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ADALÉKOK A MŰKEDVELŐ SZÍNJÁTSZÁS
TÖRTÉNETÉHEZ

— A m ű k e d v e l ő szó és színpad nyelvének történetéhez —

Művelődéstörténeti , színház- nyelv- és iskolatörténet i szempontból
egyaránt érdeklődésre tarthat számot az az előadássorozat, amelyet
a sárospataki „műkedvelők" rendeztek a szabadságharc bukása után i
időben, 1854-ben. Az erre vonatkozó adatok közreadásával célunk volt
egyúttal a műkedvelő szó és színpad nyelvének történetéhez is adatot
szolgáltatni.

1. Az előadásokat „a városi kórház és az Ifjúsági Könyvtár javára"
rendezték , s hogy a megfelelő összeg a kitűzött célt szolgálta valóban,
nem kisebb tanú bizonyítja , mint ez években Patakon rektor-professzor
Erdélyi János, aki pataki if jak könyvtára számára nyugtázta is a fel-
ajánlott összeget.

Ezt a nyugtatvánv t itt közöljük fakszimilében :

2. Művelődéstörténeti , színház- és irodalomtörténet i szempontból
egyarán t értékesek az itt közölt pataki színlapok is. 1854. február 12-én
adták a Griseldis című drámát . Fáncsv Lajos „fordította Fridrik Halm
után" . Február 26-án Balogh István darabját , a Mátyás diák-ot játszot-
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ták . Március 12-én Szigligeti A Rab című műve volt soron. Megmaradt
még a március 26-iki előadás eredeti színlapja is: Obernyik Károly Örök-
ség című darabjá t adták elő „a helybeli műkedvelők".

A Pesti Napló is megemlékezet t erről a szép vállalkozásról, s az
1854. április 15-iki számban „Sárospataki újdonságok" címmel ír színes
beszámolót a pataki eseményekről . Adták még a fentebb leírt darabok
mellett a Tündérkastély, a Párizsi Naplopó, a Csikós, a Nőtelen Férj,
a Marcsa, a. Vallomások című alkotásokat is.

3. Az előadásokkal kapcsolatos elszámolások, nyugták lapjain élő
szavak közül szótörténeti szempontból is érdemesnek tartjuk feljegyezni
a következőket: ,,3 font gyertya a gyertyamártótól", ,,100 színlap nyo-
matás", „100 színczéduláért", „Vendéglőstől 4 részlet sült, 6 részlet ke-
nyér, 3 itze bor", ,,800 belépti jegy nyomatás" , „gyógyszertárba púder,
flastrom, bajuszpedrő, pirosító, fehér plajbász, olaj", „egy koncz zöld
papiros belépti jegyekre", „bibula belépti jegyekre", „egy tábla gyapot
mécsbélnek", „színpad erősítéséhez" , „színház után bor", ,,bor helyett
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citromvíznek: két citrom, félfont cukor, és fekete cukor", „szerepek leírá-
sára", „Fitainak borra trombitálásér t a színfalak megett".

A pataki színlapokon állandóan megjelenő műkedvelő szó azt bizo-
nyítja , hogy a nem hivatásos színész elnevezésére használt hangsornak
semmi mellékzöngéje nem volt (vő. Népművelés , 1957. szept. sz.). Rosz-
szalló mellékzöngét ez a szó csak akkor kapott, amikor az ún. öntevé-
keny, nem hivatásos színészek gyarló munkájukkal , illetőleg művésziet-
len játékukkal , s dilettánskodásukka l tűntek ki. A műkedvelő szó eredeti
jelentésének megfelelően ma is alkalmas nyelvi szerepének betöltésére.
A pejoratív mellékzöngét elveszti a szó, ha azok, akiket megnevez, való-
ban komoly munkájukka l adnak ú j megbecsülést a műkedvelő színpad-
nak és szónak.
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