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Néhány évvel ezelőtt egy színésznő ismerősöm elpanaszolta, hogy szín-
háza vendégszereplésekor az egyes vajdasági városokban, községekben elő-
adásaikat gyakran fogadja ürességtől kongó nézőtér, s ez az érdektelenség 
kedvét szegi még a legderűlátóbb kollégáinak is, hiszen a színház és a közön-
ség kommunikációja nélkül a színházi előadás légüres térbe kerül, a színészek 
munkája értelmetlenné válik a publikum visszajelzése nélkül. Ismerősöm ezt 
annál inkább sérelmezte, miután ugyanakkor a budapesti esztrádműsorok 
alkalmából ugyanezekben a városokban, községekben zsúfolásig megtelnek 
a nézőterek, s ezt a tényt nem indokolja minden esetben a minőség mint 
egyedüli és kizárólagos kategória. Akkori beszélgetésünk a ténymegállapítás-
nál nem jutott tovább, hiszen nem is juthatott. Mindez akkor jutott eszembe, 
amikor a Zentai Ellenőr 1883-ik évi számait lapozgattam elkövetkező szín-
háztörténeti munkámhoz való adatgyűjtés céljából. Lám, a hagyományok 
hatása, továbbélése mennyire érezhető még ma is, állapítottam meg magam-
ban. Sajnos, ez alkalommal egy kevésbé dicséretes hagyomány továbbéléséről 
van szó. De talán térjünk vissza a Zentai Ellenőr 1883-ik évi 16. és 17. 
számaihoz. 

Egy előzetes színházi jelentésben arról olvashatunk, hogy Hegyi Gyula 
jól szervezett társulata Ó-Becséről Zentára érkezik, s április 28-án kezdi meg 
a vendégszereplést. Ez a hír április 22-én jelent meg, aztán június 3-ig 
mintha nyoma veszett volna Hegyi Gyuláéknak. Már azt hittem, az igazgató 
meggondolta magát, és végül nem jött el Zentára, vagy azért, mert Ó-Becsén 
nagy volt az érdeklődés, és meghosszabította az ottani idényt, vagy pedig 
azért, mert egy másik város, község kecsegtetőbb ajánlatát fogadta el. Az 
ehhez hasonló jelenségek gyakoriak voltak a múlt században, a zentaiakkal 
is többször előfordult, s a városi Tanács által kiválasztott társulat végül 
is elállt a vendégszerepléstől, miután az összegyűjtött bérletek mellett más 
anyagi támogatást nem biztosított a város az ideérkező vándorszínészeknek. 
Hegyi Gyuláék esetében, mint hamarosan kiderült, nem erről volt szó, ugyanis 
a jelzett hetilap tárcarovatában „Színészet" címen felfedeztem a „d" alá-
írású színházi tudósítást, melynek végén grafitceruzával beírt név állott: 
Dudás István. Feltételezhető, hogy az ő tolla örökítette meg azt az áldatlan 
állapotot, mely a Zentán 1883-ban, de később is, vendégszereplő vidéki 
vándortársulat fogadtatására derít fényt. 
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A cikkíró-elöljáróban elmondja: május közepe táján a Gambrinushoz 
címzett sörcsarnok udvarán Reitmann Ferenc, a Zentai Ellenőr felelős szer-
kesztője egy rózsaszínű papírszeletet nyomott a markába, melyen ez állt: 
"Zentai Ellenőr. Érvényes az egész szini idényre, körszék 20. szám. Hegyi 
Gyula színigazgató", „ d " ebből, amint írja, arra következtetett, hogy a szer-
kesztő ily módon kérte fel: referáljon lapjában a színházi előadásokról. 

Hegyi Gyula társulata „a Gerber Jaksa által emeltetett jókora fabódéban" 
játszott, s „ d " harmincad, negyvened, ritkábban ötvened magával nézte végig 
estéről estére az előadásokat, mert 1883-ban Zentán ennyien voltak azok, 
„a kik érezve a színművészet nyújtotta kellemes szórakozás élvezetének szük-
ségét, az előadásokat látogatni jónak találták." 

A rózsaszínű papírszelet tulajdonosát a fabódé „ürességtől kongó öblös 
háttere" arra emlékeztette, hogy Zentán még mindig „hazátlan, árva s koldus 
egy személyben" az idevetődő „nemzet napszámosa". Az is eszébe jutott, 
hogy az elmúlt évben Aradi Gerő elsőrendű szereplőkből álló társulata sem 
vonzotta a zentai közönséget. A jobb sorsra érdemes igazgató óriási deficittel 
távozott a városból. 

