PÔSOBENIE EMANUELA RAULA V PREŠPORSKOM MESTSKOM DIVADLE
$UVÁDZANIE OPERNÉHO REPERTOÁRU952.2&+–

-DQD/DVODYí kRYá
Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied

Príbeh Mestského divadla/dnešnej Historickej budovy SND vPrešporku/Bratislave, ktorý sa zaþal
písaĢ vroku 1886, tvorí podstatnú súþasĢ dejín mesta azastáva dôležité miesto vdivadelnej histórii
%UDWLVODY\Dôkazom toho sú VSLV\opisujúce históriu vzniku Mestského divadla ako ajRVREQRVWL
pôsobiace vMHKR GHMLnách, ktoré boli zároveĖ súþasĢou kultúrnych dejín Bratislavy. K jedným
]prvýchpatríbrožúra snázvom Das neue Theater in Preßburg, ktorú pri príležitosti slávnostného
RWYRUHQLDQRYRSRVWDYHQHMEXGRY\Yroku 1886 napísDO2WWRYRQ)DEULFLXV$XWRUUR]VLDKOHSopísal
VWDY VWDUHM GLYDGHOQHM EXGRY\ ktorý mal okrem iných faktorov podiel na priebeh rozhodovaní
RVWDYEH nového divadla, ćalej SRVWDYHQLH QRYHM EXGRY\ Dna záver uviedol mená všetkých tých,
ktorí sa ojej vznik zaslúžili Podobnú brožúru Ymaćarskom jazyku napísal .DUO 6DPDUMD\ 1D
zaþiatku 20. storoþia Y]QLNOL viaceré práce WDN RGLYDGHOQHM EXGRYH ]URNX  (túto budovu dal
postaviĢ gróf Juraj Csáky)DNRDMREXGRYH]URNXLFKDXWRPMH.DUO%HQ\RYV]N\3RY]QLNX
ýeskoslovenskejUHSXEOLN\YURNXEXGLODtéma pozornosĢ taktiež vsúvislosti so vznikom SND
DMHKRSRstupným budovaním. Ktýmtoprácam patrí spis oKXGEHY%UDWLVODYHRGJindĜichDKvČtD
NGH DXWRU spomína dejiny divadla ćalej þlánky a štúdieAntonínD HoĜejšD D GYRjzväzková
publikácia Štefana Hozu.=novších autorov sa systematicky výskumu dejín nemeckého divadla na
6ORYHQVNX YHQRYala Milena CesnakováMichalcová DRmaćarskom divadle vBratislave písal
Ferenc Ungváry. Autori syntetických práco dejináchSlovenského národného divadla v%UDWLVODYH




Tento príspevok vychádza v rámci riešenia projektu VEGA þ. 1/0914/15 –„Slovenská opera ako umelecký aVSROR
þenský fenomén“ vćaka podpore Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy þ. APVV
Dvćaka nadaþnému príspevku VzdČlávací nadace Jana Husa aNadácie Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Príspevok je inšpirovaný štúdiou Operná produkcia na scéne Mestského divadla poþas pôsobenia nemeckého riaditeĐa
Emanuela Raula v Prešporku, ktorá bola uverejnená vþasopise 2SXVPXVLFXP, roþ.þ. 

3RU)$%5,&,86 2WWR YRQ Das neue Theater in Preßburg.Festschrift. Preßburg : 'UXFNHUHLGHV:HVWXQJDULVFKHU
*UHQ]ERWH

 6$0$5-$< .DUOA pozsonyi régi és új színház. Das alte und neue Theater in Pressburg 3R]VRQ\3UHVVEXUJ 
Wigand F. K. Nyomdája

 3RU %(1<296=.< .DUO Das alte Theater. %UDWLVODYD  $JHUPD\HU  D %(1<296=.< .DUO Theatergeschichtliche Kleinigkeiten%UDWLVODYD6LJPXQG6WHLQHU

Por. KVċT, JindĜich: Hudba v starom Prešporku a v poprevratovej Bratislave. (Edícia Zlatá kniha Bratislavy)
%UDWLVODYDKníhtlaþiareĖ Ján Pocisk aVSRO

3RU HOěEJŠ, Antonín: 3UHGURNPL ,QSlovenský denník,roþ.9, 9.11.1929; Bratislavské divadelníctvo kedysi
DGQHV ,QNová Bratislava1932, þ. 3, s. 60+XGEDDGLYDGORY%UDWLVODYH,Q Pamätný spis hl. mČsta Slovenska
%UDWLVODYDV142; Jubileum Mestského divadla v%UDWLVODYH,QRobotnícke noviny, roþ. 33, 27.9.1936, þ. 221.

