
A sop ro ni né met szí né szet tör té ne té nek és fej lô -
dé sé nek rész le tes vizs gá la ta Vat ter Ilo na Ge -
schich te der Öden bur ger deuts chen Schaus piel -

kunst bis 1841 (A sop ro ni né met szín ját szás tör té -
ne te 1841-ig) cí mû, 1927-ben meg je lent mun ká -
já val vé get ér. Ha bár a né met szí né szet leg fon to sabb 
ese mé nyeit a ma gyar szín ház tör té ne té vel fog lal ko -
zó ma gyar szer zôk mû vei ben is meg ta lál hat juk, a 
né met szín ház szem pont já ból nem le het eze ket a 
for rá so kat el fo gu lat la nul ke zel ni. Csat kai End re és 
Kug ler Ala jos mû vei bôl nem min den eset ben sza -
bad messze me nô vég kö vet kez te té se ket le von ni, hi -
szen mind két mû olyan idô szak ban ke let ke zett, 
ami kor a tu do má nyos élet szín te rén is a ma gyar ér -
de kek ke rül tek elô tér be. 

Mun kám az 1841–1905 kö zé esô né met szín -
mû vé szet leg fon to sabb ese mé nyeit tár gyal ja, melyet 
az ál lan dó sop ro ni né met szín ház utol só kor sza ká -
nak te kint he tünk. Az em lí tett idô szak ban a 19. szá -
zad szá mos is mert szí né sze és szín igaz ga tó ja is tevé -
keny ke dett az egyik fény ko rát élô né met szín ház -
ban, mely nek azon ban ku dar cok so ro za tát is át kel -
lett vé szel nie. Alfred Cavar te vé keny sé ge kü lö nös 
hang súlyt kap eb ben mun ká ban. 1884–1887-ig a 
sop ro ni szín ház igaz ga tó ja ként jól szer ve zett tár su -
la tá val és min den igényt kielé gí tô re per toár ja révén 
gyors si ke re ket ért el a vá ros ban. Mun ká ját nem -
 csak a né met, ha nem a ma gyar kö zön ség is elis mer -
te. Cavar te vé keny sé ge más ok ból is em lí tést ér de -
mel: igaz ga tó sá ga alatt, 1885-ben ugyanis a sop ro -
ni né met szín ház tör té ne té ben el sô al ka lom mal 
nyitot tak meg hi va ta los ma gyar éva dot. Eb ben a 
po li ti kai be fo lyás nak is nagy sze re pe volt, me lyekre 
szin tén ki té rek a to váb biak ban. 

A dol go zat el sô sor ban pri mer for rá sok fel dol -
go zá sá val ké szült, eb ben az ér te lem ben em pi ri kus 
ku ta tá si mód szer ered mé nyeit tük rö zi. A pri mer 
for rá sok kö zött min de nekelôtt a kor he lyi ve ze tô 
na pi lap ját, az Oedenburger Zei tun got kell megem lí -
te ni. E lap szín há zi elôadá sok ról szó ló be szá mo lói 
a The a ter kunst und Li te ra tur (Szín mû vé szet és iro -
da lom) cím szó alatt vol tak ol vas ha tók, a kri ti kák 
kü lön bö zô ter je de lem ben, rend sze res idô kö zön -
ként je len tek meg. Az Oedenburger Zeitung szín házi 
be szá mo lói a da ra bok rész le tes leírá sát ad ták, egy -
ben az elôadá sok ap róbb kü lön le ges sé geit is meg -
vi lá gí tot ták. 

A ku ta tás ered mé nyeit két nagy rész tár gyal ja. 
Az el sô fe je zet, me lyet té nyek gyûj te mé nyé nek is 
te kint he tünk, rö vi den és tö mö ren a né met szín mû -
vé szet utol só idô sza kát fog lal ja össze.1 A má so dik fe -
je zet Alfred Cavar szín igaz ga tó te vé keny sé gét vizs -
gál ja. Ugyanitt kap he lyet a jó té kony sá gi elôadások, 
és a sop ro ni szín ház ven dég szí né szei nek be mu ta -
tá sa is. Vé gül az 1884–87 kö zöt ti idô szak né met 
nyel vû mû sor ter vei, va la mint a po li ti ká nak a kultu -
rá lis élet re gya ko rolt ha tá sa ke rül nek be mu ta tásra.  

 
A sop ro ni né met szín ház rö vid tör té ne te  

1841–1905 kö zött 
 

H a a sop ro ni né met szín ház tör té ne tét felosz -
ta nánk, ak kor az utol só em lí tés re mél tó pe -
rió dus az 1841–1905-re esô idô szak len ne. 

Az új szín ház épü let 1841-ben ün ne pé lyes ke re tek 
kö zött ke rült átadás ra, mely egé szen 1909-ig a vá -
ro si és vi dé ki szín mû vé szet köz pont ja ként szol -
gált.2 A szín há zat az is mert bé csi épí tész, Franz 
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1 Az el sô fe je zet ben a sop ro ni szín ház zal fog lal ko zó ma gyar szer zôk nagy részt fel dol go zott, de pri mer for rá sok alap ján a 
szer zô ál tal új ra el lenôr zött ered mé nyei ke rül nek be mu ta tás ra.  

2 Gart ner (1941) A sop ro ni szín ház és szí né szet tör té ne te. 23.
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Lössl ter vei alap ján ké szí tet ték, ô ter vez te a bel sô 
ter me ket, va la mint ezek be ren de zé seit is. Az épü -
let az ak ko ri stí lus irány zat nak meg fe le lôen klasszi -
cis ta stí lus ban épült. Em lí tés re mél tóak a gö rög is -
ten nôt, Apol lót és a szín mû vé szet két mú zsá ját áb -
rá zo ló szob rok, me lyek a fô be já rat fe lett kap tak 
he lyet.3 

A meg nyi tót ha tal mas pom pa övez te. Er re az 
al ka lom ra Bel li ni Nor ma cí mû mû vét tûz ték mû -
sorra, a nyi tó be szé det az is mert oszt rák író, Sa phir 
tartot ta, a meg hí vot tak kö zött pe dig az is mert ma -
gyar gróf, Szé che nyi Ist ván is he lyet ka pott.4 Az 
1841-es évad ban 4 hó nap alatt 22 ope rát ad tak 
elô, töb bek kö zött is me ret len ze nei szer zôk tôl ke -
rült be mu ta tás ra a Don Car los (Schil ler) és az Eg -
mont (Goe the).5 1842 ôszén a sop ro ni kö zön ség 
szá má ra mindad dig szo kat lan elôadá sok is be mu -
ta tás ra ke rül tek. A qu ad lie bet nek ne ve zett da ra bok 
rö vid el be szé lé se ket és klasszi kus éne ke ket tar tal -
maz tak. Mi vel azon ban a kö zön ség erô sen kri ti -
zál ta az unal mas re per toárt, 1843 ta va szán 20 új 
szín da ra bot mu tat tak be. Töb bek kö zött Schil ler 
Tell Vil mo sát és a Wal len stein ha lá lát, Cal de rón Az 
élet álom, va la mint Shakes peare A mak ran cos hölgy 
cí mû da rab ját.  

