, világlátott és művelt színész az első 

világháború vége felé, értékmentő célzattal egy kötetbe rendezi írásait Shakespeare-ről, 

Moliere-ről, a görög tragédiáról, nagy színészi példaképeiről. Két Hamlet alakítást, előadást 

ily módon hasonlít: 

 

„Itt jut eszembe az, amit Reinhardt csinált Hamlettel. És Moissi… Nem tehetek róla, de ha rá 

gondolok, mindig egy beteg, tépett tollú, ázott veréb jut az eszembe. Hiszen szó sincs róla: 

Moissi őszinte volt, fájdalmas, szenvedő, sőt néha megható is, de nem volt nemes, nem volt 

királyfi. Nem volt az emberi fölényes erőknek, a nagy emberi bukásokat magukban rejtő 

fogyatkozásoknak az az öszessége, nem volt az a mindenkit legyőző és mindent eltipró 

rettenetessége a gyásznak, a fájdalomnak, ami Hamlet.  
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Milyen más Mounet- Sully, mikor a súlyos architektúrájú, szürkefalú királyi teremben ott ül a 

trón előtt, fantasztikusan faragott karszékében. Egy férfi Niobe szobor. Ember és király. A 

mélyen, szélesen lecsukott szemek pillái mintha könnyeket söpörnének végig az arcán. Mennyi 

fenség és mennyi igazság. (…) Aztán a gomolygó tűzcsomóból, amely lassan-lassan 

elhalványodik, kiválik a megölt király alakja, libegő karokkal, melyek az egész horizontot 

elborítják, int Hamletnek, hogy kövesse. Lángoló tűzostor a jajkiáltás: ne tűrd el! és Mounet 

Sully, mint akinek szívét tüzes körömmel szakították meg, olyan hangon felel rá, hogy 

torkunkat fojtogatja a sírás. Azok, akik csak azt tekintik igaznak, ami köznapi, csak azt látják 

természetesnek, ami alantas, ide jöjjenek és tanulják meg, hogy nagy és rendkívüli dolgokat 

csak nagy és rendkívüli eszközökkel lehet kifejezni. Annak a nyomorult elméletnek, amely 

nálunk egy időre megrontotta a színházat, megrontott egy egész színésznemzedéket, 

diadalmas meghazudtolása ez a jelenet.” 
180

 

 

Ditrói tehát nem csak a szavaló színészetre, hanem egyfajta túlvezérelt, mindent aláhúzó 

teatralitásra is határozott nemet mondd, amikor elengedi a színházából Ivánfi Jenőt, vissza 

Párizsba, majd onnan a Nemzetibe Paulayhoz, vissza egy olyan 19. századi 

színházesztétikába, amellyel Ditrói makacsul nem tud azonosulni az ő 19. és 20. század 

határán álló kolozsvári színházában. Jönnek azonban helyette majd újak, kevésbé „képzettek”, 

erősítve mind a prózai, mind az énekes gárdát. Ditrói fedezi fel egy pesti meghallgatáson és 

szerződteti Kűry Klárát, akiből villámgyorsan a vidék keresett subrettje lesz és hamarosan 

már a pesti Népszínház építi a sikereire a repertoárját, népszerűsége Fedák Sáriéval vetekszik. 

Réthy Laura, primadonna szintén megfordul Ditróinál, bécsi tanulmányok és népszínházi 

fellépések között tölt néhány évadot Kolozsváron, a feljegyzések szerint horribilis gázsiért. 

Szegedi működése óta figyeli és viszi magával Hunyady Margitot Kolozsvárra is, majd 

tovább a Vígszínházba is. Ditrói első Tragédiája Évájának „erő, tűz, szenvedély, amellett ízlés 

és nagy műveltség mutatkozott meg a játékában. Nagy műveltsége tette játékát öntudatossá, s 

társadalmi modorát a legkellemesebbé.”
181

 Fordít, darabot ír, Ditrói egyik alapembere az 

intellektuális, sokoldalú társalgási és drámai színésznő. A Színiakadémiáról szerződteti naiva 

szerepekre Delly Emmát a Vígszínház későbbi Osztrigás Micijét és az első átütő körúti siker, 

a Trilby bájosan erotikus vasalólány főszereplőjét.  
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És Kolozsváron találkozik Ditrói műhelyében a majdani Vígszínház társulatának megannyi 

férfi tagja: Gál Gyula, a sokoldalú, finoman művelt jellemszínész, később a Nemzeti örökös 

tagja, Vendrey Ferenc, a nélkülözhetetlen epizodista, kedélyes apák, később nagyapák, 

csendőr biztosok, átejtett férjek, öregurak természetes humorú ábrázolója. Ráthonyi Ákos, a 

tökéletesen elegáns, szellemes és könnyed gavallér-bonviván, Góth Sándor, a franciás típusú 

vígjátékok avatott nagymestere, fordításban, játékban, rendezésben, az egyik legnagyobb 

hatású Vígszínházi komikus színész, az első Norrison, Molnár Egy-kettő-három-jában, az ízes 

palóc dialektust társalgási hanggá érlelő Szerémy Zoltán,  Fenyvessy Emil, akire Sopronban 

figyel fel Ditrói, Tragédiájában ő lesz Ádám, a Vígszínház legendás Ocsakay brigadérosa, a 

színháztörténeti jelentőségű Államtítkár úr címszereplője, elegáns és egyben drámai 

bonviván, Szathmári Árpád, a népszínművekből szalonvígjátékokba érzéssel és sok humorral 

átjáró jellemszínész. Beregi Oszkár, aki kolozsvári és a vígszínházi kezdő évek után, már a 

Nemzeti Színház tagjaként hívja fel magára Max Reinhardt figyelmét, akinél több évadot 

játszik Berlinben, fontos szerepekben. Valamint Hegedűs Gyula, aki a szülői házból 

elszökvén, egy vándortársulatból szökik tovább az Akadémiára, ahol Paulay Ede is kirobbanó 

tehetséget lát a vézna, külsőre jellegtelen karakterszínészben, majd néhány vidéki színház 

után Ditróihoz kerül Kolozsvárra, hogy aztán a Vígszínházban, évtizedekig ő jelentse magát a 

Vígszínházat, játékában, a „Hegedűs jelenségben” öltsön testet legérzékletesebben Ditrói 

színházeszménye.  

Ditrói nem sztárokat igazol, hanem olyan fiatalokat, akikkel gyorsan és hatékonyan tud 

dolgozni, akik színészi értelemben még alakíthatók, de kivétel nélkül erős, a nézőtér 

figyelmét megragadni képes egyéniségek. Valamint nem is sztárokat épít, hanem színészeket 

nevel, társulatszervezői munkáját döntően meghatározza, hogy igyekszik mindenkit 

egyformán terhelni, a lehető legváltozatosabb feladatokat adja a színészeinek, nem lévén 

tekintettel az illető esetleg már elért társulati pozíciójára. „Bizony akkoriban nálunk a 

szerepkörök szigorú betartása nem volt dogma; a stárrendszer pedig nem volt divatban. E. 

Kovács Gyula ma a Lear királyban rendítette meg a lelkeket, holnap a Falu rossza 

Csendbiztosának néhány szavas szerepét játszotta el a legteljesebb színészi 

lelkiismeretességgel. Gál Gyula éppen olyan frappáns hatást keltett és nyíltszíni tapsot kapott 

az Ingyenélők rendezetlen vallású hordárjában – mikor elmondta: Most házzámegyek és 

leffekszek – mint aminő maradandót alkotott az ősz Menenius Agrippa klasszikus szerepében. 

Hegedűs Gyula sem restellte nagy szakállal elénekelni a Szellemet a Rip van Winkle-ben.”
182
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Hegedűs Gyula, - hogy vizsgáljuk meg közelebbről egy kolozsvári-vígszínházi karrier 

kezdeteit - a nagy szakállú szellem szereppel együtt, 1894. március 25-i debütáló színpadra 

lépésétől (Csepreghy Ferenc: A sárga csikó, Csárdásgazda a Hólyagosban ) utolsó kolozsvári 

bemutatójáig (Sardou: Fedora, Gretz, orosz rendőrbiztos) 1896. március 30-ig, tehát szinte 

napra pontosan 2 év alatt 186 (!) szerepet játszik el.
183

 Új bemutatók, felújítások, beugrások, 

szerepátvételek, csendőr biztostól Shakespeare Coriolanusaig, francia bohózattól Petúr bánig. 

„Hegedűs Petúrja nagy intelligenciáról tesz tanúbizonyságot. Szépen, érzéssel játszott. Igaz 

ugyan, hogy a vígjátékok gesztusait önkéntelenül is használta és realizmusra való törekvése 

nehezen tudott a karddal és a díszmagyarral kibékülni, alakítása mégis dicséretet érdemel.”
184

  

 

Dolgozatom írásának idején, ha egy kezdő, 22-25 éves színész évadonként 4-5 új szerepet 

kap, kiegészülve filmes, vagy televíziós munkákkal, színházi beugrásokkal, nyugodtan 

mondhatjuk, hogy kiemelten foglalkoztatottnak számít, ennek fényében is érdemes vizsgálni a 

186 új szerepet és feltételezni, milyen gyakorlati tudással vérteződnek Ditrói fiataljai a 

kolozsvári színházban. És bár, mint a fenti kritikarészlet is mutatja, az alakítások sablonjai 

gyakran összecsúsznak, egymásba érnek, mégis, aki bírja ezt az elképesztő tempót, mint 

Hegedűs és a Ditrói mellett egyre lelkesebben kitartó új színészgárda tagjai, már egyáltalán 

nem kezdőként, hanem összeszokott, gyakorlott, olajozott színházi csapatmunkára kész 

együttesként jelennek meg Budapesten. 

 

Az állandó színtársulat évadonként húsz-huszonöt vendégszereplővel egészül ki, akik 

egyenként két-három alkalommal lépnek fel a színházban, így a társulat folyamatosan kész 

igazodni a vendég fellépő művészek repertoárjához és kész biztos hátteret nyújtani a 

vendégművész köré szervezett játékhoz. A vendégek skálája nagyon széles skálán mozog, 

folyamatosan érkeznek művészek a pesti Nemzeti Színházból, a Népszínházból és az 

Operaházból; Vízvári Gyula, Szigeti József, Császár Imre, Újházi Ede és természetesen Jászai 

Mari fellépései jelentik a legnagyobb szenzációt, jelenlétük egyszerre szól a kolozsvári 

színház országos rangjának és magának Ditróinak, akinek neve, működése egyre többek 

számára jelent biztos garanciát. Folyamatosan, hétről hétre, napról napra újdonság kell, ennek 

szellemében hív meg vendégszerepelni például három estére egy éppen európai körúton lévő 

Pokahuntas fantázianevű afrikai énekesnőt. „Deli termete, csengő hangja és bőrének sajátos 
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illata volt. A publikum azonban távol tartotta magát a kínált műélvezettől…” 
185

 Ami csak 

részben igaz, mert bár a kolozsvári úri közönség rangján alulinak tartotta, hogy részese legyen 

az efféle multikulturális áramlatoknak, a munkás-iparos ifjúság és néhány fiatal arisztokrata 

már megtöltötte a harmadik előadást, különös tekintettel arra, hogy még nem láttak fekete 

bőrű nőt. Egyikük, lakájával a lakására invitálta a hölgyet, amire válaszul Ditrói a 

díszletmunkásaival dobatta ki a lakájt. Az ügynek majdhogynem bírósági kimenetele lett, de 

az arisztokrácia idősebb tagjai végül eltussolták az ügyet. 
186

 A komikus anekdota 

mindenesetre egy fontos epizódja, állomása annak a folyamatnak, hogy a kolozsvári 

közönség, Ditrói legtöbb művészi eredményét figyelmen kívül hagyva, az évadok előre 

haladtával, egyre inkább csak a saját zsebére dolgozó, a biztos bevételért minden eszközt 

bevető pénzhajhásznak lássa a színház vezetőjét és szorgalmazza a teljes állami kezelést, 

amely fennhatósága alatt a fentiekhez hasonló eset nem fordulhatna elő. 

 

Visszatérve a színház mindennapjaihoz, Hegedűs Gyula 186 szerepe természetesen arra is 

rávilágít, hogy Ditrói Mór sem az íróasztal mellett alakítja színházi munkamódszerét, 

színjátékról való felfogását, hanem a színházi próbán, a gyakorlatban. A megközelítőleg évi 

harminc új bemutató mellett, természetesen a felújítások, új betanulások is mind próbát és 

rendezést igényelnek, rendezést, amely még nagyon sokáig tulajdonképpen csak „elrendezést” 

jelent, a jelenetek pontos közlekedésrendészetét, a változások lebonyolítását, a legalapvetőbb 

mozgások megszervezését, a vendégjátékra érkezők és a társulat összecsiszolását.  

A Welser -féle kolozsvári adattár, illetve a korszak feldolgozott színlapgyűjteménye
187

 a 

Ditrói korszakban rendezőként (is) jelöli: E. Kovács Gyulát, Megyeri Dezsőt, Ivánfi Jenőt, 

Nagy Vincét, Szentgyörgyi Istvánt, Szerémy Zoltánt, Vendrey Ferencet, Péchy Kálmánt. E. 

Kovács döntően a fajsúlyosabb drámai anyagok színreviteléért felel, ami a fellelhető 

anyagokból kiderül: mint már tárgyaltuk, övé a Shakespeare ciklus nagy része, Madách 

Mózese és Férfi és nő című drámai költeménye, Csiky Vasember című tragédiája, Jókai 

Aranyembere. A többieknél nem igazán tudunk ilyen tendenciát megállapítani, mindenki 

rendez mindent, Ditrói is, nem rekonstruálható, hogy ki, mikor, miért, melyik feladatot kapja, 

Nagy Vincéről jegyzi meg Ditrói, korábbi igazgatójáról, hogy operett rendezőként 

alkalmazza. A kolozsvári színház dokumentációs tárának feldolgozása eddig nem hozott a 

felszínre részletesen kidekorált Ditrói -féle rendezőpéldányt, ami nem jelenti azt, hogy  a 
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jövőben ne kerülne elő, én Dóczi Lajos: Utolsó szerelem című színdarabjának rendes, 

nyomdai kiadásának
188

 lapjain láttam olyan ceruzás bejegyzéseket, melyek néhány színpadi 

állást, hangeffektust, színpadi járást rögzítenek és az íráskép alapján nem zárom ki, hogy 

Ditrói a jegyzetelő... 

 

Péchy Kálmán, Ditrói utolsó évadában szerződik Kolozsvárra, már kifejezetten rendezőként, 

és rendezői minőségében követi Ditróit majd a Vígszínházba is. Az OSzK Színháztörténeti 

tára őriz egy értékes példányt Péchy Kálmán, egy kolozsvári rendezésének előadás vázlatát; 

Pailleron: Komédiások című 3 felvonásos vígjátékának bútorállásai, személyre szabott kellék 

és jelmezlistája, a kellékek tételes felsorolása, a bekészítések pontos helye, a bútorok stílusa, 

mozgása, a fal pontos dekorációja.
189

 A bútor és kelléklistából egy gazdag kiállítású 

színrevitelre következtethetünk. Péchy kottát ír, mérnöki precizitással fekteti le az előadás 

lebonyolíthatósági alapjait, hogy aztán – a vígszínházi rendezői gyakorlatból, melyet később 

tárgyalunk részletesen, következtethetünk visszafelé – átadja a munkát Ditróinak, aki immár a 

lerendelkezett és berendezett alapot előadásképes állapotba hozza.  

 

A korszak, és ezt még évtizedekig elmondhatjuk, nem az egyéni rendezői elképzelések 

korszaka, nem az értelmezések, a rendezői olvasatok korszaka. A rendezés legfontosabb 

feladata a rend megszervezése, illetve az írott anyaghoz való feltétlen hűség, a bonyolódó 

cselekmény körüli korszak pontos bemutatása. Néző és színházművész közösen elfogadott 

játékszabálya, hogy a színre kerülő népszínművekben lajbi lesz, festett mező háttér és 

árvalányhaj, a királydrámában nehéz trónus, kövekkel kirakott kard és alabárdos ajtónálló, a 

társalgási darabban szalonbelső, elegáns frakk és sétapálca, a tündérregében pedig csillagos 

háttér esetleg állatjelmezek. Ditrói színpadi működése nem áll másból, minthogy ezeket a 

konvenciókat nem rúgja fel, sőt egyre profibb segédszemélyzettel – Péchy Kálmán – tartja be 

őket, pontosan szervez munkát, rendet tart a színpadon, a színfalak mögött és átlátja a színház 

gigantikus méretű repertoárját és a mindenkori, fennmaradáshoz szükséges napi bevételt. Egy 

betegség miatt lemondott előadás körüli színházi helyzetről így ír másnap, de mégis a mai élő 

közvetítések stílusában az Ellenzék: 

„Ditrói komor volt, mint a Szahara haragos oroszlánja, sötét volt, mint a viharos éjszaka és 

hideg, mint egy januáriusi jégcsap. A színházi könyvtár összes darabjai chaotikus táncczal 

rohantak át zúgó agyvelején. Mit is kellene adni, hogy jó legyen, betanulva is legyen, vonzó is 
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legyen, mivel e három „legyen” elég arra, hogy publikum is legyen. A drámai színészek 

valamennyien operettet ajánlgattak, míg az énekes színészek a dráma mellett foglaltak 

állást…”
190

 

 

Hogy mégis mi az, ami Ditróit kiemeli az átlagból, ami megkülönbözteti a vidék 

színházcsinálóitól, ami a XIX. század végi színházi elvárásoknak folyamatosan megfelelve 

mégis előremutatóan és konzekvensen jelen van a munkájában, arra szemléletesen ad választ 

egy Ditróiról szóló Bálint Lajos írás részlete: 

 

„Emlékszem, még egészen kis gyerek voltam, amikor először hallottam a nevét. az anyám 

beszélt róla, örök érdeklődéssel és nosztalgiával a színház dolgai iránt, ifjúságában tudniillik 

a Gyapjú utcai német színház színésznője volt. Hallottam egyszer, mikor arról beszélt 

valakinek, hogy vidéken van egy Ditrói nevű rendező, és társulata, akik nem szavalnak, 

hanem úgy beszélnek, ahogy a természetes életben. Arra már nem emlékszem, hogy ő 

helyeselte, vagy kifogásolta ezt a különösséget. Ám de abból, hogy e vakmerőség híre a mi 

kispolgári lakásunkba is eljutott, el kell hinnem, hogy széles körű jó híre volt.”
191

 

 

A kolozsvári rendezői újítás tehát egyfelől a színészektől elvárt és megkövetelt deklamálás 

mentes, saját hangot használó előadásmód, másrészt pedig a tudatos társulatépítés abban a 

szellemben, hogy a tagok elfogadják és természetesnek vegyék azt, hogy az előadás többé már 

nem egymás mellé illesztett szólóprodukciók sorozata, hanem egységes stílusú, egymásra 

figyelő és reagáló, „összevágó” összjáték. Ismét érdemes hangsúlyozni, hogy Ditrói sikerrel 

involválja új játékrendszerébe a kolozsvári színház évtizedek óta jelen lévő prominens 

színészeit, úgy alakít ki új játékstílust, hogy közben megőrzi és megbecsüli a régit is.
192

 

Másfelől pedig Ditrói országos védjegyévé válik az a kérlelhetetlen és ellentmondást nem tűrő 

munkamódszer, amellyel a társulatát egyben tartja és a színészeket a legkevésbé sem finom, 

helyenként kifejezetten erőszakos módon instruálva irányítja a színházi próbán. Szerencsésen 

találkozik ezen a ponton Ditrói habitusa és a gyakran elképzelhetetlenül kevés rendelkezésre 

álló próbaidő.  

                                                      
190

 Ellenzék 1892. szeptember 5.  
191

 Bálint Lajos (1967)  i.m. 143-144. 
192

 Janovics Jenő feljegyzi, hogy mikor először kezdte rendezni Szentgyörgyit, a jeles színművész így 

„bátorította” a kezdő fiatalt: A rendezőnek az a kötelessége, hogy rendezzen. A színésznek pedig az a kötelessége, 

hogy játsszék. Maga, öcsém, csak rendezzen, szép szorgalmasan, velem ne törődjék, én játszani fogok, úgy, 

ahogy szoktam. (Janovics i.m. 237.) Nem kérdéses, hogy Ditróit is nagyon hasonló módon fogadták, és fogadták 

el a színház korábbi oszlopos tagjai. 



83 

 

„Féltek tőle a színészei, de szerették is. Ha a színpadon akaratát és elgondolását érvényesíteni 

akarta, ellentmondást nem tűrő, hangját nem kímélő, szavakat nem válogató zsarnok volt. El 

is nevezték őt „sprájcos” rendezőnek. Sprájc, a színpadi munkások nyelvén az a támasztó léc, 

amellyel megerősítik, megfúrják a színfalakat. Azt akarták kifejezni ezzel az elnevezéssel, hogy 

képes volt sprájccal nekimenni a hanyag, vagy hibázó színésznek.”
193

  

 

A sprájcos rendező, igazgató munkamódszerével azonban tényleg erős és egységes stílusban 

játszó, kivételes munkabírású társulatot formál, csapatot, akik Szerémy Zoltán 

visszaemlékezései szerint, szintén aranykornak élték meg a kolozsvári éveket, és ha az idézett 

szövegrészletből természetesen a mindenkori fiatalság iránti nosztalgia is erősen kiérzik, 

mégis értékes tudósítás a Ditrói színházának mindennapjait meghatározó munka-és alkotói 

közérzetről: 

„Ilyen kedély virult akkoriban, a régi boldog időkben, a kolozsvári Nemzeti Színház tövében. 

És amíg esténként egymással nemes versengésben állottuk meg a sarat a színpadon, hogy E. 

Kovács Gyulához, Szentgyörgyi Istvánhoz és a többi nagyokhoz méltók lehessünk, lemosván 

magunkról a festéket, civilben éltük a magunk bohém, boldog, örökké feledhetetlen életét. 

Valamennyi kedves volt kolozsvári kollégám megerősítheti azt az állításomat, hogy akik akkor 

együtt voltunk a kolozsvári Ditrói féle társulatnál, ma, szinte elképzelhetetlenül boldogok 

voltunk akkor. És pedig nemcsak, mint a világ legjobb közönsége által kényeztetve-

kényeztetett színészek, hanem mint emberek elsősorban…”
194

 

 

 

Korszakhatár 

 

Hiába az egyre erősödő társulat, a folyamatosan magas színvonalon tartani próbált műsor, 

Ditrói mély kolozsvári beágyazódása, az igazgató személye körül mind több az ellentmondás. 

Valójában csak a hosszú évek óta várt teljes állami kezelés egyre erősebb akarása az, ami 

felerősíti a Ditrói elleni hangokat. Egyre több az ürügy, amiért a különben jól teljesítő és 

egyértelműen nemzeti színházi koncepciót megvalósító vállalkozó igazgatót nem szívesen 

látják már a színház élén. Az okok részben, nem csak színházi jellegű presztízsharcokra 

vezethetők vissza. A társulat egy színésze, visszaemlékezéseiben Ditrói a kis M-nek nevezi, - 
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tételezzük fel, hogy az igazgatói székben majd Ditróit követő Megyeri Dezsőről van szó – 

belső társulati intrikákat kezd Ditrói ellen, élére próbál „belülről” állni annak a mozgalomnak, 

amely a vállalkozói igazgatói poszt helyett az állami kezelést szorgalmazza. Fontos támogatói 

ebben a kolozsvári arisztokrácia prominens tagjai, akik, miután Ditrói nem hosszabbítja meg a 

társulatot ellene hangoló színész szerződését, azzal zsarolják meg Ditróit, hogy nem 

hosszabbítják meg a következő évadra a páholybérletüket. Ditrói, nyilván, már a Bölöny-vel 

történt szakítása óta meglehetősen ambivalens viszonyt táplál az arisztokráciával. Részben 

erősen függ tőlük, hiszen a folyamatos páholybérletük alapvető garanciája a zavartalan 

pénzügyi működésnek, épp ezért folyamatosan odafigyel az igényeikre, a jubileum kapcsán 

láttuk, hogy a színház életében betöltött szerepükért milyen gesztusokat gyakorol feléjük, 

másfelől viszont nem tűri a hatalmi szót, a beleszólást, a nyomásgyakorlást, az igazgatói 

gyakorlatot független szakmai terepként kezeli, nem köt kompromisszumot, szerződése 

szerinti jogkörök gyakorlását nem engedi veszélyeztetni. Az ügy egészen a minisztériumig 

jut, ahol Ditróinak adnak igazat és az arisztokrata „puccs” a kis M megmentésére egyelőre 

sikertelenül végződik, ugyanakkor valóban felmondásra kerül nagyon sok állandó páholy, 

veszélyeztetve ezzel a működést. Ditrói személye a minisztériumban a záloga annak, hogy ki 

lehet kerülni a nagy költséggel járó teljes állami felelősségvállalást, és immár másodjára 

állnak mellé, a várossal szemben. Ditrói „csak” a szubvencióval gazdálkodva magabiztosan 

igazgatja a kolozsvári színházat, biztosítja a folyamatos működést, a vállalkozó igazgató általi 

színházvezetés egyáltalán nem zavarja a fővárosi tisztségviselőket.  

 

Ezzel szemben a kolozsvári sajtó egyre hangosabb az állami kezelés ügyében, melynek, 

szerinte csak egyetlen módja van: „Az állam a színházat, egyszer s mindenkorra átveszi a 

maga közvetlen kezelése alá, olyanképpen amint a budapesti nemzeti színházzal és a királyi 

operával történt. Ez új helyzetnek megfelelően: az intézet merőben új szervezetet kap, anyagi 

viszonyai és segélyezése új alapon szabályoztatnak. Ebből áll az államosítás, melyhez a 

kolozsvári színháznak (eltekintve az ügynemzeti és kulturális nagy fontosságától), történelmi 

joga is van, mert hiszen a régi Erdélyben kezdettől fogva állami intézménynek volt szánva. És 

ez a jellege fékig meddig az Unio után elismertetett, amennyiben előbb királyi, majd állami 

segélyt nyert és tényleg ma is (bár magánvállalkozási rendszer alkalmazásával, a belügyi 

kormány felügyelete, sőt rendelkezése alatt van.”
195

 A cikk évi 65.000 forintnyi fix összegben 

jelöli meg azt a támogatást, amelyre szerinte a működtetéshez szükséges lenne, azaz a jelenleg 
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meglévő 20.000 forintos királyi szubvenció mellett, a meglévő állami pénz, szintén 20.000 

forint több mint megduplázásával számolnak a kolozsvári követelések. A felemás kezelés, 

azaz Ditrói, mint vállalkozó igazgató, pedig ezekben az években is komoly törekvéseket tesz a 

nemzeti színházi minőség és jelleg fenntartására. Új operaelőadásokat mutat be, a pesti 

bemutatókat követően azonnal játssza a Parasztbecsületet és a Bajazzókat, 1895 nyarán pedig 

Brassóban szerepel a társulat, ahol a magyar lakosság közel sincs olyan túlsúlyban, mint 

Kolozsvárott, a román és szász népesség a meghatározó. Ditrói azonban sikeres turnét 

bonyolít le és bár az Ellenzék aggodalmának ad hangot, az esetleges „nemzetiségi ellentétek 

miatt”, Ditrói úgy emlékszik, hogy „nemcsak a magyarok, de a szászok is hű látogatói és 

tapsolói voltak a magyar előadásoknak”. A brassói vendégjáték programját óvatosan állítja 

össze azért, egy nemzetközileg elismert énekesnőt - Strakosch Fébeát - szerződtet a 

vendégjáték idejére és főleg zenés darabokat játszik Az aranyember és a Fekete gyémántok 

mellett. De ugyanezen a nyáron eljut a szintén főleg szászok által lakott Szászrégenbe is, 

valamint Marosvásárhelyre és Sepsiszentgyörgyre is elviszi párhuzamosan a társulatát.  

 

1895 decemberében pedig újra színre viszi a Nemzetiben Az ember tragédiáját. Az ember 

tragédiája, ami újfent mind erkölcsileg, művészileg, mind pedig a kassza tekintetében 

segítségére siet Ditróinak. Emelt helyárakkal árulja a jegyeket, hiszen a páholyok az 

arisztokrácia távolmaradása miatt többnyire üresen maradtak. Az érdeklődés és a siker óriási, 

a kritika fejet hajt a rendező igazgató előtt. „...örvendünk, hogy a közönség részéről ezt a 

rendkívüli nagy érdeklődést tapasztaltuk, s Ditrói igazgatónak köszönettel tartozunk a nemes 

műélvezetért. Mert Madách remekét csakugyan kiváló előadásban láttuk. A darab 

rendezésénél Ditrói szakértelme, erélye és jó ízlése érvényesült. Az összjátékban nem egy 

rakás élhetetlen ácsorgást láttunk, mint rendesen, hanem életteljes mozgást, elevenséget.” 
196

 

A főszerepekben E. Kovács (Ádám), Szentgyörgyi (Lucifer) és Hunyady Margit (Éva) szintén 

zálogai a sikernek, a már szegedi tragédia kapcsán is kiemelt francia forradalmi jelenet hőfoka 

a csúcspont, teljesen új díszleteket fest Bentheim Róbert, aki egyébként szintén követi majd 

Ditróit Pestre, egyszóval egy kolozsvári közönséget teljesen lenyűgöző és kielégítő nagy 

előadással zárja az 1895-ös évet Ditrói. Azt az évet, amelynek augusztusában már zsebében 

volt a vígszínházi szerződés és egymás mellett bonyolította az új színház szervezési feladatait 

és a kolozsvári igazgatói teendőket. És bár színre kerül még néhány operett, bohózat az 
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évadzárásig, tulajdonképpen ezzel a Tragédiával búcsúzik a kolozsvári színpadtól és a 

nemzeti színházi igazgatói széktől is. 

Akármennyire sikeres is, a vállalkozói igazgató cím támadásával óhatatlanul is az egyik 

legfontosabb akadályát benne látják annak, hogy az állam teljesen átvegye a színházat, 

úgyhogy Ditrói bérlőigazgató szerződésének lejárta és a vígszínházi szerződtetési ajánlat híre 

folyamatossá teszik a Ditrói elleni, hol mérsékeltebb, hol keményebb hangokat.  

„Ditrói Mórnak, a kolozsvári színháztól való megválása, most már egy eddig folyton 

kerülgetett akadályt hárított el az államosítás útjából. Ezt mindekkorig az késleltette, hogy a 

kormány, főleg Ditrói ismételt kérése következtében, több ízben megújította a vállalati 

szerződést, tisztán az ő személye és az ő anyagi érdekeire való tekintetből. Arról ma már 

beszélni sem kell, hogy a kolozsvári Nemzeti Színház, itt az erdélyi részekben elsőrendű 

kulturális missziót van hivatva teljesíteni. Magán vállalkozó kezében, aki főképp a haszonra 

spekulál, a színház e kultúrmissziót teljesíteni képtelen, és az a pénz, amely a királyné 

kegyéből és az állam pénztárából szubvenció címén adatik, csak arra volt jó, hogy a 

magánvállalatot az ő saját céljaiban megsegítse.” 
197

 

 

A kolozsvári közönség és közösség, amelynek kulturális felemelkedéséért Ditrói valóban 

rengeteget tesz, a fennálló pénzügyi rendszeren keresztül utasítja el magától a színház 

történetének egyik legfontosabb igazgatóját. Természetes, hogy sok irigység és személyes 

ellenérdek is meghúzódik a támadások mögött és Ditróit is utoléri az a magyar nemzeti 

színházi igazgatói végzet, csakúgy, mint Pesten Paulayt, miszerint azért támadják, mert a 

vígjátéki, bohózati, franciás elemek nem valóak a Nemzeti repertoárjába, azaz hogyan 

összeegyeztethető a gazdaságilag sikeres, teltházakat biztosító színházi működés a nemzeti 

színházi koncepcióval?... Ditrói, bár mint láttuk, igazi elkötelezettje a nemzeti színházi 

gondolatnak, főleg utolsó kolozsvári évadában valóban kénytelen főleg vígjátékot és 

bohózatokat színre vinni, hogy biztosítsa a működést. Az utolsó kolozsvári nemzeti színházi 

évad így, az új bemutatókat tekintve némi kényszerből már szinte vígszínházi évadra 

sikeredik- a színrevitelek is minden bizonnyal már megelőlegezik a vígszínházi bemutatók 

játékstílusát - egyre nehezebben tudja fenntartani azt a kényes egyensúlyt, amit 

igazgatóságának elején. Mégis, tökéletes modellje az utolsó időszaknak egy 1895. decemberi 

vasárnapi műsor, melyről így ír Tüske Pál álnéven Sebesi Samu, a színészettel és drámaírással 
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is próbálkozó jeles publicista, aki érzékenyen egy kissé tágabb kontextusba próbálja illeszteni 

a jelenséget: 

„Vasárnap délután Goldstein Számi
198

 aratta diadalát este pedig Az Ember tragédiáját nézte 

immár negyedszer zsúfolt ház. A szellemi silányság és a classicai remek ugyanegy 

templomban megtalálta híveit, mert talán a századvég levegőjében van, hogy egyik végletből 

a másikba esünk…”
199

 

 

„Ha az intrikákkal súlyosbított mozgalom nem gyöngíti kedvemet, talán továbbra is 

szülővárosom színházánál maradtam volna” – jegyzi meg Ditrói, akinek egyszerre őrölték fel 

minden színházcsinálói és magánemberi erejét az utolsó időszak harcai és egyszerre 

kínálkozott fel számára a XX. századi magyar színháztörténet egyik legtöbb lehetőséget 

kínáló és számára mégis legellentmondásosabb kihívása, a frissen megnyíló budapesti 

Vígszínház művészeti igazgatói posztja. Mit visz magával Pestre Ditrói? Mindenekelőtt mai 

szemmel nézve szinte felfoghatatlan mennyiségű munka gyakorlati tapasztalatát; színészi, 

művezetői, társulatszervezői, menedzseri, gazdasági és mindenekelőtt csaknem 100 színdarab 

rendezői és 9 év igazgatói tapasztalatát. Egy lényegében egységes stílusban játszó, a 

deklamálást már teljesen mellőző, összetartó társulatot, aminek együttes távozása, ezt eddig 

nem húzták alá a színháztörténetek, kivételesen nehéz helyzetbe hozza régi színházát. „Ditrói 

a Vígszínházhoz szerződtette a kolozsvári színház legjobb prózai színészeit, jóformán az egész 

prózai együttest. Ezzel nemcsak az általa kialakított együttest bontotta meg, hanem az utódja 

helyzetét is rendkívül megnehezítette. Annak nemcsak új prózai együttest kellet szerződtetnie, 

hanem a régi együttesre épített műsort is teljesen át kellet alakítania. Ebből származott aztán, 

hogy Megyeri első évét inkább a zenés műfajok uralták.” 
200

 Mint a későbbiekben látni fogjuk, 

Ditrói csak egy már elindult szerződtetési irányt erősít fel ezzel, hiszen az alakuló Vígszínház 

még Ditrói, mint művészeti igazgató képbe kerülése előtt szerződési ajánlattal él a társulat 

több tagja felé, ahogy erről már az Ellenzék 1895 májusában hírt ad.
201

 Ugyanakkor a minél 

egységesebb játékstílust képviselő társulat kialakítására irányuló szerződtetési koncepció 

mellet személyes indulatok is állhatnak. Ismerve most már Ditrói habitusát, nem zárhatjuk ki 
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azt sem, hogy az ellene fellépő szeretett város felé egy revans gesztus, a szinte teljes társulat 

magasabb gázsiért való elszerződtetése. 