Por. HOZA, Štefan: Opera na Slovensku, 2 zväzN\0DUWLQ2VYHWD
3RUCESNAKOVÁMICHALCOVÁ, Milena: 'DVVORZDNLVFKHXQGGHXWVFKH7KHDWHULQ3UHVVEXUJ %UDWLVODYD LQGHQ
HU-DKUHQGHV-DKUKXQGHUWV,QTeatru si politica. Theater und Politik. Deutschsprachige Minderheitentheater in
Südosteuropa im 20. Jahrhundert &OXM–1DSRFD  V – Geschichte des deutschsprachigen Theaters in der
SlowakeiKölnBöhlau, Premeny divadla%UDWLVODYD9HGD
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sa tejto téme venovaliskôr okrajovo.9\]GYLKOLvýznamné udalosti ahosĢovania nemeckých alebo
maćarských speváckych a divadelnýchhniezd. ýo všakWYRULORSRGVWDWXGLYDGODYGUXKHMSRORYLFL
 D SUYHM SRORYLFL 20. storoþia bola každodenná prevádzka, pretože Qávšteva divadla SDWULOD NX
každodennému životumestských obyvateĐov

Divadlo ako umenie a ako inštitúcia sa vždy opieralo o konkrétnu spoloþenskú vrstvu, ktorá
tvorila jeho divácke, ekonomické a hodnotové zázemie. Prešporok, tradiþné nemecké mesto
meniace sa pod vplyvom maćarizácie na „západnú baštu Horného Uhorska“, bolo v19. storoþí
provinþným mestom sbohatou históriou. Obyvatelia pestovali úzky vzĢah sViedĖou, neskôr
Yobdobí pred 1. svetovou vojnou apoþas nej bola referenþným bodom BudapešĢ. Spoloþenské
]PHQ\Y19. storoþí, ktoré spôsobili výmenu vrstiev spravujúcich mesto, mali za následok, že vznik
Dformovanie Mestského divadla úzko súvisel smeštianskou kultúrou. Meštiansky charakter divadla
možno vyþítaĢ z dobových prameĖov. Recenzií anovinových správ vdennej tlaþi nachádzame
dostatok, svojim obsahom vypovedajú o vzĢahu divadla aspoloþnosti, ozrejmujú miesto aIXQNFLX
GLYDGOD Ykultúre mesta. Vsprávach možno pozorovaĢ tri prvky, ktoré charakterizujú meštiansku
spoloþnosĢ: prvým je prvok zábavy – uvádzanie viedenských frašiek bolo neodmysliteĐnou
súþasĢou denného hracieho plánu podobne ako preferencia viedenskej operety, ktorá pretrvávala
poþas celého obdobia. Druhým SUYNRP je stále prítomné želanie o pravidelné uvádzanie opery,
ktoré bolo vnímané ako prejavvzdelanosti spoloþnosti(slovne stál tento prvok vyššie, avšak podĐa
skutoþnosti vidíme, že zábava mala prednosĢ pred vzdelaním, pretože divadlo bolo vypredané pri
operných premiérach, ale reprízy operetných a iných zábavných predstavení boli viacej navštH
vované než reprízy operných diel). Obraz vzdelanosti dopĎĖalo uvádzanie klasických hier
poznaþené náklonnosĢou k nemeckým autorom ako boli )ULHGULFK 6FKLOOHU D -RKDQQ :ROIJDQJ
Goethe. Tretíprvok tvorila túžba po sebaprezentácii obyvateĐstva, spojená sutužovaním kolektíY
nej identity skrze opakované zdôrazĖovanie vlastenectva k Uhorsku.
'LYDGOR Yobdobí meštianstva bolo každodennou súþasĢou života obyvateĐov a Yäþšina
predstavení, tak hudobnodramatických, ako aj þinohernýchsa konali viackrátSoþas jednej sezóny
(išlo obežnú prax vdivadlách provinþných miest). Obsadenie sa niekedy menilo, tradiþne boli na
predstavenia pozývaní významní herci z9LHGQHDBudapešti akritiky reflektujúcedivadelné dianie
UHIHURYDOL Rjednotlivých umelcoch z pohĐadu stvárnenia postáv (Rollen). Badáme jasnú, þasto
veĐmi konkrétnu predstavu o postavách, ktorú malo publikum, resp. kritik zafixovanú (referenþným
bodom boli viedenské predstavenia, prešporskí ob\YDWHOLD MD]GLOL GR 9LHGQH SUDYLGHOQH D SRURY
návanie so známymi viedenskými hercami bolo þasto súþasĢou obsahu kritiky). Vprípade
odlišného stvárnenia tej þi onej postavy bol tento fakt hodnotený buć pozitívne alebo negatívne.