A szín ház bér lô je 1843-ig Po korny szín igaz gató 
volt, aki Po zsony ban, Bécs ben (az úgy ne ve zett Josef -
stadt ban), és Ba den ben is fel lé pett tár su la tával.6 Ez 
idô tájt Sop ron ban nem mû kö dött ön ál ló ope ra tár -
sa ság, Po zsony vá ro sá val azon ban 32 ze nész bôl álló 
tár sa sá got fog lal koz tat tak. Az 1846/47-es évad ban 
a szín ház ne héz hely zet be ke rült.7 Roll szín igaz -
gató ve ze té se alatt a jól mû kö dô vi dé ki szín ház kis -
vá rosi szín pad dá deg ra dá ló dott, lany ha ér dek lô -
dést kelt ve. Mi vel a szín ház ban nem mû kö dött ope -
ra tár sa ság, a vá ros nak tel jes mér ték ben nél kü löz -
nie kel lett a ze nei elôadá so kat. He lyi vo nat ko zá sa 
miatt ezen idô szak egyet len em lí tés re mél tó da rab -
ja Bin der Die Ku ru tzen von Öden burg (A sop ro ni ku -
ru cok) cí mû mû ve volt.8 

Az új igaz ga tó, Phi lip Kottaun tár su la ta re ményt 
adott ar ra, hogy a szín vo na las sop ro ni szín mû vé -
szet új ra élet re kel: hosszú idôn ke resz tül nagy lá -
to ga tott ság nak ör ven dô ope ra e lô a dá so król gon dos -
ko dott. Kottaun a sop ro ni szín ház tör té ne tét sokáig 
meg ha tá roz ta. Ô ma ga szim pa ti zált a ma gyar nép -
pel, en nek bi zo nyí té kául az 1848-as sza bad ság harc 
ide jén be lé pett a Ma gyar Nem ze ti Gár dá ba. Így e 
pe rió dus ban több ma gyar da ra bot be mu tat tak, to -
váb bá olya no kat is, mely ben a sza bad ság ér zé se ju -
tott ki fe je zés re, mint pél dául Kör ner Zrí nyi je vagy 
Nest roy Frei heit in Kräh win kel (Sza bad ság Mu csán). 

Kottaun in kább ren de zô volt, mint szí nész, ezért 
kü lö nö sen nagy hang súlyt fek te tett a dísz let re. Az 
ope ra e lô a dá so kat is tö ké le tes és le nyû gö zô dísz let -
tel lát ta el. Az új igaz ga tó fô ként a kö zön ség szó ra -
koz ta tá sát tar tot ta fon tos nak, így a ne ve lô cél zat hát -
tér be szo rult. Te vé keny sé ge alatt szá mos ope rát vitt 
szín pad ra, pél dául Bal fe Ci gány lány, Bel li ni Norma.9 
Az egész idô szak az ope ra e lô a dá sok je gyé ben telt, 
en nek kö vet kez té ben klasszi kus da ra bo kat csak rit -
kán ad tak elô. Ki vé telt ké pez tek a kö vet ke zô da ra -
bok: Cal de rón Es ist schlim mer als es war (Rosszabb, 
mint volt), va la mint Schil ler Ha ra miák, il let ve Stuart 
Ma ri a.10 Sop ron ban elô ször 1849. no vem ber 28-án 
mu tat ták be Goe the Faust ját, 1849. de cem be ré ben 
Heb bel Ju dit ját. Az 1851/52-es évad ban úgy tûnt, 
hogy Kottaun lel ke se dé se alább ha gyott, mi vel ko -
ra be li szín kri ti ku sok nem egy szer cir ku szi mu tat -
vá nyo sok fel lé pé sé rôl ír nak. 

A sop ro niak nagy lel ke se dés sel fo gad ták az új 
hírt, mi sze rint Franz Stöckl szer zô dött szín ház igaz -
ga tó nak az 1853/54-es évad ra. A lel ke se dés azon -
ban nem annyi ra az új igaz ga tó sze mé lyé nek, mint 
in kább a fe le sé gé nek volt kö szön he tô. Stöckl a kor 
egyik leg hí re sebb éne kes nô jét, Kla ra Hei ne fet tert 
vet te fe le sé gül, aki az tán a sop ro ni kö zön ség nagy 
csa ló dá sá ra csak egy szer, ak kor is rö vid ideig volt 
lát ha tó a vá ro si szín ház ban. A Stöckl ál tal di ri gált 
éva dot Csat kai End re, az elis mert sop ro ni tör té net -

13Csat kai (1941) Ki nek a mû ve a sop ro ni ré gi szín ház orom cso port ja? 315. 
14Sa phir, Mo ritz Gott lieb (szü le tett 1795. 02. 08. Lo vas be rény ben, el hunyt 1885. 09. 05. Ba den ben): oszt rák író, a Wiener 

The a ter zei tung kri ti ku sa, töb bek kö zött ô ír ta a Ber li ner Schnell post (Ber li ni Gyors pos ta) cí mû da ra bot. 
15Ver di is mert Don Car lo sát 1867-ben ír ta, és a ko ra be li ira tok ban Bee tho ven Fi de li ó já ra sem ta lá lunk uta lást.  
16A bé csi Jo sef stadt ban lé vô szín ház a Burg the a ter (Vár szín ház) mel lett a mo nar chia legis mer tebb szín há za volt.  
17Roll elôd je Wil hel Me ger le volt, aki 1843–1847 kö zött állt a Sop ro ni Szín ház élén. Te vé keny sé gé rôl nem so kat tu dunk 

a ren del ke zés re ál ló ada tok alap ján.  
18Csat kai (1960) A sop ro ni szí né szet tör té ne te. 12. 
19Soon Mi chael Wil lam Bal fe mû vé nek ere de ti cí me The Bo he mi an Girl. A da rab nak ha tal mas si ke re volt, csak a lon do ni 

Dru ry La ne Szín ház ban 100-szor ját szot ták.  
10Csat kai (1960) A sop ro ni szí né szet tör té ne te. 15.
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író jó nak ítél te meg. Eb ben az idény ben fô ként ope -
ra  e lô a dá so kat és klasszi kus da ra bo kat lát ha tott a 
kö zön ség. Az eu ró pai pén zü gyi vál ság ha tá sá ra 
Stöckl el hagy ta a sop ro ni szín há zat, az évet a 
bécsúj he lyi igaz ga tó, Roll fe je ze te be. Roll sop ro ni 
szín ház ban vég zett te vé keny sé gét sem a szín kri ti -
ku sok, sem pe dig a kö zön ség nem is mer te el.11 

1855-ben hosszabb idô re, egé szen 1867-ig vissza -
 tért a sop ro ni szín ház élé re az egy ko ri igaz ga tó, 
Kottaun. 1860-ig min den szem pont ból moz gal mas 
sze zon ról gon dos ko dott. Az ál ta la di ri gált idô szak -
ban szá mos nép sze rû je le ne tek kel tar kí tott ope rát 
vit tek szín pad ra pom pás dísz let tel. 1857-ben a híres 
író és szí nész, Jo hann Nest roy sze mé lyes tisz te letét 
tet te a sop ro ni szín ház ban, sa ját szer ze mé nyei bôl 
két ju ta lo me lô a dást mu ta tott be: Die schlim men 
Buben in der Schu le (Rossz köly kök az is ko lá ban), 
Sie ben Mäd chen in Uni form (A hét egyen ru hás nô). 

A kö zön ség elô ször 1859-ben vált ha tott je gyet 
ope ret te lô a dás ra. Az ak ko ri ope ret tek több nyi re 
csak egy, leg fel jebb két fel vo nás ból áll tak. Rö vid 
pró zai szö ve gek kel kel lett kiegé szí te ni ôket, mi vel 
nem töl töt ték ki az egész mû sor idôt. Kottaun to -
vább  ra is szim pa ti zált a ma gyar szín mû vé szet tel, 
gyak ran ad tak elô ma gyar da ra bo kat né met nyelven 
(pél dául Szig li ge ti Ede: A csi kós), emel lett szí ve sen 
fo ga dott ma gyar tár su la to kat is a sop ro ni szín ház -
ban.12 A tá vo zá sát megelô zô évek ben gyor san rom -
lott a szín vo nal, a kri ti ku sok gyak ran ír tak mu tatvá -
nyo sok fel lé pé sei rôl, és olyan pro duk ciók ról, me -
lyek nem ér ték el a szín ház ba il lô da ra bok szín vona -
lát. A kö zön ség nek és a vá ros ve ze tés nek is egy aránt 
ele ge volt már be lô le, mi kor 1867-ben el hagy ta a 
vá rost. 1867 után a sop ro ni szín ház min den ér te -
lem ben vi rág zás nak in dult. Az épü let ben ki sebb 
felújí tá so kat vé gez tek, gáz vi lá gí tást sze rel tek be. 