 

 

Viszi Pestre magával egyre növekvő országos hírnevét, „erélyét, szakértelmét és jó ízlését”, 

hogy Az Ember tragédiája kritikájának jellemzéséből idézzünk ismét, valamint a talán 

legfontosabbat, a kolozsvári években kialakult és további beteljesedésre váró nemzeti színházi 

ambíciót. Az ambíciót, amelynek szellemében a színház kulturális küldetés, közösségformáló 

erő, a nemzet szellemi felemelkedésének egyik legfontosabb eszköze, a magyar nyelv őrzője, 

ápolója és a magyar nyelvű kultúra széles körben való terjesztője. És viszi magával azt az 

illúziót, amit időnkénti konfrontációi, sikertelenségei ellenére is többnyire valóra váltott 

Kolozsvár, hogy a nemzeti színházi ambícióhoz értő, érzelmes és szenvedélyes közönség 

társul, hogy a puszta színházcsináláson is túlmutató gesztusok közösség-és nemzet formáló 

erővel bírnak. 1895 augusztusában a fenti ambíciókkal szerződik a Vígszínház művészeti 

igazgatójának. 
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Aki Budapestet mulattatja, de Kolozsvárról álmodik…202 Ditrói 

a Vígszínházban 

 

 

„...a sors erőseket játszik velünk. Odaállítottak élére egy műintézetnek, de az a hajlék, ha 

palota is, nem Shakespeare, Katona, Szigligeti, Vörösmarty, Schiller, Goethe, Corneille 

gyermekei számára épült. Ott a kezembe adott zászlóra, Bisson, Flers és Caillavet, Kadelburg 

neve volt felírva. Ezt a zászlót kellett nekem lobogtatnom. Megteszem a vallomást. Érzem, 

tudom, hogy az én igazi feladatom a magyar tragédia színpadi stílusának, a magyar színpadi 

nyelv igazi, valódi páthoszának, a nyelv zenei törvényének megalkotása, kifejlesztése lett 

volna – mert be kell ismerni ugye, hogy az egységes magyar drámai stílus még csak most van 

kialakulóban. Súlyos kedélyemmel, filozofikus gondolkodásommal a finom pikantériákat 

kellett a könnyed francia társalgás művészi formáiba öntenem.”
203

 

 

„Az egész munkám egy nagy adósság. Elkezdtem valamit, de nem jutottam tovább. Olyan ez, 

mintha valaki egy váltón aláírásával jótáll, s a másik fél hibájából az egész adósság csak őt 

terheli. Irigylem Hevesi Sándort, aki nem igazgató, csak rendező, de olyan darabok művészi 

formáit teremtheti meg, amelyeknél nem egyedüli szempont, hogy mi a véleménye róla az 

erkély jobb hármas páholy kormányfőtanácsos bérlőjének és családjának. Én állítólag 

igazgató voltam, egy üzem díszes kirakatában, a művészet igazi lehetőségei nélkül.”
204

 

 

A fenti két idézet, az emlékiratból illetve egy Bálint Lajossal folyatatott beszélgetésből, az 

1920-as évek közepéről származik, a hetvenes éveiben járó Ditróitól, vígszínházi működése 

után néhány évvel. A sok lehetséges vígszínházzal kapcsolatos Ditrói idézet közül, azért 

választottam ezt a kettőt, mert a legpontosabban világít rá arra az ellentmondásra, ami 

végigkísérte Ditrói művészeti igazgatói tevékenységét. A vígszínházi fejezetet azért is 

érdemes a Ditrói ambíciói és valódi lehetőségei között feszülő ellentét felől írni és olvasni, 

mert hozzásegíthet a Vígszínház történetének és mindenkori művészeti céljainak, a főváros és 

az ország színházi életében betöltött szerepének árnyaltabb megismeréséhez. A fejezetben 

vizsgálom Ditrói Vígszínházhoz kerülésének körülményeit, a társulat összeállítását, Ditrói 

vígszínházi munkamódszerét, a rendezés és főrendezés folyamatát, szerepét a Vígszínházon 
                                                      
202

 Bródy Sándor: Komédia. Budapest, Singer és Wolfner, 1911. 70. 
203

 Ditrói i.m. 44. 
204

 Bálint Lajos (1967)  i.m. 148. 



90 

 

belül és bemutatom az általa alapított vígszínházi színésziskolát. Hogyan oldódnak fel a 

kolozsvári tapasztalatok és ambíciók a vígszínházi műsorpolitikában, azaz hogyan találkozik 

az ezredfordulón a Lipót körúton üzlet és kulturális misszió, hol ér össze, ha összeér a 

vígszínházi és a nemzeti színházi gondolat? 

 

A művészeti igazgató 

 

A Vígszínház létrejöttét, alapításának körülményeit, az új színházat alapító ötlet Vígszínház 

Egyletté, majd Magyar Vígszínház Részvénytársassággá és Vígszínház Bérlőtársasággá 

alakulását részletesen és kimerítően tárgyalja mind a Magyar Színháztörténet,
205

 mind pedig 

Magyar Bálint: A Vígszínház története című munkája, így a dolgozat, elengedhetetlenül 

támaszkodva rájuk és forrásaikra nem kívánja újraírni az intézmény történetét, hanem 

kifejezetten Ditrói Mór mikro történetére, munkájára, eredményeire és kudarcaira koncentrál. 

Az új budapesti színház elindulása kapcsán röviden mégis ki kell emelnünk, el kell 

ismételnünk azokat az alapvetéseket, amelyek meghatározzák a Vígszínház működési 

körülményeit, célkitűzéseit és segítik Ditrói szerepének definiálását is. A Vígszínház 

magánerőből épül, döntően a magyar történelmi és pénzügyi arisztokrácia vállalkozásaként, 

nem támogatja a főváros ingyen telekkel, nem támogatja az állam kamatmentes kölcsönnel. 

Nem támogathatja, hiszen az ellenzék hangos és látványos támadásaival a kormánypárt által 

benyújtott javaslatot hatékonyan győzi le. A Vígszínház megalapításához szükséges állami 

kölcsön legélénkebb ellenzői az ellenzéki körökből például az erdélyi Ugron Gábor és a Ditrói 

kolozsvári ténykedését oly nagyra értékelő Bartha Miklós; kormány közeli erők gazdasági 

vállalkozását sejtik, és jól sejtik a Vígszínház alapítása mögött és kitűnő támadási alap 

számukra a tervbe vett német nyelvű előadások ügye is. Bartha persze a vita idején még nem 

tudhatja, hogy egy olyan színház ellen érvel, ahol később Ditrói kulcspozíciót tölthet be, 

valamint a Vígszínház ügye mellett síkraszállók számára sincs Ditrói személye még 

egyáltalán képben. Csak eljátszani érdemes a gondolattal, hogy ha Ditrói, mint a magyar 

kulturális, nemzeti érdekek mellett látványosan elkötelezett nemzeti színházi igazgató neve 

korábban valamilyen védőhálót nyújthatott volna az új színháznak az ellenzék támadásaival 

szemben, hogyan alakul a színház gazdasági elindításának helyzete és ez hogyan hathatott 

volna a színház későbbi művészi irányaira…   
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A kölcsön hiányában a színház teljesen üzleti alapokon szerveződik, alapítói a pénzügyi siker 

reményében vállalkoznak, tudatosan rajzolva fel a főváros kulturális térképére egy olyan 

műintézményt, amelynek az eddigi gyakorlathoz képest nem közművelődési, nemzetpolitikai, 

nyelvet megőrző, ápoló funkciót szánnak, hanem kifejezetten a szórakoztatást tekintik 

elsőrangú küldetésüknek. Céljuk, hogy „a színházban a művelt közönség ízlésének megfelelő 

darabokat játszanak”
206

 szórakoztató céllal. Igyekeznek persze vállalkozásukat szavakban 

legalábbis a szórakoztatás és egyfajta kulturális küldetéstudat határmezsgyéjére pozícionálni, 

jól tanúskodik erről, a Vígszínház Rt. Ferencz Józsefnek küldött meghívó levele, melyben a 

nyitó előadásra invitálják:  

 

„Felséged székesfővárosában már évek óta érezhető a színházak elégtelen volta, mely 

hiánynak tulajdonítható nézetünk szerint az is, hogy az alacsonyabb színvonalú műfaj mind 

inkább terjed és azon körökben is tért hódít, melyek nevelésüknél fogva a színművészet által 

nyújtható nemesebb élvezetben szívesen keresnének szórakozást. Azon meggyőződés által 

vezéreltetve, hogy a szórakoztató élvezetek nemesbítése fontos ethikai és állami érdek, a 

székes főváros tényezői egy magyar Vígszínház felépítését határozták el, és czéluk könnyebb 

valósíthatása végett részvénytársasággá alakultak. A Vígszínház szerény anyagi erőnkhöz 

képest, állami és fővárosi segély nélkül felépült és f. év május 1-i díszelőadásával fog a 

színművészet és a közönség használatára átadatni. Azon érzet által vezéreltetve, hogy a 

Vígszínház felépítése buzdító elismerést érdemel és hogy társaságunk tagjai az erre fordított 

anyagi eszközök után hasznot sem nem várnak, sem nem reményelhetnek, azon kérelemmel 

bizakodunk Felséged elé járulni, kegyeskedjék kulturális törekvésünket megjutalmazva, 

színházunk megnyitó díszelőadására legmagasabb személye részvétele által fényt 

árasztani.”
207

  

 

Az elsősorban vígjátékot, bohózatot játszó prózai színház képe már a színház alapítási tervvel 

fellépő, a részvénytársaságot megelőző Vígszínház Egylet fővároshoz benyújtott 

kérvényében, beadványában is élesen körvonalazódik, külön megfogalmazva a törekvést, 

melyet Paulay Ede is évek óta szorgalmazott már, hogy a Nemzeti Színház profilját 

megtisztítsák a francia és francia típusú vígjáték irodalom darabjaitól. Az új színház, 

mindenképpen a Nemzeti és a Népszínház konkurenciájaként jelenik meg a fejekben és a 
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valóságban is, így a profiltisztítás mögött meghúzódó üzleti gondolat hamarosan 

kényelmetlen lesz a Nemzetinek, hiába ígéri meg, hogy átengedi teljes francia vígjáték 

repertoárját a Vígszínháznak, ez mégsem valósul meg.  

 

A Vígszínház tehát gazdasági vállalkozásként indul,- természetes, hogy anyagi haszon 

reményében, hiába próbálja ennek az ellenkezőjét igazolni a kissé álszent meghívólevél
208

 – 

melynek működtetője a színházat a Vígszínház Részvénytársaságtól bérlő Vígszínház 

Bérlőtársaság. A Bérlőtársaság négy szövetkező tagja Faludi Gábor, devecseri 

deszkakereskedő, aki elsőnek nyit Pesten jegyirodát és ebből építi egyre növekvő vagyonát, 

dr. Szécsi Ferenc jogtanácsos, író, újságíró, műfordító, de ennél sokkal fontosabb, hogy a 

tekintélyes Haas-Deutsch építőipari vállalkozás fejének, Deutsch Lajosnak a veje, így 

rendkívül jelentős anyagiak fölött rendelkezik, ő lesz a színház első dramaturg-igazgatója, 

valamint gróf Keglevich István. Ő a Nemzeti és az Opera korábbi intendensa, nagy 

műveltségű, európai kultúrájú arisztokrata és dr. Váradi Antal bölcsészdoktor, drámaíró, a 

Színművészeti Akadémia tanára és titkára, a Nemzeti dramaturgja. Ez a négyes kezdi el 

megszervezni és kitalálni a Vígszínházat. A színház művészeti igazgató jelöltje első körben 

maga Váradi Antal, aki gyakorlati színházi tapasztalat nélkül hozzálát a tagok 

szerződtetéséhez, kézenfekvő megoldást választva, döntően a Nemzeti Színház nagy neveit 

csábítaná az új színházba, csillagászati gázsikat ígérve nekik. A Vígszínház Bérlőtársaság 

plenáris üléseinek jegyzőkönyve (1895. április 3.-1896. június 30-ig)
209

 napról napra, ülésről 

ülésre dokumentálja a folyamatot, a társulatépítés és alapítás folyamatát, milyen nevek 

merülnek fel, milyen pozíciókra, szerepkörökre, milyen anyagi juttatásokkal. Keglevich 

komoly összetűzésekbe kerül Váradival, nem is elsősorban a nevek, hanem a beígért gázsik 

miatt, így a Bérlőtársaság megszakítja vele a kapcsolatot, csakúgy, mint a lehetséges 

színészgárda vezető tagjából új művészeti igazgatójelöltté előlépő nemzeti színházi komikus 

Vízvári Gyulával, aki ugyanazt az utat követné, mint Váradi Antal és nemzetis sztárokkal 

képzelné el a Vígszínházat. „Ígérgetéseik nyomán végül azt hiszik róluk, provokátorok, akik a 

Nemzeti Színház megbízásából bukásba akarják vinni az új konkurenst.”
210

 A Bérlőtársaság 

megmaradt három tagjának ideje vészesen fogy, 1895. július közepén valódi művészeti vezető 
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nélkül marad a vállalkozás, miközben az épület már épül és félbe maradt, függőben lévő 

szerződtetési tárgyalások, ígéretek halmozódnak a társaság asztalán. 

 

Ezekben a pillanatokban jön föl Ditrói Mór neve, mint lehetséges jelölt. Ditrói szerint az 

ötletet dr. Mihály József orvos, Ditrói egykori kolozsvári osztálytársa adja Faludinak, aki 

Gödöllőn a Mihály család nyaralószomszédja és a doktor, tudva a fellépő helyzetről, felhívja 

Faludi figyelmét a kolozsvári igazgatóra. Faludinak, aki talán kevésbé tájékozott színházi 

ügyekben, maga Alexander Bernát, a korszak jeles filozófusa, esztétája, írója is megerősíti a 

javaslatot. 
211

 Természetesen sokkal valószínűbb, hogy a kolozsvári színházi teljesítmény, a 

társulat és ezzel együtt Ditrói, főleg Keglevich számára már korábban képben van, így a 

Faludihoz befutó információ csak megerősítheti Keglevich elképzelését. Dr. Szécsi Ferenc, a 

harmadik bérlőtárs, egy későbbi cikkben így emlékszik: 

 

„ Amikor Ditrói Mór igazgatói jelöltsége nálunk szóba került, Keglevich engem bízott meg 

azzal, hogy ez irányban Ditróinál, aki abban az időben a kolozsvári Nemzeti Színházat 

igazgatta, a helyszínén puhatolózzak és ezt az alkalmat arra is felhasználjam, hogy az ottani 

művészi személyzet fölött, szerződtetési lehetőségek szempontjából, bizalmas természetű, 

tájékoztató szemlét tartsak.”
212

 

 

 

Hogy ez az utazás mikor történik, abban adhat némi támpontot a kolozsvári Ellenzék 1895. 

májusi cikke: 

„Régen a Nemzeti, később a Népszínház, minden tehetséges erőt azonnal elvitt a kolozsvári 

színháztól, most már ennek a kettőnek a segítségére jött a Vígszínház is. A Vígszínház, mint 

tudjuk, első sorban is a kolozsvári színház jobb tagjai közül próbálja toborzani híveit. 

Színházunk kiválóbb művészei valamennyien felhívást, sőt némelyek ajánlatot is kaptak a 

Vígszínháztól, hogy odaszerződjenek. Kétség kívül nem késnek a sokkal kedvezőbb ajánlatot 

elfogadni, és így 1896 őszén oda juthatunk, hogy a legrégibb magyar színházban majd a 

színiképezde szárnypróbálgatásai mellett kell bosszankodnia a közönségnek, vagy a vidék 

kóbor Dicsőffy Lórántjai szaggatják a vén kulisszákat.” 
213
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A hír megjelenésének időpontja arra is enged következtetni, hogy Keglevich még bőven a 

Váradi Antal-féle szerződtetési szakaszban, talán Váradi háta mögött elkezdett új irányba, 

egészen pontosan Kolozsvár felé tapogatózni és kereste az alakuló színház egyszerre 

gazdaságosabb fenntartású és a Nemzetiétől eltérő játékstílusú együttesének kiépítési 

lehetőségeit. Mindenesetre az 1895. szeptember 6-i bérlőtársasági ülés jegyzőkönyve így 

vezeti be a Vígszínház történetének egyik legfontosabb döntését: 

„Ditrói Mór úr, a kolozsvári Nemzeti Színház igazgatója, a Vígszínház művészeti igazgatói 

helyével megkínáltatván, a vele folytatott tárgyalás alapján a végleges szerződés 5 évre vele 

megköttetett és aláíratott. Ezen szerződés ugyan 1896. január 1-től veszi kezdetét, 

mindazonáltal az igazgató köteles lévén a színház szervezési munkáit azonnal megkezdeni és a 

szerződésben feltűntetett feltételek mellett teljesíteni. Ezen hivatalos működését f. év 

szeptember 1-én kezdte meg.” 

 

Ditrói ezen időszakban tehát egymás mellett intézi a kolozsvári nemzeti és a budapesti 

Vígszínház ügyeit, miközben Kolozsvárott 1895 őszén Az Ember tragédiáját rendezi, már 

javában dolgozik a pesti szerződtetéseken és a próbák előkészítésén, erre a néhány hónapra 

feltétlenül igaz lehet a címben idézett Bródy Sándor megállapítás fonákja, miszerint Ditrói 

Kolozsvárt mulattatja és közben a Vígszínházról álmodik.  A Vígszínházról, amelyhez aláírt 

szerződése – a Ditrói kutatás egyik, ha nem a legnagyobb tárgyi hiányaként – sajnos nem 

fellelhető. A szerződés, amely segítene tisztán látni abban a kérdésben, hogy pontosan milyen 

hatásköre, milyen jogköre volt Ditróinak, mint művészeti igazgatónak. Ami biztos, hogy 

nincs mindenben szabad keze, a műsor összeállításában semmiképp, javasolhat, részt vehet a 

bemutatni szándékozott darabok véleményezésében, de a döntés nem az övé. A társulat 

megszervezése és a színpadi, művészi munka elvben teljesen hozzátartozik, de mint majd 

látjuk, az első években Keglevich számtalan alkalommal igyekszik ezen a területen is 

felülbírálni beosztottját. Mert Ditrói, beosztott, ha a legelőkelőbb helyen is, ha a társulati 

fizetési hierarchiában a legmagasabb helyen is – évi 6000 forinttal
214

 és 5% illetménnyel a 

bevételből
215

 – de ő is csak egy alkalmazott, a Bérlőtársaság alkalmazottja. Mai fogalmaink 

szerint, valahol a főrendezői és a művészeti vezetői pozíció között foglal helyet, de 

mindenképp szűkebb hatáskörrel, mint amit ma gondolunk egy színház igazgatójáról. „A 
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művészeti igazgatónak nincs pénze, nem is kell semmit befektetnie, ő fizetést kap, akár a 

színészek”
216

 jegyzi meg Magyar Bálint.  

 

Ditróinak, mint fentebb tárgyaltuk, tulajdonképpen nem volt más választása, minthogy 

otthagyja Kolozsvárt, a napról napra változó anyagi körülmények között vitt bár minden 

szempontból függetlenebb színházvezetői pozíciót és éljen a Bérlőtársaság ajánlatával. Talán 

abban bízik, hogy mint Kolozsvárott, ki tud bújni a pénzemberek szorításából és 

függetlenedni tud, mint Bölöny-vel kapcsolatban tette, vagy, hogy a Vígszínház vezetői a 

színház művészeti elgondolásait idővel az övéhez igazítják majd? Előbbiben tévedett, 

utóbbiban részben igaza lett, mindenesetre a szerződést elfogadja és előbb a Kálmán – ma 

Kálmán Imre – utca 7, majd a Lipót – ma Szent István – körút 3 szám alatt,
217

egyre közelebb 

a színházhoz, bérel lakást gyermekeivel és már a színpadtól végleg elköszönt feleségével, és 

munkába áll Vígszínház művészeti igazgatójaként. 

 

Ditrói vígszínházi társulata 

 

A társulat szervezési munkáit 1894 végén kezdi meg a Bérlőtársaság. Váradi Antal 

szerződtetési irányai, mint említettük, döntően a Nemzeti Színház társulata felé mutatnak. A 

teljesség igénye nélkül folyamatosan napirenden van Alszeghy Irma, Paulayné, Vízvári Gyula 

és felesége, Császár Imre, Újházi Ede, Mátrai Betegh Béla, Lánczy Ilka szerződtetése, de a 

tervezett nevek között ott vannak a zenés műfaj képviselői is Hegyi Aranka, Sziklai Kornél, 

Ditrói kolozsvári szubrett felfedezettje Kűry Klára, illetve az ugyancsak Ditrói kolozsvári 

csapatából már a Népszínházhoz igazolt bonviván, Ráthonyi Ákos. Már Ditrói szerződtetése 

előtt tárgyal az alakuló színház vidéki színészekkel, a kolozsváriak közül többek közt Delly 

Emmával, Hunyady Margittal, Kazalicky Antallal, Gyöngyi Izsóval, Tapolczai Dezsővel, Gál 

Gyulával, Balassa Jenővel. Bár a szerződtetései tervekben pontos szerepköri megnevezések 

szerint igyekeznek kialakítani a társulatot – szalonszínésznő, első szerelmes, komika, első, 

második komikus, apaszínész, hősszerelmes – Váradi Antal kísérletei mégis mutatják az 

alakuló színház tétovaságát. Részben a később leváltását kérő Váradi munkáját mentendő, 

részben a színházalapítás körüli kérdőjeleket magyarázandó, dr. Szécsi így összegzi ezt a 

folyamatot: 
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„Eleinte vontatottan haladt a fontos és kényes munka. Ezért azonban Váradi Antalt, az akkori 

művészeti igazgatót nem lehetett hibáztatni. A neves írót, az Országos Színművészeti 

Akadémia volt vezetőjét az az érthető körülmény feszélyezte, hogy az új színház akkorában, 

tüzetesen még meg sem állapítható program hiányában, tétován, tapogatózva kereste az útját. 

Hogy az énekes darabok kultiválása is tervbe vétetett, erre vallott a zenekar szervezésén kívül 

az, hogy a Népszínház tagjai közül többek szerződtetése is szóba került. Az a körülmény pedig, 

hogy a Nemzeti Színház művészei közül – Láncy Ilkán és Fenyvessy Emilen kívül, akik később 

a Vígszínház kötelékébe léptek, Ujházi, Vízvári, Paulayné és többek szerződtetéséről is volt 

szó, arra mutatott, hogy akkortájt még mindig kellett számolni azzal a sajátos előítélettel, 

mely a vidékről való szerződtetésekkel szemben eléggé bizalmatlan, sőt lekicsinylő formában 

nyilvánult meg. Sokan voltak, akik nem tudták, részben olyanok is, akik nem akarták 

elképzelni, hogy a Nemzeti Színház mellett fővárosunkban vidéki színészekkel is lehessen 

olyan nívós magánszínházat létesíteni, mely a műértő, jobb közönség finomult ízlését is 

kellően ki tudná elégíteni.”
218

 

 

A színházalapítás, társulatszervezés bizonytalanságának Ditrói Mór színrelépése vet véget. Az 

új művészeti igazgató a szerződtetési folyamat közepén már megkapja az eddig biztosan 

szerződtetett tagokat, rajtuk nem változtathat, nem kezdhet mindent teljesen elölről! Láncy 

Ilka, Hunyady Margit, Haraszthy Hermin, Pécsi Paula, Ráthonyi Ákos, Molnár László, 

Kazalicky Antal, Tapolczay Dezső és Gyöngyi Izsó szerződtetése már lezajlott, Ditróinak a 

következő neveket sikerült beemelni a színház társulatába: Delly Emma, Nikó Lina, Kalmár 

Piroska, Szathmáry Árpád, Hegedűs Gyula, Gál Gyula, Góth Sándor, Beregi Oszkár, Sziklai 

Kornél, Megyeri Dezső, Szerémy Zoltán, Balassa Jenő, Bárdi Ödön, Győző Lajos és az 

Akadémián még csak másodéves Varsányi Irén.
219

 

A Bérlőtársaság jegyzőkönyvét, Hunyady Sándor munkáját,
220

 valamint a Budapesti Czím-és 

Lakásjegyzék adatait és azok esetleges tévedéseit figyelembe véve, ki kell egészítenünk a 

névsort Rónaszéky Gusztávval, Munkácsy Mariskával, Rostagni Irénnel, Magyari Jánossal, 

Alpár Irénnel, Nánássy Gézával, Makróczy Jánossal, az Akadémiáról frissen szerződtetett 

Lenkei Hedviggel és Baán Nellivel. A társulat főrendezője Mátrai Betegh Béla, rendezője 

Péchy Kálmán. 
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A Magyar Színháztörténet megjegyzi,
221

 hogy az anyagi korlátok és a Nemzeti patetikus 

stílusával való szembehelyezkedés mellett miért döntött úgy a Bérlőtársaság, hogy csaknem 

teljesen ismeretlen vidéki színészeket szerződtet; mert a kolozsvári színészek Ditrói 

irányításával, már túl voltak a társulattá szerveződés fázisán. Ez részben igaz. A ténylegesen 

Kolozsvárról érkező mag, valóban hosszú évekig meghatározó, összetartó ereje az egyébként 

változékony társulatnak, emblematikus alakjaivá képesek válni az új fővárosi színháznak. 

Ugyanakkor a kolozsváriak mellett azok, akik nem éppen Ditrói utolsó társulatának tagjai, 

csak valamikor megfordultak a keze alatt, mind ismerik és elfogadják Ditróit és 

munkamódszerét, képesek a korban rendelkezésre álló próba és betanulási idők alatt 

végrehajtani Ditrói instrukcióit, hajlandóak Ditrói irányításával társulattá szerveződni, beállni 

a sorba, részévé válni a színpadi produkciónak szerep nagyságtól függetlenül. A fővárosban 

korábban nem látott társulati összjáték, mely a Vígszínház sikerének egyik legfontosabb 

összetevője lesz, nem képzelhető el anélkül, hogy a játszók ne volnának hajlandóak 

lemondani a színre vitt produkció érdekében személyes, szólisztikus vágyaikról, saját 

művészetüknek és annak hatásainak, erőszakosan a többiek fölé helyezéséről. Ditrói hosszú 

éveken át tartó virtuális társulatépítése során - melynek utolsó állomása a Vígszínház - olyan 

tagokat gyűjt maga köré, akik azáltal, hogy képesek Ditróinak engedelmeskedve önmagukkal 

szemben kíméletlennek lenni és színészetükben a külsődleges megoldások helyett, a 

lélektanilag hitelesebb, tisztázott belső motivációktól vezérelt személyes megnyilvánulások 

felé elindulni, sokkal nagyobb színészi és emberi alázattal hajlandóak egymás felé is fordulni. 

Önzetlenül. A színház meghatározó műsorpolitikai tényezője, a vígjáték és főleg a bohózat 

meg is követeli ezt és szinte minden színrevitelében meg is mutatja társulatának ezt a 

képességét. Ray Cooney a leghíresebb és legtöbbet játszott XX. századi kortárs angol 

bohózatszerző szerint ezt a műfajt csak a legönzetlenebb színészek játszhatják. „A bohózat 

csapatmunka, ahol a szereplők nem gyönyörű monológok mögé bújva szavalnak a 

helyzetükről, nem intellektualizálnak, hanem e világi nyelven beszélnek és rohannak, hogy 

rendezzék a sorsukat.” 
222

 

 

Ditróinak tehát igaza van, amikor azt állítja, hogyha a korábbi művészeti vezetés által 

preferált színészeket szerződtetik, a színház fél év alatt, sőt még előbb megbukott volna.
223

 

Mert a deklamáló, konzervatívabb játékstílustól is nagyobb veszélyt jelentett volna, ha a 
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társulat nem képes együttjátszani, nem képes színészi munícióit egy egységes stílusban 

végigvitt összjátékban felhasználni. Azzal, hogy a Bérlőtársaság, talán az idő sürgető 

nyomására is, de kockáztat és elfogadja Ditrói szerződtetési ajánlatait hosszú évekre előre 

bebiztosítja egyrészt a zavartalan és problémamentes működést, másrészt a társulat 

játékstílusa védjegyévé válik a körúti teátrumnak és folyamatosan jegyvásárló nézőket biztosít 

a számára, így ha zökkenőkkel is, de a vállalkozás anyagi biztonságát és gyarapodását is ez a 

társulat alapozza meg. 

 

A színház tagjainak és ezen belül természetesen a színészeknek mindennapjait és az 

elvégzendő művészi munka körülményeit a Ditróival kötött adott szerződésük illetve a 

Vígszínház törvényei szabályozzák. Az egymást itt is rendkívül gyorsan követő bemutatók – 

egy évadban átlagosan 20 premier – színészekre vonatkozó munkarendje rendkívül szigorú, a 

szabályok nem betartása komoly anyagi levonásokkal jár. A színész legfontosabb feladatát, az 

új szöveg betanulását a következők szerint határozzák meg: 

 „Újonnan betanulandó szerepeknél egy írott ív (prózánál a szokásos alakban 8 oldal, 

hangjegynél, 10 soros lapot számítva 4 oldal) két nap alatt betanulandó. A határidő az első 

próbától számítódik.” 
224

  

„Rendelkező próbán túl a rendező engedelme nélkül a szerepet olvasni tilos. Aki ez ellen vét 

1%-os büntetésre ítélendő.  Aki szerepét a főpróbán nem tudja, a szerep fontosságához képest 

2-10%-ig büntetendő.”
225

 

 

Egyes szerződéseknél a fenti szabályok szigorodhatnak, a Vígszínházhoz alig húsz évesen 

szerződő akadémiai növendék, Wollner Malvin - aki később Varsányi Irén néven lesz 

emblematikus tagja a Vígszínháznak – szerződése a következő kitételeket tartalmazza: 

„Ujon betanulandó szerepeknél, egy-egy közönséges írású szerepív egy nap alatt betanulandó. 

A határidő, ama műsor közzététele napjától számít, amelyen az illető darab először van 

előkészületre kitűzve” 
226

 

A munkarendre vonatkozó további figyelemreméltó passzus a következő: 

„A nő tagnak havonkint két nap pihenés engedtetik, de annak bekövetkeztét az illető tag 

tartozik bejelenteni, még pedig lehetőleg a heti műsor készítését megelőző 5 nappal előbb. 

                                                      
224

 A budapesti Vígszínház törvényei 1902. OSzK Színháztörténeti Tár M 256.291 15. 
225

 I.m. 17. 
226

 Wollner Irén vígszínházi szerződése. OSzK Színháztörténeti Tár A Vígszínház iratai. Varsányi Irén eredeti 

neve Wollner Malvin, a szerződést Wollner Irénnel köti a Vígszínház, a szerződés végén azonban már külön 

megjelölik a tagszínházi nevét is: Varsányi Irén.  



99 

 

Ellenkező esetben minden e körülményből származható műsorváltozás beálltával a tag nem-

működhetése lemondásnak tekintetik, és a jelen szerződés 2. pontjának utolsó bekezdése 

szerint fog elbíráltatni.”
227

  

 

A folyamatos, havi 28-29 napi rendelkezésre állás és folyamatos tanulás – mai színházi 

fogalmaink szerint egy sürgős beugrás esetén van ennyi idő egy szerep megtanulására – 

mellett készenléti állapotban kell tartaniuk már meglévő, megtanult szerepeiket is. Részben a 

bepróbáltakat, részben pedig a már betanultakat/játszottakat, a szerződtetéskor benyújtott 

„szerepjegyzék” szerintieket is, amelyek ha nem haladják meg a 2 ívet, akkor 24 órán belül, 

ha meghaladják, akkor is legkésőbb 4 napon belül kötelesek eljátszani. A színház tudatosan 

igyekszik magához kötni a szerződtetett színészt, részben emelkedő fizetési opciókkal – 

Varsányi évi 1000 forinttal indít, amit már a második évben 1500, a harmadik évre 1800 

forintig hajlandó emelni az Igazgatóság, az 1902/1903-as évadra szóló szerződése szerint 

pedig már évi 4000 forintnál jár – részben a nem Vígszínházban vállalt fellépések tiltásával, 

szigorításával. „A Vígszínház tagjainak, sem ingyen, sem díjért, semmi néven nevezendő 

nyilvános előadásban, temetési vagy templomi énekben, az igazgatóság előzetes írásbeli 

engedelme nélkül részt venni nem szabad. Aki ez ellen vét, félhavi fizetésének elvesztésére 

büntetendő.”
228

 De figyelemre méltó részlet a vígszínházi szerződésében a művész 

ruházkodására vonatkozó kitétel is: „Jelenkori polgári öltözéket, minden hozzátartozóval, 

beleértve a kalapot, fehérneműt, kesztyűt, virágot, nap és esernyőt, sétapálcát, harisnyát és 

lábbelit is, az igazgatóság utasításának megfelelően maga a szerződő tag a saját költségén 

tartozik beszerezni.”  

 

A vígszínházi társulat színésze, tehát nem jelenhet meg magánemberként sem akárhogy, civil 

külseje is a színház marketingjének része, különös jelentősége lesz majd mindennek néhány 

éven belül, mikor is a Vígszínház színésznőinek színpadi és hétköznapi viselete is a budapesti 

divatot diktáló tényezők lesznek. A színész szerződésében a bérezésben is külön tételként 

jelenik meg a ruházkodásra fordítható összeg, Varsányi kezdő 1000 forintos évi 

járandóságából az évi fizetés 300, a lakbér 200, a fellépti díj 300, míg a ruházati járulék 

ugyancsak 200 forintot tesz ki. Nem valószínű, hogy Ditrói legfontosabb tevékenységei közé 

tartozik a színésznők ruhapénzeinek nyilvántartása, mindenesetre egy 1902-es irat, a négy év 
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alatt a kis Wollner Malvinból immár nagyságos Varsányi Irén úrhölgyé avanzsált 

színésznőnek a következő juttatásról tanúskodik: 

„Az 1902. évi július hónap első napjától kezdődőleg 1903. évi június hónap 30-ig bezárólag 

tartó egy esztendőre kötött új szerződése kapcsán, szerencsém van tudatni, hogy Önnek a fenti 

időre 800 korona évi ruházati pótlékot engedélyezek, mely 12 hónap alatt, havi utólagos 

részletekben fizetődik. Igaz tisztelettel: Ditrói Mór műv. igazgató.” 
229

 

 

A színészekkel Ditrói kommunikál, az alakuló színház nevében ő köti meg a szerződéseket – 

Varsányiét például 1896. január 12-én, tehát még javában kolozsvári igazgatóként – de csakis 

a feletteseinek a jóváhagyásával, ezt a szerződést például a Bérlőtársaság nevében dr. Szécsi 

Ferenc hagyja jóvá.  

 

A színháztörténet az 1895/96-ban leszerződtetett első Ditrói társulatból talán csak két alak 

emlékezetét őrizte meg igazán, Varsányi Irén és Hegedűs Gyula lettek nagyon hamar az 

egységes társulat kiemelkedő alappillérei. Fiatalok, a színház indulásakor Varsányi Irén még 

nincs húsz, Hegedűs Gyula alig huszonhat éves. Hegedűs, szerződtetett szerepkörei szerint 

társalgási és apa színész, fiatal kora ellenére egymás után kapja az öreg szerepeket, első 

budapesti sikere az Államtitkár úr kotnyeles és zsörtölődő öreg hivatalnoka a tapasztalt 

kritikusokat is megtéveszti, Kabos Ede a Magyar Szalon hasábjain így ír róla: „… egy 

nagyszerű öreg színészt ismertünk meg benne. Milyen kár, hogy ifjúságát, tehetsége legszebb 

erőit valahol a vidéken nyomorgatta el!”
230

 Hegedűs sorra játssza a bohózatok és a vígjátékok 

legkülönbözőbb figuráit, természetes játékmódja, humora, jellegzetes baritonja, karakteres 

külseje sikert hoz neki majd minden alakításában. „Megjelenése a magyar színészet 

horizontján hadat üzent a pót-, az ál-, a hamis eszközöknek. Szétrombolta azokat a formákat, 

amelyekbe szerepeket osztályoztak. Nem volt többé szerelmes, hős, komikus, kedélyes apa, 

mert az ő kezében ember lett a szerepből, élőlény, akin mulattak, ha félszeg oldalán 

mutatkozott és könnyeztek, mikor szomorú körülmények közé jutott. Könnyeztek, noha 

vígjátékban játszott komikus szerepet, olyat, amelyben más szereplőnél csupán a nevettetés 

lett volna a cél. Mert nem szerepet játszott, nem szerepkört töltött be, ember volt a 

színpadon.” 
231

 – idézi fel az alakját Bárdi Ödön, a Vígszínház egyik krónikása, pályatársa, és 
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alkalomadtán rendezője is. A vígjátéki sikerek után az első magyarországi Csehov bemutatók 

tetőzik be majd a színészi pályáját, ő az első Versinyin, és Gajev fájdalmas búcsúját a régi 

világtól a Cseresznyéskertben is tőle hallja majd először a pesti közönség. Molnár neki írja az 

Ördög-öt, ő viszi sikerre Turaiként a Játék a kastélyban-t és ő énekli először Zerkovitz 

Csókos asszonyában, hogy „Van a Bajza utca sarkán, egy kis palota….” A legavatottabb és 

legsikeresebb tolmácsolója talán mindannak, ami Ditrói színház és színészesztétikájának 

origójában áll, a személyes, eszköztelen megnyilvánulás. A jelen idejű, ott és akkor születő 

belső indíttatásból születő gesztus, hang, mozdulat, színészi reakció. 

 

Mintha egy kicsit fiatalkori önmagát látná benne Ditrói, az ő kezdő éveinek kissé nehezen 

besorolható, így hát öreg szerepeket játszó karaktere jön elő Hegedűs alakjában, éppúgy, mint 

Varsányi Irén kapcsán Ditrói felesége aktív éveiben, a fiatal Eibenschütz Mari, a kis Ditróiné. 

A törékeny és érzékeny naivából komoly drámai tartalmak ábrázolása felé elmozduló 

színésznő, Varsányi Irén is igazi Ditrói felfedezés. Egy színiakadémiai vizsgaelőadáson talál 

rá és azonnal szerződteti Hegedűs Gyula színésznő párját, a keresetlen egyszerűség, finomság, 

könnyedség és melankolikus elegancia sokoldalú képviselőjét. 

Az első érzésed vele szemben a tisztaság érzése volt, amely távol tartott tőled minden nem 

egészen tiszta gondolatot. De ez a tisztaság nem volt hűvös, valami különös melegség 

kompenzálta, ami a lényéből sugárzott. Később a jóság érzetét érezhetted, amely úgy vette 

körül, mint egy aura. S végre rájöttél, hogy ennek az asszonynak a szépsége merőben lelki. Ha 

egyszer észrevetted - és mindenki észrevette - azt a lelket, amely az arcvonásait, a tekintetét, 

az egész testét mintegy átvilágította, amely őrajta láthatóvá lett, akkor már alig gondoltál 

arra, hogy szép e test, mint ahogy nem nézed, akármi szép is, azt a lombot, amelyen a 

csodamadár ül. Ez a legritkább és legnagyobb asszonyi szépség”
232

  

 

Hegedűssel pályaívük is hasonló. A francia bohózatok szobalányai, flörtölő szépasszonyai 

vagy épp kokottjai (Osztrigás Mici) után Bródy Sándor, majd Molnár Ferenc legendás 

nőalakjai következnek, ő A Testőr Színésznője, a Liliom Julikája. „A kitörő, kiabáló latin 

szenvedély helyett, mely kiéli magát és tombol, szótlan szenvedés, jelzése az érzésnek, egy 

intés, egy elhallgatás, fojtott és modern pátosz. Ezen a területen mozog. Szélesebb skálája 
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nincs. Itt azonban templomian egyszerű, igaz és megindító.” 
233

 – írja róla Kosztolányi Dezső. 