Ide predovšetkým odve práce: Slovenské divadlo v 20. storoþí(ed. Miloš Mistrík) Bratislava : VedaDDejiny
slovenskej drámy 20. storoþia HG. Vladimír Štefko) Bratislava : Divadelný ústav 
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Vysoké oþakávania zo strany publika (þi skôr kritiky) splnil riaditeĐ v prípade, keć pravidelne
uvádzal operu. To však nebolo jednoduché,kećže mal kdispozícii umeleckýsúbor spriemerným
poþtom 30 sólistov a  ]ERULVWRY 6týmto súborom uvádzal kompletný þinoherný a KXGREQR
GUDPDtickýrepertoár, WMv dobovej terminológii: opery, operety, hry, komédie, frašky aYHVHORKU\
Dneskôr novodobé drámy. ViedĖou uznávané operné predstavenia slúžili ako odporuþenie pre ich
uvádzanie vPrešporku. Aksa riaditeĐovi podarilo uviesĢ operné diHOD VRslušnými speváckymi
výkonmi priemerne jeden až dvakrát za mesiac (vrátane niekoĐkých repríz tej istej opery), bol
považovaný za schopného aperspektívneho riaditeĐa. Väþšina z riaditeĐov však nemali vsúbore
dostatok operných sólistov D WDN VL QD Nonci sezóny najímali na zorganizovanie operných
predstavení samostatný operný súbor ]inýchGLYDGLHO9URNRFK–1899 pôsobil vPrešporku
nemecký divadelný riaditeĐ Emanuel Raul, ktorý podĐa získaných informácií uvádzal operu
niekoĐkokrát za týždeĖ D to na úrovni, ktorá lahodila aj takému nároþnému kritikovi akým bol
prešporský mestský archivár ahudobný kritikJán%DWND – 

(PDQXHO5DXODoperný repertoár Mestského divadla vURNRFK
Emanuel Raul, vlastnýP PHQRP (PDQXHO )ULHGPDQQ  – 1916) patril medzi dlhoroþných
stabilných nemeckých riaditeĐov pôsobiacich v divadlách provinþných miest. Svojím úþinkR
vaním YPrešporku nadviazal na dlhoroþnú tradíciu nemeckého divadla vmeste. Mestské divadlo
získal do prenájmu po nemeckom riaditeĐovi Maxovi Kmenttovi (divadlo mal v prenájme od
SRVWDYHQLDEXGRY\Yroku 1886 do roku 1890). Raul pôsobil v Prešporku spolu deväĢURNRYvždy
poþas zimných mesiacov (polroþná sezóna sa vPrešporku delila medzi nemeckého amaćarského
riaditeĐa, preto mesto uzatváralo zmluvu s iným divadlom. Obidvaja riaditelia odohrali polovicu
sezóny vPrešporku aSRORYLFXYTemešvári). 
Raul pochád]DO]Boskovíc uBrna, jeho manželka Katharina Hoppé bola hereþka aoperetná
speváþka. Po krátkom štúdiu techniky na brnianskej odbornej škole odišiel Raul kGLYDGOX$NR
herec a spevák (predstaviteĐ milovníckych rolí) pôsobil vdivadlách vPrahe, ýeských BudČjo



Pre bližšie informácie oJánovi%DWNRYLSR]UL LENGOVÁ-DQD%ULHIH+DQV5LFKWHUVLQGHU0XVLNVDPPOXQJYRQ
-RKDQQ 1HSRPXN %DWND ,Q Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa 0LWWHLOXQJHQ GHU LQWHUQDWLRQDOHQ $UEHLWVJH
meinschaft an der Universität Leipzig. Heft 10. /HLS]LJGudrun Schröder Verlag, 2005, s. 109TAUBEROVÁ,
Alexandra, MARTINKOVÁ -DUPLOD % Johann Nepomuk Batka. Auswahl aus der Korrespondenz %UDWLVODYD 
Slovenské národné múzeumHudobné múzeumTAUBEROVÁ$OH[DQGUDJán Nepomuk Batka a jeho zbierka
hudobnín%UDWLVODYDSlovenské národné múzeumHudobné múzeum1995. Ján%DWNDEROV\QRPhudobného skladD
teĐa, klavírneho pedagóga a interpreta Johanna Nepomuka Batku (1795  Zaujímavé poznatky Rživote rodiny
%DWNRYFRY SULQLHVOD dizertaþná práca Andreja ýepca zameraná na život adielo otca hudobného kritika 3RU ýEPEC
$QGUHM Klavírna tvorba prvej polovice 19. storoþia na Slovensku a dielo Johanna Nepomuka Batku (1795-1874).
Dizertaþná práca, Bratislava 2015.