Az új igaz ga tó nak, Ha a gnak na gyon jól szer ve -
zett tár su la ta volt, mely ope rák kal és klasszi kus da -
ra bok kal is fel lé pett. A klasszi ku sok kö zül Ha ag 
Schil lert ré sze sí tet te elôny ben, de Mil lö cker ope -
rett jeit is szín pad ra vit te, Goe thé tôl a Faust és a Götz 
von Ber li chin gen is elôadás ra ke rült. Az 1868/69-es 
évad ban in kább ope rá kat ját szot tak, az ope rett hát -
tér be szo rult. 12 ope ra káp ráz tat ta el eb ben a sze -
zon ban a sop ro ni kö zön sé get. A kö vet ke zô év ben, 
amely egyút tal Ha ag utol só évad ja is volt, az ope -

ra e lô a dá sok szá ma túl szár nyal ta az elô zô éve két: 
17 ope rát lát ha tott a kö zön ség. 

1870-ben új igaz ga tó, Jo sef Lud wig ke rült a vá -
ros ba, aki foly tat ta elôd je igé nyes te vé keny sé gét. 
Csu pán 1873-ban üt kö zött ne héz sé gek be, ami kor 
a bé csi, majd a sop ro ni ban kok vál sá ga kö vet kez -
té ben az egész vá ros pén zü gyi ne héz sé gek kel küz -
dött. Még ugyaneb ben az év ben az épü let tel jes 
körû re no vá lá sá ba kezd tek, mely az tán az em lí tett 
pénz hiány miatt be fe je zet len ma radt. A ter ve zett 
mennye zet fes tés, mely Apol lót és 9 mú zsá ját áb rá -
zol ta vol na, el ma radt.13 A hí res ko ra be li fes tô mû -
vészt, Stor not bíz ták meg a feladat tal. 

A vál ság ha tá sa a kö vet ke zô év ben is érez he tô 
volt: a ko ráb bi évek hez ké pest jó val ke ve sebb bér -
le tet ad tak el, és a cse kély be vé tel a mû sor ter ven is 
érez tet te ha tá sát. Az ope ra e lô a dá sok el ma rad tak, 
nagy szám ban ját szot tak azon ban klasszi ku so kat, 
mint pél dául Shakes peare: Oh tel lo, Ham let, Schiller: 
Ár mány és sze re lem, Ha ra miák, Grill par zer: Az ôs -
anya, va la mint Goe the: Götz von Ber li chin gen. A kö -
vet ke zô sze zon ban nagy si ke re ket ért el az igaz gató, 
min de nekelôtt Le coq An got asszony lá nya cí mû 
fran cia ope rett jé vel me lyet a nagy si ker miatt 16-szor 
ját szot tak. 

1876-ban Raul igaz ga tót, aki rôl ké sôbb is elis -
me rés sel be szél tek a vá ros ban, hosszabb idô re szer -
zôd tet te a vá ros. Igaz ga tá sa alatt nagy mér ték ben el -
ter jed tek az ope ret te lô a dá sok. Eb ben az idô ben már 
olyan ope ret te ket tûz tek mû sor ra, me lyek ön ma -
guk ban is megáll ták a he lyü ket. 10 év vel ko ráb ban 
a Kottaun ál tal be mu ta tott ope ret tek csak egy-két 
fel vo nás ból áll tak, így az es te fo lya mán más, prózai 
da ra bo kat is elô kel lett ad ni. A tár su lat töb bek kö -
zött Strauß Cag li ost ró ját, Ró mai kar ne vál ját, Sup pe 
Fa ti ni tzá ját is ját szot ta. Raul kö vet ni kí ván ta az iro -
dal mi tren det, en nek meg fe le lôen 1878-ban be mu -
tat ták Ver ne Die Welt rei se (Uta zás a vi lág kö rül) cí -
mû mû vét. Igaz ga tó sá ga utol só két évé ben 19 opera 
ke rült be mu ta tás ra, mint pél dául a Hu ge not ták, a 
Cár és ács vagy az Er na ni. Az ope ra e lô a dá sok mellett 
cse ké lyebb szám ban más mû fa jú da ra bok is lát ha -
tók vol tak. 

Az 1880–84 kö zöt ti pe rió dus az ál lan dó prob -
lé mák és ne héz sé gek idô sza ka volt. Raul utód ját, 
Verstlt de cem ber 3-án el ta ná csol ták, a ve ze tés sel 

11Roll 1846-ban és 1854-ben is a sop ro ni szín ház élén állt, de egyik év ben sem si ke rült fel tû nést kel te nie. 
12Bo ron kai (2000) Be deu tungs ver lust und Iden ti täts kri se. 30–33. 
13Kug ler (1909) A sop ro ni szí né szet tör té ne te. 32.
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egy bi zott sá got bíz tak meg, mely nem tud ta felada -
tát ki fo gás ta la nul el lát ni. Ezért az tán az ak ko ri kri -
ti ku sok csu pán egy sze rû elôadá sok ról ad nak hírt. 
15 év után is mét vissza tér tek a szín ház ba a kü lön -
fé le mu tat vá nyo sok pro duk ciói. Ilyen évad után 
nem volt meg le pô, hogy a kö zön ség lel ke se dé se 
alább ha gyott. A kö zön ség az új igaz ga tó, Dorn fá -
ra do zá sai el le né re is ke rül te a szín há zat. 

A si ker te len idô szak Frits che igaz ga tó sá ga alatt, 
1882/83-ban is foly ta tó dott. Ha bár az év ele jén úgy 
tûnt, hogy az igaz ga tó jó mû sor ter vet ké szí tett, a 
be mu ta tott da ra bok szín vo na la ha ma ro san csök -
kent, így Frits che vé gül még man dá tu ma le já rá sa 
elôtt el hagy ni kény sze rült a vá rost. Az utol só évek 
ku darc cal te li ese mé nyeit te kint ve nem volt könnyû 
vissza csa lo gat ni a pub li ku mot a szín ház ba. Ha bár 
az új igaz ga tó, Alfred Röt tin ger klasszi kus da ra bo -
kat, va la mint ak ko ri ban na gyon nép sze rû ope ret -
te ket is mû sor ra tû zött, még sem tu dott si ke re ket 
elér ni. A Bécs-Sop ron köz vet len vas úti össze köt te -
tés nek kö szön he tôen a sop ro ni szín ház lá to ga tók 
egy re gyak rab ban ke res ték fel a bé csi szín há za kat, 
a kis vi dé ki szín ház nak nem volt könnyû lé pést tar -
ta ni kon ku ren ciá já val. 

A fen tiek ben vá zolt ba lul si ke rült pe rió dust, be -
leért ve Röt tin ger te vé keny sé gét is, az Auszt ria szerte 
elis mert szín igaz ga tó, Alfred Cavar tár su la ta zár ta 
le. Az ô te vé keny sé gé vel a dol go zat má so dik ré sze 
fog lal ko zik, s rész le te sen elem zi az 1884–88-ig ter -
je dô ese mé nye ket és elôadá so kat, mert azok a sop -
ro ni szín mû vé szet szá má ra új mér föld kö vet je len -
tet tek. A Cavar ne vé hez fû zô dô fel len dü lést is mét 
két si ker te len pe rió dus kö vet te, mely Mo ser igaz -
ga tó asszony, va la mint Sturm Dorn ne vé hez köt -
he tô. Egyi kük nek sem si ke rült hosszabb idôt el töl -
te nie a vá ros ban. Az 1888-as év leg na gyobb szen -
zá ció ja vél he tôen a ki vá ló bé csi pri ma don na, Maria 
Ge stin ger ven dég sze rep lé se volt, aki le kö szö né se 
al kal má ból nagy bú csú tur nét tar tott. 