A 20-as évek vígszínházi Csehovjai, már Jób Dániel alatt természetesen őt is elérik, ő az első 

Olga a Három nővérben, Anna Petrovna az Ivanovban és Ranyevszkaja a Cseresznyéskertben. 

 

Az első Ditrói társulat arcképcsarnokát végigpásztázva megfigyelhető az a merőben új 

jelenség is, miszerint a méltóságteljes színészalkatok, idealisztikus férfiszépségek, egyenes 

testtartások, látványosan elsöprő, a nőiséget is heroizálni szándékozó női magatartások 

helyett, esetenként mellett, kiemelt szerepet kapnak az anti-hősök, a karakterek, a szabálytalan 

arcélek. A Ditrói színpadán megjelenő emberábrázolás a külalak helyett a belső 

kisugárzásban, az egyes szám első személyben való megszólalás képességében bízik és hisz. 

A színész egyénisége az igazi művészi érték 
234

– összegzi Ditrói ebben a kulcsmondatban 

színészválasztási és ez által színészre alapuló színházcsináló alapelvének lényegét. 

 

A fent említett két emblematikus Ditrói színész mellett méltatlanul kevés szó esik a 

Vígszínház első évtizedeit ugyancsak meghatározó Góth Sándorról, aki a vidéki színpadokon, 

Hamlet, Lucifer, Jago, Figaro, de igazi terepe a vígjáték és a bohózat. Szakmai tudása 

lenyűgözi a közönséget, a Vígszínház legtechnikásabb színésze. Társalgási szerepkörbe 

szerződtetik és ennek a feladatnak a legmesszebbmenőkig megfelel, fordítja és rendezi is nagy 

biztonsággal a francia bohózatirodalom terméseit. A színháznak, Ditróinak alapembere, a 

színház fő profilját jelentő színjátéktípus szenvedélyes mestere. „Ez a virulóan egészséges, 

mozgékony, mégis nyugodt, finom és mégis erőteljes összbenyomású ember, mindig valami 

készen felszerelt, a legnagyobb sebességeket magában hordó motort juttat eszembe, amely 

elegánsan, kicsiszoltan, nyugodtan áll a helyén, de belsejében hatalmas, biztosan működő 

erőket rejt, s ha megindul, biztosan és ellenállhatatlanul száll a céljai felé. A G. S. nevű 

motort azonban nem benzin, vagy villamosság fűti és viszi, hanem egy mindennél finomabb és 

hatalmasabb erő: az ész.” 
235

 

Ez a színészet az, amely először sikerre viszi majd a 20-as években a magyar drámairodalom 

talán legnagyobb technikai felkészültséget igénylő virtuóz szerepét, Góth Sándor az első 

Norrison bankvezér, Molnár egyfelvonásos bravúrjában, az Egy-kettő-három-ban. Az első 

világháború idején pedig1917-ben, a Vígszínház egyik legnagyobb sikere lesz 95 előadásával 

a Pásztor Árpád: Vengerkák című regényéből készült Góth Sándor-féle színpadi adaptáció, 

                                                      
233

 Kosztolányi Dezső:  Varsányi Irén. Figáró, 1918. In: Kosztolányi Dezső: Színházi esték II. (Szerkesztette: 

Réz Pál), Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1978. 640–64. 
234

 Ditrói i.m.168. 
235 

Szász Imre: Góth Sándor in: Magyar színházművészeti Lexikon (1931) Góth Sándor szócikk. 



103 

 

mely a boldogulást orosz földön kereső, majd az abból kiábrándult magyar lányok 

tömegeinek sorsán keresztül bátran szólt hozzá a kortárs magyar valósághoz. 

 

Ugyancsak ritkán említjük például Szerémy Zoltán nevét is, akit Ditrói Kolozsvárról azonnal 

szerződtet második komikus szerepkörbe, de mégis a színház első jellemszínészévé válik. 

Palóc származását és tájszólását ízléssel megtartva és használva, francia darabok komótos 

arisztokratái, abbék, cselszövők mellett olyan alakítások fűződnek a nevéhez, mint a Palóc az 

Ocskay brigadérosban, Nagy István a Tanítónőben, és a kiváló epizódszerep, Ficsúr a 

Liliomban. Színészi működésén túl egy nagyon fontos hagyomány, az írásbeliségben rögzítő 

színész tradíció első vígszínházi folytatója, 1929-ben, nyugalomba vonulása évében jelenteti 

meg a már idézett emlékiratait Emlékeim a régi jó időkből címmel. Munkája szellemes és 

bőbeszédű, részlet gazdag színház-és kultúrtörténeti csemege, anekdotagyűjtemény és korrajz. 

Szemléletes leírása a XIX. századi vidéki színészéveknek, színészeknek, igazgatóknak. A 

jellemszínészek érzékeny megfigyelési technikájának megfelelően leírásai rendkívül 

pontosak, érzékletesek. Tőle kapjuk az egyik legszemléletesebb Ditrói Mór jellemrajzot is: 

 

„Abban az órában, amikor Ditrói aláírta a Vígszínházhoz való szerződését, már biztos volt, 

hogy az új színpadnak egy nagy energia-központ jutott a céljai szolgálatába. És csaknem 

kétségtelennek látszott, hogy Ditrói erélyével és hozzáértésével a Vígszínháznak prosperálnia 

kell. Csak egy dolog nem volt biztos. Ez pedig két kérdésben volt kifejezhető: Lesz-e elég 

összetépni való keménykalap Pesten, ha Ditrói elkezd próbálni? És vajjon lesz-e elegendő 

spreic ( színfaltámasztó léc) amiket fog tördelni ez a nagy indulatú ember, ha valaki nem úgy 

ágál a színpadi próbák alatt, ahogy azt Móricz akarja..(…) 

Ditrói közszereplésének, itt-ott különös hyper-temperamentumának kellő megértésére, 

mindenekelőtt tudni kell, hogy Móric fiatal korában szörnyű nagy erejű ember volt. E 

tekintetben alig bírt magával. De nemcsak nagy erejű, de vérbő sangvinizmusa is állandóan a 

kedélykirobbanások forrpontján tartotta. Ilyenformán tulajdonképpen díjbirkózónak, 

athlétának született és elképesztően kín lehetett számára a békességes, csöndes íróasztali 

munka. Ezért tört annyi sprájcot a színpadi próbák alatt, szakított, gyúrt, taposott össze annyi 

keménykalapot, ha valami nem klappolt egy-egy rendezése alatt. Ezért „játszott meg” minden 

kínálkozó összeütközést az igazság „dákójával” a társadalmi karambol asztalon, színházban 

és színházon kívül…Nem bírt a nagy erejével! (…) Kolozsvári direktor korában megpróbált 

szenvedélyes tűzoltással segíteni a parlagon heverő izmain. Ha félreverték a harangot, 

Móricz rohant a tűzoltószekerek nyomában. És „rendezte” a mentést! Azt hiszem, Ditróinak 
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itt a fővárosban bizonyára az okozhatta az első kiadós kínszenvedést, hogy ha tűz volt, nem 

engedték a rendőrök a kordonon belül menteni! Láttam egyszer egy Honvéd utcai tűzesetnél a 

„leláncolt Prométheuszt”, Móriczot a kordonon kívül. Olivazöld volt az arca a 

kínszenvedéstől, hogy csak nézhet és nem buzgólkodhtaik, mint pár évvel ezelőtt Kolozsvárott. 

Milyen ostobaság is, hogy itt Budapesten minden polgári örömet megront ez a nagyképű 

rend…!”
236

 

 

 

Presztízsharcok – Ditrói és Keglevich 

 

A „nagyképű rend” megszemélyesítője a Vígszínházon belül Ditrói számára elsősorban gróf 

Keglevich István, a Bérlőtársaság elnöke. Az OSZK vígszínházi irattára megőrizte a Ditrói és 

Keglevich közötti kapcsolat néhány jellegzetes bizonyítékát; a köztük zajló, elsősorban 

Keglevich által generált levelezés egy kiélezett és rendkívül feszült viszonyról tanúskodik. A 

fennmaradt dokumentumok egy olyan presztízsharc nyomai, melynek egyik állomásán Ditrói 

kis híján megválik művészeti igazgatói posztjától, és otthagyja a Vígszínházat, rögtön a 

megnyitást követő évben már. 

 

Keglevich legtöbb levelében a darabok kiírt szereposztását kifogásolja, felül bírálati jogkörére 

hivatkozva. 

„Művészeti igazgató úrnak! 

A tegnapi Vége a szerelemnek előadás színlapján D'Albino szerepe Győzőnek, Antonio 

Magyarinak, és Filippo szerepe Bárdinak volt kiosztva. Ezen új szerepkiosztások nekem nem 

voltak bejelentve. Az előadás alatt láttam, hogy nem a színlap szerint, hanem attól is eltérőleg 

lettek a szerepek kiosztva, ti. Antoniot Bárdi és Filippot Magyari játsszta. Ezen új 

szereposztások két nap előtt lettek volna bejelentendők, de azért még ma sincsenek 

beterjesztve és a szerepkönyvekben sincsen nyomuk. Kérem intézkedni, hogy ilyen 

rendetlenség ne forduljon elő, mely velem szemben meg nem engedhető figyelmetlenséget von 

maga után és a fővárosi közönségre való tekintettel is feltétlenül elkerülendő.” 

 

Vagy. 
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„Több ízben előfordult, hogy az előadandó darabok szereposztása csak az utolsó percben lett 

hozzám beterjesztve, úgy hogy annak átolvasására és jóváhagyására idő sem volt az 

egyidejűleg kiírt olvasó próbáig, és hogy jóváhagyásom bevárása nélkül lettek kiosztva a 

szerepek. (…) Több ízben adtam kifejezést annak, hogy meg nem engedhetem az olyan 

eljárást, mely mellett a művészeti igazgató valamelyik intézkedéséről csakis véletlenül, 

valamelyik színházi tag közlése, vagy a fekete tábla útján nyerjek tudomást, ez jóváhagyási 

jogomat egy formasággá devalválja és tekintélyemet a személyzettel szemben csorbítaná. (…) 

Kijelentem, hogy amennyiben ismétlődnék az ilyen eset, hogy a szerepek kiosztatnak, vagy az 

olvasópróbára kiíratnak mielőtt a szereposztást jóváhagytam, indítatva látnám magamat 

arra, hogy a szerepek visszavételét elrendeljem és a próba megtartását betiltsam.”
237

 

 

Ditrói szabadsága tehát a művészi kérdésekben – ez nyilvánvalóan a szerződésében is így van 

lefektetve – sokkal korlátozottabb, legalábbis az első, tehát legfontosabb években, mint ezt az 

eddig megírt történetek, színháztörténetek hangsúlyozzák. Egy ízben Ditróit fel is függeszti 

Keglevich egy szereposztási kérdés miatt, Porto Riche: A szerelmes asszony (fordította: Ditrói 

Mór) bemutatója veszélybe került a főszereplő Lánczy Ilka betegsége miatt, így Ditrói egy új 

szereposztással is elkezdte a próbálni az előadást. A gróf ezzel egyet nem értve írásba adta 

Ditrói felmondását és csupán Faludi és Szécsi közbenjárására nem kellett távoznia a 

színházból, akik minden bizonnyal meggyőzték Keglevichet Ditrói nélkülözhetetlenségéről. 

Erőszakos hatalomgyakorlás, hatalomféltés, vagy az intendánsi pozíciókban már 

természetesen alkalmazott felül bírálati jogkör, vagy például itt a konkrét esetben Lánczy Ilka 

– aki a gróf kedvese, később felesége – érdekeinek féltése állhatott Keglevich intézkedései 

mögött? Valószínűleg mindegyik feltevés igaz. Az egyre inkább elmérgesedő viszonynak egy, 

Ditrói emlékirataiban nem említett felmondási kísérlet próbál véget vetni: 

 

A Vígszínház tek. Bérlőtársaságának 

Helyben! 

Tek. Bérlőtársaság! 

 

 

A Vígszínházat híven és becsületesen szolgáltam. Megkaptam érte a méltó jutalmat. Volt 

benne rosszallás, helytelenítés, felfüggesztéssel való fenyegetés, szerződésszegési vád, a 
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szerződésben biztosított jogaim elkobzása – jutott osztályrészemül, a nyilvánosság előtt pedig 

hanyagság, félszegség, rendetlenség vádjaival illettettem. Elég volt – köszönöm! – 

Ide igazgatónak nem férfi kell, hanem szolgalelkű talpnyaló individuum. 

Az itt röviden felsoroltak indokolttá teszik azt a kérésemet, hogy méltóztassék szerződésemet a 

szerződés 23. pontja alkalmazásával f. hó évi május 1-től kezdve felbontani. 

Nem kérnék én egy fillér kárpótlást sem, mennék a nélkül is szívesen, de végre is én a 

vígszínházi igazgatói állásáért, kolozsvári szerződésemet bontottam fel – a mely szerződés 9 

éven át adott volt nekem és családomnak, ha nem is éppen édes, de tisztességgel ehető 

kenyeret.  

De még a színház megnyitása előtt 8-9 hónapon át (…) a Vígszínház ügyeivel foglalkoztam, 

saját ügyeimet elhanyagolva, engem több veszteség ért, mint a mennyi értéket végkielégítés 

esetére nekem itteni fizetésem biztosít. 

Vessünk véget ennek az odiozus dolognak rögtön azonnal. A jelen viszonyok között sem jobbat 

sem tisztességesebbet úgy sem tehetünk. 

Aztán a sok izgalomtól már beteg vagyok, kérem, ne zaklassanak tovább, hanem teljesítsék 

kérésemet. Trilbyt (még betegen is) május első napjaiban betegen is színpadra hozom azután 

pedig – isten legyen velem és Önökkel. 

 

Tisztelettel D.M.
238

 

 

A Bérlőtársaság, akik között Ditrói szavaival, „nem nagyon dühöngött az egyetértés”, 

egyelőre nem fogadja el a felmondást, 1897. április 23-án erről határoznak is a 

jegyzőkönyvek szerint, Faludiéknak mindennél többet ér a zavartalan működés, és annak 

illúziója, de Ditrói, legalábbis amiről a második levele is tanúskodik, hajthatatlan. 

 

A Vígszínház tekintetes Bérlőtársaságának 

Helyben 

 

A Vígszínháznál jelenleg fennálló állapotok melyeket a t. Bérlőtársaság tagjai előtt hosszan 

ecsetelnem fölösleges, részemről komoly lépések megtételére késztetnek 

Egyenesen rákényszerítenek arra, hogy szellemi és anyagi érdekeim komolyan 

megvédelmezzem. 
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Szerződésszegéssel vádoltattam. 

Kérem a tek. bérlőtársaságot, hogy constatálni és nekem írásban kiadni szíveskedjék, hogy az 

a vád, amellyel illettettem, hogy szerződésszegést követtem el nem jogosult, és hogy részemről 

a szerződésszegés ténye el nem követtetett; továbbá fölkérem a tek. Bérlőtársaságot annak 

igazolására, hogy szerződésem értelmében sem az elnök sem maga a bérlőtársaság sem 

annak elnöke fegyelmi bíráskodást felettem (nem) gyakorolhat, engem fegyelmi büntetésben el 

nem marasztalhat. 

Méltóztatnak emlékezni, hogy a szerződést első fogalmazványában  visszaadtam és épp azon 

okból mert abban a bérlőtársaság velem szemben fegyelmi jogok gyakorlását kívánta 

fenntartani, a szerződést mindaddig amíg ezen pontok teljesen törölve nem lettek el nem 

fogadtam, alá nem írtam, hanem ezen pontok helyett a (….)
239

 beiktatását hoztam javaslatba, 

amely egyhangúlag el is fogadtatott.  

Így most egy fővárosi előkelő színház igazgatóját (…) már pedig én ilyenül szerződtem, 

megfedni vagy bírságolni nem lehet, hanem igenis lehet őt elbocsátani, ha működése a 

várakozásnak meg nem felel.  

Kérem tek. bérlőtársaságot, hogy ez két rendbeli  ügyemet, mint sürgőst és elvitatlant ajánlom 

a tek. Bérlőtársaság (jóindulatú) figyelmébe. 

 

Tisztelettel 

D. M 

 

Nem tudjuk, mit javasolt a szerződéskötéskor Ditrói a vele szemben gyakorolt fegyelmi jogok 

gyakorlása helyett, mindenesetre arra következtethetünk, hogy a munkaszerződésének – 

melynek ezekben a beadványokban a felbontását kéri – megszületési körülményei 

meglehetősen hektikusak voltak. A Keglevich és Ditrói között feszülő egyre élesebb ellentét 

látszólag adminisztratív jellegű problémák kezelésképtelenségéről tanúskodik, ugyanakkor, 

tekintettel a korabeli vígszínházi művészi ügymenet hihetetlen gyorsaságára, Ditróinak 

teljesen igaza van, amikor a teljes művészi igazgatói szabadság mellett érvel, hiszen a 

felesleges adminisztratív kitérők azonnal a színpadon folyó munka rovására mehetnek. A 

mérkőzést végül Ditrói nyeri, nem ő, hanem Keglevich távozik a Bérlőtársaság éléről, a 

Nemzeti intendánsi székébe majd 1898 augusztusában. Keglevich „meghátrálása” mögött 

valójában az az állami művelődéspolitika szándék húzódik meg, hogy a Nemzeti Színház 
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pozícióját a Vígszínházzal szemben megerősítsék. A körúti teátrum megalakulása, egyre 

nagyobb népszerűsége és ez által fizető nézőket vonzó ereje erősen megnyirbálta a Nemzeti 

tekintélyét, a fizetéseket is emelni kellett, ez elbocsájtásokkal járt, a műsorpolitikában is 

változásokra volt szükség, Keglevichben látták az erőt, hogy a Nemzetit meg tudja 

reformálni, aki a fentiekből ismét csak látszólag egyáltalán nem következő módon Ditrói 

Mórt kínálta meg a Nemzeti Színház igazgatói posztjával. Keglevich és körei nyilván 

bemérték, hogy a vígszínházi siker egyik legfontosabb tényezője a makacs és következetes, 

akár egy teljesen új társulatot is nagyon hamar egységessé tevő, művészeti elveiben 

ellentmondást nem tűrően hívő művészeti igazgató, Ditrói, akit a múltja, eredményei és 

ambíciói is inkább a Nemzetihez kötnének, mint a körúti bohózatgyárhoz. 

 

A lehetőség, lehetőség marad, Ditrói nem él vele. Emlékirataiban a Bérlőtársasággal kötött 

szerződésének idő előtti felmondása kapcsán keletkező egy összegben visszafizetendő 

kártérítés nagyságával érvel Keglevichnek…Nem tudjuk pontosan miről van szó, talán Ditrói 

sem őszinte magával és velünk, amikor erről a számára kiemelkedő jelentőségű feladattól 

visszalép. A színháztörténetnek is csak a feltételezés marad az ügy kapcsán, mi van, ha Ditrói 

ott és akkor igent mond és a Nemzeti élén folytathatja és teheti teljessé az életművét, léphet 

még a XIX. századi Nemzetiben Paulay örökébe. Ha a – nevezzük egyelőre így – természetes 

előadásmódra épülő színházcsinálói elveit nemzeti színházi társulat és nemzeti színházi 

repertoár élén valósíthatja meg, ha a kezébe adott zászlóra nem Flers és Caillavet, hanem 

Katona és Schiller neve van írva?
240

  

 

Ditrói marad és szakértelmét, ambícióját is a Vígszínházban hagyja. Az immár kéttagúra 

csökkent Bérlőtársaság alkalmazottjaként folytatja a munkáját. Faludi Gábor és Szécsi is - 

hamarosan Szécsi is kiválik majd és Faludi egyedül marad - bízik benne, ám a Keglevich-csel 

folytatott harc emléke nem múlik el nyomtalanul, tudják, hogy Ditrói nehéz ember, 

öntörvényű személyiség, a vele való munka sok rizikót rejthet. Faludi folyamatosan emeli 

maga mellé a Vígszínházba nem csak anyagi megfontolások miatt a fiait és talán a Keglevich 

kontra Ditrói presztízsküzdelem a megelőlegezője annak is, hogy Góthné Kertész Ella 1911-

es vígszínházi szerződésén
241

 már nem Ditrói nevét, hanem Faludi Miklós nevét találjuk 

szerződtető művészeti igazgatóként. 
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 A lexikonok által említett 1917-es nyugalomba vonulás pillanata tehát valójában már azt 

jelenti, hogy Ditrói évek óta nem művészeti igazgatója a Vígszínháznak. Az 1911-es dátum 

előtti időszakról ebben a tárgyban nincsenek más ismereteink, hacsak nem hagyatkozunk 

Lengyel Menyhértre, aki visszaemlékezéseiben, első vígszínházi sikere, a Taifun (1909) 

rendezőkeresése kapcsán megjegyzi: „Ditrói Mór, aki még az első társulattal jött fel 

Kolozsvárról a Vígszínházhoz, már túldolgozta magát és nyugdíjba akart vonulni.
242

 Tehát 

lehet, hogy már 1911 előtt átvették tőle a művészi igazgatói pozíciót. Ami persze Faludi 

Miklós esetében inkább csak formalitás. A munka nagy részét Ditrói és rendezői végzik, majd 

csak 1909-ben, az említett Taifun színpadra állításával tűnik fel egy fiatalember, aki újságírói 

és szépírói karrierjét cseréli fel a vígszínházi rendezői székért és kifogástalan eleganciájával, 

parfümös, vígszínházhoz illeszkedő stíljével és intelligenciájával a Faludi család kedvence 

lesz: Jób Dániel. 

 

A színház indulását és ezen belül Ditrói munkáját nem segíti a fentiekben részletezett 

személyi feszültség, az első évek előadásai, köztük az Államtitkár úr, vagy a Ditrói által 

idézett George du Maurier ponyvaregény adaptáció, a színház első igazi kasszasikere, a 

Trilby, ilyen körülmények között készülnek, ennek ellenére Ditrói és rendezői egy pontos 

időrendű, felépített munkatervű rendszerben, folyamatosan szállítják a bemutatókat a Lipót 

körút közönségének. 

 

 

Rendezés, elrendezés, főrendezés a Vígszínházban 

 

A rendező kötelességei: 

a, az Igazgatóság által kiadott műsor kifüggesztéséről gondoskodik 

b, az igazgató által eszközölt szereposztást a szereposztó könyvbe bejegyzi, 

c, esetleg a szerepek kézhez adásáról intézkedik 

d, az olvasó próbán a szerepek azonosságát a darabbal ellenőrzi, a hibákat kiigazítja, a 

szereplők netaláni téves értelmezését helyreigazítja 

e, a próbákat a próbakönyvbe beírja, és azokat meghatározott időben kiíratja 

f, a körlevelet megírja és körözteti 
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g, az új darabok színlapjait a nyomda számára megírja, a kefelevonatokat figyelmesen átnézi, 

és a szereposztást kiigazítja 

h, a próbára kitűzött darabot scenírozza, s ebből már a rendelkező próbára színpad, s 

játéktervet készít, hogy ennek alapján a díszítőknek a díszlet felállításáról, a világosítóknak a 

világítási hatásokról, a bútorosoknak a bútor, a kellékeseknek a kellék szükségletről, és az 

előadó személyzetnek a járás-kelés stb. teendőiről a kellő utasításokat megadhassa 

i,a darabok kiállítására vonatkozó költségvetéseket összeállítja és azt a darab első próbája 

előtt benyújtja az igazgatóságnak. Előzetes jóváhagyás nélkül semmit sem rendelhet 

j, a szükséges színpadi kellékeket és bútorokat az ügyelővel kiíratja, a jegyzékét átnézi és 

aláírja 

k, a maszkírozást és öltözködés a 88.§. értelmében illető utasításokat körlevélben vagy szóval 

a működőkkel legalább egy órával a próba vagy előadás kezdete előtt tudatja 

l, a ruhatárosnak és fodrásznak az utasításokat kellő időben kiadja 

m, az előadás pontos kezdetére az ügyelő által a jelt megadatja 

n, ha a közönségnek a színpadról kell valamit jelenteni, ezt a rendező végzi; ebből az okból 

minden előadáson, amennyiben szerepe nincs, kifogástalan fekete polgári öltönyben tartozik 

jelen lenni, illetve ilyen öltönyt kéznél tartani. 

 

Az e pontokban felsorolt kötelességek bármelyikének elmulasztásáért pénzbírsággal 

büntetendő. A mulasztást mindenkor az igazgatóság állapítja meg, a büntetést ugyanő szabja 

ki. 
243

 

 

A Vígszínház művészeti igazgatója Ditrói Mór, beosztott rendezői pedig, akiknek feladatait a 

fentiek szerint szabályozza a vígszínházi törvénykönyv, főrendezői minőségben a Ditrói 

korábbi éveiből már ismert Mátrai-Betegh Béla, Péchy Kálmán, Bródy István, később 

Szilágyi Vilmos
244

 és a színház színésze, Góth Sándor. A rendezői munka ezekben a 

dinamikus és gyors években, mikor 2-3 hetente követték egymást a bemutatók, többnyire a 
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következő munkamegosztáson alapult. A darabok előkészítése, majd a szereposztás után, 

aminek, mint a fentiekben láttuk, a felelőse ugyan elviekben Ditrói volt, de a gyakorlat adott 

esetben mást mutatott, a kijelölt rendező szűk 2 hét alatt „elrendezte” a darabot, komoly és 

alapos előkészítéssel lerendelkezte, és talán le-emlékpróbázta az előadást, begyakoroltatta a 

mozgásokat, berendezte a színpadot és az összehangolt cselekvéssort addig trenírozta, míg az 

tökéletesen nem ment.  

„Hétfőn olvasópróba, kedden rendelkező próba. Szerdán emlék-próba első felvonás 

háromszor, csütörtökön második felvonás háromszor, pénteken harmadik felvonás háromszor. 

Szombaton már kívülről mondtuk a szerepeinket, ezen a próbán már minden szereplő 

tisztában volt minden elméleti, gyakorlati, pszichológiai, társadalmi, politikai dologgal, 

amelyet ismernie kellett…A második hét minden napján végigmentünk az egész darabon. 

Tizenkét nap alatt, tizenkétszer mentünk végig az egész darabon. A harmadik hét, a cizellálás 

hete. Az igazgató tisztánlátó szeme, éber füle észlelte a hibákat, a hiányokat, erősített, 

halkított, tempót diktált, vagy mérsékelt.”
245

 

 

Ditrói emlékirataiban meglehetősen szűkszavúan, de mindig elismeréssel ír előrendező 

kollégái munkásságáról. Herczeg Ferenc: Ocskay brigadéros című történelmi tárgyú 

darabjának 1901-es bemutatója kapcsán megjegyzi például, hogy „Péchy Kálmán rendező, 

nagy ambícióval dolgozott a díszlet berendezésén.”
246

 Próbáljuk meg ennél a darabnál 

maradva, Ditróinál egy kicsit részletesebben rekonstruálni a rendező feladatait, 

munkabeosztását. 1900. november 22-én mutatja be a színház Péchy Kálmán rendezésében-

előrendezésében Guthi Soma és Rákosi Viktor: Tartalékos férj című három felvonásos 

bohózatát. 1901. január 12-én már egy Mocsári Béla egyfelvonásost állít színpadra. Január 

19-én, pénteken, van még egy bemutató, egy három felvonásos francia vígjáték, ezt nem ő 

rendezi, majd 1901. február 8-án kerül színre az Ocskay brigadéros.
247

 Próbakezdése minden 

bizonnyal január 22 hétfő. Alig tíz napja van színpadra állítani a 4 felvonást. 4 különböző 

helyszín; udvarház, piac, fejedelmi főhadiszállás, falu. 28 szöveges szereplő, ezen kívül 

jelentős statisztéria, hajdúk, tót népfölkelők, császári tisztek, cigánymuzsikusok.  

A második felvonás díszletleírása, a dráma instrukciója nagy vonalakban: Léva városának kis 

piaca. A háttérben ósdi, keskeny, emeletes polgárházacskák. Jobbra elől egyemeletes szürke 

kőház, címeres kapubejárattal. A kaputól jobbra kőpad a falba eresztve. balról földszintes 
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korcsma, kis ablakokkal, az ajtó felett korcsmacégér. A korcsma mögött balra folytatódik a 

piac. A korcsma előtt régi vártorony áll balról, átjáró sikátorral. A szemközti ház sarkánál két 

kisebb ágyú áll az utcán. Mikor a függöny felgördül, holdvilágos éjszaka van.
 248

 A többi kép 

is hasonlóan bonyolult, részletezett. Az Ocskay brigadéros hatalmas siker, bemutatása után 

fellélegezhet egy kicsit a színház, teltház minden este, de április 19-én már egy új 4 

felvonásos vígjátékot mutatnak be, a rendező: Péchy Kálmán, és övé az évadzáró Feydeau 

bohózat is 1901. június 5-én. 

  

A fentiek egyértelműen megvilágítják a Víg névteleneinek emberfeletti munkáját, a 

folyamatos felkészülést, a hatékonyságot, a szakmai magabiztosságot. Munkájuk művészi 

munka, de mégis elsősorban gyakorlati előkészítés, az adott produkció vázlatának üzembiztos 

be- és elrendezése, amelynek folytán a lehető legváltozatosabb eszközökhöz folyamodnak; a 

Magyar Színháztörténet vígszínházi fejezete
249

 Mátrai Betegh Béla egyik rendezőpéldányát 

elemzi; Beöthy László: Béni bácsi (bem.:1896. augusztus 18.) című vígjátékának 

rendezésekor Mátrai a játéktér alaprajzán minden helyet, bútort, helyszínt, járást, külön 

számmal jelöl és a számok alapján – a számokat a színpadra is felíratta!! – mozgatta a 

színészeket és a jelentős számú statisztériát.   

 

Bárdi Ödön így emlékszik erre a próbafolyamatra: „Mátrai Betegh Béla újítása szerint a 

színpadon számot kapott minden ajtó, ablak és minden olyan bútor, amellyel dolgunk akadt a 

darabban. Mátrai tervez, Hegedűs végez, Gyulánk titokban összekeverte a számokat.” (A 

színészek természetesen jó partnerek, mindenki készségesen végrehajtja a példányából 

egyáltalán nem felnéző rendező instrukcióit, és ül, szalad, bújik, bejön teljesen képtelen 

helyeken.) „Mátrai tajtékzik, szidja a kellékest, aki összecserélte a számokat. Csak akkor 

értette meg a huncutságot, amikor színészeiből végül kitört a harsány nevetés. Így került a 

nagyszerű újítás a lomtárba” 
250

  

 

Bárdinak nincs igaza, a „nagyszerű újítás”, a színház rendezőinek, akik folyamatosan 

kísérleteztek a hatékonyabb és gyorsabb rendelkezés érdekében, a fent említett színészcsíny 

ellenére ott maradt az eszköztárában a színpadi számozás és a számok szerinti 

mozgáskoordinálás. A Trilby (bem.:1897. május 5.) rendezőpéldányában is találunk ilyen 
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típusú bejegyzéseket: „ Vinardné a szörpös és gyümölcsös tálcát leteszi 27-re, melyet 

közelebb tol 28-hoz, a névjegyeket 6-ra visszahelyezi, Billie leül 31-re, Vinardné el 14-en.” 
251

  

 

Magyar Bálint kissé szigorúan jegyzi meg, hogy a Vígszínház első korszakában 

tulajdonképpen nem a játék, csupán a cselekvés összehangolása történik. „ A színészi stílus, a 

játék összehangolásáról ugyanis a gyors vetésforgó, az egymás nyakára hágó bemutatók 

szűkebbnél szűkebbre szabott próbaideje miatt nem is lehet szó. Csupán a cselekvéséről, hogy 

a gyors mozgások, váratlan ritmusváltások során ne ütközzenek össze a szereplők, viszont 

mindig a reagálásokhoz szükséges helyen legyenek.”
252

  

 

Pedig a színdarabokat elrendező előkészítő rendezői munka után következik általában az az 

egy hét, Bárdi Ödön a „cizellálás” hetének nevezi, amikor megérkezik a próbára Ditrói és 

átveszi a munka irányítását. Az előadást megelőzően a darab szcenikai kiállítását, a darabhoz 

igazodó alapvető jelenetelrendezést, beállításokat, tömegmozgatást nyilvánvalóan előre 

elfogadta, tehát a félkész produkció számára már minden bizonnyal nem ismeretlen. A hét, 

amire Ditróinak szüksége van, azonban egy másik minőségbe képes emelni a rendelkezést, 

ezek azok a hetek, amelyek a Vígszínház produkcióit, Ditrói már az eddigiekben megismert 

színház esztétikai elveinek mentén valódi újdonságként, az eddig megszokotthoz képest 

forradalmian új színházi nyelven tálalják. Ezekről a hetekről, természetesen számos anekdota 

és legenda születik bár a kortársak talán nem is látják meg a nagy sietségben, hogy a modern 

magyar színjátszás kezdődik Ditrói heteivel. 

 

Ditrói, mint rendezői, gyorsan dolgozik. A jeleneteket sűrűn ismétlik, egybehangzó 

vélemények szerint rövid, tömör, lényege törő instrukciókkal vezeti színészeit. A színészeit, 

akiknek, az „egyéniségük az igazi érték”, a saját egyéniségükből fakadó, a szituáció 

igazságának megfelelő megnyilatkozásokra sarkallja. „Kíméletlen kézzel és nem a 

legkedvesebb modorral, amint színészét beigazítja a helyes érző és nézőpontba – 

akárhányszor láttam. Bizonyos, hogy az emberi méltósággal ilyenkor nem bánik valami 

csínján és ő maga, éppen nem divatos télikabátjában, borotválatlan képével nem valami 

vidám jelenség. - Savanyú Józsi megint haragszik! - mormog valami sötét helyen egy 

megkínzott színésze, aki egy pillanatban megölné, de sokkal állandóbban tűzbe menne érte. 

Babonásan ragaszkodnak hozzá és hisznek benne, azt hiszem több okból is. Az egyik 
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kétségtelenül az, hogy nem mond előttük bolondot, összevisszát, amit vissza kellene vonnia. 

Kevés beszédű ember létére a tökéletlenségeket – amelyekkel a legjobb elmék is tele vannak – 

egyszerűen elhallgatja. Slagerokban beszél és hogyne imponálna ez a színészeknek!” 
253

  

 

Ditrói tempója, tömörsége és temperamentuma szerencsésen találkozik az egymást követő 

gyors bemutatók szűk próbaidejével és a gyakorlati színházcsinálásba vetett következetes és 

fanatikus hitével. Pontosan tudja, hogy a színész munkája alapvetően gyakorlati és nem 

elméleti, „az elméletnek a gyakorlat során kell érvényt szerezni.”
254

 A gyakorlat pedig a 

színész számára nem feltétlenül kellemes. Ditrói szenvedélyes, egyenes beszédű, a helyzet és 

a karakter igazságáért a durva megnyilatkozásoktól sem idegenkedő rendező.  

„Valami brutális ihletettséggel, elsőnek kezdte irtani a hamis teatralizmust. Ha kellett, a szó 

teljes értelmében, lécet ragadott, úgy verekedett érte. – Megölöm, megölöm!- kiáltotta a 

színésznek, aki szavalt és énekelt és ágált, az összes ócska rekvizitumokat felsorakoztatta. 

Mindig is ez volt az, amit keresett. A legmélyebbről fakadó érzést, a hangot, ami nem csinált, 

a mosolyt, ami szívből fakad és a kétségbeesést, ami nem rázza meg a kulisszát. A 

színpadiasság helyébe az igazság lépett, a csináltság helyébe az őszinteség, puritán, benső, 

igazi lett a színház…
255

 

 

Míg előkészítő rendezői dolgoznak, addig minden bizonnyal Ditrói a háttérben készül, akár a 

próbát nézve, akár egyedül felkészülve a darabból, hogy a rá eső időszakban a 

leghatékonyabban dolgozhasson, hogy - az ő terminológiáját használva - betaníthassa a 

darabot. 