Ebben a cikkben „ d " megpróbálta megválaszolni azt a kérdést: mi 
lehet az oka annak, hogy polgártársai nem lelkesednek a színházi előadásokért. 
Elöljáróban megállapította, hogy olcsó a közlekedés, és a zentai potenciális 
színházlátogató gyakran utazik Budapestre. A kereskedők bevásárlás, adósság-
törlesztés, egyéb üzleti ügyeik rendezése céljából több időt töltenek a főváros-
ban, a tisztviselők községi- vagy magánügyben kilincselnek a miniszteri 
előszobákban, az ügyvédek a felsőbb bíróságoknál szorgalmazzák pereiket, 
természetesen klienseik számlájára, a gazdák díszküldöttségek tagjaiként kép-
viselik a várost a városi pénztár számlájára, a katonasorban lévő fiatalemberek 
hónapokig Pesten tartózkodnak, hogy kibújjanak a katonai kötelezettségek 
alól, s ezer más okot, ürügyet talál a jó zentai polgár a fővárosba való utazásra, 
melyek közé a ruhacsináltatás, „virágbukét megrendelés" is oda tartozik, 
sőt, írja „ d " : „podvás fogainkat sem merjük az itteni borbélyok kezeire bízni, 
hanem egyetemi tanárokat keresünk fel azok kihúzattására". S ha már Buda-
pesten vannak ezek a jó zentai polgárok, mi sem természetesebb, mint hogy 
az esti óráikat a színházban töltik, élvezik az országos hírű művészek játékát. 
Ezért van az, hogy a Törökbecséről, Kikindáról, Újvidékről, Becskerekről, 
Szabadkáról ideérkező truppokra „oda se bojszin"-tanak, hisz előadásuk meg-
tekintése ízlésficamot idézne elő az országot, világot járt „finyás ízlésű" 
úri közönségnél, s ezért inkább lefekszik este hétkor, csakhogy ne kelljen 
színházba mennie. Közönye azonban rögtön fölenged, ha Zentára érkezik 
„Anton Zrenner aus Budapest", aki magával hozza Fesche Fáni kisasszonyt, 
az országos hírű szopránénekesnőt, magával hoz továbbá egy három mázsás 
szőke amazont, két melofonistát és egy gombostűnyelő bécsi németet; akkor 
aztán van közönség, százával tódul össze a helybeli „intelligencia", s csak 
úgy lesi a zagyvánál zagyvább, arcpirító dallamokat az előadó „zenger- mű-
vészek" ajkairól. 

S miközben „ d " a zentai közönség közömbösségét, résztvétlenségét 
ostorozza, nem feledkezik meg az érem másik oldaláról sem: az ideérkező 
vándortársulatokról. Zentát csak a nyári évadban ejti útjába egy-egy színész-
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trupp, mert télen minden valamire való igazgató a nagyobb városokat választja 
állomáshelyül, melyekben négy, öt esetleg hat hónapig tartó színiidényre van 
lehetőség, és ahol a szubvenció kérdése is meg van oldva. Az ilyen jóhírü 
társulat csak tavasszal nyúl a vándorbothoz, hogy a Zentához hasonló kisebb 
városokat felkeresse, miközben a virágvasárnap táján esedékes társulattobo-
rozás, társulatszervezés jelenti a legfőbb gondot, valamint az új darabok 
beszerzése és színrevitele. Az áldatlan helyzetet tovább bonyolítja „ d " sze-
rint az is, hogy Zenta csak akkor jut az igazgató eszébe, ha máshová nem 
mehet nagy nehezen összeverbuvált társulatával. Nagy falragaszokon hirdeti az 
előadásokat, kéri a közönség pártfogását miközben „kéz alatt füt-fát kikérdez", 
vajon kitől lehetne 200/300 forintot kölcsönözni, mely összeg nélkül „dráma, 
operett, vígjáték és színmű társulata" „a jelenlegi állomásából ki sem moz-
dulhat". Ha megjelennek a falragaszok, a cikkíró biztos abban, hogy X.Y. 
igazgató már mindenét elzálogosította, s Zentán akarja magát 15-—18 tagra 
leapadt társulatával „regressálni". 

Az előzetes színházi jelentés 40—50 tagról, jónevű énekesekről, fényes 
jelmezekről ad hírt, de „ d " tudja, hogy „az operett Veprováczon karmesteres-
tül megszökött, az énekesnővel a színigazgató Zentán már csak levelezésben 
áll, a ruhatár pedig még Gajdobrán el lett zálogosítva". Fel is teszi a kérdést: 
mit kezdhet az ilyen társulattal az a zentai közönség, melynek még „andungja" 
sincs arról, hogy vajon miféle fán terem az a drámai művészet. Nem mellékes 
körülmény az sem, hogy a magyar társulatokban ritka a békés egyetértés, 
s Zentának külön „privát pech"-je van, mert az ideérkező együttes tíz szí-
nésze közül kilenc egymással épp ebben a városban kap hajba, minek követ-
keztében nagy lesz a felfordulás, állandó botrányok szemtanúja a közönség, 
dolga akad még az ügyvédnek is, mindennapossá válik a „közönség kapaci-
tálása". A komédiát nem a színpadon produkáják a színészek, hanem az 
életben, deprimáló légkört és látványt teremtve, minek eredménye a könyör-
adomány és a kéregetés. Ilyen körülmények között nem csoda, hogy a zen-
taiak alig várják, hogy „a nemzet ilyentén fajtájú napszámosaitól" mielőbb 
megszabaduljanak. 

S miközben már több mint tíz éve az illetékesek arra a kérdésre igyekez-
tek választ kapni, hogyan lehetne a vándortársulatok pénzelését és státusát 
megoldani, hogy megtalálják az őket megillető helyet a társadalomban, a 
közönség a „nemzet napszámosaidnak nívótlan tevékenységével indokolta 
távolmaradását a nézőtérről, Thália papjai és papnői pedig a közönség nem-
törődömségével igyekeztek magyarázatot adni arra vonatkozóan, hogy miért 
gyatrák, silányak színpadi produkcióik. 
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