Strass ma y er igaz ga tó tár su la ta, mely há rom évre 
szer zô dött a sop ro ni szín ház hoz, 1889-ben új len -
dü le tet adott a sop ro ni szí nész vi lág nak. Strass mayer 
nagy ér de me az volt, hogy a Sop ron ban fe le dés be 
me rült író, Gol do ni egyik da rab ját szín pad ra vit te. 
A Két úr szol gá ja cí mû da ra bot 1889. de cem ber 23-án 
mu tat ták be Thie rig cím sze rep lé sé vel.14 Hu go Thierig, 
a hí res Thie rig szí nész di nasz tia tag ja, a bé csi Burg -

the a ter ki vá ló szí né sze volt. Az igaz ga tó és az em lí -
tett szí nész vél he tôen na gyon jó kap cso lat ban vol -
tak, mi vel a kö vet ke zô sze zon ban Hu go Thie rig a 
sop ro ni szín ház ven dé ge ként volt lát ha tó. Nagy 
siker ko ro náz ta Mil lö cker Sze gény Jo han na cí mû 
elôadá sát is. Strass ma y er utolsó évad ja egy beesett 
az új szín ház 50 éves ju bi leu má val, az igaz ga tó en -
nek meg fe le lôen ál lí tot ta össze az egész re per toárt, 
így az egész sze zon az ün neplés je gyé ben telt, nép -
sze rû ope ret te ket, szín vo na la san elôadott klasszi -
kus da ra bo kat lát ha tott a kö zön ség. 1891. no vem -
ber 10-én ke rült elô ször be mu ta tásra Grill par zer Die 
Jü din von To le dó ja (A to le dói zsi dó nô) Sop ron ban. 

1892-ben a szín ház élé re ke rült Schrei ber, hét -
éves te vé keny sé ge bi zo nyít ja, hogy a sop ro ni szín -
ház még rö vid del a szá zad for du ló elôtt is jö ve del -
me zô for rás volt a né met szín tár su la tok szá má ra. 
Schrei ber nagy va ló szí nû ség gel ta nul má nyoz ta sike -
res elôd jei mû sor ter veit, így mun kás sá ga alatt fô ként 
ze nés da ra bo kat, túl nyo mó több ség ben ope ret te -
ket ját szot tak.15 Ko ra be li tu dó sí tá sok alap ján ezen 
idô szak át la go san jó nak ér té kel he tô, az egyidejû -
leg Ba den ben is ját szó ki me rült tár su la tot azon ban 
az Oedenburger Zeitung gyak ran kri ti ká val il let te.  

Jo sef Rust nak, Schrei ber utód já nak te vé keny sé -
ge is a sop ro ni kö zön ség elé ge dett sé gé re vált. Igé -
nyes és vál to za tos mû sor terv összeál lí tá sá ra tett ja -
vas la tot, a da ra bok szín vo na las elôadá sá ra irá nyuló 
fá ra do zá sai ról a pol gár mes ter je len té se is be szá mol. 
Rust nagy hang súlyt fek te tett a va sár nap dél utá ni 
elôadá sok ra. Eze ket az elô zô igaz ga tó el ha nya golta, 
an nak el le né re, hogy a kö zön ség igényt tar tott rá. 
Tár su la ta töb bek kö zött Haupt mann két drá má ját 
is szín pad ra vit te. 1899. ok tó ber 31-én nagy si ker -
rel ad ták elô Az el süllyedt ha rang, 1899. de cem ber 
26-án Hens chel fu va ros cí mû da ra bo kat, 1900. de -
cem ber 5-én el sô al ka lom mal ját szot ták a hí res bé -
csi író, Her mann Bahr mû vét, a Sztárt. 1901-re a 
bécsúj he lyi igaz ga tó Wied mann vet te át a szín ház 
ve ze té sét. Eb ben az év ben ber li ni tár su la tok is meg -
je len tek Sop ron ban. 

Az egy re erô sö dô ma gya ro sí tó tö rek vé sek el lené -
re a né met szín ház 1902-ben utol só fény ko rát élte, 
mi kor is Sop ron Po zsony vá ro sá val kö zö sen Paul 
Bla sel re bíz ta a szín ház ve ze té sét. Már az el sô hónap -
 ban ha tal mas si kert ara tott az 1902. ok tó ber 1-jén 
be mu ta tott víg já ték, a Hei del ber gi diák élet.16  

14Oedenburger Zeitung. 1889. 12. 27. 
15Csat kai (1960) A sop ro ni szí né szet tör té ne te 1841–1950. 61. 
16Me y er- För ster da rab ja, ere de ti cí me: Alt Hei del berg.
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A „Blasel- tár su lat” két fiatal tag ja, Gi ze la Wer be zirk 
és Max Pal len berg ké sôbb vi lág hír re tet tek szert. 
Az el sô sze zon ban az el vá rá sok nak meg fe le lôen vál -
to za tos re per toár elôadá sait lát hat ta a kö zön ség, a 
mû sorterv bô ven tar tal ma zott éppúgy ze nés da ra -
bo kat (pél dául Of fen bach: Or feusz az al vi lág ban), 
mint prózát (pél dául Ce cil B. De mil le: Im Zei chen 
des Kreu zes (A ke reszt je gyé ben), Haupt mann: 
A taká csok). 

1903-ban és 1904-ben gyor san rom lott a szín -
vo nal, és ezt a ma gyar szín tár su la tok ki hasz nál ták. 
An nak el le né re, hogy oly kor-oly kor még ját szot tak 
si ke res da ra bo kat, mint pél dául ze nei vá lo ga tá sokat 
Strauß mû vei bôl, Wie ner Blut (Bé csi vér) címmel, 
a szín ház nak egy re ke ve sebb lá to ga tó ja akadt.17 
A né met szín ház em lí tett osz cil lá ció já nak és a ma -
gyar na cio na liz mus ter je dé sé nek kö szön he tôen a 
sop ro ni né met nyel vû szín mû vé szet olyan hely zet -
be ke rül, mint a ma gyar 40 év vel ezelôtt. 1905-ben, 
a té li idény ben is ma gyar tár su la tok sze re pel tek, 
így a né met nyel vû elôadá sok csak ven dég sze rep -
lé sek al kal má val vagy utó sze zon ban (vi rág va sár -
nap után) vol tak lát ha tók. 

 
A sop ro ni szín mû vé szet 1884–1887 kö zött 

A cél tu da tos igaz ga tó 
 

A lfred Cavar, a fiatal és am bi ció zus oszt rák szí -
nész 1884–1887 kö zött volt a sop ro ni szín -
ház bér lô je. Az új igaz ga tó si ke re sen és cél tu -

da to san igaz gat ta az utób bi idô ben ne héz sé gek kel 
küsz kö dô szín há zat. Cavar szá má ra Sop ron ideá -
lis ál lo más volt kar rier je ki tel je sí té sé hez, me lyet az -
tán a Bé csi Igaz ga tók Egye sü le té nek el nö ke ként, 
va la mint a Ra i mund The a ter ve ze tô je ként fe je zett 
be.18 Alfred Cavar olyan idô szak ban volt a sop ro -
ni szín ház igaz ga tó ja, mi kor a né met szín ház ve -
szély be ke rült. Az idény felosz tás a ma gya rok ja vá -
ra dôlt el. Cavar te vé keny sé gét mû vé szi-i ro dal mi 
és po li ti kai szem pont alap ján egyaránt le het vizs -
gál ni. Mi vel e két szem pont szo ro san össze függ, és 
je len tôs mér ték ben meg ha tá roz za Cavar te vé keny -
sé gét, ezen ér te ke zés nem tár gyal ja eze ket el kü lö -
nít ve. 