 

„Rendezni sokféleképpen lehet. Lehet úgy, hogy az előadáson itt is ott is minduntalan feltűnjék 

a rendező ötletessége, leleményessége, zsenialitása, vagy egy-egy ügyes trükkje. De lehet úgy 

is, hogy a színdarab egész előadása alatt észre sem vesszük, hogy rendezve van. Madách- csal 

tartok, aki Keplerrel mondatja: A művészetnek is legfőbb tökélye, ha úgy elbu, hogy észre sem 

veszik. Ez a tétel áll a rendezésre is. Igém: a rendező, mint névtelen alkotó, adja meg a 

színpadi műnek stílusát, hamisítatlan hangulatát – a darab lelkét. (…) Az előadás 

külsőségeinél sokkal fontosabb a darab betanítása. Hogy a rendező munkája valóban művészi 

legyen – a színdarabot, a jeleneteket át kell élnie. Csak akkor tudja kicsalni a szereplőből 
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pontosan azt a hangot, azt a színárnyalatot, amelyre a művészi teljes hatás tekintetéből 

szükség van. Ami engem illet, én a jeleneteket átéltem Minden egyes szereplőjét, különösen a 

komoly tárgyú darabokban. A játszott alak lelki állapotát, hangját, gesztusát, a tekintetemmel, 

a fizikumom kisugárzásával, önkénytelenül is rászuggeráltam a játszó színészre…” 
256

 

 

Az idézett rendezői átélés, a darab lelkének visszaadása, a darab betanítása, régies 

megfogalmazásai mögül egy, a szerzői szándékot kíméletlenül kutató, az adott színpadi 

alapanyag általa felfedezett művészi értékeit a színészeknek a legrészletesebben átadni kész, 

szenvedélyes rendezői profil rajzolódik ki. Egy olyan rendezőé, aki következetesen hisz, még 

az ügyes panelekből összerakott vígjátékok, bohózatok kapcsán is abban – „oly komolyan 

rendezi Bissont, mint ahogy Moltke nézte a mappát”
257

 – hogy a mű interpretálásának 

legfontosabb módja, ha a szereplők saját hangjukon, egyes szám első személyben, a 

megszemélyesíteni kívánt alakot és annak szándékait a saját szűrőjükön átszűrve töltik meg 

egyéni színpadi élettel. Ditrói Mórral a magyar nyelvű színjátszás rendezés-történetében első 

sorban azért kezdődik új fejezet, mert, némileg leegyszerűsítve, a Paulay-féle színpadon 

„eszményített költői alakok” adták át deklamálva, szándékoltan a közönség felé fordulva a 

színdarabot, a Vígszínház színpadán pedig belülről vezérelt színészek, egymás felé fordulva, 

egymásra reagálva, naturalisztikus eszközökkel léteztek és képviselték a játszott alak 

igazságát, ezáltal szólaltatva meg a drámaszöveget. Teszik mindezt egy társulaton belül, nem 

elszigetelt jelenségként, hanem egy közel 1500 férőhelyes színházban, jól szervezett összjáték 

keretében, folyamatosan. A Ditrói-féle tudatos színészvezetés, a színész pszichikai 

állapotának állandó trenírozása, stimulálása, a jelenetek ismételtetésével a színész saját maga 

által megszült megoldás kikényszerítése is a hagyományos rendezői megoldásokon jóval 

túlmutató munkamódszer.
258

 

 

„Delli Emmát a cigánylány szerepében addig animáltam (mások azt mondanák: Maceráltam), 

míg sírógörcsöket kapott. Percnyi szünet után ujra befogtam őt: rajta, most, most. És ezúttal 

sikerült a hangot teljesen eltalálnia. A fölhevült lélek, a végletekig felzaklatott idegek 

megadták neki az igaz hangot, amit aztán meg is rögzítettünk.”
259
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A magyar színháztörténetek hajlamosak a fent vázolt színházrendezői fordulatot a Thália 

Társaság keretein belül dolgozó „színházi szakembernek”
260

 Hevesi Sándornak tulajdonítani. 

„A budapesti színházakra azonban nem a Thália műsora volt hatással – a századelő izgalmas 

színházi kísérlete nem a társulatok műsorpolitikáját határozta meg, hanem elsősorban a 

játékstílus lassú átalakulását eredményezte.”
261

 Vagy.  „A Thália Társaság eredményének 

tudható be, hogy fennállásának négy éve alatt (…) a kortársak számára új, a realizmus 

valóságeszményére épülő, egységes színpadra állítási módszert, színészi átélésre, összhangra 

és összjátékra épülő játékstílust hozott létre…” 
262 

 

Anélkül, hogy Hevesi Sándor magyar színháztörténetben betöltött szerepét és érdemeit 

vitatnánk, mégis többszörösen alá kell húzni, hogy Hevesi Thália-béli működését, színházi 

elképzeléseit megelőzően Ditrói Mór volt az, aki a XIX. századi színházi formákat, 

elsősorban a színjátszást magyar nyelvterületen rendezőként és művészeti vezetőként is 

megújítani kezdte. Munkásságát és ezzel együtt jelentőségét paradox módon éppen az általa 

kiválóan megszervezett és művészi értelemben útnak indított Vígszínház takarta el – sokszor 

jogosan – a kutató magyar színháztörténet szeme elől. A Vígszínház, amelynek műsora - a jól 

megcsinált darabok, bohózatok, frivol, helyenként pajzán hangvétele – mögül nem mindig 

látszott ki a nyilvánvalóan revelatív színházművészeti teljesítmény. 

„A Vígszínház előadásait az ún. társalgási stílus és a poentírozó előadásmód jellemezte, 

amely a szalonélet idealizált társalgási hangján és modorában jelenítette meg a könnyed 

hangvételű, látszólag kortárs, de valójában a szórakoztatást előtérbe állító, idealizált polgári 

világot bemutató, általában szerelmi háromszögre épülő francia (típusú) darabokat.” 
263

 

 

Ditrói nem tett mást, nem tehetett mást, mint a rendelkezésére álló drámai alapanyagot 

használta és pont ellene menni szándékozott annak az idealizált társalgási hangnak, ami 

például a fenti színjátéktípusnak a Nemzetiben a Vígszínház alapítását megelőző években a 

sajátja lehetett. A bohózatok erényei – paradox módon a bírálat felől a hátrányai – pont azért 

jelentkeztek átütő erővel a Vígszínházban, mert Ditrói azokat, a darabok saját stílusának 

megfelelően, valós tempóban, olajozott színészi összjátékkal és átélt színészi játékkal 

igyekezett előadatni.  
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Az átélt színészi játék kapcsán Hevesi így fogalmaz:  

„A színésznek annyira be kell tanulnia a szerep szövegét, hogy a színpadon azt az illúziót 

keltse, mintha sohasem tanulta volna, hanem a szavak abban a pillanatban törnének föl a 

lelkéből, s az ő legsajátabb szavai volnának.”
264

 

Ditrói pedig így: „A görög eredetű pathos szó, a lélek mély meghatottságának kifejezője. Aki 

páthosszal beszél: a lelkéből beszél. Ez pedig az előadóművészre a legnagyobb dicséret. A 

nagy lelki emóciók más-más hangot követelnek. Az előadó művésznek mindezt át kell élnie. A 

páthoszt, a lelket vissza kell helyezni oda, honnan az avatatlanok száműzni szeretnék – a 

színpadra.” 
265

 

 

Helyesebben járunk el, ha azt állítjuk, akár a fenti idézetek terminológiai hasonlóságait is 

figyelembe véve, hogy ez a két alkotó egymástól némileg függetlenül jutott el ugyanarra az 

álláspontra, amit a Thália Társaság jelmondatául is választott: Igazság a drámaírásban, 

igazság a színjátszásban. A Thália Társaság valamint a Hevesi által megfogalmazott 

célkitűzések és elért eredmények mind-mind ott vannak, talán a kortársak által is alulértékelt 

Ditrói életműben, de jóval, közel egy évtizeddel megelőzve már a Thália létrejöttét. 

Gondoljunk csak akár a Tháliához kötött Ibsen: Kísértetek ősbemutatóra, ami már 1890-ben 

szerepel Ditrói kolozsvári repertoárján, vagy Ditrói Shakespeare ciklusára, ami közel két 

évtizeddel megelőzi Hevesi periodikáit a Nemzetiben, illetve magára az összjátékra és 

átélésre alapuló játékstílusra.  

Hiszen ha egy pillanatra újra a „kolozsvári jelenséget” vizsgáljuk, akkor abban igazat kell 

adnunk Janovics Jenő korábban már idézett megállapításának, miszerint a Vígszínház első, 

diadalmas éveiben nem volt más, mint a Budapesten megelevenedett Farkas utcai színház. És 

nem csak a tagok arányát, hanem minden bizonnyal játékstílusát, színészi megoldásait 

tekintve is.  

 

A korabeli Vígszínházat, mondhatjuk hogy természetesen, maga Hevesi Sándor is 

folyamatosan támadta és elmarasztalta a műsora miatt, - „Hagyjanak föl már a francia és a 

magyar frivolitásokkal egyaránt, s adjanak már olyan színdarabokat, melyeket rendőrtiszti és 
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orvosi érzelmek nélkül lehet végignézni!”
266

 – de a támadások soha sem Ditrói ellen 

irányultak, ellenkezőleg, talán pont ő, Hevesi Sándor volt az, aki Ditrói 60 éves színházi 

jubileuma kapcsán a Budapesti Hírlapba írt cikkének minden sorával, elismeri Ditrói 

érdemeit és felhívja a figyelmet – talán először igazán – Ditrói színháztörténeti jelenőségére. 

„Ditróiból a kolozsvári adottságok és Rossi művészetének spontán, szinte zseniális átértése 

nevelték ki azt a játékmestert, rendezőt és igazgatót, akiben e találkozás révén a hagyomány 

új és dús virágzásba szökkent anélkül, hogy magát megtagadta volna, (…) Budapestnek pedig 

1896-ban adott teljesen modern színházat, mely együttes tekintetében hamarosan 

mintaszerűvé vált…”
267

  

Hevesi Sándort és tevékenységét azért is őrzi élénkebben és nagyobb becsben a színházi 

emlékezet, mert míg Ditrói mindössze Komédiások című ritkán idézett és a legkevésbé sem 

tudományos igénnyel megírt emlékiratait hagyta hátra, Hevesi esetében viszont szövegek 

egész sora, könyvek, tanulmányok maradtak, amelyek révén kialakult a Hevesi idézés és 

Hevesire hivatkozás lehetősége és annak hagyománya is. Ha azonban a magyar színház XIX. 

és XX. század közötti emblematikus átvezető pontjait kutatjuk, nem hagyhatjuk többé 

figyelmen kívül Ditrói Mór rendezői és igazgatói eredményeit sem.  

 

Ditrói és a Vígszínház műsora 

 

A Bérlőtársaság jegyzőkönyve szerint a darabok kiválasztása a következő ütemben zajlik; 

javaslati joga van a Bérlőtársaságnak és a művészeti igazgatónak, a javasolt darabokat a 

dramaturg és a művészeti igazgató véleményezi, de a végső döntést az igazgató, Keglevich 

hozza meg. A Bérlőtársaság szerint a dramaturg kötelessége arról gondoskodni, hogy 

folyamatosan legyenek előadható darabok a színházban, ezért, a Bérlőtársaság költségén, 

bármikor utazhat, hogy külföldön darabokat vásároljon, az elnök feljogosíthatja a művészeti 

igazgatót is, hogy utazzon és tájékozódjon előadható darabok felől. 
268

 1895. októberi 

ülésükön határoznak arról is, hogy drámapályázatot hirdetnek egész estés vagy egyfelvonásos 

bohózat, vígjáték témában és azt a hírlapokban megjelentetik. Szóba kerül Herczeg Ferenc 

neve is, hogy felkérjék egész estés vígjáték megírására. Folyamatos a külföldi ügynökségek 

útján történő darabbeszerzések ügye, Bisson: Az államtitkár úr című darabjának megszerzése, 
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lefordítása és előadási terve az elsők között szerepel majd minden ülésen. A repertoárépítés 

munkájában Ditrói azért nem vesz részt kellő súllyal, mert egyfelől még a kolozsvári színház 

igazgatási teendői kötik le, másfelől egy körülményes véleményezési és darabelfogadási 

rendszer elemeként az ő szava nem a döntő szó, csak hozzászólásaival segíti – egyelőre – a 

Bérlőtársaság munkáját. Az alapvető műsorirány természetesen mindenki, így nyilván Ditrói 

számára is világos: bohózatot, vígjátékot, szórakoztató célzatú műveket minél nagyobb 

mennyiségben.  

Hogy képet alkothassunk arról, hogyan szól hozzá Ditrói a választott darabokhoz, néhány 

fennmaradt vígszínházi bírálata nyújt támpontot. A Bérlőtársaság elhatározza Ludwig Fulda: 

Talisman című drámai regéjének megvásárlását, Ditrói így véleményez: 

 

„Magasabb stylű színdarab, méltán vált híressé. Van benne poézis, idill, satyra, philosophia 

és egy pár értékes drámai szituáció. Kissé szélesen, terjengősen van megírva, feltétlen 

színpadi hatásában épp ezért nem bízom. Aztán van benn egy igen kényes (bár érdekes) 

jelenet: a király ingben és gatyában vesz részt a koronázási menetben. Ezt ugyanis a mese 

kívánja meg, t.i. a király minden hízelkedője látja a varázsruhát és a helyzet olyan, hogy a 

király is öltözve képzeli magát. Acceptálja –e a közönség ezt a kényes helyzetet, ettől függ a 

darab sorsa. E versekben írott dramatizált mese oly szép, merész és érdekes, hogy előadása 

bármely előkelő színháznak méltó feladatát képezheti, még akkor is, ha nem jár nyomában 

anyagi siker. Hanem aztán jó tollú ember legyen a fordítója! 

Ditrói Mór Kolozsvár, 1895. december 15.” 

 

Vagy Labiche-Delacour komédiája, a La Cagnotte kapcsán: 

 

„Egy Párizsba rándult falusi társaság viszontagságait tárgyalja a darab igen sok 

komikummal és leleményességgel, de kevesebb a sok jóból – több lett volna. Öt, meglehetősen 

hosszú felvonáson nevettetnek bennünket a társszerzők a falusiak együgyűségén, 

nagyképűsködésein és szenvedésein. És éppen ez a baj, hogy egy ilyenféle thémát 5 felvonásra 

nyújtanak ki a szerzők. Különösen, ha tekintetbe vesszük a francia és a magyar nyelv tempója 

közötti különbséget, biztosra veszem, hogy a közönség a tömérdek sok nevetés után kifárad.  

Különben azt hiszem, hogy az eleven eszű és igazi nagyvárosban nevelkedett párizsiaknak 

sokkal több érzéke és humora van a falusi formátlanságok iránt mint a mi fővárosi 

közönségünknek. Hiszen itt annyi a kisvárosi ember. És mégis, ha előadjuk a darabot, 
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önkéntelenül is felmerül a kérdés, a darabot ne magyarosítsuk-e meg? Erre szinte kínálkozik. 

Ha emlékezetem nem csal, ezt a darabot magyarosított formában már elő is adták. (…) 

A darab betanulására sok idő kell, mert hisz mindenütt 6-8 személy közt játszik a darab, 

párjelenetet alig találunk benne. Az ilyen darabhoz pedig háromszor annyi próba kell. A 

darabot előadhatónak tartom, de nem lelkesülök érte. 

Ditrói Mór” 
269

 

 

A korai darabbírálatok arról árulkodnak, hogy szerzőjük – aki, mint látjuk, tökéletesen olvas 

német és francia eredetit – a színház választott profiljához igazodó szellemben bírál, praktikus 

és közönségbarát, előadhatósági szempontokat mérlegel, kiolvasható a véleményezések 

mögül az, hogy szerzőjük elfogadja az üzleti és szórakoztató színház rá is kötelező 

játékszabályait. Hogy tanácsait és véleményét a választott darabok tekintetében milyen 

arányban akceptálják, nem tudjuk, viszont tény, hogy a két fenti darab nem kerül a 

Vígszínház színpadára. Ahogy Bisson és Goudinet: Un voyage d’agrément című három 

felvonásos vígjátéka sem, amiről Szécsi úgy vélekedik, hogy „elég mulatságos és 

énekszámokkal lehetne tarkítani és hatásosabbá tenni” és megvételre, előadásra ajánlja, Ditrói 

viszont felhívja a figyelmet arra, hogy „ a darabot másfél évtized előtt írták, és így 

természetes, hogy több motívuma és vígjátéki fogása ma már kopottnak tűnik fel és néhol 

hosszadalmas is.”
270

  

Dr. Szécsi Ferenc Bérlőtársaságból való 1901-es kiválásával Ditrói szerepe és pozíciója a 

műsorválasztás szempontjából némiképp megerősödik. Ekkor szerződik a színházhoz 

dramaturgként dr. Komor Gyula, aki bölcsészként az újságírás, színműfordítás felől érkezik. 

Gyakorlati dramaturg első sorban, nem pozíció dramaturg, mint elődje és ezzel máris 

közelebb kerül Ditróihoz, mindenekelőtt azzal, hogy – talán Ditrói bíztatására – nagy 

ambícióval szállítja a színházba a gyerekek számára írott mesedarabjait. Ditrói kolozsvári 

műsorának egyik pillére, a folyamatos gyerekelőadás dr. Komor Gyula révén évtizedekig 

jelen van a Vígszínház repertoárján, 1902 és 1926 között 17 darabot írt gyerekek számára.
271

 

A darabok bemutatóit többnyire a karácsonyi ünnepkör valamelyik napjára időzíti a színház, 

10-20 előadást is megélnek, a színház rendszeresen felújítja őket. „Gyerekdarabot, jót írni 

nem könnyű feladat. Külön érzék kell hozzá. A morális prédikációra elalszik a gyermek. 
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Komor mestere annak, hogy a darab cselekményéből maga a gyermek hámozza ki a morális 

tanulságot. Derűt, vidámságot áraszt jóízű, komikus alakjaival a gyermekek lelkében.” 
272

  

 

A gyerekeknek szánt színházi előadásoknak van pesti előzménye, elsősorban a Feld-féle 

városligeti gyerekszínház, de Ditrói itt saját kolozsvári hagyományaihoz igazodik. A 

Vígszínház népszerűségéhez és egyre szélesebb körű elfogadásához mindenesetre erősen 

hozzájárul, hogy a színház profilja az 1900-as évek elejétől decemberenként 

gyerekelőadásokkal, családi előadásokkal gazdagodik. „Végig kell nézni egy ilyen 

gyermekdélutánt. Élmény ez a felnőtteknek is, lelki felfrissülés.”
273

 

 

Ditrói – miután Keglevich és Szécsi is elhagyja a Bérlőtársaságot – elérkezettnek látja az időt, 

hogy az elért vígjátéki sikerek és a színház biztonságos művészi ügymenetének biztosítása 

után komolyabb vállalkozásra bírja rá a színház lényegében már egy személyi tulajdonosát, 

Faludi Gábort; 100 estés magyar darabokból álló ciklust mutasson be a Vígszínház. Az ötlet 

legfontosabb előzménye természetesen a kiemelkedően sikeres Ditrói-féle magyar ciklus 

Kolozsvárott. Ditrói - akinek „nagy magyar tempók és irodalmi ambíciók lakoznak szívében, 

miközben Budapestet mulattatja, és közben Kolozsvárról álmodik”, 
274

 - kolozsvári 

teljesítményét szeretné ismételni és kiteljesíteni. Kezére játszik egy váratlan és elsöprő siker, 

Herczeg Ferenc: Ocskay brigadéros című történelmi darabját táblás házak előtt vezeti elő a 

Vígszínház, villámgyorsan, másfél évad alatt 100 előadást megélve.  

 

A darab, amelynek hagyományosan a Nemzeti Színház lett volna az otthona, egy magánéleti 

epizód miatt köt ki a Vígszínházban. Miután Keglevich a Nemzetibe magával vitte kedvesét, 

Lánczy Ilkát, onnan „bosszúból” a Vígszínházhoz szerződött Csillag Teréz és Jászai Mari.  

Jászai fellépései nem hagynak igazán nyomot, fél házakat vonzottak,
275

 viszont Csillag Teréz 

a Vígszínházhoz tudta csábítani Herczeg Ferencet és új, a Rákóczi szabadságharcról és 

Ocskay árulásáról szóló történelmi darabját. Faludi üzleti érzékére és Ditrói erélyére jellemző 

az eset, hogy az Ocskay a Vígszínház színpadára kerülhet. Faludi, annak ellenére, hogy Jászai 

Mari fellépésein keresztül szembesül a ténnyel, hogy az „Államtitkár úr színpadán nem lehet 
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Phaedrát játszani”, 
276

 „nemzeti színházi tartalmak” megbuknak a Lipót körúton, kockáztat és 

enged Ditróinak, aki nagy vehemenciával küzd a darabért és viszi vállán a produkciót – 

melynek kísérőzenéjét is ő állítja össze korabeli kuruc nótákból a színház karnagya, Kun 

László segítségével – a Vígszínház első évtizedeinek legnagyobb sikerét előidézve. Ditrói jó 

érzékkel látja meg a színdarab romantikus, kuruc díszletei mögött a szerző, hagyományos 

történelmi darabokon messze túlmutató szándékát, a mindenkori magyarság szabadsághoz és 

függetlenséghez való viszonyának elemző ábrázolását. Herczeg Ferenc a darab ihletőjeként a 

Rákóczi indulót nevezi meg: „Ez a magyarság igazi himnusza! Tragikus kísérőzenéje az 

örökké reménytelen attaknak, melyet a nemzet újra és újra 

az életét szűkre szorító korlátok ellen intéz, és melyet a döntés óráiban rendszerint elgáncsol 

a pártütés, az árulás vagy a hirtelen elernyedés”
277

 A darab vígszínházi bemutatása magának 

Herczeg Ferencnek is kockázat, a Vígszínház megnyitása óta (4 éve) sikeresen pozícionálta 

magát a pesti színházi életben, mint szórakoztató intézmény.  

 

„Mind ezidáig a legbolondabb francia bohózatokkal tartottak, a vetett ágy a színpad 

nélkülözhetetlen kelléke volt, és amikor híre ment az Ocskaynak, akadtak színházi időjósok, 

akik úgy vélekedtek, a lipótvárosi közönség nevetni fog, ha farkasbőrt lát, és ásítani, ha a 

magyar szabadságról beszélnek neki. A színházban azonban többnyire más történik, mint amit 

az okos emberek várnak, és Lipótváros izgatott érdeklődéssel fogadta a darabomat. Ditrói 

Mór igazgató rendezte, olyan lendülettel és szenvedélyes elmélyedéssel, aminőről addig 

fogalmam sem volt. Az ifjabb színészek nagy része egyáltalán nem lépett még föl történelmi 

drámában. Ditrói azonban heteken, hónapokon át addig rázta, forgatta és gyúrta őket, míg 

valósággal átalakult a művészi egyéniségük. Mindenre gondolt, még aprólékos külsőségekre 

is, így a zakó fölé csatolt karddal próbáltatta a színészeit, hogy megszokjanak fegyverrel az 

oldalukon lépkedni, nehogy tartalékos bakatisztek benyomását tegyék!” 
278

 

 

Herczeg szövege, amely Ditrói vígszínházi működésének értékes forrásanyaga jól jelzi, hogy 

mennyire Ditrói terepe a Herczeg dráma színrevitele, nem túlzás, ha azt állítjuk, 1896. május 

elseje, a színház megnyitása óta várt erre a pillanatra, hogy egy Ocskay léptékű drámát színre 

vihessen.
279
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Ditrói az Ocskay színrevitelével avatja először kortárs magyar társadalmi kérdéshez 

hozzászóló színházzá a Vígszínházat. Mint azt Schöpflin Aladár, az Ocskay brigadéros 1926-

os nemzeti színházi előadása kapcsán megjegyzi:  

„Az Ocskay brigadéros mögül ma hiányzik a hangulati háttér, mely a huszonöt év előtti 

vígszínházi előadást nevezetes közéleti eseménnyé tette: a Rákóczi-kor kultuszának virulens 

aktualitása a fejedelem hamvainak hazaszállításával kapcsolatban és a kuruc színezetű 

függetlenségi párti gondolat fellobbanása a lelkekben. Az a légköri feszültség, amelyben 

akkor ez a darab úgy hatott, mint egy erős villamos kisülés, ma nincs meg.” 
280

 A vígszínházi 

közönség, amely eddig kifejezetten csak a bohózatok és különféle jól megcsinált színművek 

miatt látogatta a színházat, és nevetett a neki tálalt magánéleti bonyodalmakon, pikáns 

félreértéseken és helyzeteken, az Ocskay előadásain válik először közösséggé, amely a 

történelmi szomorújáték sorai között képes olvasni és a színházi eseményt saját, jelen idejű 

közéleti kérdéseire reflektáló műalkotásként kezelni. Ditrói és a Vígszínház „kísérletet tett egy 

polgári szellemi elit megteremtésére”,
281

 és először lépett fel valódi vetélytársaként a 

Nemzetinek, amely eddig a pillanatig egyedül volt hivatott a történelmi művek bemutatására.  

 

Beim Theater kommt es immer anders – a színházban minden másképp van, idézi Ditrói 

Heinrich Laubét, a Burgtheater legendás igazgató-rendezőjét, pont az Ocskay brigadéros nem 

várt sikere kapcsán. A színházi bon-mot kegyetlen igazsága azonban Ditróit is utoléri, az 

Ocskay sikerén felbuzdulva veszi rá Faludit a vígszínházi magyar ciklusra, de elszámolja 

magát.  

„Pukánszkyné Kádár Jolán szerint a magyarosodás hirtelen fellendülő konjunktúrája, a 

nagyobb közönség, a jövedelmezőbb sorozatos előadásokra való törekvés, s nem utolsósorban 

a Nemzeti Színházzal kirobbanó verseny terelte a Vígszínházat a magyar dráma felé.” 
282

  

 

És, tegyük hozzá gyorsan, Ditrói Mór. A Kolozsvárról hozott siker emléke és a nemzeti 

színházi ambíció azonban Pesten a Vígszínházban kevésnek bizonyult. Ennek elődleges oka 

                                                                                                                                                                      
színház azonnal vegye le a műsoráról. A támadások érvrendszere azon alapult, hogy a főszereplő Ocskay 
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belekontárkodtam az ő mesterségükbe. Mindenki maradjon a maga becsületes foglalkozása mellett, a mameluk 

mestersége a hazaárulás, az ellenzéké a honmentés…”- emlékszik Herczeg az1900-as évek elejének pesti 

politikai térképére… 
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Ditrói bevallása, a kortárs értékelések és a színháztörténet szerint is, hogy nem állt 

rendelkezésére olyan mennyiségű és minőségű drámai anyag, amely megalapozta volna a 

ciklus sikerét. Az előadásfolyam az Ocskay brigadéros 100. előadásával vette kezdetét, 1902. 

január elsején. A felütés természetesen jól sikerült, de hiába követte még több Herczeg darab 

(Balatoni rege, A Gyurkovics lányok) illetve egy sikeresebb Fényes Samu történelmi színmű 

(Kurucz Feja Dávid) az előadások zöme alig töltötte meg a vígszínházi nézőteret. Bródy 

Sándor drámatörténeti szempontból ugyan fontos Dadá-jától is inkább elfordult a közönség 

valamint nem hagyott maradandó nyomot sem drámairodalmunkban, sem a színpadokon 

Vízvári Mariska: Szalmaláng című dramolettje, Bartha Miklós: Feleség című darabja és a 

többi próbálkozás sem. A drámai anyag Kolozsvárott sem volt, nem lehetett sokkal erősebb, 

de a kolozsvári közönség, mint azt korábban elemeztük, értette a magyar ciklus törekvéseit, a 

ciklus eseménnyé vált. „A főváros közönsége nem vette tudomásul, hogy ez a kísérlet a 

nemzeti drámairodalom fellendítését célozza”
283

 – összegzi a kudarcot Ditrói. Mert a ciklus 

egyértelműen kudarc, anyagi értelemben legalábbis mindenképpen. Hozadéka azonban a 

magyar drámairodalom tekintetében elvitathatatlan, a magyar írók figyelmét újult erővel 

irányította a színpad felé és vonzott a Vígszínház közelébe egy olyan generációt, amely 

először műfordításain keresztül, majd saját darabjaival folyamatosan megjelent szerzőként is a 

Vígszínház színpadán. A generáció legjelentősebb alakja Molnár Ferenc, akinek a magyar 

drámairodalomban és a magyar drámairodalom külföldi megismertetésében betöltött szerepe 

közismert és elvitathatatlan. És ahogy a Thália Társaságnak sajnálatos módon egyik 

legnagyobb fogyatékossága az maradt, hogy „nem volt házi szerzője, vagyis pályázathirdetése 

s minden egyéb törekvése ellenére sem tudta kitermelni azt a „reprezentatív” magyar írót, aki 

irányát, eredményeit képviselte volna” 
284

 addig a Vígszínháznak Molnár Ferenc személyében 

elsősorban, de az őt követő – gyakran utánzó – írókon keresztül ez maradéktalanul sikerült. 

Ha Ditrói magyar darabokat felkaroló törekvese nem is volt minden ízében sikeres, mégis 

figyelemreméltó a Vígszínházban bemutatott magyar darabok száma 1896 és 1911 között.
285

 

A Nemzeti Színház ugyanebben az időintervallumban bemutatott magyar darabjainak számát 

(165) ugyan nem éri el, de a 87 új magyar színdarab bemutatása 15 év alatt a Vígszínház 

részéről mindenképpen jelzi a színház egyértelmű szándékát a magyar művek színpadra 

segítése tekintetében. A fenti időszak bemutatói között, a már említett Herczeg darabok 
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mellett ott van Bródy Sándor: A tanítónő című darabja, melynek végső színpadi változatában 

Ditrói húzásai és átalakításai fontos szerepet játszottak, valamint a nagy Molnár darabok, Az 

Ördög, A testőr, vagy a Liliom melynek záró epizódját, azt, hogy Liliom egy csillagot lop le 

az égről a gyermekének, szintén Ditrói sugallatára komponálta bele Molnár. Ditrói alatt indul 

el a Vígszínházban Heltai Jenő (Bernát, Naftalin), Lengyel Menyhért (Taifun) és a 

Vígszínházban debütál Kálmán Imre néhány operettje is a fenti időszakban (Tatárjárás, 

Obsitos, Zsuzsi kisasszony). 

 

Ditrói „nagy magyar tempóival és irodalmi ambícióival” egy Vígszínházon kívüli akcióba is 

kezd, az ő kezdeményezésére alakul meg a Magyar Színpadi Szerzők Egyesülete 1904-ben, 

amely magába tömörítette a XX. század elejének összes jelentős íróját, Berczik Árpád 

elnökletével, Herczeg Ferenc alelnökétével. A választmány tagja Ditrói is, aki felveti ebben a 

körben egy olyan színház felépítésének a tervét, amely csak és kizárólag magyar darabot 

játszik. Ditrói emlékezései szerint a tervet, a következő szövegű kiáltványban fogalmazták 

meg a szerzők: 

„Mi, akik ezt az írást aláírjuk, megfogadjuk, hogy Ditrói Mór indítványára, férfilelkünk 

minden erejével azon leszünk, hogy felépítsük a Magyar Színpadi szerzők Színházát, amelyben 

kezdettől, időtlen időkig csakis magyar eredeti színdarab kerülhet előadásra. 

Becsületszavunkat kötjük le arra, hogy semmiféle nehézség elől meg nem hátrálunk és eme 

magasztos célunkat valóra váltjuk. Isten minket úgy segéljen!”
286

 

 

A terv, a kezdeti fellángolás után ott és akkor nem valósul meg. Az írók hátráltak-e ki 

mögüle, vagy a Nemzeti Színház megérezvén az alakuló új színházban a számára erős 

konkurenciát, bomlasztotta meg a szervezkedést, nem kideríthető. A terv, amely mögött 

Ditrói, a vígszínházi magyar ciklus kudarca miatt érzett keserűsége is ott munkál, elsősorban 

csak „nemzeti” és nem „színházi” gondolat. „Vajjon mikor és ki fogja felvetni még egyszer ezt 

az én eltemetett gondolatomat és kik fogják valóra váltani a Nemzeti Géniusz kincsesházának 

felépítését?
287

A kérdésre a XXI. századi magyar színháztörténetben találunk választ… 

 

A vígszínházi műsorpolitikában is „helyre áll a rend” és visszaköveteli vezető szerepét a 

szórakoztató piece bien faite. Megjelenik ugyan Gerhardt Haupmann: Takácsok-ja Feydeau: 

Fernand házasodik és Valabrégue – Hennequin: Coralie és tsa. című három felvonásos 
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bohózatai között elsősorban Jászai Mari húzónevével, valamin Ibsen: Kis Eyolf-ja a maga 5 

előadásával és annak az ígéretével, hogy a Vígszínház elindul a valóságábrázolás új drámai 

kísérletei felé is, de ez csak ígéret marad, a Ditrói korszakban mindenképpen. Jób Dániel 

műsorában tűnnek majd fel tendenciózusabban a fenti szerzők, Csehovval kiegészülve. 

Maradnak a franciák, a „Vígszínház franciái”, akiket nem lehet ugyan teljesen egy kalap alá 

venni, de Ady Endre egyik recenziójában, összefoglalóan mégis így ír róluk: „….ezek valakik. 

Jókedvű bölcsek, pillangó karakterű művészek, vidám anarchisták. A mának Offenbachjai ők. 

Egy darabjuknak nyomába sem ér tíz sereg iránymű, nagyképű társadalmi dráma. Hahotázva 

szedik pozdorjává, ezt a minden sorsra megérett, hazug, gonosz társadalmat…”
288

 Ditrói 

pedig, aki ott áll minden elkészült bemutató mögött és Ignotus szerint meg van az színházi 

képessége, hogy minden darabot a darabnak saját stílusában játszott - a kis disznóságokat 

mókásan, a drámákat realistán, a meséket tündérien,
289

 saját stílusukban, jól megcsináltan 

szállítja a közönségnek a „francia társalgás finom pikantériáit az ő filozofikus kedélyével”.
290

  

 

A színházi szaktudás, Ditrói egyénisége, habitusa és ambíciói talán egy-egy bemutató kapcsán 

szorosabban is találkoznak a francia darab gyárosok termékeivel és sok nevettetés mögött 

Ditróinak is köszönhetően sejtheti Ady a franciák mélyebb szándékát:  

„Hát csak mulassatok, ha tudtok még. Romboljátok le magatok a magatok várát. Mi pedig, 

erkölcstelen, de zseniális fickók, kiknek erőnk, orrunk és kedvünk nincs arra, hogy 

apostolkodjunk a benneteket ostromló éhes tömegben, jó pénzért bolondozunk még. Ha ti 

akarjátok.”
291

 

 

 

A Vígszínház színésziskolája 

 

A magyar színészképzésben az 1863-ban megnyílt Színészeti Tanoda, későbbi nevén 

Országos Színésziskola, majd Országos Magyar Királyi Színművészeti Akadémia volt 

kizárólagos monopolhelyzetben. Egyedüli intézményként látta el feladatait, elsősorban a 

Nemzeti Színház szolgálatában. Működésük évtizedeken keresztül összefonódott, az iskola a 

színház számára készítette fel a növendékeket, akik a Nemzetiben statisztáltak, az iskola 
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tanárai a Nemzeti színészei közül kerültek ki, meghatározó alakja volt mindkét intézménynek 

az 1800-as évek végéig Paulay Ede, a Nemzeti Színház aranykorának jelentős igazgatója. 

Ditrói Mór, ahogy korábban tárgyaltuk, maga is Paulay növendék 1871-74-ig. 

A XIX. század végére átalakul a főváros színházi struktúrája, az egyeduralkodó Nemzeti 

mellett új színházi vállalkozások ütik fel fejüket, egyre több színház nyílik vidéken is. A 

színpadokon mind inkább terjedő naturalista stílus, a zenés műfaj, előbb a népszínmű, majd az 

operett egyre szélesebb körű térhódítása folytán nyilvánvalóvá vált, hogy az Akadémia 

egyedül már nem lesz képes megfelelni az új kihívásoknak. A századfordulón megjelennek a 

magán színiiskolák. Legismertebb talán Rákosi Szidi intézménye, mely 1892-ben nyílik és 

többek közt olyan színészek végeznek itt, mint Fedák Sári, Honthy Hanna, Gózon Gyula vagy 

Bárdi Ödön. A színháztörténet természetesen számon tartja és méltán tartja fontosnak a Thália 

Társaság (1904-1908) három évig működő magán színésziskoláját is. 

Hevesi a közvetlen, természetes beszédmódra ösztönzött, óvta tanítványait az énekléstől, a 

„kiabálástól”, mely jellegzetes hiba volt a kor színpadjain, és a deklamálástól. A pózokkal 

szemben az őszinte, spontán-önkéntelennek ható megnyilatkozások alkalmazására ösztönzött. 

