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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 átfogó 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 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. 
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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
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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 
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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.
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Ditrói Mór valóban azt cselekedte meg Magyarországon, amit Sztanyiszlavszkij Moszkvában.
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Ditrói valami brutális ihletettséggel, elsőnek kezdte irtani a hamis teatralizmust.
5
  

 

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 

színházaiban a nézőt, és ragaszkodjon ahhoz az általa le nem írt, de életművéből világosan 
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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. 

 