Cavar 1884-ben si ker te len éva dok so ra után ke -
rült Sop ron ba, így a feladat az lett, hogy vissza hó -
dít sa a kö zön sé get. Cél ját meg le he tô sen gyor san si -

ke rült elér nie, hi szen el sô sor ban olyan szín da ra bo -
kat mu ta tott be, me lye ket Sop ron ban vagy a szom -
szé dos oszt rák vá ro sok ban már gyak ran si ker re vit -
tek. Si ke rét vél he tôen az is elô se gí tet te, hogy ki -
váló kar mes ter ve zet te, jól szer ve zett ének ka ra és 
ze né szei vol tak. Tár su la tá nak tag jai hûek vol tak 
hoz zá, ami azért volt fon tos, mert csak így le he tett 
hosszú tá von jó elôadá so kat biz to sí ta ni. Cavar csa -
pa tá val szem ben más, rosszul fi ze tett tár su la tok ese -
té ben gyak ran elô for dult, hogy a na gyobb ha szon 
re mé nyé ben felosz lot tak, és ezen bu kott meg az 
egész meg ter ve zett re per toár. Az igaz ga tó sem mi 
eset re sem akar ta Bécs hez fû zô dô vi szo nyát el ken -
dôz ni, épp el len ke zô leg: egy-egy új da rab be mu ta -
tá sa elôtt az igaz ga tó gyak ran hi vat ko zott a pla ká -
to kon, a da rab bé csi si ke ré re. Cavar a sop ro ni szín -
ház ideá lis igaz ga tó já nak bi zo nyult. A kis vi dé ki 
szín ház ter mé sze te sen nem ve het te fel a ver senyt a 
bé csi szín há zak kal, nem is ez volt a felada ta és célja. 
Lé pést azon ban tu dott tar ta ni ve le, és ez sok kal fon -
to sabb volt az igaz ga tó és a vá ros szá má ra is. A kö -
zön ség már nem sie tett Bécs be, hogy az tán ott több 
pénzért néz ze meg az elôadá so kat, hi szen ha son ló 
szín vo na lú da ra bo kat itt hon is lát ha tott. 

A si ke rek még a szín há zi bi zott sá got is meg lep -
ték. A bi zott ság el nö ke, Dr. Jo sef Ka nia az Oeden -
burger Zeitung he lyi ro va tá ban már há rom hét tel az 
évad nyi tó után elis me rés sel szólt a szín igaz ga tó és 
tár su la ta tel je sít mé nyei rôl. Cavar te vé keny sé gét ki -
fo gás ta lan nak mi nô sí tet te, s fel hív ta az ol va sók fi -
gyel mét a szín ház ra, mely ek kor ad dig so ha nem 
ta pasz talt lá to ga tott ság nak ör ven dett.19 

 
A jó té kony sá gi elôadá sok sze re pe és funk ció ja 

 

Igaz ga tó sá ga alatt Cavar nem fu kar ko dott a jó té -
kony sá gi, il let ve ju ta lo me lô a dá sok kal: csak nem 
min den hé ten meg le he tett te kin te ni egy elô -

adást. Ilyen ma gas szá mú jó té kony sá gi elôadás ra 
sem ko ráb ban, sem ké sôbb nem volt pél da. Eze ket 
az elôadá so kat a tár su la tok tá mo ga tá sá ra szer vez -
ték, de rend sze re sen gyûj töt tek a sze gé nyek nek, a 
nép kony ha és más ka ri ta tív in téz mé nyek szá má ra 
is. Az Oedenburger Zeitung kri ti ku sai gyak ran szá -
mol nak be ar ról, hogy az ál ta lá nos elis me rés nek 
ör ven dô, pil la nat nyi anya gi gon dok kal küz dô sop -
ro ni pol gá rok szá má ra is szer vez tek elôadá so kat. 

17Oedenburger Zeitung. 1904. 11. 19.  
18Öster rei chis che Bi o gra phis che Le xi kon 1815–1950 (1957) 1. k. 139. 
19Oedenburger Zeitung. 1884. 10. 18.
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Mi vel Cavar nem volt szü le tett sop ro ni, a számos 
jó té kony sá gi, il let ve ju ta lo me lô a dás mö gött nem szo -
ciá lis, sok kal in kább jól át gon dolt üz let po li ti kai cél 
rej lik. A meg fe le lôen szer ve zett jó té kony sá gi elôadá -
sok ugyanis von zot ták az em be re ket, akik az tán a jó 
be nyo má sok nak kö szön he tôen a ké sôb biek ben is 
vissza tér tek a szín ház ba, sôt nem volt ki vé tel az sem, 
ha va la ki ugyanazt a da ra bot több ször meg te kin tet -
te. Ezt tá maszt ja alá az a tény is, hogy az igaz ga tó 
1884-ben, ka rá csony elôtt kü lön en ge délyt kért a 
vá ros tól, hogy a de cem ber 25–26-i jó té kony sá gi 
elôadá so kat meg tart has sa. Az Oeden burger Zeitung 
ar ról szá mol be, hogy a vá ros ve ze tô ség az elôadá so -
kat csak a jó cél ér de ké ben en ge dé lyez te. De cem ber 
25-én a Ra i mund oszt rák szín mû író ál tal át dol go -
zott The re se Kro nest (Te réz pénze), 26-án pe dig a Vio -
la a Be tyárt, Szi ge ti nem ze ti da rab ját mu tat ták be.20 

Az igaz ga tó a szó szo ros ér tel mé ben be von ta a 
szín  há zat a vá ros éle té be, mi vel a sok jó té kony sági 
elô  adás miatt a pol gá rok kö te les sé gük nek érez ték, 
hogy el men je nek a szín ház ba. Azt, hogy a ked vezmé -
nye zett meg tart hat ta-e a tel jes be vé telt vagy le von -
tak-e bi zo nyos költ sé ge ket, nem le het tud ni. Minden -
e set re jó esz köz volt ar ra, hogy a pol gá rokat szín -
ház lá to ga tás ra ösz tö nöz zék. A jó té kony sági elôadások 
nép sze rû da ra bok vol tak, és en nek kö vet kez té ben 
nagy lá to ga tott ság nak ör vend tek. Az Oedenburger 
Zeitung 1886. feb ruár 21-ei tu dó sítása egyér tel mûen 
ar ra utal, hogy gyak ran ma ga a ked vez mé nye zett 
vá laszt hat ta ki a sa ját tisz te le té re és anya gi tá mo ga -
tá sá ra szánt da ra bot, és ez nem ki vé te les eset volt.21 

A jó té kony sá gi elôadá so kat – ahogy már em lí -
tet tük – gyak ran tûz ték mû sor ra, és olyan ki vá ló -
sá gok is sze re pet kap tak ben nük, akik nem vol tak 
a szín ház tag jai. 1884. ok tó ber 30-án a nép konyha 
ja vá ra szer vez tek elôadást, me lyen mû ér tô kö rök 
elis mert és pro mi nens kép vi se lôi is részt vet tek. Az 

em lí tett jó té kony sá gi est ke re tein be lül a kö vet kezô 
sze mé lyek lép tek fel a sop ro ni szín ház ban sa ját pro -
duk ció val: Gróf Szé che nyi György, a hí res ma gyar 
ne me si csa lád le szár ma zott ja, Ba ro nesse Her mange 
Po tier, Rom wal ter Asszony és Úr, a hí res Rom walter 
csa lád kép vi se lôi stb.22 

 
Nép sze rû da ra bok is mert ven dég szí né szek  

elôadá sá ban 
 

A z igaz ga tó, ami lyen gyak ran csak le he tett, ven -
dég szí né sze ket hí vott a vá ros ba, akik nek gya -
ko ri fel lé pé sét két ok ra le het vissza ve zet ni. 