A tempó, a ritmus szerepét külön hangsúlyozta, ezek helyes használatára számtalan 

gyakorlatot végeztetett a növendékekkel.(...)Rövid élete ellenére a Thália iskolája a kor 

legjelentősebb színésznevelő műhelye volt. 
292

 

A színészoktatás hosszú idő után a Thália iskolájában vált ismét a kortárs nyugat-európai 

iskolákkal párhuzamosan rendszeres elméleti és gyakorlati képzéssé.
293

 

 

A színészképzés terén sem elvitatva a Thália Társaság iskolájának érdemeit, újfent 

hangsúlyozni kell, hogy Hevesi kezdeményezése előtt, már a Vígszínház megnyitása után egy 

évvel 1897-ben Ditrói Mór megalapítja a Vígszínház színésziskoláját. A szándéka 

egyértelmű: nem látja biztosítottnak, hogy a színiakadémiáról, ahol a Nemzeti színészei 

tanítanak, olyan utánpótlás érkezne a Vígszínházhoz, ami hatékonyan tudná képviselni a 

színház, új, fiatalos, modern hangvételét. Távolságtartása a „nemzetis” stílustól már akkor 

megnyilvánult, mikor az induló társulat szerződtetésekor tudatosan nem engedett annak a 

nyomásnak, hogy a Nemzeti Színház már bejáratott sztárjaiból alakítsa ki együttesét. 
294

 Saját 

arculatot, saját, egységes stílusú színházban gondolkodott és ennek fontos és szinte azonnali 

gesztusa az önálló színiskola megalapítása.  
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Az iskola 1897-1903-ig működött, mint a Vígszínház színésziskolája. 1903-tól, mint az 

Országos Színészegyesület Színészképző Iskolája él és működik tovább egészen 1949-ig. Az 

Országos Színészegyesület már 1900 óta tervezte egy önálló iskola indítását és erre akkor 

nyílt lehetősége, mikor Ditrói Mór meggyőzte a Vígszínház igazgatóját, Faludi Gábort, hogy 

a Vígszínház iskoláját és felszerelését engedje át a Színészegyesületnek. Az iskola rangja, híre 

bőven felvette a versenyt az Akadémiával, ráadásul úgy, hogy a köztudatban még sokáig a 

Vígszínház iskolájaként említették a Lipót körút elején működő tanintézményt. Az 1923-ig 

két, később három évig tartó képzést nyújtó iskola vizsgaelőadásait a Vígszínházban tartották, 

vezetője, eleinte Ditrói, majd később a vígszínházi színész, Rónaszéki Gusztáv. További 

tanárai is többnyire a Víg színészgárdájának soraiból kerültek ki, a növendékek közül sokan a 

Víghez szerződtek. 

Az Országos Színészegyesület Színésziskolájának két igazgatója gondoskodott az intézet 

munkájának dokumentálásáról: 

 

Vidor Dezső: Az Országos Színészegyesület Színészképző Iskolájának huszonöt éve 1903-

1928, kiadta az iskola igazgatósága, Bp., 1928 

Széll József: Az Országos Színészegyesület Színészképző Iskolájának negyven éve, 1903–

1943. Bp., 1943 

Széll József: Az Országos Színészegyesület Színészképző Iskolájának története és az 1939–40. 

tanév ismertetése. Bp., 1940. 

 

A Vígszínház színésziskolájának működéséről nincs jegyzett szakirodalom. Ditrói Mór sem 

említi az iskolát emlékirataiban.  Működéséről, mindennapjairól anekdotaszerű, de viszonylag 

részletes és szemléltető leírást egyedül Gyárfás Dezső: Orfeum című önéletrajzi könyvében 

olvashatunk. Gyárfás Dezső, azaz „Gyafi” a 10-es évek sikeres és népszerű kabarészínésze és 

kupléénekese. Nyomdászinasként dolgozik, amikor is egy műkedvelő előadásban meglátja őt 

Silberstein Ötvös Adolf, a Pester Lloyd tekintélyes zsurnalisztája, kritikusa, mellesleg a 

Vígszínház egyik alapító ötletgazdája és beajánlja őt Ditróihoz, a Vígszínház 

színésziskolájába.  

„A felvételi bizottság elnöke Ditrói igazgató úr volt, tagjai: Szécsy Ferenc, a Vígszínház 

igazgatója, Gaál Gyula és Balassa Jenő. Az úgynevezett házi színpadon szavaltak a 

jelentkezők. A nők kísérteties hangon mind a „Három árva sír magában” kezdetű verset, a 

férfiak, csaknem kivétel nélkül Petőfi „Őrült”-jét. Végre rám került a sor. Meghajtom magam 
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és kezdem Petőfi „Csokonai”-ját. Csak az első strófát szavalhatom el, Gaál Gyula 

félbeszakított: 

- Hallja maga! Volt már valami ripacs társulatnál? 

- Igenis voltam. 

- Mindjárt gondoltam. 

Most Ditrói szólt: 

- Szép magyar kiejtése van. Hová való? 

- Biharmegye Csökmő. 

- No jól van – vette át a szót ismét Gaál – hanem a haját vágassa le, a nyakát pedig 

csavarja ki abból a nyakkendőből.”
295

 

 

Így zajlik a felvételi tehát, amelyen sikeresen megfelel. Már aznap színpadra kerül! 

Pontosabban alá, a süllyesztőbe. Néhány felsőbb éves növendék kecsegteti a színpadra lépés 

lehetőségével, komolyan bemaszkírozzák, szakállt ragasztanak neki, hogy így beöltözve kell 

majd velük együtt statisztálni egy darabban. A boldog ifjú nagy vehemenciával kiabálja a 

süllyesztőből, hogy: Ki ragadott el? Ki ragadott el?- ez volt a szövege és várja, hogy 

színpadra lépjen. Még kajánul nevető társai sem bizonytalanítják el, csak az előadás végén a 

díszletet elbontó munkás világosítja fel arról, hogy vége a darabnak hazamehet. A „külső 

hang”-hoz öltöztették be a növendék társak… Mint igazi vígszínházi hagyomány, tovább él ez 

az ugratás is, néhány oldallal később már büszkén meséli, hogy „érett” másodévesként, ő 

követte el ugyanezt a tréfát egy frissen felvett kezdővel. 

Dr. Incze Henriktől hallgat színháztörténetet. Incze újságíró, bölcsész, kritikus, műfordító. 

Geiger Jakab tart franciaórákat. Róla nem jegyez semmit sem a színháztörténet, a tény, 

viszont, hogy franciát tanítanak a Vígszínház iskolájában, újabb elem, amely aláhúzza a 

színház repertoárjának francia drámairodalmi túlsúlyát. Elengedhetetlen valamilyen szintű 

franciatudás, legalább a helység és személynevek helyes használata tekintetében. Jó 25 évvel 

később majd Molnár Ferenc játszik el a magyar színész francia nevekhez való viszonyával, a 

Játék a kastélyban Almády, a színész figuráján keresztül. És hogy színház és drámatörténet, 

valamint poros anekdota összeérjen, igazolván a mindenkori magyar színész verejtékes 
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küzdelmét a franciával, Gyárfás megjegyzi, hogy Geiger tanár úr óráiról szinte mindenki 

ellóg, ilyen-olyan ürüggyel…
296

 

 

Gaál Gyula, későbbi nemzeti színházi színész, Rónaszéki Gusztáv és Balassa Jenő, 

vígszínházi epizodisák tartják a mesterségórákat, valamint Mátray Betegh Béla, a színház 

főrendezője. Tanít ezen kívül színpadi táncot Mazzantini Lajos, olasz származású koreográfus 

és balettmester, Kún László, a Vígszínház karnagya szolfézst és karéneket, Bárdossy Irén 

hangképzést, énektechnikát. Sajnos a legfontosabb órákról, a mesterség órákról alig 

anekdotázik Gyárfás, mit és hogyan taníthattak a tanárok, nem igazán rekonstruálható. Az 

Országos Színészegyesület Színésziskolájának kapcsán megjegyzi a színháztörténet, hogy a 

tanárok többsége saját jegyzeteiből tanított, nem lehet ez másként a Víg iskolájában sem. Az 

sem kizárt, hogy saját alakításaik gesztusait, irányait kérték számon a növendékeken. Gyárfás 

feljegyzi, hogy első komolyabb vizsgaelőadásukon az általa játszott szerep kapcsán Gaál 

Gyula megkövetelte, hogy úgy csinálja, ahogy ő is játszotta egykoron. 

- „Figyelmeztetlek, hogy én is játszottam ezt a szerepet – mondta a tanár úr – úgy 

próbáld eljátszani, ahogy én játszottam! 

Úr Isten! Ahogy ő játszotta! Átsírtam az éjszakákat, nem bírtam beletörődni, hogy Gaál 

felfogása szerint játsszam a szerepet. A tanár úr szerint Rigó inas egy fehér parókás, öreg, 

jóságos cseléd, én fiatalnak, szelesnek, kotnyelesnek szerettem volna játszani. Épp 

ellenkezőleg. A házi főpróbán a jelenésem után Ditrói megdicsért: 

- Nagyon jó volt fiam. 

- Dehogy voltam jó igazgató úr! Csapni valóan rossz voltam! Oh, ha úgy játszhatnám, 

ahogy én akarom! 

- Hát hogy akarja? 

- Fiatalnak, pajzánnak, vörös parókával! 

- Játssza, ahogy akarja. 

- De Gaál tanár úr… 

- Mondtam, úgy játssza, ahogy akarja! 

Másnap, a nyilvános főpróbán, amikor megkaptam a végszót, kiugrottam a színpadra 

fiatalon, vörös parókával. Partnereim azt hitték megőrültem, mert csak egy őrült mer 

kikezdeni Gaállal. Az első felvonás után Gaál berontott az öltözőbe, megállt az orrom előtt 

úgy ordított: 
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- Hogy merted? Te ripacs! Kirúglak az iskolából! Sohasem lesz belőled semmi! Ez nem 

színészet, amit csináltál! Ripacs vagy, ripacs!”
297

 

 

Az összetört színészt végül Gaál Gyula a vizsga napján mégis arra bíztatta, hogy a saját – és 

Ditrói!- intenciói alapján hozza a figurát. A vizsga nyilvános volt, amelyen megjelent maga 

Silberstein Ötvös Adolf is, ami már önmagában elképesztő rangot kölcsönzött az eseménynek 

és az iskolának. A nagy hírű és rettegett kritikus eddig talán egy-egy vígszínházi premieren ha 

megjelent és most kíváncsi a növendékekre! A királyi akadémián még soha sem járt! A vizsga 

megtöltötte a Vígszínház, akkor még csaknem 1700 fős nézőterét, ahol Gyárfás persze nagy 

sikert aratott, nyíltszíni tapsot is kapott és a Pester Lloydban Silberstein négy szóra meg is 

említette, „kész színész” „nagy talentum”. Ezért természetesen a Vígszínház jelentős színészei 

is megirigyelték. Lehet a történetnek olyan olvasata is, ami Gaál Gyulát egy merev és 

korlátolt színészpedagógusnak állítja be, de természetesen olyan is, amely egy átgondolt, 

provokatív tanári attitűdöt feltételez; el mer-e menni egy növendék az ellentmondás határáig, 

képes lesz-e megvédeni saját színészi igazát, beáll-e a sorba, vagy egyénisége, eredetisége 

átszüremkedik a sablonokon? És persze kérdés, hogy a háttérből Ditrói hogyan irányított, 

hogyan bírálhatta felül tanárait éppen úgy, mint rendezőit, pontosabban hogyan vehette át a 

munkát az utolsó szakaszban, az iskolában épp úgy, mint a nagyszínházi próbán. 

 

Egy elméleti kézikönyvről tudhatjuk, hogy nagy valószínűséggel megjelent a Vígszínház 

színésziskolájának tantervében, ez Luigi Rasi: A színész művészete című munkája.
298

 Luigi 

Rasi (1852-1918), az olasz Állami Színésziskola igazgatója, drámaíró, színész és neves 

színészpedagógus. Ahogy a könyv előszavában a fordító Radó Antal írja: „ E könyv 

lefordítására pár évvel ezelőtt gróf Keglevich Iatván úr ő exellenciája kért fel, aki főleg a 

Vígszínház színésziskolájának használatára szánta,de joggal vélte ezt is, hogy e munkának a 

már kész színészek is nagy hasznát fogják vehetni. Magam is azt hiszem, hogy az e téren vajmi 

szegényes magyar irodalomban hézagpótló ez a mű…” 

A nagy olasz sztárszínészek és a köréjük szervezett társulatok ezekben az években turnéznak 

végig új, természetes, naturalista színjátszást képviselő programjukkal egész Európán. 

Magyarországon a Vígszínház ad otthont ezeknek a vendégjátékoknak. Az olasz naturalista 

iskola tehát hangsúlyosan jelen van a színház életében, Keglevich döntése, hogy egy kortárs 
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olasz színész elméleti munkát fordíttat le és vezet be a magyar köztudatba, határozott 

állásfoglalás a legmodernebb európai színházi gondolat mellet. Előre mutató, fontos lépés. 

 

Luigi Rasi könyve a színészetet önálló, komoly művészeti ágként tárgyalja és megtanulható 

mesterségként állítja be. Útmutatásai gyakorlatiasak, szerzőjének széleskörű színházi és 

színészpedagógiai tapasztalataira épülnek, sok drámairodalmi példával igyekszik 

alátámasztani mondandóját; jelenettípusokat mutat be és rendel hozzá színészi módszerekhez. 

A színészet külsőségei felől kezd közelíteni egy-egy témához, részletesen tárgyalja a színészi 

gesztusrendszert, a dikciót, a légzéstechnikát, az arcjátékot, a maszkírozást, de szinte minden 

alkalommal tovább jut a pusztán külsőséges eszközök elemzésén, új utakat kezd nyitni a 

színészi munka átélési része felé, ki lehet olvasni már a sorai közül, mennyire fontosnak tartja 

a színész egyéniségét, egyéni és elmélyült szerepmegközelítési módjait. 

 

A XIX. századi romantikus színjátszás egyik meghatározó és minden bizonnyal 

Magyarországra is eljutó elméleti munkája Goethe: Szabályok színészeknek című értekezése. 

Mára már megmosolyogtató az a németes, precíz rendszerezés és szabályhalmaz, amit Goethe 

előír a színészek számára, ugyanakkor határozott képet kaphatunk arról, hogy miként 

létezhetett egy korabeli európai színész a kor kortárs darabjaiban, vagy a nagy 

klasszikusokban. Egy kiragadott példa a kézhasználatra, gesztikulációra: 

„A felső kar simuljon mindig kissé a törzshöz, és ha mégis elmozdul, jóval kisebb mértékben 

mozduljon el, mint az alsókar. Ez utóbbi legyen minél hajlékonyabb és mozgékonyabb. Mert 

ha köznapi dolgokról szólván alig-alig emelem fel a karomat, teljes felemelésével jelentősen 

fokozhatom a hatást. A kar mozgatása történjék részenként. Előbb a kezem mozdul, emelkedik, 

aztán a könyököm, s csak legvégül a kar egésze. Óvakodjunk a kart egyszerre s hirtelen 

magasba lendíteni, a fentebb leírt fokozatok elhagyásával, máskülönben csúnya és merev lesz 

a mozdulat. Igen hasznos kezdő színész számára, ha könyökét, amennyire csak bírja, a 

testéhez szorítja, ezáltal hatalmat nyer e testrésze fölött és a fenti szabályhoz idomíthatja 

taglejtéseit.”
299

 

 

Ezzel szemben Rasi professzor így fogalmaz: 

„Mindazok, akik művészi hidegséggel, bizonyos adott módon mozgatják a kezüket, mert 

mesterük arra tanította őket, hogy úgy kell, csak hamisak, modorosak, túlzottak lehetnek. 
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Bábok, melyek úgy mozognak, ahogy a dróton rángatják őket. A gestust érezni kell, nem elég 

a mester tanítása vagy ennek vagy amannak a művésznek a példája; neveljük magunkat erős 

munkával úgy, hogy  a gestust assimiláljuk egész lényünkhöz. Aki nem úgy gestikulál, ahogy 

az ösztöne sugallja, arra ujjal mutogatnak az emberek, azt kinevetik, mert éppen úgy hat, mint 

valami automata gép, vagy valami béna.”
300

 

 

Rasi tehát tudatosan szakít például a gesztusok terén a korábbi elvekkel és annak ellenére, 

hogy oldalakon keresztül tárgyalja aztán a színészi gesztikulálás részleteit, mutat rá azokra a 

példákra, melyek szerinte követendők vagy elvetendők, jól mutatja a fenti példa, hogy 

kiemelten fontosnak érzi a személyre szabott, egyéni és személyes megnyilatkozási módokat. 

„Péter, azt hogy szeretlek, mondhatja úgy, hogy mindkét kezét a keblére teszi, Pál úgy, hogy 

csak a jobb kezét, János meg úgy, hogy csak a bal kezét teszi oda; és mind a hármuknak 

igazok lehet. A fődolog az, hogy a gestus korrekt legyen”
301

 

 

A korrektségen Rasi minden bizonnyal igazolt, a lelkiállapothoz, a szerephez, a szituációhoz 

igazodó megnyilatkozást ért, olyan ábrázolást, amelyen átszűrődik a színész személyisége. 

Egybecseng a Rasi-féle gondolat Ditrói Mór azon fiatalkori felismerésével, amely egész 

későbbi színházesztétikáját meghatározza. Idézzük még egyszer Ditróit a Rossi -féle Othello 

okozta benyomásról: 

„Megkapta lelkemet a magasrafejlett olasz színművészet lendülete, közvetlensége, 

természetessége. Hiszen ez az amit én kerestem - mikor már diákkoromban tanulgattam Bánk 

bánnak, Hamletnek és Othellonak egyes jeleneteit. Valami világosság támadt lelkemben, 

biztonságérzése töltötte be agyamat és szívemet. Így kell játszani – így kell beszélni, mozdulni 

a tragédiában. Belülről kell kipattannia mindennek.”
302

 

 

Belülről kell kipattannia mindennek, belső motiváltság és hiteleség kell hogy megtöltse a 

színészi gesztusrendszert. A Vígszínház színésziskolájában olyan tankönyv kerül tehát az 

asztalra, amely kortárs hangon igazolja Ditrói színházeszményét. 
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Külön fejezetet szentel Rasi könyve a dikció fontosságának, részletesen tárgyalja a beszéd, az 

emberi hang anatómiai hátterét is. Hangsúlyozás, központozás, légzés, szóvégi hangzók, 

hangszínezés, mind szóba kerül. A színpadi beszéd tekintetében kapcsolódik a 

hagyományhoz, miszerint a színjáték egyik, hanem a legfontosabb eleme a kimondott szó, a 

verbalitás. Nem bíztat túlzó, eltúlzó beszédre, ágálásra, deklamálásra, természetellenes 

hanghordozással elért művészi hatásra, de egyértelműen állást foglal a tudatos hangképzés és 

a színpad szabályaihoz igazodó beszéd mellett. Ehhez kapcsolódóan, egyik legtöbbször, 

legtöbb helyen említett gyakorlati tanácsa a szereptanuláshoz és a szöveg majdani helyes 

értelmezéséhez is a hangos olvasás. 

 

Kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a színész az egész színre vitt darabbal tisztában legyen. 

„Nem csak a maga szerepét kell ismernie, hanem az egész darabot, mert a munka minden 

jelenetében, a cselekvő személyek minden frázisában előfordulhat valami olyan, ami jobban 

megvilágítja azt a tipust is, amit neki kell a színpadon ábrázolni.”
303

 

 

Az, hogy erre kitér, világosan utal arra, hogy a korban bevett gyakorlat lehetett csupán a 

szerep ismerete.
304

 Rasi tehát ebben is előrelép, a színészi alakítást nem mint szólisztikus, a 

darab egészétől független megnyilvánulást tárgyalja, hanem az egyes alakítást, mint a nagy 

egész részét képzeli el. Az alakítást, amelynek felépítéséhez, a megfelelő dikció és 

gesztusrendszer kialakításán túl, vagy éppen mindezek előtt egy lélektani realista módszert ír 

elő. Igyekezzünk az alak mélyére ásni és tegyünk fel magunknak kérdéseket a szerepet 

illetően. A teljesség igénye nélkül, néhány példa, a Hamlet kapcsán. 

 

„Tegyük fel, hogy valakinek Hamletet kell eljátszania. Mit fogok magamtól kérdezni? Ki ez az 

én emberem? Valóban bolond-e, vagy csak színleli a bolondságot? Ha színleli, miért színleli 

akkor is, ha maga van? Talán ez hiba a darabban? Miért színlel? Ha az a célja, hogy a király 

és királynénak minden gondolatát kiismerje, milyen úton fogja ezt elérni? Szavakkal, vagy 

mimikával? Ophelia iránti szerelme hazudott, vagy igazi szerelem? Milyen ember fog a színre 

lépni ennek az álőrültnek a köntösében? Közönséges, durva, vagy szeretetreméltó? 

Gondtalan-e, aki neveti a világot, vagy olyan ember-e, aki körülnézve látja, hogy a világ tele 
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van álsággal, hazugsággal, hogy a megpróbáltatásokban gazdag hosszú lét végén egyetlen 

reménysugár sem csillog?”
305

 

 

Merőben új, a szó minden értelmében modern és rendkívül konkrét megközelítési attitűdök. 

Talán ezen a ponton látszik leginkább, mennyire eltér Rasi színészfelfogása például egy 

Hamletet játszó színész esetében a korábbi, döntően csak szavaló, a melankolikus, 

filozofálgató alak, szenvedő vagy szépelgő pózában tetszelgő, művészinek látszó, de pusztán 

csak külsőséges eszközöket használó színészfelfogástól. Új súlyokat helyez a színészre, a 

szerepértelmezés súlyát és az egyéni szerepfelfogás súlyát. Nem ad általános és átfogó 

szabályrendszert arra nézvést, hogyan kell egy szerepet eljátszani, de utat mutat abban, hogy 

mindenki, egyéniségének megfelelően végezze el a szereppel kapcsolatos önfeltáró munkát. 

Ne valamiféle megfoghatatlan költői eszményhez közelítsen az alakítás, hanem a jellem és a 

helyzetek igazságához.  

 

„A színésznek mindig okoskodnia kell magában, hogy mit kíván az igazság, természetesen 

anélkül, hogy kizárná a drámailag hatásos dolgokat, ámbátor sokszor a drámai hatásokat fel 

kell tudni áldozni az igazságért.”
306

 

 

Luigi Rasi könyve alapvetően nem egy kifejezetten vígjátékokra, bohózatokra specializálódott 

színház színésziskolájának íródott. De meglátásai, megfigyelései természetesen nem csak egy 

fajsúlyosabb, árnyaltabb drámai szerep megformálásánál nyújtanak segítséget, hanem egyéb 

esetekben is. Ha A színész művészete eljutott a Vígszínház színésziskolájának hallgatóihoz és 

ott a lényegre törően tárgyalták, könnyen lehet, hogy később a színpadon akár egy rezignált 

lakáj, egy felsült szerető, vagy egy korrupt hivatalnok a sablontól kicsit is eltérő 

ábrázolásához vezetett a belőle tanultak alkalmazása. Persze ez csak fikció. A lényeg, hogy 

Ditrói színésziskolájában és színházában a gyakorlat mellett Luigi Rasi a korban merőben új 

és előremutató modern színházelmélete is helyet kaphatott.  

 

Ditrói vígszínházi, művészeti igazgatói működését összegezve elmondhatjuk, hogy jól 

szervezett és egyben tartott társulatával, annak egységes, átélésre alapuló játékstílusával, új 

rendezői attitűdjével döntő jelentőségű lépést tett a magyar színházművészet megújítása terén. 

Színésziskolát alapított, meghatározó színészegyéniségeket nevelt, és ha nem is tudta 
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maradéktalanul beteljesíteni – elsősorban a megálmodott magyar drámaciklussal – 

Kolozsvárról hozott nemzeti színházi ambícióját, a magyar drámairodalomnak is olyan lökést 

adott, amely színháztörténetünkben páratlan jelenség. Mint a későbbiekben majd látjuk, 

tudatosan nem igazodott semmilyen irányzathoz, színházi iskolához, mozgalomhoz, egyedül 

kolozsvári gyökereit és hagyományait kívánta ápolni és kiteljesíteni, saját színházi 

ráismeréseit és eredményeit egy egységes „magyar drámai stílus”
307

 kialakításának eszközévé 

tenni. Míg célkitűzéseiről álmodozott, a nagy, saját maga által vállalt küldetés beteljesítésén 

munkálkodott, „mellesleg” megcsinálta, lebonyolította és megszervezte a Vígszínházat. A 

színház vállalt küldetését, a XX. század eleji pesti nagyközönség szórakoztatását magas 

szinten oldotta meg és bár elvégzett munkáját élete vége felé ő maga befejezetlennek látta, 

valójában sokkal nagyobb feladatot hajtott végre annál, mint hogy egy természetes stílusban 

játszó magánszínházi társulatot művezetett. A benne dúló színházi konfliktus, a lehetőségei és 

a színházi álmai között feszülő ellentét létrehozott és megalapozott egy szükségszerűen 

önmagával folyamatosan „párbeszédet” folytató színházi létezést, egy ön-reflexív és önmagát 

elemző színházi modellt, egy „házon” belül egymással kommunikálni kész és kénytelen 

műsorpolitikai és színreviteli stratégiát. Bár egységes magyar drámai stílust - nehéz definiálni, 

hogy mit érthetett valójában ez alatt - nem hozott, nem hozhatott létre, de mégis oroszlánrésze 

van abban, hogy a Vígszínház kapcsán a színháztörténet évtizedek óta használ egy, a 

színházat jellemző terminus technikus-t, a vígszínházi stílust. 
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A vígszínházi stílusról 

 

A magyar színháztörténet egyik ellentmondásos jelensége. Elfelejtették, felélesztették, 

utánozni próbálták és próbálják, hivatkoznak rá, létét tagadják, megkérdőjelezik. Enyhén 

pejoratív bélyeg, előadásmód meghatározás, vélt igazodási pont. A színháztörténet, a színházi 

szakírás, a közönség, rendezők és igazgatók, valamint a XX. századi általános színházi 

diskurzus által használt fogalom definiálására, újradefiniálására tesz kísérletet ez a fejezet. A 

vígszínházi stílus definíció önálló kutatási területként is jelentkezhetne a kortárs 

színháztudomány számára, azonban egy Ditrói Mór színháztörténeti szerepét körüljárni 

szándékozó írás nem hagyhatja figyelmen kívül a vígszínházi stílust, mint a színházzal egy 

időben megszülető jelenséget, már csak azért sem, mert a vígszínházi stílus kapcsán 

mindenképpen tisztázásra váró kérdés, hogy kialakulásában milyen szerepet játszik Ditrói, 

köthető-e egyedül hozzá és munkásságához a fogalom? A fejezet feltérképezni készül a 

vígszínházi stílus fogalom komponenseit, azok egymáshoz való viszonyát és támpontokat, 

megközelítési lehetőségeket igyekszik felvázolni a vígszínházi stílus jelen dolgozat keretei 

közé már nem beilleszthető további kutatási irányaihoz. 

 

A vígszínházi stílus elsődlegesen a színészi játékot jellemzi, ha a szót meghalljuk, vagy 

kimondják, leírva látjuk vagy leírják, többnyire a színészi megvalósítás egy bizonyos módja 

értendő rajta. Természetes hangvétel, saját hangon való megszólalás. Ditrói legfontosabb 

színházi újítása; a belülről fakadó játék, a helyzetek, a jellem igazságának megfelelő színpadi 

létezés. Ditrói a színészeit egymás felé fordítja, az alakok egymással beszélnek, az eddigi – 

döntően a súgólyuk felé gravitáló, a nézők felé forduló, a partnerrel nem nagyon törődő – 

játékmóddal szemben. A 19. század közepéig bevett és elfogadott ágáló, deklamáló, a 

vándorszínészet hőskorában gyökerező síró-éneklő iskolát viszi tovább a korabeli Nemzeti 

Színház is, Ditrói alapélménye, a Paulay Ede-féle színi tanoda és a Paulay-féle színrevitelek is 

ebbe az irányba mutatnak.  

A természetes játékmódnak a Vígszínház megalakulása előtt is vannak képviselői, Európában 

és Magyarországon is. Gondoljunk a XIX. századvég nagy olasz sztárszínészeire, a korábbi 

fejezetben már említett Rossira, vagy Duse Eleonórára, Zacconira, az Ördög első importőrére 

és a köréjük szervezett társulatokra, amelyek egyébként kiegészülve többek közt Ida Aalberg, 

a Burgtheater, Salvini, a Deutsches Theater vendégjátékaival folyamatosan jelen vannak a 

Vígszínház színpadán. Hatásuk, akárcsak Rasi professzor színházelméleteié Ditrói 
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színiiskolájában nehezen kitapintható, de azért erősen feltételezhető. Ditrói színészei és a 

közönség is folyamatosan kapcsolatban van a kortárs európai színi kultúra jelentős 

képviselőivel, a Ditrói által könyörtelenül kért és elvárt természetes játékmód köszön vissza a 

nagy színészegyéniségek játékában.  

A magyar színpadon például Szigeti József, Szerdahelyi Kálmán, vagy felesége, Prielle 

Kornélia számítottak a naturalisztikus játékmód első képviselőinek, Ambrus Zoltán így ír 

Prielle Kornéliáról: „első azok között, akik a természetes dikció jogát kivívják a színpadnak. Ő 

az, aki a legkevesebb eszközzel, a legbiztosabban hat.”
308

 Nem tudjuk pontosan, hogy vajon 

mit érthettek természetességen a korabeli recenziók, de a természetes jelző megjelenése mégis 

egyfajta másságot, elmozdulást jelez az ágáló, éneklő, síró-éneklő iskola tradícióihoz képest. 

 

Az igazi váltást, a vígszínházi színházi fordulatot azonban az jelentette, hogy a közvetlenebb 

játékstílus nem csak kizárólag egy-egy nagy színészegyéniségre volt jellemző, hanem a 

köréjük szerveződő társulatra is. Ditrói, korábban tárgyalt döntős fontosságú lépése, hogy a 

Vígszínház társulatát nem „sztárszínészek” köré építi, megteremti az első, egy közös színpadi 

nyelvet beszélő és azt folyamatosan és konzekvensen képviselni tudó színházi társulat 

létrejöttének lehetőségét. A vígszínházi stílus valójában tehát a színházra, a társulatra 

jellemző; társalgási stílusban játszhat egy-egy színész, elszigetelten akár a többiektől – 

amennyire ez lehetséges – de vígszínházi stílusban csak a teljes együttes. A teljes együttes, 

ahol a rendezők különös gonddal szervezik és állítják be az előadás mozgásait. A vígszínházi 

stílus forradalma egyfajta fizikai színház forradalma, a vígszínházi stílus, az emberi testek és a 

tér kinezikus és dinamikus összehangolása is. A Nemzeti Színház játékstílusa alapvetően 

nehézkes, lassú, oratórikus. A tragédiákban a méltóságteljes vonulás, a színpad széléről a 

közönség felé forduló deklamálás a jellemző, de a társadalmi színművek is hasonló képet 

mutatnak, „a szereplők szalonban ülve, állva társalognak, megérkeznek, távoznak.”
309

 A 

vígszínházi cselekvések ehhez képest gyorsak, látványosak és összetettek. Gyakori a 

kergetőzés, ajtón ki-, ajtón berohanás, nyíltszíni átöltözés, váratlan vagy tervezett pofozkodás. 

Ágy alá, szekrénybe bújás, menekülés. És egyéb, váratlan fordulatok. „Évente legalább ötször 

estem bele valami fürdőkádba, néhányszor kabát nélkül fogott el a rendőrség és nem 

kevésszer menekültem a rajtacsípés elől női ruhában”
310

- emlékszik Hegedűs Gyula. És 

persze számtalan alkalommal ott áll a színpad közepén az ágy, „a hatalmas rézágy. Egy fehér 
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szerelmi csatatér.
311

 „De az az ágy, - pompás, finom, széles, kényelmes francia ágy, - melyben 

és mely körül egy egész fölvonás folyik”
312

 és valóban megfordul az egész cselekmény és 

majd minden főszereplő az ágyban, ágy alatt, hogy aztán a számtalan számozott járáson, 

kisajtón, rejtekajtón, szalonajtón egymást kergetve rohanjanak a félreértések megoldása után, 

vagy épp tovább fokozva a bonyodalmakat. A cselekvések olajozott gyorsasága nemcsak a 

bemutatott darabok színreviteléhez fontos, hanem Magyar Bálint egyik legtalálóbb 

megállapítása szerint a Vígszínházat körülvevő egész légkör sajátja.  

„A Nemzeti Színház szelleme statikus, hagyományőrző, a változások iránt kevéssé fogékony. A 

Vígszínház viszont egy változó társadalom szülötte, a századforduló ideges, kapkodó, 

nyugtalan lelkületét fejezi ki egy színházi előadás stílusára és egy dramaturgiai sablonra, a 

háromszögre redukáltan”
313

 

 

És valóban, a századforduló rohamos léptékű ipari fejlődése, a fővárosi lakosság létszámának 

erőteljes és gyors növekedése,
314

 Budapest tempója és a Vígszínház színpadi tempója 

tökéletesen egymásra rímelnek. Maga a Vígszínház épülete – amiről a későbbiekben még lesz 

szó – is generálója a főváros, ezen belül a körút és a hozzá kapcsolódó városrészek gyors 

fejlődésének. A gyors és természetes hangvételű játék és a nagyrészt színre kerülő darabok 

természetesen erős kölcsönhatásban vannak, feltételezik egymást; Ditrói instrukciói, az 

összjáték, az összehangolt cselekvések és összehangolt poentírozások tökéletesen 

érvényesülnek a francia bohózatokban, vígjátékokban. Olyan darabok és előadások kapnak 

főszerepet a Vígszínház színpadán, ahol már hiányzik a nemzetformáló romantikus hevület, 

hiányoznak az eszményi célokért küzdő, eszményi lázak által fűtött hősök. A színdarabok 

helyszínei hálószobák, bordélyok, elegáns szalonok, budoárok, miniszteri előszobák, 

szeparék, ahol sikamlós jelenetek, félreértés- szituációk, a megcsalás és megcsalatás ezerféle 

változatai sorakoznak. A cselekmény nem nagy egyéni problémák, döntések, választások 

mentén szerveződik, hanem közösségek életére fókuszál. Férj, feleség, anyós, após, házibarát, 

szerető alkotta mikroközösségek élik gyors, tempós hétköznapjaikat pergő párbeszédekben.   

Kortárs vígjátékok, elegáns görbe tükrök, melyekbe nézve az elegáns közönség valóban saját 

magán mulat. Míg néhány évtizeddel ezelőtt a nemzeti sorskérdések kovácsolták egybe egy-

egy előadás közönségét, a Vígszínházban a felhőtlen együtt szórakozás formálja közösséggé a 
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nézőket. Ahogy Kerényi Ferenc tanulmánya rámutat: „A nagy- és középpolgárság a "magunk 

között vagyunk" komfortérzését az 1896-ban megnyílt Vígszínházban találta meg”
315

 

 

A bohózatok pikantériája külön vonzerőt ad ezeknek a daraboknak és persze általuk a 

Vígszínháznak. A pesti néző a Vígszínházban kezd el „kíváncsi” lenni. 

„A színházi esztétikai élvezet a másik nézéséből fakad. Jauss Augustinus Vallomásokját 

elemezve felhívja figyelmünket arra, hogy különbséget kell tenni „az érzékek használatában a 

gyönyörködtetés (voluptas) és a kíváncsiskodás (curiositas) között: az előbbi a szép, kellemes, 

ízes, zengő és bársonyos, tehát az öt érzéket érintő pozitív hatásokra vonatkozik, az utóbbi 

ezek ellentéteire is, mint a szétmarcangolt tetemek vagy akár csak a legyeket fogó gyík 

megigéző látványára” 
316

 

 

A színházi gyönyörködtetést, amely eddig a Nemzeti színreviteleinek sajátja, felváltja egy 

merőben új típusú voyeur szituáció, a néző kíváncsiskodni kezd, idegen hálószobákba, sőt 

hitvesi ágyakba leshet be, mindenféle kockázat nélkül, a legitim szórakozás és szórakoztatás 

terepén. „… a budapesti ifjúság szívdobogva szorongott a széksorokon – látcsővel –, hogy a 

csipkés ing minden csücskét lássa.” 
317

 Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a színházi esemény, 

igaz, hogy a hagyományos szószínházi formák keretein belül, de a Vígszínház előadásain 

keresztül kezdi el először markánsan kivonni magát a szöveg, az irodalmi igényű szöveg 

egyeduralma alól. A Vígszínház heterogén közönségét ez az újfajta kíváncsiság, új típusú 

szórakozás, cinkos „magunk között vagyunk” érzés, a vígszínházi stílus befogadó 

közösségévé avatja, amely közösséget oly találóan jellemez egy kis Molnár dialógus néhány 

sora: 

 

„Itt az ősz, itt az ősz mamukám, megint megyünk a Vígszínházba, és Balassa megint fogja 

mondani: De hiszen ez Bidoulet, a gyógyszerész! És Fenyvesi megint fogja mondani: Pardon, 

ez a Lebidois ezredes hálóinge! És mink fogunk lenn nevetni a nézőtéren, és kétszer fogunk 

mulatni minden disznó darabnál: egyszer mikor előadják és egyszer, mikor másnap 

megpukkad az újságban a kritikus, hogy ezt elő merték adni!” 
318
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A drámaszöveg természetesen jelen van, de már nem kitett, felmutatott módon, mint 

korábban, hanem szinte mellékesen, a mindennapi beszélt nyelv ismerősségével és ezzel 

együtt újdonságával. A vígszínházi bohózatok magyarra fordítói azonnal pestivé fordítják a 

párizsi pikantériát és szellemességet. Az a műfordító generáció, élén Molnárral, aki a 

vígszínházi franciákat magyarra ülteti egyszerre műfordító és többnyire publicista. Az egyre 

jobban tért hódító napi sajtó nyelve, a beszélt nyelv és a színházban hallott nyelv viharos 

sebességgel közeledik egymáshoz és talál egymásra, hogy aztán a Vígszínházban lépjen 

színre Molnár személyében az a magyar drámaíró, aki már egyéni hangú, jellegzetesen pesti 

és jellegzetesen vígszínházi darabjaival egy új, nagyvárosi – mind a mai napig beszélt és 

megértett - nyelven szólaljon meg. 

 

A vígszínházi stílus egyik legfőbb hordozója, igazi megtestesítője persze maga a vígszínházi 

színész, akinek „az egyénisége a legnagyobb érték”. Ditrói színészválasztásainak 

eredményeképpen a Vígszínház színészeinek személyisége, biológiai, erotikus értelemben 

vett kisugárzása felértékelődik a Vígszínház színpadán.  

„ Kilépett a színpadra, azok számára, akik először látták, első pillanatban csalódás. Furcsa 

alakú és vonású arcával, hajlott és elég nagy orrával, széles szájával, hanyag testtartásával 

és kis mozdulataival, nem mondott sokat. Aztán egy csillanás a szemében, egy mosoly az 

arcán, egy-két mondat azon a bizonyos Hegedűs-féle meleg, mély és bársonyos hangon, s 

megkezdődött minden nézőjében az a furcsa, szinte misztikus folyamat, amely néhány perc 

múlva teljes behódolássá változott. Azzá az érzéssé, hogy valami valóban igazi élményben van 

részük. Mindegy volt, hogy valami vaskos humorú francia bohózat komikus figurájaként vagy 

egy csehovi dráma emberábrázolójaként szólt hozzánk.”
319

  – idézi fel például Hegedűs Gyula 

alakját és a Hegedűs-jelenséget Bálint Lajos. Hegedűs Gyula negyedszázadig tartó személyes 

sikerének döntő szerepe van abban, hogy a vígszínházi játékstílus naturalisztikus újszerűsége, 

az egyszerű, csevegő karakterű beszéd és a visszafogott gesztusrendszer meghonosodott és 

elfogadottá vált a Vígszínházban. Csakúgy, mint Varsányi Irénnek. 

 

„El lehetett felejteni, hogy alatta a színpad deszkája van, körülötte színpadi díszletek. El 

lehetett hinni, hogy a földön jár, vagy egy szoba parkettjén, hogy az ember tanúja valaminek, 

ami Varsányi Irénnel történik. A legkevesebb eszközzel dolgozott, jóformán nem is használt 

színészi eszközöket, de a hang egy modulációjával, az arc egy árnyalatnyi megváltozásával, 
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egy mozdulattal, egy tekintettel drámát tudott vinni a színpadra. A legegyszerűbb színésznő 

volt és a legkomplikáltabb dolgokat tudta megcsinálni. A Vígszínház szerencséjét és prestigeét 

két-három társával ő csinálta meg. A magyar színjátszás nagy átalakulása az a színésziesből 

az egyszerűbe és természetesbe: legtökéletesebben ő benne ment végbe.”
320

 

 

 A személyes színészi siker és ennek hozadéka, az igen jelentős financiális eredmény is 

hozzájárult a játékstílus sikeréhez és ezzel együtt konzerválásához. A vígszínházi közönség 

ugyanis rajongással szerette a színészeit, szerette őket ugyanolyannak látni és hallani.  

 

„A kommerciális színház mindig is épített a szereposztás megjósolhatóságára, attól a vágytól 

is vezérelve, hogy a biztos sikereket megismételjék. Ha a közönségnek tetszett a színész egy 

adott szerepben, a kommerciális nyomás mindig elég erős volt ahhoz, hogy ugyanezt a 

karaktert más darabokban is megismételjék.”
321

  

 

„ Góth Sándornak először 1898-ban, a Mozgófényképek című darab Menszky Borisz nevű 

figurájában van igazi közönségsikere idegenes (lengyeles-tótos) akcentusával. Ettől kezdve, 

ha nem akarja megerőltetni magát, előveszi idegenes akcentusát és már kész is a siker.”
322

 

 

A színészek és az általuk képviselt játékmód azonban még nem a vígszínházi stílus. Idézzük 

fel újra a Janovics Jenő-féle megállapítást, miszerint a Vígszínház első, diadalmas éveiben 

nem volt más, mint a Budapesten megelevenedett Farkas utcai színház. Ez így van, nem csak 

a társulati tagok arányát, hanem minden bizonnyal játékstílusát, színészi megoldásait tekintve 

is. Ditrói Mór utolsó kolozsvári évadában feltűnően sok francia vígjátékot, bohózatot tűz 

műsorra, minden támadás ellenére szüksége van a bevételre, ellensúlyozandó a Shakespeare 

ciklus anyagi veszteségeit. Pailleron, ifj. Dumas, Feydeau, Albin Valabrégue, Sardou és 

Bisson darabjai is műsoron vannak, azé a Bissoné, akinek Az államtitkár úr című darabja 

majd a Vígszínház emblematikus előadásává, stílusteremtő - vígszínházi stílusteremtő - 

eseményévé válik. Vajon Ditrói kolozsvári nyári színkörében 1895. augusztus 24-én Bisson 

és Carré: Mi történt az éjjel? című énekes bohózatában alapvetően máshogy formálja 

Hegedűs Gyula Berjonnat, Susanna atyja vagy október 9-én Leon Gandillot: A kis hörcsög 

című énekes bohózatának De la Chemiere tábornok szerepét, mint 1896. május 4-én az 
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Államtitkár úrban a Vígszínház színpadán az egész Pestet elbűvölő Bouquet, öreg 

hivatalsegéd szerepét? Máshogy játszik a kolozsvári társulat francia vígjátékot, bohózatot 

Kolozsvárott, mint a Lipót körúton? A válasz minden ismeretünk és feltételezésünk szerint: 

nem, mégsem beszélünk kolozsvári stílusról. 

 

A vígszínházi stílus ugyanis nincs meg sem az épület, sem a stílus kialakulásának közvetlen 

helyszíne, a vígszínházi színpad, a vígszínházi szcenika nélkül. Budapest feltörekvő 

polgársága büszke a városára, hangversenytermeket, kórházakat, szállodákat, bankokat, 

fürdőket építtet. Hamar belakja új környezetét nappal. És este pompás külsőségek között 

szeretné folytatni a társadalmi életet. Az eltűnőben lévő főúri szalonok helyett új közösségi 

helyeket emel magának, olyanokat, ahol saját maga reprezentálásán túl „mellesleg” még 

valamilyen teátrális esemény is szórakoztatja őt. Ennek az igénynek éles szemű felismerői, 

precíz megtervezői és profi üzletemberei a bécsi Ferdinand Fellner (1847-1916), és a 

hamburgi Hermann Helmer (1849-1919). Színházgyárosok, sőt a színházi sorozatgyártás 

úttörői és mesterei. Leleményük egy olyan színháztípus, amely minden város adott financiális 

és reprezentatív igényeihez mérten változtatható. 1872 és 1914 között 43 színházat építettek, 

ebből 30-at a Monarchia legkülönfélébb városaiban, Odesszától Hamburgig. A stílus az 

egykori bécsi barokk kastélyokat idézi, kecses homlokzat, többnyire fedett, hangsúlyos 

kocsifelhajtó, kandeláberek. Díszes és hatalmas osztott ablakok, stukkódíszes párkányzatok. 

Az épületen belül meghatározó a fehér-arany kombináció, sok-sok tükörrel, mely tágítja a 

teret, a nézőtér többnyire arany, bordó színekben pompázik.  Elegáns közönségforgalmi 

helyeket terveznek, az előcsarnokból sugarasan vezetnek a díszes lépcsők a páholyokig, 

karzatig. 

„Talán maguk az alapítók is meghökkentek, amikor elszedték a kőműves állványokat és 

meglátták pompás, barokk homlokzatát.”
323

 A színház első társulatának tagja, Szerémy 

Zoltán, így ír róla: „…ott állott a Vígszínház; fehéren, üdén, mint egy rózsakoszorús leányka, 

aki ábrándosan, oknélküli pirulással készül a templomba, a szent konfirmációra.”
324

 De 

elragadtatással beszélnek róla a márciusi bejárás után az újságírók is.  

 

„A nézőtér gyönyörű, olyannak látszik, mint egy kis csecsebecse, mint valami ékszer, pedig 

Budapesten a legnagyobb, összesen 1850 ember fér bele. A színház kétemeletes, alapszíne 

fehér, barokk-stílű aranycirádákkal. Annyi bizonyos, hogy a Fellner és Hellmer cég, a színház 
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építője, a mellett, hogy a legnagyobb okossággal kihasznált minden csöpp helyet, olyan jól 

építette a nézőteret, hogy a közönségnek az a része, a mely állóhelyéért húsz krajcárt fizet, 

éppen úgy látja az egész színpadot, mint a páholyok nagyúri népe. Hallani is kitűnően fog 

mindenki az új színházban. A nézőtér padmalya (mennyezete) ugyanis nem vízszintes, mint az 

eddigi színházaknál, hanem ferde. A színpadtól kezdve fokozatosan emelkedik fölfelé, s a 

karzat fölött éri el legnagyobb magasságát. Így a színház belseje olyan, mintha egy 

hangtölcsér volna, melynek vékonyabb részében van a színpad.”
325

 

 

A vígszínházi stílus létrejöttének kiemelten fontos feltétele a színház akusztikája, amelyhez 

hozzájárul az is, hogy az Államtitkár úr bemutatóján megjelenik a Vígszínház színpadán az 

első mennyezet, amely még jobban segíti a színpadi érthetőséget. Az új játékmód szellemében 

a színészek halkabbak, intimebbek, egymás felé, nem kifelé játszanak, néha háttal állnak, 

beszéd közben orrot fújnak, döntő, hogy érthetőek is legyenek. A mennyezet kitűnően veti 

kifelé a hangot, nem nyeli el a színész megszólalásait a zsinórpadlás. De remek hangvezető a 

gazdagon cizellált színházbelső és az ólomkristály csillár is.  

 

A Vígszínház megnyitásáig elsősorban festett háttereket, 2-3 oldaljárást és csupán a 

legszükségesebb díszletelemeket, bútorokat láthat a színpadon a közönség. Ezt az évszázados 

hagyományt töri meg a Vígszínház Az államtitkár úr mennyezetével, a nyílt kulisszajárások 

helyett a színészek ajtón közlekednek, a színpad berendezése, bútorozása fényűzően 

nagyvonalú. A vígszínházi stílus eredendően a pompa, a gazdagság a fényűzés stílusa, 

melynek főfelelőse gróf Keglevich. „Őszinte pompakedvelése megteremti azt a színpadot, 

amelyről úgy szoktak beszélni, hogy az ember lélegzete eláll, amikor felmegy a függöny.” 
326

 

Keglevich és aztán Faludi is különös gondot fordítanak a színpadon látható berendezésre. 

„Keglevich folyton utazott, keresett, vásárolt. Olaszország minden régiségkereskedője ismerte 

és tisztelte. Gyönyörű bútorokat vett. Hatalmas berakott íróasztalokat, szekrényeket, gobelin 

imitációkat, lépeket, szőnyegeket”
327

 A gróf vásárlásai, mind felkerülnek a Vígszínház 

színpadára, csakúgy, mint a legelőkelőbb fővárosi iparosok termékei – rendszeresen 

kölcsönöz bútort a Vígszínháznak Schmidt Miksa, a Monarchia legelegánsabb 

lakberendezője. Keglevich és arisztokrata ízlése nélkül sem beszélhetünk vígszínházi 

stílusról: 
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„Tőle tanultak meg mozogni, leülni, felállni, kést, villát használni. A társalgóban észrevette, 

hogy egy kezdő színész csámcsogva eszik. Behívatta és négyszemközt magyarázta meg, hogy 

csukott szájjal kell enni. A halhoz halkés kell, de ha nincs kéznél, a villa is jó. A vágott húshoz 

nem kell kés. A kenyeret bal kézzel törik. A finom étkezés titka: minél kevesebbet használni a 

kést, minél többet a villát. Étkezés közben a karunk ne lebegjen, mint a fecskeszárny. A teát, 

kávét ne kanalazzuk, hanem igyuk. Sajthoz ne nyúljunk kézzel. Eleganciát Keglevichtől 

tanultak az újak, színjátszást Ditróitól, aki mindig vasalatlan gyűrött nadrágban járt, 

panyókára vetett felsőkabáttal…”
328

  

 

Keglevich eleganciája természetesen a színház minden egyes részletén ott volt és ott is 

maradt, részesült belőle a színész és a közönség is egyaránt. „Az államtitkár úr előadásának 

híre, díszleteinek tökéletessége, a legmodernebb világítási berendezés üdvös hatása, a 

ruhatári és jegykezelő személyzet külseje és modora, és általában minden, ami úgy hatott 

ránk, mintha kölnivíz illata áradt volna belőle – villámgyorsan terjedt el, és másnap reggeli 

hírlapok közreműködésével számumként sodort el néhány színházi bálványt.”
329

  

 

„A Faludi rezsim derekán, a Vígszínház már kétségtelenül a város kedvence. Meggypiros-

arany nézőtere csupa vidámság és melegség. […] A színház nagy együttese nem is életében, 

hanem virágzó ifjúságában szinte klasszikussá válik. […] Sajátságos légköre van a 

színháznak. Megnő, divatossá válik a színpadán csaknem mindenki.”
330

 

 

A vígszínházi stílust egybefoglalja és hirdeti tehát a színpad és az épület és az épületen a 

színház neve: Vígszínház. A névválasztás egyértelmű üzenet, biztos hívó szó, pontos 

pozícionálása a közönség felé mindannak, ami este héttől vár majd rá. A konkrét megnevezés, 

egyben éles elhatárolódás a Nemzeti, majd a Nép-színháztól, természetesen bélyeg is, amiről 

már 1921-ben, a színház 25 éves jubileumán így vélekedik Hegedűs Gyula: 

 

„Meggyőződésem, hogy a színház neve nem szerencsés. Ma már túl vagyunk azon, hogy erről 

beszélni kelljen, de sokat kellett küszködnünk, amíg valami komoly drámát is elhittek nekünk. 

Vígszínház. Tehát ki gondol másra, mint nevetésre, kacajra, bohókás komédiára, ha arra 

határozza magát, hogy elmenjen a Vígszínházba? Hozzá még a sok kitűnő bohózat, amit 
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játszottunk. Mikor mindennap hideg zuhanyt zúdítottak a fejünkre a „Végrehajtó”-ban. Mikor 

női ruhába bújtunk, mikor folyton helyzetek furcsaságaira épült komikus dolgokat játszottunk, 

hogy hittek volna el nekünk könnyen nehéz lelki problémákat; hogy bírták volna türelemmel a 

csendes analíziseket? Az olcsóbb helyárak publikuma egyenesen feltette magában, hogy ma 

nevetni fog. Elment tehát a Vígszínházba. És nevetett is – akármit játszottunk. Egy pár év 

munkája kellett hozzá, hogy ez megváltozzék…”
331

 

 

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a színház történetének első évtizedeiben megteremtett 

és kialakult vígszínházi stílus tulajdonképpen egy rendkívül bonyolult és összetett színházi-

kulturális jelenség. Jóval több, minthogy egyszerűen csak egy szalon naturalista csevegő 

játékmodort értsünk rajta. Tulajdonképpen egy olyan leíró modell, amely színház és 

társadalom egymás közti kapcsolatát, egymásra ható viszonyrendszerét jellemzi. Amikor 

minden „színházi és társadalmi kellék” együtt van és egymás mellett, egymást erősítve fejti ki 

hatását. Ditrói Mór színházeszménye és színházi tevékenysége nélkül nem létezne ugyan, de 

önmagában nem elegendő hozzá, mint azt a kolozsvári társulat és színház kapcsán 

megállapítottuk.  

 

Bár a vígszínházi stílus összetevői önmagukban is feltérképezhetők és analizálhatók, mégis, 

egymásra hatásuk, egymás felé mutató vektoraik – színdarab, színházépület, játékstílus, 

játéktechnika, színészek, összjáték, szcenikai megoldások és a nem kifejezetten az előadáshoz 

tartozó, de a befogadást meghatározó környezet – együtt hozták létre a befogadók közös 

elvárás-horizontján megjelenő vígszínház-képet. Megteremtődött egyfajta vígszínház-érzet, 

pontosabban talán vígszínház-mítosz. Jan Assman terminológiáját használva: „a mítosz, 

amely az időrendi tájékozódás és ellenőrzés instrumentumaként nemcsak kiméri a múltat, 

hanem a múlthoz fűződő viszonyból meríti a jelen önelképzelésének alkotóelemeit, meg 

támpontokat a reménykedés és a cselekvés céljaihoz. A mítosz – elsősorban narratív módon – 

a múltra hivatkozik, hogy onnét vessen fényt a jelenre és a jövőre.”
332

 A vígszínházi stílus, 

mint mítosz, felváltva és egymással folyamatosan egyidejűleg tölti be két, a jelenben 

artikulálódó mitomotorikus funkcióját. Egyrészt a megalapozó funkciót, melynek értelmében 

a múlt egyfajta hivatkozási alap, minden, ami a jelenben történik, ennek a mítosznak a 

hozadéka, ez a mítosz legitimizálja a jelent, másrészt a kontraprezentikus funkciót is, amely a 
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múltat, egy, a jelen felett álló hőskorként, vagy aranykorként állítja be, ezáltal a jelenbeli 

viszonyok megkérdőjelezhetők.  

 

A vígszínházi mítoszhoz alapvetően két csoportnak van viszonya, a színháznak és a befogadó 

közönségnek, ami adott esetben a színház működésére reflektáló kritikát is magában foglalja. 

A két csoportra – bár természetesen vannak átfedések – jellemző, hogy melyik melyik 

mitmotorikus funkciót tulajdonítja a vígszínház-mítosznak; a színháznak a mítosz elsősorban 

hivatkozási alap és igazolás, a befogadói oldalnak pedig a jelen megkérdőjelezésére szolgáló 

kontraprezentikus funkció. A vígszínház-mítosz ambivalenciájához az is hozzátartozik – 

tovább követve az assmann-i gondolatmenet –, hogy a kommunikatív és a kulturális 

emlékezet határmezsgyéjén létezik. Egyrészt él a kommunikatív emlékezetben, mert a 

színházon belüli generációk folyamatosan cserélik egymással a tapasztalataikat, a múlt 

továbbvitele folyamatos, a nemzedékek közti információáramlás biztosított.
333

 Másrészt él a 

kulturális emlékezetben is, hiszen a színház régmúltja, a színházat aktívan látogatók és a 

színházat aktívan művelők (átlagban 25-70 év között) számára már megfoghatatlan és így 

tudatosan fenn kell tartani az emlékezést, vagy ha úgy tetszik, tudatosan mozgósítani kell az 

emlékezés energiáit, a vígszínházi stílus, a vígszínház-mítosz kapcsán. „A kulturális emlékezet 

a tényszerű múltat, emlékezetes múlttá, s így mítosszá alakítja.”
334

 

 

A vígszínházi stílus mára valójában tehát egy hozzáfűződő konstruált viszony, egyfajta 

elvárás, amelynek megélése vagy megtapasztalása befogadói oldalról, a kulturális és 

kommunikatív emlékezet különböző szintjeiből részesülve, egyénenként változó, kreatív 

tevékenység. 
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Töredékek 

 

Színházi és életrajzi töredékek. Ditrói Mór Vígszínház utáni szakmai működésének, valamint 

az életút magánemberi állomásainak feltérképezése a fejezet célja. A közel 30 év 

áttekintéséhez szükséges adatok, anyagok, információk valóban csak töredékesek, a művészi 

arcél egyre homályosabb, a magánemberi portré, pedig egy szűkölködő, a megélhetésért 

gyakran megalázkodó öregemberé... A Vígszínházból már egy háttérember lép még eggyel 

hátrébb, néhány színházi rendezés, néhány levéltöredék, verseskötete, emlékiratai és végül 

egy trafik pultja mögé…  

 

Ditrói Mór aktív és már színházi értelemben visszavonult éveit azért még egy nagyon fontos 

funkció köti össze, 1902 és 1922 között az Országos Színészegyesület elnöke, ügyvezető 

elnöke, majd alelnöke. Az egyesület elődje, az 1870-es évek elején alakult Magyar 

Színészkebelzet néven, melynek célja a színészet ügyeinek rendezése, a színészek 

érdekvédelme, nyugdíjfolyósítás, segélyezés, a színházi élet minden résztvevőre kötelező 

munkarendi és érdekvédelmi szabályrendszerének a kidolgozása. A korai célkitűzések a 

századfordulóra sem változtak. A színészkebelzetbe és annak jogutódaiban való belépés 

minden igazgató és színész számára kötelező volt, így sikerült elérni az érdekvédelmi 

szervezet Ditrói korszakának legfőbb eredményét, miszerint – elsősorban vidéken – a színész 

nem lett az igazgató kénye-kedve szerint elbocsátható, a vitás ügyekben minden esetben a 

színészegyesület szava volt a döntő. 1880-tól folyamatos a nyugdíjfolyósítás is, 1890-ben 

épül fel részint közadakozásból, részben állami és fővárosi támogatásból az intézmény saját 

bérháza a Keleti pályaudvarnál, a Baross tér 9. szám alatt, ennek bevételei jelentik elsősorban 

a nyugdíjintézet tőkéjét, amit tovább sikerül majd emelni Ditrói vívmányaként, ugyanis az ő 

kezdeményezésére növekszik majd a befizetendő nyugdíjjárulék,335 amit az igazgatók által 

befizetett „jegy-pótfillér” egészít majd ki. Ditrói vidéki állomáshelyein szerzett tapasztalatai a 

színészek kiszolgáltatott helyzetéről, öregkoruk teljes elszegényedéséről, elesettségéről a 

színészek nyugdíjhelyzetének legharcosabb szószólójává teszik. Az ő elnöklése alatti 

időszakról állapítja meg a nyugdíjintézetről Faragó Ödön: 
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„Európában egyedülálló színészjóléti alkotás volt”. 336  

 

A vidéki színházi rendszer a vidéki színházi kultúra fellendítése folyamatosan ott van Ditrói 

célkitűzései között. „ A vidéki színészet ügye fontosabb a nemzet életére, mint a fővárosé. 

Önálló emporiumokat kell léthezozni – önálló műsorral. Ez irodalmi, kulturális érdek is. 

Legyen kevesebb társulat – de mind jó erőkből megszervezett. A színészeknek időt kell adni, 

hogy szerepeiket betanulják és időt, hogy kellő számú próbán jól begyakorolják. Mindenüvé jó 

rendező!” 
337 Terve egy színészeti felügyelői pozíció létrehozása, képviselője állandóan úton 

van és ellenőrzi a vidéki városok előadásainak művészi színvonalát. Ez a terve, terv marad, de 

eredményeket ér el a próbaidő tekintetében, többé nem lehet színészt arra kötelezni, hogy 

vezető szerepet három próbára eljátsszon. Szorgalmazza az eredeti vidéki bemutatókat, - 

megalapítja a színész egyesület irodalmi ügynökségét, melynek az volt a célja, hogy 

alacsonyabb szerzői jogdíjak mellett állandóan új darabokkal lássa el a vidéki színházakat - és 

vasúti kedvezményt jár ki azoknak, akik vidéki társulathoz szerződnek. Szintén Ditrói 

elnöklete alatt érik el az egy éves gázsit négy heti fizetéses szünettel valamint kialakul a férjes 

asszonyok fizetési védelme; ha gyermekáldás előtt állnak nem elbocsáthatók, fizetésük tovább 

jár. 

Minden bizonnyal az ő kezdeményezésére és ösztönzésére alakítja meg a Vígszínház a saját 

nyugdíjintézetét is, Faludi, mint alapító, 10.000 koronával indítja el az intézményt, melyhez a 

vígszínház tagjai eleinte éves fizetésük 5, később 7 százalékát fizetik be, jótékonysági 

fellépéseket tartanak, hadikölcsönkötvényt jegyeznek.  

Ditrói, az általa alapított vígszínházi színésziskolát is átengedi – át kéri Faluditól – a 

színészegyesület számára, hogy az minél szélesebb körben fejthesse ki tevékenységét, ne csak 

a Vígszínház számára képezzen növendékeket, hanem hozzájáruljon az egész ország minőségi 

színészképzéséhez. 

 

Az oktatás és színművészeti érdekvédelem terén kifejtett tevékenysége önmagáért beszél, egy 

szakmája és hivatása iránt érzett elkötelezett és felelős színházi ember végzi ezeken a 

területeken is felbecsülhetetlen értékű szervező és építő munkáját. Tulajdonképpen azon 

fáradozik, hogy a XIX. századi színészet mellett és mögött, főként a vidéki színészet XIX. 

századi körülményeit is jobbá, humánusabbá tegye, a XX. századhoz igazítsa. Az előkelő 
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pesti páholyközönség kiszolgálása közben nem feledkezik meg arról, hogy honnan jött, hogy 

milyen vidéki társulatok és egzisztenciák, színészi sorsok vannak mögötte. A 

Színészegyesület az aranykorát élte a Ditrói időszakban, emlékszik Faragó Ödön, Ditrói 

munkatársa az egyesület vezetésében. 

 

Ditrói, Vígszínháztól való távozása után a saját nyugdíját egyelőre rendben és biztonságban 

tudhatja. Az 1916-1917-es évad végén, mikor megválik a színháztól, „Faludi Gábor fényes 

nyugdíjjal – havi ezer koronával – látta el öreg napjaira azt a munkatársát, akinek az első 

húsz évben oroszlánrésze volt a színház anyagi sikereiben.”
338

 A világháború utáni infláció 

azonban a megítélt nyugdíjösszeget a töredékére redukálta. Munka és segítő kéz után kell 

néznie, ezt meg is találja előbb Bárdos Artúr, majd Harsányi Zsolt személyében. Bárdos Artúr 

1916 novembere óta igazgatja a Petőfi Sándor utcában működő Modern Színpadot, ahol 

kabarét játszik, majd 1917-ben kap a fővárostól engedélyt egész estés darabok játszására, a 

színház ekkor veszi fel a Belvárosi Színház nevet. Az 500 férőhelyes színházban Bárdos a 

reinhardt-i Kammerspiele szellemiségét kívánta meghonosítani, a több emeletes, gyakran 

közel 2000 fős színházépületekkel szemben az intimebb hangvételre, néző és színész 

szorosabb kapcsolatára helyezte a hangsúlyt. „ A harmonikusan és jól működő budapesti 

magánszínházi modellt éppen az jellemezte, hogy a beérkezett írók eleve színészeknek írták 

darabjaikat. Elősegítette ezt az összhangot a színészkultusz, amelyet számos képes magazin 

ápolt rendületlenül Bárdost ellenben az előadás egysége érdekelte, az együttes játék és a 

képzőművészeti keret.”
339

 

 

 Gajdó ugyancsak megjegyzi, hogy leegyszerűsítés lenne azt állítani, hogy munkásságával 

Bárdos egyszerre akart a Vígszínház és Reinhardt vetélytársa lenni. A főváros új színháza 

mindenesetre kölcsönzi a Vígszínháztól a bordó függönyt, az elegánsan díszes, nemcsak 

intimnek tűnő, hanem valóban intim belsőt, finomságot, a szecessziónak is jól álló pompát, 

Reinhardtól pedig a színházi gondolatot, a minél igényesebb repertoárigényt, a közönség 

ízlésének formálását. Ehhez a színházhoz és Bárdoshoz csatlakozik Ditrói 1917-ben. „1917–

18-ban Bárdos Artúrt segítette a Belvárosi Színházban, s 1921-ben rendezett is itt.”
340

 - 

tudósít tömören a lexikon. Az 1917-18-as tevékenységéről nincs használható forrásanyag, 
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Bárdos sem említi emlékirataiban,
341

 a rendezés pedig mindössze a következő darab 

színrevitelét jelenti 1921. szeptember 3-án: Villányi Antal és Forró Pál: Legénykérés vígjáték 

3 felvonásban. 
342

 

 

A 20-as évek elején egy másik alakuló színház körül is ott találjuk Ditróit. A Nagymező utcai 

Télikert szórakozóhelyen a Radius Filmgyár fennhatósága alatt álló épületben, Renessaince 

Színház néven kezd új színházi vállalkozásba a színháznyitási engedélyt 1921. április 7-én 

megkapó Barna Károly. Ő lesz az igazgató, Harsányi Zsolt a művészeti igazgató, a főrendező, 

Góth Sándor
 343

.  A színház egyelőre komolyabb művészi profil nélkül, csak vígjátékokkal és 

bohózatokkal próbálkozik – Góth Sándornak köszönhetően – Ditrói is ilyen feladatot kap, 

1922 elején három színdarab mellett találjuk ott a nevét rendezőként. Hennequin-Coolus: Az 

elveszett paradicsom vígjáték 3 felvonásban, Tristan Bernard: A tyúkketrec vígjáték 3 

felvonásban, Arnold és Bach: Az ártatlan Don Juan bohózat 3 felvonásban.
344

 A Renessaince 

Színház majd Bárdos Artúr igazgatása alatt szakít ezzel a hagyománnyal - Bárdos 1923-ban 

veszi át a színházat -, Ibsent, Strindberget, Shakespeare-t is játszik a kortárs magyar írók 

mellett. Színre kerülnek Szenes Béla, Lengyel Menyhért, ifj. Gaál Mózes darabjai, és Bárdos 

színházában mutatkozik be Szép Ernő: Lila ákác című darabja is. De ezeknél a bemutatóknál 

Ditrói már nincs jelen. 

Minden bizonnyal Az ártatlan Don Juan színpadra állítása, valamint két azonosítatlan Magyar 

Színház béli rendezése az utolsó munkája. Siklóssy Pál, egykori Magyar színházi rendező, aki 

1956-ban végleg elhagyta az országot, Kölnben megjelent emlékirataiban így emlékszik az 

idős Ditróira: 

 

„Az öreg Ditróit, a Vígszínház alapítóját is szerződtették két rendezésre. Beöthy nyilván 

segíteni akart a teljesen lerongyolódott zseniális Ditróin, aki itt hattyúdalát énekelte. A 

Vígszínházból nem maradt neki más az alapítási érdem. Faludiék leépítették. Ditrói, a finom, 

úri rendezést képviselte, ahogy a Nemzetiben is csinálták a század elején. Felment a 

színpadra, halkan utasította a színészt. Így ismételtette a jelenetet.” 
345
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A rendezési stílus itt némileg már ellentmond a korábban kialakult erőszakos rendezői 

képnek, de mindezzel együtt fontos megemlíteni, hogy a 20-as évek közepén, végén Ditrói 

Mór már jóval elmúlt hetven éves. 

Bárdos, Góth, Harsányi, Beöthy tudnak segíteni valahogy, sokan azonban nem. Ditrói 

életének utolsó szakasza nélkülözés, kéregetés és megalázkodás. „Az imponálóan eredményes, 

egykori vezéregyéniséget az élet viszontagságai öreg tarhássá züllesztik.”
346

 Az OSzK 

kézirattárában fellelhető néhány levéltöredék arról tanúskodik, hogy Ditrói folyamatos 

kéregetéssel bombázza kollégáit, igazgatókat, szerkesztőket. Kürthy György, már nyugdíjas 

nemzeti színházi színészhez, korábban szegedi igazgatóhoz írott levelében például így ír: 

 

„Későn jövök levelemmel. Oka ennek, hogy nagyfokú érelmeszesedésemből kifolyólag súlyos 

szédüléseim vannak. Csak most bírom megköszönni szíves kollegiális jóságod. Huszonegy 

pályatársamnak küldtem levelet, legtöbben nem is válaszoltak. Három pályatársad küldött 10-

10, összesen 30 pengőt. Te egymagad 50 pengőt… Áldjon meg téged a mindenható nemes 

szíved jóságáért!” 
347

 

 

Egy színházi főtitkárhoz: 

„Igen tisztelt Főtitkár úr! Az a kérésem, hogy József fiam ne tudjon arról, hogy én, 

betegségére hivatkozva segélyt kértem! Ebből ő messzemenő következtetéseket vonna le. Talán 

úgy lesz jó, ha a válaszért személyesen jövök el. Fogadja igaz nagyrabecsülésem 

nyilvánítását!”
348

 

 

1929-ben írja meg emlékiratait, melyre szerény hírekben a sajtó is felhívja a figyelmet;
349

 

tulajdonképpen szélsőségesen rossz anyagi helyzetének köszönhetjük, hogy ez az írás 

megszületett, igyekszik mindenütt házalni vele, akárcsak 1936-ban megjelent, elégikus, 

fájdalmas, nosztalgikus hangulatokat felvonultató verseskötetével.  Néhány nap múlva 

megjelenik a 85 éves Ditrói Mór verseskönyve – tudósít egy rövid hírben Az Est és interjút is 

készít Ditróival, akit a lap így jellemez: 
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„Az ifjúszívű aggastyán, akinek nevéhez egy dicsőséges színházi korszak tömérdek nagy 

emléke fűződik, olyan, mint a Comedie Francaise valamelyik régóta nyugalomba vonult 

színésze, franciás agilitás, kedvesség és huncutság sugárzik szeméből és beszédéből. Úri és 

finom szerénységgel mondja, amikor beszélgetünk vele: 

’Én azt hiszem, nem lesz jó, ha előre foglalkoztok velem, majd aztán, ha meglátjátok, amit 

tudok ezen a téren. Néhány nap múlva megjelenik a verseskönyvem, most tele vagyok 

nyomdai munkával, korrigálással, miegymással. Hát persze, hogy szokatlan, hogy valaki 85 

éves korában lépjen a közönség elé verseivel, de ezt a lépést én mégis megteszem. A többi 

aztán a ti dolgotok, no meg a közönségé…”
350

 

 

A sajtó előtt mutatott franciás agilitás azonban eltűnik, amikor megalázkodva próbál 

segítséget kérni. Egy ilyen pillanatot örökít meg a későbbi vígszínházi színész és igazgató 

Somló Sándor, Jób Dánielre való emlékezése közben.  

 

„Egy társalgólátogatásának emléke ma is elevenen kísért. Megjelent Ditrói Mór kopottan, 

hanyagul, szegényen. Kilencvenéves kora közelében egy verseskönyvének kívánt előfizetőket 

gyűjteni. Vígszínházi alkotmányának folytatója (maga Jób) elsőnek írta alá a megrendelést. 

Természetesen Jób indítása után a társalgóban lévők aláírása következett. Tehát a nagyszerű 

Ditrói „aratott”. Tolnay Klári ült Jób mellett. Alig észrevehetően megbökte. „Látod, ez lesz 

az én sorsom is; a magunkfajtának mindig, mindenkor ez a sorsa!” 
351

 

 

Az egyik legnagyobb segítség, amit egykori vígszínházi kollégái járnak ki neki a 

kultuszkormánynál, miután a Faludi -féle nyugdíja, pereskedések, követelések után végleg 

minimálisra csökkent, egy trafikengedély. A Renessainse Színház épületében berendezett 

dohánybolt pultja mögé kényszerül, és ez a kis bevételi forrás némiképp enyhíti szorult 

helyzetét. Mészöly Tibor szerint nem marad meg a trafikos munkakörben, egy még nála is 

elesettebb volt színésznő kollégájának adja ki a boltot részesedésre, mindössze az nyitás 

napjaiban tűnik fel a trafikban és fogadja a vásárlókat, tisztelőit.  

 

Az Est 1926. március 4-i száma így számol be az eseményről: 

„A Renessaince Színház épületében új trafik nyílott meg. A cégtábla helyett még csak egy 

papírlapon veszi észre a közönség, hogy Ditrói Mór, a Vígszínház egykori igazgatója árulja 
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itt a Sztambult, a Királyt és a Trabukkót. Egy kis helyiségben már állnak az állványok, rajtuk 

a cigarettásdobozok, szivarskatulyák és a pult mögött Ditrói Mór mosolyog a vevőkre. 

Milyen volt a megnyitás? A család tagjai már korán reggel megjelentek, aztán lassan-lassan 

szálingózni kezdtek a vendégek és a vevők. Egész kis házi ünnepség alakult ki a megnyitásra, 

Ditrói Mórné egy kis festménnyel lepte meg a férjét a megnyitásra, ezzel az aláírással: Régi 

kolozsvári trafik. Ditrói könnyezve köszönte meg az ajándékot, amely édesapjára, az egykori 

kolozsvári nagytrafikosra emlékeztette. A kép mellett ott volt szüleinek arcképe is, meg 

virágvázában lóhere, a szerencse jelképéül. Lassan-lassan jöttek a vásárlók. Tizenegy óra 

után belépett a trafikba Bajor Gizi. Ditrói Mór két szál rózsával kedveskedett az első 

színésznő vevőnek. Bajor Gizi egy skatulya Sztambult és egy csomag levélpapírt vásárolt 

37.000 koronáért. 

’Így indul, ez a premier – mondja Ditrói Mór – most már rendben van minden, nemsokára a 

cégtábla is kint lesz, majd csak elélünk!”
352

 

 

Bálint Lajos így emlékszik Ditrói trafikos működésére: 

 

„Egy Nagymező utcai trafikban láttam utoljára a tízes évek végén, vagy a huszasok elején. 

Valami ifjú süvölvény türelmetlenkedett vele, mert nem elég gyorsan kapta meg a cigarettáit. 

Együtt jöttem ki az ifjúval és megszólítottam.  

- Tudja, fiatalúr, ki az az ember, akivel maga berzenkedett? 

- Mit lehet tudni egy trafikosról?- vágta oda nyeglén. 

- Azt kellene tudni róla, hogy minden más országban jobban megbecsülték volna, mert a 

magyar színművészet megújhodásának úttörője volt...” 
353

 

 

Keserű öniróniája még sokáig nem hagyja cserben ezzel a tevékenységével kapcsolatban; 

Herczeg Ferenchez írott levelét, melyben megköszöni a pályán töltött 70 éves színészi 

jubileumára küldött méltató szavakat, így zárja. 