Egy részt a vá ros ked ve zô föld raj zi fek vé se le he tô -
vé tet te, hogy a bé csi szí né szek ne héz sé gek nél kül 
jussa nak el Sop ron ba, más részt az igaz ga tó a sop -
ro ni szín ház prog ram ter vét a bé csié hez iga zí tot ta. 
Ez azért volt fon tos, mert így sem a he lyi, sem a 
ven dég szí né szek nek nem kel lett új da ra bot be ta -
nul niuk. Cavar min den hé ten legalább egy-két ven -
dég sze rep lôt fel lé pés re bírt, köz tük szá mos hí res 
mû vészt: pél dául Dr. Ru dolf Tyrolt, az Oszt rák Ma -
gyar Mo nar chia ope ra éne ke se, szí nész és író 1884. 
de cem ber 12-én lá to ga tott el a sop ro ni szín ház ba.23 
Tyrolt Bot sá nyi Im re ként, Szi ge thy da rab já nak cím -
sze re pé ben volt lát ha tó Sop ron ban. A kö vet ke zô 
ne ves ven dég re nem kel lett so kat vár ni. Sup pe, az 
Eu ró pa szer te nép sze rû ze ne szer zô és kar mes ter 
saját ope rett jét, a Boc cac ciót ve zé nyel te 1885. január 
7-én a sop ro ni szín ház ban.24 

Ma rie Ba y er- Bürck,25 aki a Bé csi Vár szín ház ban 
Grill par zer A ten ger és a sze re lem hul lá mai cí mû da -
rab ját vit te si ker re, 1885. ja nuár 15-én ven dé ges -
ke dett Sop ron ban, Flo tow Már tá já nak cím sze re pé -
ben. Jenny Bur stein 1885. ja nuár 24-én de bü tált 
Strauß A fur csa há bo rú cí mû mû vé ben Au gust Stoll 
mel lett.26 1885-ben Ju li us Fi a la is fel tû nést kel tett. 

20Oedenburger Zeitung. 1884. 12. 23. 
21Oedenburger Zeitung. 1887. 02. 21. Az em lí tett elôadás nagy bot rányt ka vart, ami kor a Ca var- tár su lat szí né sze a kö zönsé -

get a szín ház ba csa lo gat ta e so kat mon dó cím mel: Der Jong leur. Az il le tô szí nész fél re ve zet te a kö zön sé get, mi vel a pla ká -
to kon nem tün tet te fel, hogy jó té kony sá gi elôadás ról van szó. 

22A Rom wal ter csa lád tu laj do ná ban vol tak az Oedenburger Zeitung, va la mint a vi dék más saj tó szer ve ze tei is. 
23Dr. Ru dolf Tyrolt 1848. 11. 23-án szü le tett Rot ten mann ban, 1929. 06. 22- én halt meg Gu ten stein ben. Töb bek kö zött 

a bé csi vá ro si szín ház ban, a vár szín ház ban, a nép szín ház ban és a Jo sef stad ti ban te vé keny ke dett.  
24Franz von Sup pe 1819. 04. 18-án szü le tett Spa la tó ban, 1895. 05. 21-én halt meg Bécs ben. Bel ga csa lád ja ki ván do rolt 

Olaszor szág ba, ô ma ga Sech ter és Se yf ried diák ja volt, majd kar mes ter a jo sef stad ti szín ház ban, 1865–82 kö zött a Carl -
szín ház ban. 

25Ma rie Ba y er- Bürck 1820. 10. 30-án szü le tett Prá gá ban, 1910. 02. 17-én halt meg. 1836-ban de bü tált Prá gá ban, majd 
Han no ver ben a ki rá lyi szín ház ban és a drez dai szín ház ban te vé keny ke dett, gyak ran sze re pelt ven dég szí nész ként a bé csi 
Burg the a ter ben.  

26A szí nész nô Jenny Bur stein 1864. 12. 25-én szü le tett Bie litz ben, ha lá lá nak idô pont ja is me ret len. Au gust Stoll 1853. 01. 
03-án szü le tett Her mann stadt ban, 1918. 07. 12-én halt meg Bécs ben. Ope ra éne kes, szí nész, ze ne szer zô, ren de zô volt.
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A szü le tett sop ro ni szí nész ab ban az idô ben már 
szá mos eu ró pai szín ház ban, töb bek kö zött Drez -
dá ban, Darm stadt ban és Szent pé ter vá ron is ját szott, 
1885. már cius 1-jén Du mas Ke an jé ben volt lát ható. 
Egé szen rö vi den em lí tik a kri ti ku sok, hogy Fi a lán 
kí vül ugyanazon az es tén egy má sik fiatal szí nész, 
Ade le Sand rock is szín pad ra lé pett.  

El kell azon ban is mer ni, hogy Sand rock, aki 
1878-ban Ber lin ben de bü tált, ké sôbb sok kal na -
gyobb kar riert fu tott be.27 1885-ben az em lí tett szí -
nész nô Bécsúj hely re ke rült, át tö rést azon ban csak 
1889–95 kö zött ért el, ami kor a né met nép szín -
ház ban te vé keny ke dett. Er re ve zet he tô vissza a 
lany ha ér dek lô dés a fiatal szí nész nô iránt 1885-
ben, Sop ron ban. Ade le Sand rock a 90-es évek után 
nagy vá ro si szín pa dok ün ne pelt szí nész nô je lett, az 
1920-as évek ben pe dig han gosfilmjei vel tett szert 
ma ra dan dó hír név re. Cavar te vé keny sé gé nek utolsó 
hó nap jai ban is hí vott ven dég sze rep lô ket Sop ron -
ba: Fried rich Frie de berg és Mar tin Krä u ser 1887. 
már ciu sá ban egy is me ret len drá ma író mû vé ben, a 
Ró zsa Sán dor ban volt lát ha tó.28 

A ko ra be li kri ti ku sok ala csony szín vo na lú ven -
dég elôadá sok ról is em lí tést tesz nek. Jó pél da er re egy 
1887. feb ruá ri szín há zi es te, ami kor Ru dolf Zun ge 
Der Trom pe ter von Sä ckin gen (A sä ckin ge ni trom bitás) 
cí mû da rab ját Rühl berg cím sze rep lé sével ad ták elô. 
Az Oedenburger Zeitung sze rint a szí nész nek sej tése 
sem volt a sze rep rôl, sôt az egész darab ról sem. 
Cavar igye ke zett kár pó tol ni a kö zön sé get, né hány 
nap pal ké sôbb ugyanar ra az elôadás ra meg hív ta 
Wil li bald Hor wi tzot, az Oszt rák Ma gyar Monar -
chia ope ra éne ke sét.29 Ezút tal tel jes mér ték ben po -
zi tív kri ti ka volt ol vas ha tó az Oedenburger Zei tung -
ban. Ez bi zo nyí ték ként szol gál ar ra, hogy a ra vasz 
igaz ga tó min dig szem elôtt tar tot ta sa ját hír ne vét, 
és nem en ged he tett meg ma gá nak szar vas hi bá kat. 

 
Az ope ret tek fény ko ra 

 

A  19. szá zad utol só év ti ze dei ben a ze nés da ra -
bok Eu ró pa szer te na gyon ked vel tek vol tak. 
A Habs burg mo nar chia szín há zi prog ram ter -

vé ben fô ként ope ret tek kap tak, pon to sab ban a bé -

csi ope rett ka pott nagy sze re pet. A dön tô len dü le -
tet a bé csi ope rett kiala ku lá sá hoz Fran ciaor szág 
szol gál tat ta. Of fen bach mû vei, me lye ket az 1850-es 
évek ben a bé csi Carl Szín ház ban ját szot tak, ala poz -
ták meg a ze nés szín ház ezen új for má ját. A tu laj -
don kép pe ni bé csi ope rett ke let ke zé se 1860. no -
vem ber 24-ére te he tô, ami kor a Carl Szín ház ban 
elôadás ra ke rült Sup pe A nô ne vel de cí mû da rab ja. 