 

„Nem tudtam, de most már tudom, hogy vagyon nélkül is lehet valaki gazdag, bolondul 

boldog. Az utolsó szívütésig hálás szeretettel: Ditrói Mór, dohánykisárus.”
354
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A kollegák összefogása és segíteni akarása még egy látványos gesztusban ölt testet, 1933 

márciusában ezzel a szöveggel mennek szét meghívók szerte a városban: 

 

„Meghívó DITRÓI MÓR, a magyar színészet érdemdús úttörője, a Kolozsvári Nemzeti 

Színház igazgatója, majd a budapesti Vígszínház műv.igazgatója és rendezője március hó 12-

én, vasárnap fél 6 órakor a Zeneművészeti Főiskola dísztermében ünnepli művészpályájának 

60 éves jubileumát, melyre Nagyméltóságodat/Méltóságodat/nagyságodat tisztelettel 

meghívják az ünnepély rendezői: 

Budapesti színigazgatók szövetsége, Országos színészegyesület, Otthon írók és Hírlapírók 

köre, Budapesti színészek szövetsége. 

Az ünnepi előadás szereplői: 

Basilides Mária, dr. Bárdos Artúr, Gyergyai István, Fedák Sári, Beregi Oszkár, Győző Lajos,  

Góthné Kertész Ella, Csortos Gyula, Király Ernő, Gombaszögi Ella, Emőd Tamás, Nagy 

Endre, Makay Margit, Gál Gyula, Rátkay Márton, Szécsi Magda, Góth Sándor, Sarkadi 

Aladár, Vaszary Piroska, Gárdonyi Lajos, Salamon Béla, Ditrói Ica, Rökk Marika, dr. 

Székelyhidy Ferenc Rendező: Bárdi Ödön 

Zongorán kísér: Stephanidesz Károly, Bródy Tamás”
355

 

 

 

Az illusztris névsor fellépésének teljes bevétele minden bizonnyal Ditróit illeti, valamint 

ennek az estnek az ajándéka egy összegző, köszöntő és fejet hajtó igazi Ditrói életpálya 

méltatás Hevesi Sándor tollából. Az eseményen valószínű, hogy ő maga is részt vett, erre 

következtethetünk a korábban már többször idézett szövegből, Hevesi: Egy színpadi 

gyémántlakodalom.
356

 

 

Életének utolsó szakasza egy Széher úti villalakásban zajlik, ahol együtt lakik József és 

Zoltán fiával és annak családjával, valamint egyre súlyosabb kedély és belgyógyászati 

bajokban szenvedő feleségével. Őt 1938-ban veszti el. Folyamatos pénzkereső és kéregető 

akcióinak célja, hogy a vele egy háztartásban élő családján is segítsen. Levéltöredék 1943 

januárjából a Vígszínház akkori igazgatójának, Harsányi Zsoltnak. 
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„Szeretett drága Barátom! 

Hozzád címzett utolsó levelemre semmi választ nem kaptam, így hát nem vagyok benne 

bizonyos, hogy kezedbe jutott-e? E levelemben előadtam, hogy a tőletek kért tüzelőfa kölcsönt 

a Vígszínház nyugdíjintézetének elnöke, Roboz Imre úr utalta ki. A visszafizetés első részlete 

1943. január elsején vált esedékessé. Az én nyugdíjam, havi 120 pengő plusz 20 pengő, 

állandó havi pótlék. Ebből a 140 pengőből kaptam összesen 56 pengő 72 fillért. (…) azt 

kértem tőletek, hogy a törlesztés ne legyen több havi 30 pengőnél. Kértem, hogy vegyétek meg 

valamelyik darabomat, melyet átdolgozással elő lehetne adni. Ha most nem, hát „post 

mortem”. (…) Azt is kértem, hogy mint a színház első igazgatóját, nevezzetek ki tiszteletbéli 

vagy örökös tagnak. Nem tartana sokáig....Mindezekre semmi választ nem kaptam. 

Felkeresnélek, hogy élőszóval halljam döntésedet, - de lehetőleg nappal, monduk 12 órától 5 

óráig, mert az esti sötétségben a Hűvösvölgybe hazabandukolnom kockázatos vállalkozás 

lenne, taxit pedig nem igan lehet kapni.(...)  

Kérlek, drága Zsoltom, hogy mindezekre válaszolj öreg barátodnak! 

Ui: Különös figyelmedbe ajánlom fordításomat, René király lányát. Gyönyörű darab. 

Feleségem, a kis Ditróiné, ebben aratta legszebb sikerét...”
357

 

 

A kéregetések mellett természetesen kitartóan igyekszik munkát is vállalni, folyamatosan 

színházak körül próbálkozik, egy 1934-es rövid hír például így tudósít. 

 

„Ditrói Mór, mint fordító. 

Új színházi vállalkozás nyílik meg ma este Pesten, egy Grand –Guignol színház, amelynek ezt 

az alcímet adták, hogy „A kacagás és rémület színháza.” Előadásra kerül többek között 

savoir és Marchand Csapdában című grand guignol drámája, melyet Ditrói Mór, a 

Vígszínház egykori igazgatója fordított le magyarra.  

-  Egy egzotikus észak afrikai francia gyarmaton játszódik a darab cselekménye – mondotta a 

régóta nyugalomba vonult Ditrói. – A környék tele van veszett kutyákkal, egy férfi és egy nő 

együtt vannak egy házban, ahonnét nem lehet kimenni és egyiküket megfertőzte a veszettség. 

Nem lehet tudni, hogy melyiket…A nőt az unokám játssza: Ditrói Ica. Nem az első fordításom 

ez, annak idején több darabot fordítottam a Vígszínháznak is.” 
358
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Fő bevételi forráslehetőségként a 30-as években gyakran környékezi a Magyar Rádiót, hogy 

felolvasásokkal, kisebb nagyobb szerepekkel közreműködjön; Rozsnyai Kálmán, Ditróiról 

szóló szintén rádiós felolvasásában megemlíti, hogy: „Ditrói kedves emlékezéseit, gyakran 

könnyekbe fúló hangját, nem egyszer hallottuk a rádió hullámhosszain.” 
359

 

Egy felolvasásának teljes szövege ránk maradt. Az OSzK Színháztörténeti Tára őriz néhány 

Ditrói levelet, a 30-as, 40-es évekből, melyet Ditrói Kolozsvárra címzett özv. Kápolnay 

Lajosné, született Orbán Ellának. A hölgy, akit, Ditrói többnyire húgának, édes húgának 

nevez, minden bizonnyal Ditrói testvérének, Orbán Józsefné, született Himmelstein Rózának 

a lánya. 1940-ben, a II. bécsi döntés értelmében Magyarország 43.492 négyzetméternyi 

területet kapott vissza a trianoni békeszerződés következtében elcsatolt országrészekből, 

köztük a Székelyföldet. 1940. szeptember 11-én vonult be Horthy Miklós csapataival 

Kolozsvárra. Budapesten a Magyar Rádió ünnepélyes műsorral köszöntötte a bevonulást, ahol 

régi kolozsvári színészeket, így Ditróit is megszólaltatták. 

 

„Este 6 órakor kezdődött az előadás, akkor még örömmámorban úszott a lakosság, nem ült 

senki a rádióhoz. Ti sem. Leírtam hát a bemondásomat – mellékelem, olvassátok áhítattal. 

Nagy érzéssel mondottam el, a szívemből tört elő minden szavam. Sok-sok gratulációt kaptam 

érte...”
360

 

 

„Fájdalmak óráján, bánattól gyötörve, gonoszul elrablott Kolozsváromtól ekképp búcsúztam 

el: Kolozsvár, szülővárosom, látlak-e még valaha? Nem volt hozzá lelkierőm, hogy földedre 

lépjek, mióta bilincsbe verték drága testedet. De ha van isten és van igazság, még én, 

nyolcvan éves öreg fiad is megérem, hogy még egyszer élve a kebledre ölelj. Aznap, mikor 

újra a miénk leszel, s én szent földedet csókolhatom, boldog imával hajtom fejemet örök 

pihenésre. Oh, küldjél álmot, amely megígéri, hogy szent vágyakozásom valóra válik. Időm 

lejár, ne késsék sokat a te igazságod. Ámen. 

 

És amit kértem, amiért imádkoztam, amiért imádkozott minden magyar – beteljesült. 

Honvédeink zeneszóval, énekszóval, virágözönben marsolnak be Kolozsvárra! Megyek én is... 

Megyek a piaristák templomába, a házsongárdi temetőbe imádkozni, hogy virággal hintsem 

be szülőim, testvéreim sírhantját. Most már megint boldogan alusszák örök álmukat és 
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szellemajkuk velem rebegi: Dicsőség néked mennyei atyám, hogy leküldted az égből a Te 

igazságodat, a mi igazságunkat!”
361

 

 

Az unokahúgának címzett levelek, melyek döntően a saját maga és a családja nehézségeit, 

nélkülözéseit és gyászát – Ditróiné elvesztése – taglalják, még egy színházi szempontból 

érdekes epizódot villantanak fel, Ditrói újra jelentkezik a kolozsvári Nemzeti Színház 

igazgatói posztjáért. A II. bécsi döntésnek köszönhetően 1940-től, a kolozsvári magyar 

színészet ismét visszafoglalhatta helyét az 1906-ban felépült Fellner Helmer palotában, az új 

korszakhoz keres a város új igazgatót. Természetesen Ditrói is tisztában van vele, hogy a 

tervének nincs realitása, a Kolozsvár visszatértét követő eufóriának és egy fajta önfelmutató 

búcsúnak romantikus, szerethető gesztusa ez. 

 

„Én is pályáztam a Kolozsvári Nemzeti Színház igazgatói állására. Ma adtam be a 

kérvényemet. Buta dolog, mert tudom, hogy ezt a tisztséget meg nem kaphatom, hiszen közel 

vagyok a 89. életévemhez. Hogy bíznák aggastyánra a színházvezetés nehéz feladatát! De hát 

okosság-bolondság, mégis megtettem ezt a lépést, hadd forogjon a Ditrói név még egyszer a 

fórumon! Vajon hogy fogadja e hírt Kolozsvár közönsége? (…) Ha a régi nemzedékből még 

sokan élnének, ezek bizony lármáznának mellettem, de ők már talán mind elhaltak a jobb 

hazába….”
362

 

 

Sokkal több életképessége lehetne, lehetett volna Ditrói egy másik tervének. Az OSzK 

Kézirattárában őrzött Németh Antal hagyatékban találunk néhány Ditrói levelet. A 

legfigyelemreméltóbb köztük az, amelyben egy nemzetközi Színművészeti Verseny 

megrendezésére – melynek kapcsán, a levél szerint már két éve memorandumot nyújtott be a 

minisztériumba Ditrói és fia Ditrói József, aki eddigre már a Nemzeti Színház nyugdíjas tagja 

- buzdítja a Nemzeti akkori igazgatóját. A dátum fontos, 1936-ban járunk. 

 

„A verseny gondolatát dr. Haász Aladár min.tanácsos úr kedvezően, sőt lelkesedéssel 

fogadta, de érdemleges döntés azóta sem történt. Az eszme pihent, szundikált, mert Pató 

Pállal mi is azt valljuk: „ejh, ráérünk arra még!” És amíg mi meditálunk, megcsinálja egy 
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alantasabb kultúrájú nép. Megcsinálja Románia, vagy az agilis Cseh-Szlovákia vagy a 

művészetek igazi hazája, Itália. Mussolini nem ismer akadályt! Úgy értesültem, hogy a 

kormánynak nincs erre a célra 100.000 pengője? Hát akkor mire van, ha erre nincs! Kell, 

hogy legyen, mert a verseny megtartása a mi kis Magyarországunkra nagy dicsőséget 

jelentene. Az egész kultúr világ felfigyelne ránk. A megjelenő művészek, hírlaptudósítók, 

notabilitások, az ideözönlő idegenek megismernének bennünket, megismernék az országunkat, 

a fővárosunkat, kultúránkat, a magyar tudományt, művészetet, ipart, gazdaságunkat, - a mi 

népünket, a mi karakterünket. Mennyi hívet, mily sok jó barátot, szerezhetnénk a 

magyarságnak! De még valutában is sokszorosan megtérülne, amit a versenyre költünk. Az 

erkölcsi érték pedig valójában felbecsülhetetlen!!”
363

 

 

Ditrói valójában az első nemzetközi színházi fesztivál és ezzel együtt az első nemzetközi, 

európai színházi együttműködés gondolatát veti fel, aminek megvalósulása az 1930-as évek 

Európájában, magyar kezdeményezésre nyilvánvalóan lehetetlennek tűnik, akkor is, ha 

esetleg az ötlettel komolyan foglalkozott volna a magyar nagypolitika. Az ötlet valódi 

megvalósulására valójában a 1990-es évekig várni kell. Ditrói terve mindazonáltal pontosan 

elhelyezhető annak a magyar kultúra és magyar színházművészet által, a térség magyar 

kultúrfölényét reprezentálni szándékozó folyamatnak a végére, ami Ditrói egész életművére 

jellemző. 

A terv, nagyvonalakban kidolgozott, rengeteg kérdéssel és ötletfelvetéssel, hány országból 

jöjjenek, mik legyenek a művészi kritériumok, ki legyen a fővédnök, mi legyen a díjazás, 

hogyan játszhatnának magánszínházakban a versenyen kívül rentábilis előadásokat a 

meghívottak? Az esemény bevételének kezeléséről azonban határozott az elképzelés, Ditrói 

szűkölködését már ismerve, egyáltalán nem meglepő: 

 

„A tiszta jövedelem a nyomorral küzdő magyar nyugdíjas színészek javára esik. A magyar 

kormány, a versenydíjak felajánlásával megvalósítja a nagyjelentőségű eseményt, és egyben a 

nyugdíjas színészeket is megsegíti” 

 

Németh Antalt nem csak, mint a Nemzeti igazgatóját, hanem, mint a Magyar Rádió drámai 

vezetőjét is, folyamatosan környékezi Ditrói, szerepkérő levelekkel. 
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 Ditrói Mór levele Németh Antalnak (1936. február 15.) Ditrói Mór levelei Németh Antalhoz OSzK Kézirattár 

Fond 63/923. 
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„…nekem magammal együtt hat felnőtt és két gyermek, együtt nyolc egyén ellátásáról kell 

gondoskodnom…Igazgató úr, szíves jóságából a rádióban a múlt évben gyakran kaptam 

szerepet, de most 130 nap óta nem jutottam szerephez. Arra kérem: gondoljon reám! Tudom 

jól, hogy a rádió nem jótékonysági intézmény, de tudom azt is, hogy igazgató úr megértő, 

nemes szíve figyelemre méltatja az öreg színész súlyos helyzetét és (…) eszébe jut, hogy Ditrói 

Mór 66 éve szolgálja a magyar színészetet…”
364

 

 

Vagy, néhány évvel később. 

 

„Boldog újévet kívánok! Nemcsak mondom, hanem szívemből kívánom… Ez alkalommal 

engedje meg, hogy megkérdezzem, miért nem kapok soha szerepet? Pedig egyszer próba 

közben, levelemet elolvasva megígérte! Hetven esztendei becsületes színészi működés után 

megérdemelném, hogy néha eszébe jussak. Igaz, öreg vagyok, 90 éves, de azért egy kis 

szerepet még el tudok mondani. De ha nem hagynak! Talán a bekövetkezett új esztendőben 

szerencsésebb leszek. Jegyeztesse fel Főrendező úr a Ditrói nevet, hogy szereposztáskor az 

eszébe jusson…”
365

 

 

A rádiós szereposztások mellett minden bizonnyal igyekszik odakerülni a filmes 

szereposztásokra is. Ennek egyetlenegy megvalósult bizonyítékát ismerjük. Fejős Pál 1933-as 

Ítél a Balaton című balladai hangvételű filmdrámájában kap egy kisebb, néma szerepet. A 

film egy Balaton mellett játszódó, melodramatikus, népi Romeo és Júlia történet, melynek 

középpontjában egy viszálykodó család szerelmes fiataljai állnak. A fiú apját játssza néhány 

néma felvillanásban Ditrói Mór. A film magyar kópiája elveszett, csupán a francia és a német 

változat maradt fent. A német változat alapján készített új verziót a Duna Televízió 2005-

ben.
366

 A film egy temetési jelenettel kezdődik, ahol több közeli képkockán feltűnik Ditrói 

közelije, a 4-6. perc között, leghosszabban talán 5.59-től.
367

 A 82 esztendős Ditrói Mór talán 

egyetlen megmaradt mozgó képkockái ezek! 
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A Ditrói kutatás igazi csemegéje pedig egy fennmaradt rádiófelvétel 1938-ból,
368

 ahol a 87 

éves Ditrói néhány szóban összegzi életét, pályáját, ars poeticáját: 

 

„ Nézem, a fehér felhős kék eget és elgondolom, hogy az én életpályám immáron véget ér. 

Úgy képzelem, hogy a napsugár, a nyíló virágok, az esti harangszó, a színpad, a mikrofon, 

búcsút intenek nekem és búcsúhangjuk egybeolvad egy méla, bús akkordban: Soha többé, 

soha, soha többé! De mikor a régi hitrege lélekvándorlásról tanít, új életről teszen ígéretet, s 

ha ez igaz és én újra születek erre a világra, megint csak színész lennék. Ezt a vallomást 

teszem ma, életem 87. esztendejében. Nem akarok más lenni új életemben sem, csak színész, 

sem király, sem hadvezér, sem törvénytudó, hanem csak ébren álmodó bolond komédiás…” 

 

A történet vége 1945. február 16. A család és vele együtt Ditrói Mór is túléli Budapest 

ostromát és a város felszabadulása (február 13) után három, valamint a Vígszínházat 

leromboló bombatalálat után néhány nappal, ahogy a család feljön az óvóhelyről, Ditróit 

sebesülés nélkül „holtan találják karosszékében ülve, mellre csukló fejjel, nyugodt arccal, 

mintha csak mélyen magába roskadva, gazdag életpályáján tűnődne.” 
369

  

 

„Tömegsírt rendeztek be, 42 halottat vittek el a német kitörés után a Széher útról, apám nem 

akarta, hogy a Tatát is elvigyék. Volt egy nagy előszobaszekrényünk, és szegényt bele kellett 

tenni a szekrénybe és a kertben ástunk egy gödröt és oda temettük el őt. 1948-ban exhumálta 

a főváros
370

 és kapott egy díszsírhelyet a Farkasréti temetőben, ahol most is nyugszik.” 
371

 

 

„…Jöjj hát idő –kitárva szárnyam, 

A föld porából a magasba vágyom, 

Fel, fel a tiszta kék azurba, 

Hol fénylik az Úr arculatja, 

Hol zeng magasztos choráli ének, 
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 Interjú Ditrói Tamással, Ditrói Mór unokájával 2012. április 23-án. 



162 

 

szent himnusza az örök szépnek, 

Ami a földé – itt hagyom – 

De ott az égi magasságban 

Lesz nékem újra színpadom.”
372
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Ditrói Mór kortárs európai alkotók tükrében 

 

Ditrói Mór nevéhez fűződik a 19. század végi meiningenizmus Szamos parti változata.
373

 

Ditrói Mór valóban azt cselekedte meg Magyarországon, amit Sztanyiszlavszkij 

Moszkvában.
374

 

Ditrói valami brutális ihletettséggel, elsőnek kezdte irtani a hamis teatralizmust.
375

  

 

A fejezet, a fenti megállapítások kapcsán igyekszik Ditrói Mór színházművészeti 

munkásságát a kortárs európai színházi trendek tükrében vizsgálni, elhelyezni őt egy európai 

színházi térképen. Tényleges működése, mint az előbbiekben láttuk, valóban hatalmas 

korszakot fog át, pályára lépésétől kezdve (1871) a vígszínházi működésének végéig, utolsó 

rendezéséig Bárdos Artúrnál, Harsányi Zsoltnál, Beöthy Lászlónál (1922), nagyjából 50 év 

telik el, a színházművészet uralkodó tendenciái több látványos változáson is keresztülmennek. 

Követ-e Ditrói tudatosan iskolát, irányzatot? Melyik fenti idézet illik leginkább Ditrói 

színházára? Az alábbiakban, rövid történeti megközelítések után és mellett, Ditróit és a 

korszakok emblematikus alkotóit, időnként egymással párbeszédbe hozva keresem a 

lehetséges válaszokat a kérdésekre.
376

 

 

A meiningeni udvari színház hatása turnéikon és természetesen Paulay Edén keresztül 

Magyarországra is eljutott. Működésük általános esztétikai és színházművészeti alapelvei 

egyaránt döntő befolyással bírtak Paulay Edére, aki rendezéseiben, színházi módszereiben 

igyekezett a meiningeniek szellemében eljárni munkájának abban a szakaszában 

mindenképpen, amikor Ditrói, tanítványként a Paulay-féle színházi iskolán szocializálódott. 

Bár nincs ezt alátámasztó adat, mégis erősen sejthetjük, hogy Ditrói a későbbiekben is 

folyamatosan figyelemmel kíséri mestere munkásságát, Paulay Az ember tragédiája 

rendezését is látnia kell. A meiningeniek történelmi realizmusa alapvetően arra a feltevésre 

épül, hogy a múltbéli események csak saját kontextusukból érthetőek meg. „A múlt egyes 

korszakaira vonatkozó ismeretek alapján kialakított térkörnyezetben keresték a valószerűség 

nyitját.”
377

 Az addig bevett sablonos festett hátterek helyett és mellett, térhatásra törekvő, 

archeológiai pontosságú szcenikai megoldások jelennek meg, amelyek még nem töltenek be 
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értelmező funkciót, feladatuk csupán az, hogy a színre vitt darab történelmi levegőjét 

megidézzék, a jelenetek hangulatát erősítsék. A színpadra vitt kellékek, bútorok, valamint a 

színészek jelmezei, hajviselete, kiegészítői is ugyanezt a célt szolgálták. Mindezen törekvések 

magyarországi megvalósítása az adott színházi közeg financiális lehetőségeinek 

függvényében természetesen igen változatosan alakult. A darabok történelmi hűséghez 

igazodó kiállítása Paulay számára gyakran komoly gondokat okozott, mindazonáltal mégis 

kialakult egy olyan szcenírozási rend, amely például a kolozsvári Nemzeti számára 

kötelezően követendő példa volt. A színház 1881-es törvénykönyvében találjuk a következő 

passzust: 

„ A klassikus darabok (Shakespeare, Molière, Schiller, Goethe, stb.) mindenkor a budapesti 

Nemzeti Színház drámai igazgatójának scenírozása szerint fognak színre hozatni, aki e 

szabálytól eltérőleg önkényűen jár el, az okozandó zavarhoz képest 20 kros büntetéstől, 

negyed havi díj elvesztésig büntethető a bíróság belátása szerint.”
378

 

 

Előírástól és szabálytól függetlenül természetesen minden alkotó igyekezett a lehető 

legfényesebb és leglátványosabb kiállításra a történeti darabok, különös tekintettel Az Ember 

tragédiája tekintetében, amely a Paulay-féle színrevitel után viharos gyorsasággal jelent meg 

az ország legkülönbözőbb színpadain. A meiningeniek hatására a színház látványossággá is 

vált, „már nem volt elég a nézőnek a dialógusokat meghallgatnia, tudatosítania kellett, hol és 

mikor történnek a látott események.” 
379

 A látványosság pedig, ahogy korábban már utaltunk 

rá, biztos kasszasiker, nem véletlen, hogy Az ember tragédiája volt a mentsvára majd minden 

színigazgatónak, amikor anyagi nehézségeik voltak, emlékezzünk csak a szegedi Nagy 

Vincére, akinél Ditrói rendezi az előadást, megmentve a színházat a teljes financiális 

összeomlástól. Külön tanulmányt érdemelne az első fejezetben Krecsányi Ignác kapcsán már 

említett beregszászi Tragédia rendezés tanulsága, ahol is Krecsányi egy hajdani lerobbant 

istállóban, megrendítően szegényes körülmények között - letakart hordók, ablakkeretek, 

viseltes háttérfüggönyök segítségével – „minimál-meiningenista”; hogyan jelentkezett Az 

ember tragédiája a magyar közönség elvárásaiban meiningenista, látványos színházi 

teljesítményként. A Madách mű mítosza akkor is „beleláttatta” a közönséggel az előadásba a 

fényes kiállítást, ha az a legszegényesebb módon volt előadva.  
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Ditrói Szamos parti meiningenizmusa természetesen nem szegényes, sokat költ az előadások 

külsőségeire, ez is az egyik ok, amiért intendáns jó barátjával, Bölöny-vel megromlik korábbi 

jó viszonya. Shakespeare ciklusa, a színház centenáriumára kiállított hatalmas tablói, élőképei 

és minden bizonnyal Az ember tragédiája rendezése is, a lehetőségeihez képest látványos, 

részlet gazdag, történelmi hűségre és monumentalitásra törekvő alkotások. Ugyancsak tetten 

érhető a meiningeni hatás Ditrói Shakespeare ciklusának egyes darabjainak színrevitelekor, 

amikor is - ha ehhez E. Kovács Gyula is hozzájárul - a szerző által írt teljes, nem 

sztárszínészhez igazított erősen húzott szöveget tekinti kiindulópontnak. Jól felismerhető 

meiningeni elem továbbá Ditrói munkásságában a tömegjelenetekhez való vonzódás. „Az 

egyes dramatikus helyzetekre élénken reagáló emberek kisebb-nagyobb, néha több száz fős 

csoportjának alkalmazása a vendégjátékok alatt jóformán a meiningeniek védjegyévé vált.”
380

 

Szegedi és kolozsvári rendezései kapcsán is külön kiemeli a sajtóvisszhang, milyen 

bravúrosan kezeli és irányítja a tömeget, Herczeg Ferenc is utal rá az Ocskay brigadéros 

kapcsán, milyen tűzzel és magabiztossággal vezényli le a történelmi színmű nagy létszámú 

színpadi akcióit.  

Ditrói tömegére szintén jellemző, hogy azon túl, hogy jól szervezett, egységesen mozgatott, 

reagál a dramatikus helyzetekre, nem operai, statikus, élettelen és arctalan színpadi 

jelenségként kezeli a tömeget, hanem a cselekmény részeként. …„…igazi életet láttunk a 

színpadon is, kivált a tömeges jelenetekben, amelyeknek rendezése különös dicséretet 

érdemel-, írja a Szegedi Napló, és „az összjátékban nem egy rakás élhetetlen ácsorgást 

láttunk, mint rendesen, hanem életteljes mozgást, elevenséget”, - tudósít a kolozsvári 

Ellenzék. 

 

A legszembetűnőbb és talán a legfontosabb párhuzam azonban a meiningeni törekvések és 

Ditrói színháza között, hogy mindketten elvetik a színházi sztárrendszert. „Az egyik este 

főszerepet játszó színészt másnap este a tömegbe, csoportvezetőnek osztották be. A 

színészmesterség lényegévé a partnerre irányuló figyelem, az értelmes reakció, a többiekével 

összehangolt, nem pedig azokét felülmúló játék lett.” 
381

 A meiningeniek tudatosan 

megszűntették az egyes színészek szerephez való jogát, igyekeztek mindenképpen 

csökkenteni a vezető és segédszínészek közötti különbséget, egységes, azonosan terhelhető és 

rivaldafénybe állítható társulatot képzeltek el. 
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„Bizony akkoriban nálunk a szerepkörök szigorú betartása nem volt dogma; a stárrendszer 

pedig nem volt divatban. E. Kovács Gyula ma a Lear királyban rendítette meg a lelkeket, 

holnap a Falu rossza Csendbiztosának néhány szavas szerepét játszotta el a legteljesebb 

színészi lelkiismeretességgel. Gál Gyula éppen olyan frappáns hatást keltett és nyíltszíni 

tapsot kapott az Ingyenélők rendezetlen vallású hordárjában – mikor elmondta: Most 

házzámegyek és leffekszek – mint aminő maradandót alkotott az ősz Menenius Agrippa 

klasszikus szerepében. Hegedűs Gyula sem restellte nagy szakállal elénekelni a Szellemet a 

Rip van Winkle-ben.”
382

 – idézhetjük újra Ditróit a kolozsvári évek társulati munkájáról.  

 

A kolozsvári színházban Ditrói tehát Paulay Ede mintáin keresztül valóban meiningeni 

szellemben dolgozik, jelenlétével meiningeni típusú rend és rendezettség jelenik meg a 

színpadon, rendezői szerepét, csakúgy, mint a meiningeniek, egyfajta „filterként” képzelve el, 

amely „nem hívja fel magára a figyelmet, hanem mindössze átereszti magán a drámát”.
383

 
384

 

Ugyanakkor a színészi megnyilatkozások, a színészi játék terén, korát jóval meghaladóan a 

Sztanyiszlavszkij nevéhez és munkásságához köthető lélektani realizmust igyekezett 

megvalósítani.  

 

Nem túlzás azt állítani, hogy magát Sztanyiszlavszkíjt is megelőzte az átélésre és lélektani 

igazságokra alapuló színészet terén, hiszen Sztanyiszlavszkíj korai rendezői periódusában a 

meiningeni színház történelmi realizmusának bűvkörében dolgozott, ennek szellemében 

alapították Nyemirovics Dancsenkóval a moszkvai Művész Színházat (1898) és amikor 

Sztanyiszlavszkíj még Velencébe jár, hogy a meiningeniek szellemében, az Othello 

előadásához intuitív részleteket gyűjtsön, addig Ditrói Mór az 1872-es bécsi Rossi élmény 

hatását gyakorlatban átültetve produkcióiba, már több, mint két évtizede azon fáradozik, hogy 

színészei saját hangjukon, nem deklamatív módon, tisztázott érzelmi motivációk alapján éljék 

a szerepüket. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy Sztanyiszlavszkíj csak akkor kezdi el a 

lélektani realizmuson alapuló színészi metodikájának kidolgozását és papírra vetését, mikor 

Ditrói már lényegében befejezte színházi működését, akkor kijelenthetjük, hogy európai 

léptékben is élen jár Ditrói színháza a lélektani igazságokra törekvő színészi kifejezésmód 

terén. 
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Eltekintve az időrendiségtől, elmondhatjuk, hogy Ditrói és Sztanyiszlavszkij, ha más-más 

úton is, de nagyjából ugyanoda jut el, ami a színészi előadásmód alapvetői irányait és a próba 

módszerét illeti. „A színész az átélés segítségével éri el a színpadi művészet alapvető célját; 

amely a következő: Meg kell teremteni a színpadi alak „belső emberi életét” s ezt művészi 

formában kell közvetíteni a színpadról. Legfőbb feladatunk az, hogy a színpadi alak belső 

életét megteremtsük, saját érzéseinket is ehhez, a miénktől különböző életet igazítsuk, és ebbe 

plántáljuk át saját lelkünk minden organikus elemét is.”
385

 

Ditrói pedig, a Rossi-féle tapasztalat után, mint már idéztük, így összegez: „Így kell játszani – 

így kell beszélni, mozdulni a tragédiában. Belülről kell kipattannia mindennek!” 
386

 

Sztanyiszlavszkijnak is megvan természetesen az olasz színjátszáshoz köthető hivatkozási 

alapja, könyve úgy idézi Tomasso Salvini ars poeticáját, mint „színházeszményünk 

legkiemelkedőbb képviselőjét”: 

„Minden nagy színésznek át kell éreznie és valóban át is érzi, amit játszik. Sőt, úgy tartom, 

hogy a színésznek nem csupán egyszer vagy kétszer, a szerep tanulása közben kell éreznie ezt 

az izgalmat, hanem kisebb vagy nagyobb mértékben minden egyes alkalommal, függetlenül 

attól, hogy először, vagy ezredszer játssza a szerepét…”
387

 

 

Ditrói és Sztanyiszlavszkij törekvései ugyanabba az irányba mutatnak, miszerint a színész 

tudatosan feledkezzen meg a színpadról, a színházi körülményekről, teremtsen egyfajta 

nyilvános magányt, és az elmúlt évszázadok színészi kifejezésmódjait drasztikusan átalakítva, 

többé ne kifelé, a nézőre, a közönségre és azok reakcióira, hanem a szerep és a színdarab 

diktálta törvényszerűségek szerint csak saját magára, a helyzetre és a partnerre koncentráljon. 

Ez a fajta munkamódszer, ez a fajta felkészülés „laboratóriummá változtatta a próbatermet, 

mert a színészi játékot olyan transzparenssé kívánta tenni, hogy a darab előadása során a 

nézők majd bepillanthassanak a szereplőknek a színészek által átélt érzelmeikbe és 

gondolataiba.(…)…a szereppel való teljes identifikáción alapuló, nem mechanikus játék 

követelménye azonban „fogódzók” nélkül hagyta a színészeket…”
388

- mutat rá a 

Sztanyiszlavszkíj módszer lényegére Kékesi Kun Árpád tanulmánya. Ditrói laboratóriuma 

hasonló elvek mentén, ráadásul a bemutatókényszerek miatt sokkal gyorsabban dolgozik, a 

sok ismételtetés, a sírógörcsökig való „animálás”, a természetes és egyben „lélekből” jövő 

hang keresése közben fő célja neki is a fogódzók nélküli színészi állapot megteremtése, 
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amelyben a reakciók nem előre konstruáltak, hanem a színpadi jelen időben, ott és akkor 

születnek. Sztanyiszlavszkíj, munkásságának utolsó szakaszában azon fáradozott, hogy ehhez 

a fogódzók nélküli állapothoz kidolgozzon egy tudatos metodikát, egy színészpedagógiai 

módszert, a „mágikus ha” módszerét, ahol a színészek, érzelmi emlékezetükből hívják elő 

azokat a reakciókat, amelyek az adott jelent eljátszásához, újra és újra átéléséhez szükségesek. 

Ezt a módszert járja körül aprólékos, színészi eszmélések esettanulmányaiban A Színész 

munkája című metodikai alapműve és tanítványainak a Sztanyiszlavszkíjjal együtt töltött idő 

szakmai tapasztalatainak összegzése is; ezek, a Sztanyiszlavszkíj módszer gyakorlati 

alkalmazásainak és a „mester” gyakorló színészek számára adott megszámlálhatatlanul sok 

tanácsának bőbeszédű, mégis ritkán idézett gyűjteményei. 
389

  

Ezekből a művekből is világosan látszik, hogy Sztanyiszlavszkij és Ditrói rendezői 

pedagógiája is alapvetően egymásra rímel, a színész saját hangjának a megtalálásához vezető 

útról vallott nézeteik hasonlóságára hívja fel a figyelmet a következő két szövegrészlet. 

 

„A színészeknek való előjátszás ritkán ér el eredményt. A fontos az, hogy képes legyen a 

rendező a színészek számára „csalikat”, ösztönzőket találni. Éppen ebben összpontosul a 

rendezőpedagógus művészete. Akadnak olyan színészek, akiknek jó a fantáziájuk, akiket 

csupán a kellő irányba kell terelni, és vannak olyan színészek, akiknek a fantáziáját állandóan 

ösztönözni kell, működésbe kell hozni valamivel, amit aztán ők továbbfejlesztenek és 

meghatványoznak. A színészeknek ezt a két típusát nem szabad összetéveszteni, nem szabad 

ugyanazzal a módszerrel közelíteni feléjük. Semmit sem szabad kész formában nyújtani a 

színésznek. Hadd jöjjön rá ő maga arra, amire a rendezőnek szüksége van. Csupán érzék kell 

hozzá, hogy kinek milyen körülmények között lehet ösztönözni a képzelőerejét.” 
390

 

 

„Megkezdtük a próbákat. Megfigyeltem, melyik színész mit hoz. Némelyik semmit sem hozott. 

Ennek megütöttem a hangot, egy-két gesztussal jeleztem a szerep karakterét. A másik már 

adott valami formát az általa elképzelt alakból. Most következett a dolog nehéz, kényes, 

művészi megérzést megkívánó része. A rendezőnek csak módjával szabad az ő alakját 

ráoktrojálni az olyan színészre, akinek fantáziája, meglátása van. A színész egyénisége az 

igazi művészi érték – azt brutálisan letörni nem szabad. Lehet, ha tán hamis nyomon jár, 
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utalni a darab jellegére, a jelenet hangulatára, de vigyázni kell, hogy a színész közvetlenségét 

meg ne bénítsa.”
391

 

 

Sztanyiszlavszkij és Ditrói is a meiningeniek történelmi realizmusa felől érkezik a lélektani 

realizmus felé, de míg Sztanyiszlavszkíjnak szüksége van egy közbülső művészi lépcsőfokra, 

amelyek leginkább az Antoine-féle kortársi valóság hangulatkeltő színpadi ábrázolásaira 

hajaznak – „bár Antoine rendezéseit nem látta, csak újra feltalálta” 
392

- addig Ditrói kihagyja 

ezt a lépést. Ő már a meiningeni formák közepette is az átélt emberábrázolást kéri a 

színészeitől, nem elégszik meg azzal, ha színész pusztán természetesen viselkedik, az 

önmagában való naturalista játékmódot határozottan elutasítja. „ A mindennapi élet 

megnyilvánulásait – némi színpadi készséggel, különösen, ha a színész önmagát adja – nem 

nehéz közvetlenül megszólaltatni. De Lear király, Bánk bán, Othelló lelki megmozdulásait 

átélni, közvetlenül és mégis a páthosz erejével visszaadni, csak a kiválasztott, csak az 

istenáldotta művésznek adatott meg.”
393

  

 

Antoine és Ditrói működési periódusainak évszámai érdekes egybeesést mutatnak, 

ugyanakkor fordított tükörképei egymásnak. Az Antoine által alapított, amatőrökből verbuvált 

magánszínház, off-helyzetét jól kihasználó művészszínház, a naturalista játékmódjával és 

kortárs szerzők, kortárs darabjait bemutató repertoárjával az európai színházra jelentős hatást 

gyakorló Theatre Libre 1887 és 1894 között működik, Ditrói ezekben az években igazgatja a 

kolozsvári Nemzeti Színházat. A Theatre Antoine, amely a Theatre Libre játéknyelvét viszi 

tovább, de immáron a hivatalos, kereskedelmi színházak versenyében 1897-ben nyílik és 

1906 között játszik, Ditrói vígszínházi működésének iránymutató évei ezek. Antoine 

harmadik állomáshelye az állami finanszírozású, nemzeti színházi funkciót betöltő Theatre 

National de l’Odeon élén 1906-1914-ig tart, Ditrói ezekben az években szerveződik ki a 

Vígszínházból és indul el Bárdoson, Harsányin keresztül, vissza az alulról szerveződő 

társulatok felé.   

 

Indíttatásuk és művészi céljaik indulásukkor valójában hasonlóak, a XIX. századvégi színházi 

konvenciók megtörésére irányulnak, Ditrói elsősorban a deklamatív, éneklő, ágáló színészi 

előadásmód ellen lép fel, Antoine pedig ugyanezek mellett keresi és meg is találja a kortársi a 
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hangot az előadandó színdarabokban is. Antoine repertoárja zömmel olyan darabokból állt, 

amelyek a „klasszicizáló színjáték egyeduralma következtében nem találtak utat a 

színpadra.”
394

 Zola naturalista színházról megfogalmazott kiáltványa a naturalista regény 

eredményeinek színpadi megvalósításáért szállt síkra és adott ösztönzést arra nézvést, hogy a 

jól megcsinált darabok, sablonos szerelmi háromszögek, felszínes és csillogó, idealizált 

életábrázolások helyett, az élet a maga valóságában, valódi díszleteivel, valódi színészi 

létezésével jelenjen meg a színpadon. Színdarab, művészi szándék és ehhez igazított 

naturalista játékstílus, egymást erősítve hoz létre Antoine színházában egységes nyelven 

megszólaló előadásokat.  

 

Antoine-t, aki egy gáztársaság irodistájaként dolgozik, közepes orgánuma miatt nem veszik 

fel az állami színészképzésbe, így a hivatásos színházi kereteken kívül, saját társulatot 

alapítva kezdi megszervezni működését. Társulatát amatőrökből verbuválja, meg sem adva az 

esélyt arra, hogy olyan színészekkel dolgozzon, akiknek az a fontos, hogy egyéni 

képességeiket, a megtanult technikák segítségével csillogtassák.
395

 A lényeg, és a feléjük 

támasztott követelmény az, hogy tudjanak természetesen, életszerűen, mindenféle teátrális 

gesztusrendszer nélkül létezni a színpadon. „Antoine rendezései még nem tartottak igényt 

arra, hogy a színész érzelmileg azonosuljon az általa játszott figurával, azaz, hogy átélje a 

szereplők megnyilatkozásait motiváló emóciókat. Antoine számára, aki nemigen foglalkozott a 

színészi játék metodológiai kérdésével (…), elegendőnek bizonyult, ha a színész beleéli magát 

az adott helyzetbe, azaz természetesen, s látszólag a játszott figuraként viselkedik. A 

színésznek tehát nem egy életet, inkább egy élethelyzetet kellett kidolgoznia, de valós minták 

alapján.”
396

  

Nagyon vékony a válaszvonal, ugyanakkor mégis a jelentős a különbség a színészi játék és 

vele szemben támasztott elvárások tekintetében Ditrói és Antoine színházában. A kulcsszó az 

érzelmi azonosulás, Ditrói nem begyakorolt viselkedésmintákat, színpadi létezésszöveteket, 

az alakítások természetes felszínét, hanem lelki és emocionális tartalmakat igyekezett 

rögzíttetni a színészeivel, természetesen a „természetesség” játékszabályain belül. Ditróinál a 

természetesség nem cél volt, hanem eszköz, az adott színdarab megszólaltatásának 

folyamatában, de a természetes létezésből ott és akkor születő emócióknak kellett kinyílnia. A 

szándék legalábbis minden bizonnyal ez volt. 
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A vígszínházi színházcsinálás, a francia jól megcsinált bohózatdömping, leggyakrabban csak 

a természetességet és az arra való törekvést láttatta Ditrói munkájából, de néha még azt sem, 

hiszen, mint azt fentebb már tárgyaltuk, a helyenként igencsak silány, túl frivol, vagy jól 

kiismerhető drámai anyag még ezt a törekvését is eltakarta. Hiába jegyezte meg róla Bródy 

Sándor, „hogy olyan komolyan rendezi Bissont, ahogy Moltke nézte a mappát...”. 
397

A 

vígszínházi végeredmény, ritkán mutatja a lélektani realizmus diadalát, köszönhetően ezt a 

színházi üzemszerű működésben, megfásulni nem rest, gyakran nem a legelőnyösebb arcukat 

mutató színészeknek is, ahogy Ignotus, a vígszínházi naturalizmus mindennapjai elleni 

kirohanásában jelzi: 

„…a Vígszínház premierjei igazán mindig érdekesek. Mindig, amikor a kritikusok ott vannak, 

és másnap dicséreteket írhatnak. De kérem a tisztelt kritikus urakat, nézzenek el egyszer a 

Vígszínházba, amikor nincs premier, hanem au contraire negyvenharmadik előadása van, 

valami negyvenkétszer ledarált francia disznóságnak…a színpadon három-négy alvajáró 

libeg…és mormolnak valamit magukban, ami mind igen elmés lehet, de egy szót sem hallani 

belőle…felnevetnek olykor, alkalmasint azon, hogy kihagyták a felét a darabnak…”
398

 

 

További akadályok gördülnek Ditrói Mór színházművészeti teljesítménye elé a Vígszínház 

nagyszabású és pompázatos díszleteivel. A meiningeniek történelmi realizmusának 

következményeként, az Antoine-féle társadalmi realizmusra, naturalisztikus megjelenítési 

formáira hajazó különleges képződmény üti fel a fejét a Lipót körúton, a szalonnaturalizmus, 

amelynek folyamatosan volt és van némi negatív felhangja a magyar színháztörténeti 

diskurzusban. Pedig nem történik más, minthogy az elővett színdarabokhoz tökéletesen 

passzoló naturalisztikus, szigorúan háromdimenziós térkörnyezetet (couleur locale) 

teremtenek. A szoba „hiányzó, negyedik falán” keresztül azonban a közönség nem egy 

szegényes polgári otthonba, egy paraszti kunyhóba, mészárszékbe, kórházba, vagy akár egy 

padlástérbe tekinthetett be, hanem egy fényűző arisztokrata szalonba, államtitkári 

várószobákba, félrelépő szépasszonyok parfüm illatú budoárjaiba, süppedő 

perzsaszőnyegekkel borított sejtelmes hálószobákba.  

 

Értékes, talán nem ismert Antoine forrása a színháztörténetnek két magyar nyelvű Antoine 

írás, melyet a Falk Richárd szerkesztésében a századfordulón megjelenő, A Színház című 
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hetilap közölt. A cikkekben, melyet a lap szerint kifejezetten a magyar újság számára írt 

Antoine, a rendezés művészetéről elmélkedik. 

„Midőn először rendeztem, világosan láttam, hogy munkámnak két alkotórésze van, az egyik 

az anyagi, a millieu-t alkotó díszletek és alakok csoportosítása, a másik a szellemi, a 

párbeszédek visszaadása és perdítése. Először is föltétlenül szükségesnek láttam, hogy gondos 

díszítést és millieut teremtsek, mit sem törődve a benne lejátszódó cselekménnyel. Mert nem 

az alakok mozgásai határozzák meg a millieut, de ez szabja meg az ő mozgásukat. A 

dekoráczió csak akkor eredeti, tudatos és jellemző, ha valami látott dolog: egy vidék, vagy 

háztáj szerint készül. Ha a díszlet házberendezés, érzékeltessük ezt már a négy fallal is, a 

kijáratokat csináljuk az építés valószínűsége szerint, és a dekoráczión kívül lévő szobákat, 

erkélyeket is tüntessük fel. Bútorozzuk azokat a szobákat is, amelyeket egy félig nyitott ajtó 

jelez; egy szóval, meg kell teremteni az egész házat, amelyben a cselekmény lejátszódik. 

(…)Ezeket az éli, intim millieuket Franciaországban még nemigen alkalmazzák, mert a mi 

rendezőinket még nagyon, de nagyon befolyásolják a klasszikus tradíciók, szent borzadály 

töltené el őket, ha a szimmetriától csak egy szemernyit is eltérnének. (…) A szoba 

berendezésénél nem kell félni attól, hogy a millieut egyes apróságokkal vagy jelentéktelen 

dolgokkal töltsük meg, hiszen éppen ez adja meg a dolognak a „lakott” jellegét. A színész 

játéka a modern szobák komplikált berendezésében, a sok bútor között öntudatlanul is, szinte 

akarata ellenére, természetesebb, erővel teljesebb és elevenebb lesz…”
399

 

 

A mennyezet is megjelenik Antoine-nál, de nála többnyire egy szegényesebb otthonra, 

Ditróinál, azazhogy Keglevichnél egy kastélybelsőre borul. A vígszínházi közönség, amely 

gyorsan természetesnek vette, hogy ezekben a terekben a saját hangján, a mindennapi életből 

ismert hangon folyik a játék, a szerelmi háromszögek sablonjaiban, elhitte, hogy arra a pár 

órára ő is ugyanannak a gazdagságnak és pompának a részese, ami a színpadról kényeztetően 

utána nyúlt. Nem keresett megfejtést és kapcsolatot a környezet és a színdarabokban 

előforduló alakok pszichológiai állapota között, nem kereste a milliő emberi viselkedésre 

gyakorolt hatásait, - a felkínált darabokban nem is kereshette! – hanem szenvedélyesen 

követelte és elvárta az egyre valóságosabb – azaz egyre meseszerűbb - és egyre fényűzőbb 

szalonnaturalizmust. A vígszínházi enteriőröknek, - melyek meiningeni részletességgel 

utánozták az eredetieket és nem ritkán túlzásokba  is estek a grandiózusság terén – tart 

beszédes görbe tükröt egy Karinthy Így írtok ti részlet: 

                                                      
399

  Antoine: A millieu (A rendezés művészete) (fordító nélkül), A Színház, (szerk. Falk Richárd), Budapest, 

1904. II. évf. 7. szám. 105-106. 



173 

 

 

„Gábor Andor: Princessas 

Spanyolviaszk három felvonásban 

Feltalálta: Gábor Andor A Vígszínház bemutatója 

 

Első felvonás 

 

Hálószoba a főherceg kastélyában. Elől a harmadik emeleten, nagy családi ágy, kétoldalt 

erkéllyel és lifttel, középen csillagvizsgáló toronnyal. Előtérben szökőkút, nagy szárnyas 

bejárattal, kefetartóval. Balfenéken oszlopos márványkád, mely egyenesen a kupolacsarnokba 

nyílik, selyemharisnya-szorítókészülék. Két-három automobil, elszórva a falak mellett. A 

székek árnyéka látható a falon. Tizenhatodik századbeli gőzturbina, tetszés szerint zongora. 

Nagy, szárnyas, boltíves inhalátor. Elől hatalmas körömreszelő.” 
400

 

 

A Vígszínház barokk naturalizmusa és az előadott színdarabok mögött ki is figyelt arra a 

makacs, tántoríthatatlan háttéremberre, aki a kíméletlenül rendet próbált tartani a színpadon és 

instrukcióin keresztül a színészek fejében és akcióiban is? Amikor munkáját ténylegesen 

végezte, talán senki – egyébként Antoine-hoz hasonlóan az ő neve sem szerepelt soha a 

színlapon – a hatvan éves jubileumon többek között Hevesi, Ignotus, Jób Dániel. Hevesi 

Sándor 1933-ban már jól láthatta, hogy Ditrói beszorítottságának és ki nem teljesedésének 

egyik legfontosabb oka, hogy neves kortársaival ellenkezően, Ditrói mellé nem szegődött sem 

Kolozsváron, sem a Vígszínházban még erős és életképes kortárs problémákra és jelenségekre 

reflektáló drámairodalom. Antoine mellett ott van Zola, Otto Brahm mellett a Freie Bühnében 

Hauptmann, mindketten műsorukon tudnak tartani, Ibsent, Strindberget, Sztanyiszlavszijnak 

pedig Csehov darabjai jutnak. „Ditrói, a maga erdélyi idealizmusával rögtön magyar stílusról 

kezdett álmodni, s ezt akarta egész életében megvalósítani. Nem gondolt arra az egyre, (…) 

hogy a teljesen egységes, parancsoló nyelvű tragikus játékstílus megteremtésének egyetlen 

alapja az a nemes anyag, amelyet a színpadnak a drámaírótól kell kapnia, s hogy az ilyen 

drámairodalom hiányában csak nagyszerű csatákat lehet nyerni, de nincsenek végleges 

hódítások. Jókai vagy Csiky papirosízű jambusaiból nem lehetséges igazi drámai játékstílust 

kifejleszteni…” 
401
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Ditrói, aki a meiningenizmus és Antoine szellemiségéhez hasonlóan a szerző színházát 

kísérelte meg megvalósítani, azaz, hogy a „a színpadi világ ne mechanikusan alkalmazott 

konvenciók, hanem az adott darab követelményei szerint kerüljön megszervezésre”
402

 az 

útjába kerülő drámai anyag keretein és lehetőségein belül, tehát a Vígszínházban 

leggyakrabban az egyetlen lehetséges út, a szalonnaturalizmus keretein belül igyekezett 

kiteljesedni színházi alkotóművészként. Rendezői eszközeiben Ditrói nem jutott messzire, 

pontosabban a vígszínházi elvárásoknak megfelelő szalonnaturalizmus eszköztárán túl már 

nem sikerült lépnie, ugyanakkor, amikor Antoine-nal kapcsolatban megállapítható, hogy a 

Nemzeti Színházként funkcionáló Odeon élén, „klasszikusrendezéseinek szcenográfiai 

eljárásai a meiningeniek történelmi realizmusán alapultak, a színészi játék viszont a Theatre 

Libre társadalmi realizmusán”,
403

 akkor újra meg kell említenünk Ditrói kolozsvári 

Nemzetijét, ahol Ditrói klasszikusrendezései, Shakespeare ciklusa, vagy Az Ember tragédiája 

hasonló szellemben kerültek színre.  

 

Működésük nagy részében ráadásul hasonló rendezői módszerrel dolgoztak, a hatékony 

munkavégzés érdekében Antoine éppúgy, mint Ditrói, előkészítő rendezőket alkalmaz. „A 

rendezők feladata azonban csak Antoine részletesen vázolt elképzeléseinek kivitelezésére és a 

színészekkel való begyakoroltatására korlátozódott: nem művészként, inkább alkalmazottként 

tevékenykedtek. A bemutatók mögött egy személyben Antoine állt…”
404

  

Antoine a Theatre Libre-ben, majd a róla elnevezett színházban, végül az Odeonban, Ditrói 

pedig Kolozsvárott és a Vígszínházban egy időben válnak rendezővé. Az irodalomból a 

színpad felé szivárgó naturalizmus, illetve a fellendülő polgárosodással együtt járó 

kereskedelmi színházcsinálás nem hagyják, hogy a színpad rendező nélkül maradjon. A 

szervezett összjáték, akár egy Zola adaptációban, akár egy Feydeau bohózatban, valamint a 

színpad elrendezése, berendezése, többé már nem lehet esetleges, olyan külső szemet, sőt 

szemeket kíván, akik a színházi előadást komplex egészként kezelik, nem pedig különálló 

szólók sorozataként, sablonos, újrahasznosítható kétdimenziós terekben. Antoine outsider 

tehetséggel, Ditrói pedig a korábbi rendszer kineveltjeként fog hozzá a színházművészet 

átléptetéséhez a XIX. századból a XX. századba. Ditrói karrierjét és tevékenységét az 

Antoine- féle út felől olvasva, még inkább láthatjuk, hogy Ditrói tradíciói és a régi iskoláktól 
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kapott útravalói, lényegében külső hatások és minták követése nélkül,
405

 egy átélt színészet 

felől érkező impulzus révén miként adtak új lendületet és tartalmat a régi formáknak és 

színházcsinálási elveknek, egyedi progressziója hogyan egyensúlyozott megőrzés és 

megújítás ösvényein. Természetesen, mint igazi művész, színházi formák és stílusok fölött is 

valami gazdagabb és mélyebb színházi törvényben hitt, amit emlékirataiban így összegez: 

 

„A színész értéke, lényege: a lelki tartalom, az érzések igazsága. Hiába az egyszerűség, ha a 

színész nem tudja beleélni magát teljesen az általa személyesített alak lelkivilágába. Ha a 

lobogó szenvedély helyett siránkozik, érzeleg –akár régi stílusban, akár modernül cselekszi 

azt – egyformán hamis. Az igazán jó színész, lelke tüzével, a szenvedélyek igazságával 

magával ragadott a régi formában és magával ragad ma, egyszerűbb stílusával. Melyik 

értékesebb, azon nem érdemes vitázni. (…) Az igazi művészt hódolat illette meg a múltban és 

illeti meg a jelenben. A modern kontár pedig nem ér többet, sőt annyit se, mint a régi 

színfalhasogató. Fiaim, csak előre, játszatok jól, híven, igazsággal. Hogy milyen formában, az 

a ti dolgotok. Ha eggyé forrott lelketek a szereppel így – vagy úgy – én tapsolok.”
406
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Nem fontos, hogy jó legyen, az legyen...Utószó helyett 

 

„Semmiből, a város végén, malmok és gazzal benőtt üres telkek között, úgyszólván percek 

alatt, teremtett valamit, ami a Vígszínházat jelentette, új gárdát, játékstílust, új szellemet és 

végső következésében a magyar drámaírásnak hallatlan föllendülését. Nemcsak új hajléka 

támadt a magyar színpadi művészetnek, a magyar szónak és a magyar kultúrának. Ez több 

volt. Itt kezdődött valami – valami, ami történelmi érvényű, a modern magyar színház 

kezdődött Ditrói Mórral. (…) 

Mi úgy nézünk föl rá, ahogy a tanítvány nézhet Edisonra, vagy az egyszerű polgár a Jókai 

hősére, és most, amikor alighanem újra fordul világunk, és a véres tébolynak tízéves özönvize 

után továbbmegyünk fejlődésünk útján a naturalizmustól a mélyebb, költőibb, tisztultabb 

színház felé, a tanítvány hódolatával és tiszteletével hajtjuk meg zászlónkat az aggastyán előtt, 

aki nekünk, mindnyájunknak mesterünk és örök időkre a magyar színpad egyik 

legjelentékenyebb alakja.” 
407

 

 

Jób, a közvetlen vígszínházi örökös méltatását kommentálva, a Ditrói életút áttekintésének 

befejeztével, az életmű hatásai és Ditrói színháztörténeti jelentősége után kutatva több 

területen vizsgálódhatunk. Mindenekelőtt a magyar színházművészet egészét illetően, újra 

hangsúlyoznunk kell, hogy a színészi átélésre alapuló, a naturalizmus és a realizmus vékony 

határmezsgyéjén ballanszírozó színjáték első és legfontosabb képviselője Ditrói Mór. 

Fővárosi működése arra az időszakra esik, amikor a XIX. század végén, a XX. század elején a 

polgárság az arisztokráciától átveszi a színházat és a fellendülő kapitalizmusnak 

köszönhetően, frissen megszerzett hatalmas vagyonán létrehozza az önreprezentáció új 

területeit, elsősorban a társasági élet központjaként szolgáló fényesen berendezett 

színházépületeket. Igényei pedig főképp a könnyed szórakozás irányába mutatnak. A Ditrói 

által makacsul és következetesen elvárt, belülről motivált színészi megnyilatkozások terepe az 

a Vígszínház, amelynek valós és „verbális” szórakoztató díszletei között és mellett az utókor 

számára el-elhalványult az a reveláció, amit Ditrói játékfelfogása jelentett, a nehézkesen 

deklamáló „régi” iskolával szemben.  

 

Ditrói vígszínházi eredményei és működése jelentették azonban az alapot ahhoz, hogy egy 

számára még nem elérhető, de legalábbis reprezentatívan nem felmutatható drámairodalom 
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Jób Dániel Vígszínházát, a megtartott szórakoztató profil mellett O’Neill, Ibsen, Pirandello és 

Csehov színházává is tegye. A Csehov fonalat folytatva; a Jób előadások egyszerre a miliőre 

és a bensőséges játékra épülő rendezéseit, mentik át az 50-es években Hegedűs Tibor 

előadásai, például a Sirály (1956), hogy aztán a 70-es években Horvai István emblematikus 

rendezései révén a szerző felkavaró kortársként jelentkezzen újra a Vígszínház színpadán, 

Horvai Csehovjai pedig kétségkívül erős hatást gyakorolnak majd a 80-as, 90-es évek 

művészszínházaiban megjelent előadásokra.  

Ditrói annak az úttörő generációnak a magyarországi képviselője, aki többek között a fent 

vázolt folyamat elindulását döntő módon elősegítette. Jób tisztelgése szinte szó szerint 

egybecseng Bárdos Artúr szavaival, aki a Nyugat hasábjain méltatta ennek a generáció egy 

másik alakjának, Otto Brahmnak munkásságát: 

„A forradalmi értékeket, melyeket Brahm hozott, már régen túlhaladta az idő. (…)De e 

forradalom megifjító ereje nélkül nem jutottunk volna el a ma mutatkozó konklúziókhoz. A 

naturalisztikus színpad fanatikus igazsága nélkül nem jutottunk volna el a ma és még inkább a 

holnap művészi igazságához.” 
408

 

 

Ditrói színházvezetői erényei alapvetően két színház élén érvényesültek, Kolozsvári Nemzeti 

Színház és a Vígszínház. Színháztörténetünk máig egyetlen olyan alakja, aki a „Nemzetit” és a 

„Víget” is igazgatta, a XIX. század és a XX. század fordulóján két teljesen különböző profilú 

intézményben tudott megfelelni a kortárs kihívásoknak, vitte színházait nagy nézettséggel és 

tett eleget komoly színházi tehetséggel a különböző elvárásoknak. Elsősorban azért, mert 

művészi ambícióit, eréllyel képviselt törekvéseit többnyire sikerült harmóniába hoznia 

Kolozsvárt és Pesten is az adott közönség tiszteletével és megbecsülésével. Francia 

vígjátékkal szórakoztatott a Szamos parti Nemzetiben és az első adandó alkalommal, 

történelmi tragédiával ébresztgette a lipótvárosi publikumot a nagykörúton. Mindkét 

állomáshelyén bőségesen áldozott az álmaiból is azért, hogy megtartsa színházaiban a nézőt, 

és ragaszkodjon ahhoz az általa le nem írt, de életművéből világosan kiolvasható alapelvhez, 

miszerint közönség nélkül nincs színház. A legmerészebb, a leghazafiasabb, a legmodernebb 

vagy a legköltőibb színházi gesztusok sem érvényesülnek, ha tartósan üres házak előtt játszik 

a színház. A színházi üzletre legkockázatosabb vállalkozásai, a kolozsvári Shakespeare és a 

vígszínházi magyar ciklus, mindezen elvek mellett a magyar színháztörténet legtermékenyebb 

akciói között kell, hogy elfoglalják helyüket, különösen a magyar ciklus, amely a kortárs 
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magyar drámairodalom felvirágoztatására tett revelatív kísérletként értékelhető. Kolozsvári 

magyar ciklusa sikeres volt, ám valójában elszigetelt, vígszínházi magyar ciklusa kevésbé 

sikeres, de a „polgárság által átvett színházba” mégis behozta a magyar írókat és 

tulajdonképpen ott is tartotta változó intenzitással egészen napjainkig. 

 

Ditrói munkásságának figyelemreméltó paradoxonja ugyanakkor az, hogy miközben az 

értékes irodalmi alapanyag utáni keresésnek szentelte működésének jelentős részét, valójában 

és többnyire értékes drámák, szövegek nélkül hajtotta végre színházművészeti újításait. Ditrói 

színházi gondolkodását az első fejezetben részletezett Rossi-féle játékélmény öntudatlanul is 

kilépteti, a szöveget elsőrangúként kezelő, a színházat csupán az irodalom látványos, vagy 

kevésbé látványos vizuális jelek között létrejövő hangos felmondásának tekintő kánonból. A 

játékmód, a színészi ábrázolás mikéntje fontosabbá válik, mint maga a szöveg, a játszott, 

megélt, átélt, szituáció és a színészi akció jelenidejűségének az értéke a közvetített drámai 

anyag elé képes lépni, ha a drámai anyagtól keveset, felszíneset várhatunk. Mert drámai 

anyagnak azért lennie kell, a Ditrói korszaktól még időben távol esnek azok a kísérletek, 

amelyek szöveg mindenhatósága nélkül is el tudják képzelni a színházi eseményt, de mégis, 

az a színházi fordulat, amivel Ditrói és természetesen európai kortársai, a színész játékára 

fókuszálnak, előkészíti a dramatikus szövegeket is mellőzni kész színház megjelenését.  

 

A színész, és az „egyénisége, ami legfőbb érték” játssza a főszerepet Ditrói színházrendezői 

életművében. Nem hozott lényegesebb megújulást rendezőként annál, minthogy a bravúrosan 

megszervezett, elrendezett összjátékokban, történelmi tömegjelenetekben, vagy épp egy 

fülledt hálószobaképben, kopott, festett függönyök előtt, vagy gazdag naturalizmussal 

berendezett aprólékos díszletekben makacsul a színész egyéniségét és az általa játszott alak 

igazságát kereste. Nincsenek tanulmánykötetei, elemzései, nincs saját munkájára reflektáló 

elméletgyűjtemény, kidolgozott módszer. Emlékiratai és a dolgozatban felkutatott források 

mellet anekdoták vannak, elhullott és megtalált színházi mondatok vannak. 

 

„Jób Dániel mindent a színészi ösztönre, a színész egyéniségére és megérzésére bízott, volt 

egy örökké érvényes, hatalmas mondása rendezés közben, talán az elődjétől örökölhette, így 

szólt: Nem fontos, hogy jó legyen, AZ legyen…!”
409

 

 

                                                      
409

 Interjú Bárdy Györggyel Jób Dánielről 2009. március 22-én. 



179 

 

Annak lenni. Talán az elődöknek, Ditróinak a távoli intése és instrukciója az, ami a róla szóló 

írás színész szerzőjének, a gyakorlatban megélt mai, vígszínházi mindennapokban - ezen 

sorok gépelése közben is közelgő jelenésre várva, ma este épp az igazságot felismerő, de 

gyávaságától és a hatalomtól való függése miatt lépni képtelen Pilátusként A Mester és 

Margaritában
410

 - érvényes és fontos útravaló. Mert bármilyen rendezői megközelítést, vagy 

épp annak a hiányát, felkínált formákat és képzelt kereteket a gyakorló színész, az „ébren 

álmodó komédiás”, saját belső szándékainak a tisztázásával, közlésvágyával és 

személyiségének tétre menő játékban való feloldásával, igaz, színházilag mindig értékes 

tartalommal tölthet meg.  
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http://epiteszforum.hu/ordasi-zsuzsa-szinhazepulet-sorozatgyartas utolsó letöltés: 2015. 

február 1. 

 

 

 

Kerényi Ferenc: A színház, mint társas életi színtér a 19. századi Budapesten. 

http://bfl.archivportal.hu/id-859-kerenyi_ferenc_szinhaz_mint.html utolsó letöltés: 2015. 

február 1. 

 

Ítél a Balaton, rendezte: Fejős Pál (1933) 

https://www.youtube.com/watch?v=TmhxPqZmjVQ utolsó letöltés: 2014. február 5. 

 

 

 

Interjú Bárdy Györggyel Jób Dánielről 2009. március 22-én. 

Interjú Ditrói Tamással, Ditrói Mór unokájával 2012. április 23-án. 

Interjú Mészöly Gáborral, Ditrói dédunokájával 2012. május 11-én. 
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Ditrói Mór, a Vígszínház első igazgatója, Kolozsvárról szerződtetett fiatal társulatával 

sikeressé tette a Vígszínházat, új színjátszási stílust hozott a magyar színpadokra, 

elszegényedve, trafikosként hal meg, aggastyán korában. 

 

Talán ez a pár lexikális információ kering róla a magyar színházi közbeszédben. Néhány 

színházi, sőt vígszínházi beszélgetés, téves hivatkozás arról győz meg, hogy bizony néha még 

ennyi sem… 

 

Amikor a Színház –és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolájának hivatalos disszertációs 

témakiírásai között megjelent Ditrói Mór magyar színházművészetben betöltött szerepének a 

tárgyalása és feldolgozása, korábbi Vígszínházzal kapcsolatos tanulmányaim és kutatásaim 

mintegy folytatásaként (Pannon Egyetem Színháztudományi Tanszék MA 2009.), meg kellett 

ragadnom a lehetőséget, hogy részletesen foglalkozzak az elfeledett és talán nem a megfelelő 

helyi értéken kezelt Ditrói életművel. Színházi pályafutásának részletes feldolgozására 

mindeddig nem történt kísérlet, eltekintve egy sok tanulsággal és anekdotával szolgáló, remek 

forrásokat tartalmazó értékes tanulmánytól, melyet Ditrói Mór unokájának férje, Mészöly 

Tibor, dramaturg, színházigazgató írt,
411

 ám ennek a munkának is döntően csak Ditrói 

vígszínházi évei és általában a vígszínházi működés áll a homlokterében.  

 

Ditrói Mór számomra a naturalista és realista színjátszás magyar meghonosítójaként, illetve a 

XIX. század romantikus színházeszménye és a XX. század modern, polgári színháza közötti 

átmenet kulcsfigurájaként egyaránt jelentős. Olyan színházvezető volt, aki úgy tudott 

előremutató minőséget képviselni a színpadon – nem pusztán megkérdőjelezve, hanem 

felhasználva a múlt színházi tapasztalatait - hogy közben nem vesztett, hanem nyert 

közönséget; a magyar színházművészet egészét érintő színházi újításai és megőrzései, nem 

perifériára szoruló, vagy a perifériát tudatosan választó színházi közegekben, formációkban, 

hanem jelentős, széles tömegeknek játszó színházakban, a Kolozsvári Nemzeti Színházban és 

a budapesti Vígszínházban artikulálódtak. Mindezek fényében azt állítom, hogy Ditrói 

színházi játékstílust befolyásoló hatása és egész színházi működése különösen érvényes és 

kihagyhatatlan viszonyítási pont a magyar színháztörténetet kutatók és olvasók számára. 

 

                                                      
411

 Mészöly Tibor: Színház a század küszöbén. Budapest, Múzsák Közművelődési Kiadó, 1986. 



192 

 

Ditrói biográfiám alapvetően pozitivista szemléletű színháztörténet, de mégis egy kiválasztott 

mikro-történet, amely saját kereteit kijelölve, egy figyelemreméltó magyar színházi pályaív 

bemutatásán keresztül kívánja gazdagítani a XIX. –XX. századi magyar makro-

színháztörténetet. Írásom időrendben haladva, Ditrói Mór ránk maradt emlékiratait
412

 

sorvezetőül használva, annak egyfajta szoros olvasásával, kommentálásával és az olvasásból 

kibomló önálló esszéken keresztül kívánja elmesélni a Ditrói történetet.  

 

Részletesen foglalkozom Ditrói kolozsvári gyökereivel, családi hátterével. Bemutatom Ditrói 

Mórt a színészt, aki Paulay Ede tanítványként számos lépcsőfokát megjárja a XIX. századi 

magyar vidéki színházi életnek, hogy aztán egyre nyilvánvalóbb ambíciója, a rendezés és 

színházigazgatás felé terelje őt. Igyekszem feltérképezni az őt ért hatásokat; hogyan alakította 

művészi attitűdjét mestere Paulay Ede, a vidék első számú és legrátermettebb igazgatója 

Krecsányi Ignác, egy Ernesto Rossi-féle Othello alakítás vagy akár feleségének, az 1800-as 

évek végének legjelentősebb vidéki színésznőjének, Eibenschütz Marinak a színpadi játéka. 

 

Kiemelten foglalkozom Ditrói Mórral, mint a Kolozsvári Nemzeti Színház igazgatójával 

(1887-1895). Elemzem színháza társulati összetételét, műsorpolitikáját, színháztörténeti 

jelentőségű magyar dráma ciklusát és Shakespeare ciklusát. Hogyan adott új értelmet a 

hagyományaira méltán büszke kolozsvári színházban a nemzeti színházi funkciónak, hogyan 

teremtett rendet a színházi próbán, a színpadon és a színészek fejében is, hogyan vált igazi 

színésznevelő pedagógussá. Ditrói Mór a kolozsvári Nemzeti Színház élén teljes jogkörrel 

rendelkező igazgató. Legfőbb támogatója a kolozsvári közönség, valamint pártfogója, néha 

névleg felettese, néha legfőbb ellenlábasa az erdélyi arisztokrácia; a dolgozat vizsgálja Ditrói 

színháza és a korabeli erdélyi társadalom viszonyát is. 

 

Ditrói Mór színháztörténetünkben eddig az egyetlen igazgató, aki Nemzeti Színházat és 

Vígszínházat is igazgatott. Hogyan menti át Ditrói Mór nemzeti színházi ambícióját egy 

független, pénzügyi vállalkozásként induló teátrum élére? Pontosabban művészeti igazgatói 

posztjára, mert Ditrói a Vígszínházban beosztott; szerződtetési, szereposztási jogköre gyakran 

korlátozott, műsorpolitikai kérdésekben nem feltétlenül ő a meghatározó tényező. A dolgozat 

Ditrói vígszínházi periódusát, a lehetőségei és az ambíciói között feszülő ellentét felől 

vizsgálja. Ráfókuszálok, hogyan érvényesítette a franciás vígjátékok, bohózatok színpadán a 

                                                      
412

 Ditrói Mór: Komédiások. Budapest, Közlekedési Nyomda, 1929. 



193 

 

magyar színházakban addig ennyire egységesen és konzekvensen sehol elő nem forduló 

naturalista, helyenként a lélektani realizmus felé mutató színészi megnyilatkozást, milyen 

rendezői módszerrel alakította a vígszínházi összjátékot. Miként valósította meg legendás 

társulata élén kolozsvári álmait, miközben a fővárosi közönséget szórakoztatta? Külön 

fejezetben foglalkozom az általa alapított vígszínházi színésziskolával is. 

 

Külön fejezetben vizsgálom a magyar színháztörténetben évtizedek óta használt vígszínházi 

stílus fogalmat, mennyire és mily módon köthető Ditrói játékstílusbeli forradalmához, milyen 

további tényezők alakították. 

 

Ditrói Mór vígszínházi távozásától a haláláig tartó időszak (1917-1945) még színházi 

anekdoták szintjén is majdnem teljesen a homályba vész. Sajtó és levéltöredékek, családi 

visszaemlékezések és dokumentumok segítségével igyekszem rekonstruálni Ditrói Mór 

életművének szakmai és magánéleti lecsengéseit egyaránt. 

 

Önálló tanulmányban vizsgálom Ditrói helyét egy kortárs európai színház térképen.   

Ditrói Mór nevéhez fűződik a 19. század végi meiningenizmus Szamos parti változata.
413

 

Ditrói Mór valóban azt cselekedte meg Magyarországon, amit Sztanyiszlavszkij 

Moszkvában.
414

 

Ditrói valami brutális ihletettséggel, elsőnek kezdte irtani a hamis teatralizmust.
415

  

 

Követ-e Ditrói tudatosan iskolát, irányzatot? Melyik fenti idézet illik leginkább Ditrói 

színházára? A fejezetben rövid történeti megközelítések után és mellett, Ditróit és a korszakok 

emblematikus alkotóit, időnként egymással párbeszédbe hozva keresem a lehetséges 

válaszokat a kérdésekre. 

 

Dolgozatom végén egy hatástanulmányban, hangsúlyozottan a közelmúlt és a jelen felől 

vizsgálom a Ditrói életművet, az hogyan él ma tovább, hogyan hatott ösztönzőleg a következő 

vígszínházi generációk alkotóira, de az egész magyar színházművészetre. Különösen 

fontosnak tartom a tanulmányban aláhúzni Ditrói színházvezetői erényei közül azt, hogy 

mindkét fő állomáshelyén bőségesen áldozott az álmaiból is azért, hogy megtartsa 
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színházaiban a nézőt, és ragaszkodjon ahhoz az általa le nem írt, de életművéből világosan 

kiolvasható alapelvhez, miszerint közönség nélkül nincs színház, a legmerészebb, a 

leghazafiasabb, a legmodernebb vagy a legköltőibb színházi gesztusok sem érvényesülnek, ha 

tartósan üres házak előtt játszik a színház. 

 

Mindezek mellett eltökélten kerestem emberi alakját is a színháztörténet sorai között. Az 

elmúlt évek napi színházcsinálói gyakorlata melletti színháztörténet kutatás olyan 

tapasztalatokkal és tanulságokkal is ajándékozott meg, melyek alapján szívből remélem, hogy 

Ditrói Mórral egy kivételes és elhivatott művészember avatódik az olvasó közelibb 

ismerősévé e dolgozat által. 

 

 

 

 