Az ope ret tek az 1870-es évek vé gén, Raul igaz -
ga tó sá ga alatt ter jed tek el Sop ron ban.30 Fény ko rát 
azon ban csak a 80-as évek vé gén él te. Bécs földrajzi 
kö zel sé gé nek kö szön he tôen a csá szá ri fô vá ros ban 
be mu ta tott új ope ret tek, sok szor csak mi ni má lis 
ké sés sel Sop ron ban is szín pad ra ke rül tek. Már 
Cavar ide jé ben is szín pad ra le he tett vin ni szá mos 
ope ret tet, nem kel lett tar ta ni at tól, hogy a kö zönség 
nem lesz elé ge dett. Cavar ki vá ló ze nés tár su la tá val 
és kó ru sá val meg te rem tet te az ope ret te lô a dá sok fel -
té te leit. Cavar nagy si ke rét két ség kí vül a jól meg -
szer ve zett ope rett est jei nek kö szön het te. Ki vá ló 
zenés da ra bok kal nem csak a né met, ha nem a magyar 
kö zön sé get is be csa lo gat ta a szín ház ba. Nyelvi kü -
lönb sé gek nem ját szot tak sze re pet, mert az akkor 
ját szott ze nés da ra bok szö ve geit több nyi re amúgy 
sem le he tett ér te ni. Egy ta lá ló cím, egy ér de kes díszlet 
ál ta lá ban ele gen dô volt ah hoz, hogy a ma gyar polgá -
rok elé ge det ten lá to gas sák a né met nyel vû elô adá -
so kat. A leg si ke re sebb ope ret tek 1884–87 kö zött 
a kö vet ke zôk vol tak: Mil lö cker: Kol dus diák, A tábori 
lel kész, Gas pa ro ne; Sup pe: Boc cac cio, Fa ti ni tza; 
Zeller: Ca pi tän Ni kol (Ni kol Ka pi tány); Strauß: Drei 
Pa ar Schu he (Há rom pár ci pô), A dene vér; Of fen -
bach: Blau bart (A kék sza kál lú her ceg); Mell in gen: 
Don Cé zár. Eze ket a da ra bo kat több ször mû sor ra 
tûz ték, és csak nem min dig telt ház elôtt ját szot ták. 

Az ope rák a kü lö nö sen lát vá nyos dísz let miatt 
rop pant költ sé ge sek vol tak, lá to ga tott sá guk vi szont 
cse ké lyebb volt, mint az ope ret te ké. Eb bôl ki fo lyó -
lag az igaz ga tó az ope rák mû sor ra tû zé sét ke vés bé 
szor gal maz ta, mint a jól lá to ga tott ope ret te két. Ha -
bár Cavar nem mon dott le tel je sen az ope rák ról, 
szá mu kat az elô zô évek hez ké pest egyér tel mûen 
csök ken tet te. Az ope rák fény ko ra az 1880-as évek -
ben vé get ért. Az igaz ga tó csak olyan ope rá kat tar -

27Ade le Sand rock 1863. 09. 19-én szü le tett Rot ter dam ban, 1937. 08. 30-án halt meg Bécs ben. Szí nész nô volt. 
28Fried rich Frie de berg 1847-ben szü le tett, 1905. 05. 19-én halt meg Ba den ben. Szí nész volt. A szin tén szí nész Mar tin 

Kräuser pe dig 1839. 06. 29-én szü le tett Prá gá ban és 1898. 06. 09-én halt meg Bécs ben. 
29Wil li bald Hor witz 1843. 11. 23-án szü le tett Tep lit ben, 1903. 11. 09-én halt meg In zers dorf ban (ma Bécs ré sze). Ope ra -

éne kes volt. 
30Csat kai (1960) A sop ro ni szí né szet tör té ne te. 37.
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tott meg re per toár já ban, me lyek na gyon si ke re sek 
vol tak, vagy cse kély rá for dí tás sal ké szül tek, pél -
dául Lor tzing: Cár és Ács, A fegy ver ko vács; Flo tow: 
Már ta; Kreu zer: Gra na dai éji szál lás; We ber: A bûvös 
va dász; Schef fel: Der Trom pe ter von Sä ckin gen 
(A säckin ge ni trom bi tás). 

A meg lé vô szín kri ti kák és pla ká tok ta nul má nyo -
zá sa alap ján azt az egyér tel mû vég kö vet kez te tést le -
het le von ni, hogy az 1880-as évek kö ze pén nagyobb 
ér dek lô dés volt az ope ret tek, mint az operák iránt. 
A be mu ta tott da ra bok szá ma a kö zön ség igé nyét 
tük rö zi, ab ban az ér te lem ben, hogy a szín ház ban a 
né zô jól akar ja érez ni ma gát, s nem ta nul ni akart. 
Az Oedenburger Zeitung is több íz ben ki tért a komoly 
tar tal mi mon da ni va ló val ren del ke zô ope rák és a 
könnyed ope ret tek je len lé té re a sop ro ni szín ház mû -
sor ter vé ben. A szí ni kri ti kák egyik szer zô je követ ke -
zô kép pen fej tet te ki gon do la tait a re per toár ról: 
„Nem csak olyan ope ret te ket kell be ta nul ni, melyek -
nek nincs kü lö nö sebb mon da ni va ló juk”.31 A vé le -
mé nyek azon ban nem min den eset ben egyez tek 
meg, ezt iga zol ja egy má sik tu dó sí tás is, me lyet a 
né met évad meg nyi tá sá nak al kal má ból tet tek közzé. 
Az írás az em lí tett kér dés sel kap cso lat ban fog lal ál -
lást, és di csé ri az igaz ga tót, aki a meg nyi tó ra nem a 
szo ká sos ope rát, ha nem egy ope ret tet vá lasz tott.32 

Ope ret tek és ope rák mel lett cse ké lyebb szám -
ban pró zai da ra bo kat is mû sor ra tûz tek. A pró zai 
mû vek kö zül is in kább a vi dám, szó ra koz ta tó dara -
bok és bo hó za tok vol tak ked vel tek, pél dául Ro sen: 
Oh die se Mäd chen (Oh, azok a lá nyok), Wil ken: 
Hop fen raths Er ben (Hop fen raths örök sé ge), Schön -
than: A sza bin nôk el rab lá sa, Za perl: Böhm in Ame -
ri ka (Egy cseh Ame ri ká ban), Mor re: Die Fa mi lie 
Schneck (A Schneck csa lád), Oh net: Der Hüt ten be -
si tzer (A kocs má ros), Gün ther Ge brü der: Der neue 
Stif tarz (Az új tá bo ri or vos). A pró zai da ra bok kö -
zött olya nok is akad tak, me lye ket a vá ros ma gyar 
la kos sá gá nak szán tak. Eöt vös A fa lu jegy zô je cí mû 
mû ve alap ján ké szült Szi ge ti Vio la, a Be tyár cí mû 
mû vét 1886. de cem ber 26-án mu tat ták be, majd 
1886 ja nuár já ban Jó kai Arany em be rét, 1887. már -
ciu sá ban pe dig a Ró zsa Sán dort.

A ma gyar szí né szet kér dé se 
 

A z 1885-ös év dön tô volt a sop ro ni ma gyar 
szín ját szás szá má ra. Ek kor mu tat ták be 
ugyan is az el sô hi va ta los ma gyar nyel vû da -

ra bot.33 Az azon ban már kér dé ses, hogy Sop ron -
ban mennyi re volt szük ség ek ko ri ban ma gyar 
évad ra, hi szen a ma gyar nyel vû elôadá sok nak gyér 
lá to ga tott sá guk volt. Sôt 1888 után a ma gyar éva -
dot be is kel lett szün tet ni, s csak egy év vel ké sôbb 
ír tak az új sá gok is mét ma gyar igaz ga tó ról.34 A ma -
gyar szín ház lét re jöt te mö gött vél he tôen in kább 
ál la mi ér dek rej lett, nem pe dig he lyi ma gya ro sí -
tó tö rek vés. Bu da pest rossz szem mel néz te, hogy 
Sop ron ban 15 év vel a kiegye zés után sem volt ma -
gyar szín ház.35  

Az 1880-as évek to po gráfiai ada tait kell meg -
vizs gál ni ah hoz, hogy megért sük a ma gyar szín ház 
ké sei lét re jöt té nek okát. Ezek sze rint 1880-ban a 
né met nyel vû la kos ság szá ma 17115, a ma gyar 
nyel vûek szá ma 4877, mi köz ben Sop ron nak össze -
sen 23222 la ko sa volt.36 Sop ron te hát ak ko ri ban 
még túl nyo mó több ség ben né met nyel vû vá ros volt, 
ahol a több sé gi né me taj kú la kos ság fel te he tôen jól 
megér tet te ma gát a más anya nyel vû pol gá rok kal 
(fô ként ma gya rok kal). A bé kés együtt élés bi zo nyí -
té ka ként a hí res szlo vák iro dal már, Ben czúr Ku ku -
cin em lé ke zé sei szol gál nak, aki az 1880-as évek kö -
ze pén töb bek kö zött a kö vet ke zôt je gyez te le nap -
ló já ban: „…mert Sop ron ban sza ba don él az em -
ber.”37 Má sik bi zo nyí ték a szín ház bi zott ság 
1886-os be szá mo ló ja, mely ben azt hang sú lyoz zák, 
hogy a ma gyar igaz ga tó, Ja kab, a né met és a ma -
gyar pol gá rok nak kö szön he tôen si ke re sen zár hat -
ta le az éva dot. Mindezek és más té nyek is egyér -
tel mûen ar ra utal nak, hogy a kez det ben hosszabb 
idôn ke resz tül anya gi ne héz sé gek kel küz dô ma gyar 
szín ház in kább kül sô össze fo gás ered mé nye ként 
jött lét re, mint sem a he lyi ma gya ro sí tó moz gal mak 
ki tar tó mun ká já nak ered mé nye kép pen. 

Vi tat ha tat lan tény to váb bá, hogy a ma gyar szín -
ját szás lét re jöt té hez az egyéb ként te het sé ges és sike -
res szín ház igaz ga tó, Alfred Cavar is hoz zá já rult az -

31Oedenburger Zeitung. 1884. 11. 06. 
32Oedenburger Zeitung. 1886. 12. 26. 
33Oedenburger Zeitung. 1885. 04. 30. 
34Csat kai (1960) A sop ro ni szí né szet tör té ne te. 47. 
35Györ ffy – Hu nya di (1985) A sop ro ni lí ceum. 42. 
36Heim ler (1936) Sop ron to po gráfiája. 89. 
37Györ ffy – Hu nya di (1985) A sop ro ni lí ceum. 53.
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zal, hogy a vá ros sal kö tött szer zô dé sét az 1885/86-os 
sze zon ra nem hosszab bí tot ta meg. (Vélhe tôen bé -
csi vagy más oszt rák nagy vá ros színházigazgatói 
poszt já ra pá lyá zott.) A ma gyar szín ház kép vi se lôi 
ki hasz nál ták a bi zony ta lan hely ze tet, és így a vá ro -
si ta nács az 1885/86-os idény re ma gyar éva dot hir -
de tett meg. A né me taj kú la kos ság til ta ko zá sa miatt 
ha ma ro san mó do sí tot ták a vá ro si ta nács dön té sét. 
Ok tó ber tôl de cem be rig ma gyar, ja nuár tól vi rág va -
sár na pig né met igaz ga tót szer zôd tet nek. Ezek után 
Cavar ko ráb bi dön té sei el le né re mégis szer zô dött 
a 1885-ös rö vi dí tett évadra. 

 
*** 

 

A  sop ro ni né met szí né szet bi zo nyos gyen gébb 
idô sza kai el le né re – a ren del ke zés re ál ló for -
rá sok alap ján – 1841 és 1905 kö zött élénk, si -

ke res szín há zi élet rôl be szél he tünk. A tár gyalt idô -
sza kot a sop ro ni szín ház ze nés kor sza ká nak is ne -
vez het jük, hi szen az ope rák az 1850-es, 60-as, sôt 
még a 70-es évek ben is na gyon ked vel tek vol tak. 
Az 1880-as évek ben pe dig már az ope ret tek ter jed -
tek el. A szín igaz ga tók, akik kel több nyi re a kö zön -
ség elé ge dett volt, az ese tek több sé gé ben meg ta lál -
ták szá mí tá sai kat, és hosszabb idôt töl töt tek a vá -
ros ban. Gyak ran az is elô for dult, hogy egy ko rábbi 
igaz ga tó, pél dául Kottaun 1857-ben né hány év el -
tel té vel is mét Sop ron ba szer zô dött. 

Alfred Cavar 1884-tôl 1887-ig volt a sop ro ni 
szín ház igaz ga tó ja. Te vé keny sé ge a 19. szá zad má -
so dik fe lé nek szak sze rû szín ház ve ze té sé re szol gál -
tat pél dát. Cavar jól szer ve zett tár su la tá val és kiváló 
ze ne ka rá val gyor san el nyer te a sop ro ni kö zön ség 

ro kon szen vét. Mun kás sá ga alatt kü lön féle szo ciá -
lis in téz mé nyek és vá ro si pol gá rok tá mo ga tá sá ra, 
va la mint sa ját tár su la tá nak tag jai szá má ra igen nagy 
szám ban szer vez tek jó té kony sá gi elô adá so kat. Bécs 
kö zel sé gé nek és az ot ta ni si ke res re per toár nak kö -
szön he tôen szá mos ven dég szí nész sze re pelt Sop -
ron ban, fô ként a csá szá ri fô vá ros ból. Egyet len hét 
sem telt el anél kül, hogy ne lé pett vol na ven dég a 
sop ro ni szín pad ra. A mû sor terv ben el sôbb sé get él -
vez tek az ope ret tek, pon to sab ban az ak kor nagy 
nép sze rû ség nek ör ven dô bécsi ope rett. A gyé ren 
lá to ga tott és költ sé ges ope rák egy re in kább hát tér -
be szo rul tak, és en nek kö vet kez té ben rit káb ban ke -
rül tek szín pad ra. A pró zai da ra bok kö zött a ko mé -
dia és a vi dám né pi da ra bok él vez tek el sôbb sé get. 

Cavar oly kor-oly kor olyan da ra bo kat is mû sorra 
tû zött, ame lyek se gít sé gé vel a ma gyar ér zü le tû kö -
zön sé get is szín ház ba tud ta csa lo gat ni. Az 1885-ös 
év min den te kin tet ben fon tos Sop ro ni kul túr tör té -
ne te szem pont já ból. Eb ben az év ben ugyanis el sô 
al ka lom mal hi va ta los ma gyar éva dot irá nyoz tak elô 
a sop ro ni ma gyar szín ház ban. Ez azon ban fel te he -
tô leg sok kal in kább Bu da pest ma gya ro sí tó tö rek -
vé sé nek kö vet kez mé nye, nem pe dig Sop ron la kos -
sá gá nak aka ra ta volt, ahol né met és ma gyar nyelvû 
pol gá rok több száz éves tra dí ció nak kö szön he tôen 
pél da sze rûen él tek egy más mel lett. Ezt a ha gyo -
mányt azon ban sem a vá ros, sem a pol gá rai nem 
tud ták megóv ni az erô sza kos ma gya ro sí tó tö rek vé -
sek kel szem ben. Az em lí tett po li ti kai irány zat kö -
vet kez té ben a né met szín ház a 19. szá zad vé gi Sop -
ron ban ne héz hely zet be ke rült, majd 1905-ben vég -
ér vé nye sen meg szûn tek a hi va ta los né met nyel vû 
elôadá sok.
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