 9roku 1913 oslávil 50. výroþie herectva a 40. výroþie svojho povolania ako divadelný riaditeĐ. Por. LUDVOVÁ
-LWNDDNROHudební divadlo v þeských zemích: osobnosti 19. století.Praha : Divadelní ústav,$FDGHPLDV

Raulova manželka Katharina pôsobila dlhé roky vsúbore svojho manžela. VPrešporku podĐa záznamov vystupovala
len v prvých rokoch Raulovho tunajšieho pôsoEHQLD. Úspešnými pokraþovateĐkami rodinnej tradície boli dcéry Rosa
D-DFTXHOLQH
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viciach, Linci, Klagenfurte, vo Viedni (Theater in der Josefstadt, neskôr Theater an der Wien),
Karlových Varoch, Odese, Bukurešti aďubĐane. Vroku 1877 sa rozhodol založiĢ si vlastnú divD
delnú spoloþnosĢ, sktorou pôsobil najprv vŠoprone aRG URNX  YKarlových Varoch. VUR
NRFK–1883 si súbežne prenajal mestské divadlo v2ORPRXFLDYURNRFK–1886 mestské
GLYDGORYLiberci. Do Prešporka prišiel prvýkrát na jeseĖ roku 1890 po skonþení sezóny vKarlových
Varoch, kde uvádzal predovšetkým zábavný repertoár, prispôsobujúc sa vkusu publika vkúpeĐnom
meste. ZároveĖ mal skúsenosti svedením mestských divadiel v2ORPRXFL D /LEHUFL NGH VD PX
opakovane podarilo zabezpeþiĢ hosĢovanie speváckych hviezd z9LHGQH 92ORPRXFL uvádzal
podobný operný repertoár ako vPrešporku, boli to predovšetkým talianske anemecké operné diela
19. storoþia.
Okrem hudobných a hudobnodramatických druhov, ktoré tvorili väþšinu repertoáru, kládol
5DXO dôraz na uvádzanie (podĐa dobovej klasifikácie) klasických hier a moderných realistických
drám, priþom ako prvý uviedol vPrešporku diela *HUKDUWD+DXSWPDQQDD+HUPDQQD6XGHUPDQQD
Najväþší úspech však mali operné predstavenia (konali sa podĐa možnosti so zvýšeným poþtom
þlenov orchestra aza úþasti harfistu), ktoré sa Raul snažil uvádzaĢ þo najþastejšie a najkvalitnejšie.
Raul hral v Prešporku výluþne vbudove Mestského divadla, po skonþení sezóny vTemešvári
odchádzal spravidla do Karlových Varov, kde maO L naćalej vprenájme tamojšie divadlo.
Pôsobenie Emanuela Raula spadá do obdobia, ktoré bolo z hĐadiska politického smerovania
YUhorsku rozhodujúce a malo veĐký dopad na vývoj Mestského divadla. Na prvý pohĐad išlo
Rpokojné astabilné obdobie nemeckého divadla v Prešporku, ale pravdou je, že vtom þase prebiH
hali silné maćarizaþné tlaky usilujúce udomácniĢ maćarské divadlo Y Prešporku. Kećže divadlo
bolo stredobodom kultúrneho aspoloþenského života prešporských obyvateĐov azároveĖ vnímané
DNR SURVWULHGRN SUH dosiahnutie politických cieĐov ]R VWUDQ\ promaćarských kruhov, musel Raul
túto situáciu vnímaĢ D šikovne sa s Ėou vysporiadaĢ. Stavil teda na operu, pravidelne uvádzal
operné novinky, ako aj staršie diela vo vynikajúcej kvaliteDWDNVDPXSRGDUilo vybudovaĢ si meno
dobrého a spoĐahlivého riaditeĐa azaistiĢ si verné publikum. 
Prvá Raulova sezóna zaþala 2. októbra 1890 atrvala do 20. januára 1891. K dobrému
zabezpeþeniu priebehu angažoval Raul umelecký súbor spoþtom sólových þlenov tridsaĢpäĢ
(dvadsaĢjeden mužov a štrnásĢ žien), ] toho 11 spevákov a8 speváþok. Poþet zboristov bol
dvadsaĢšesĢ (štrnásĢ mužov advanásĢ žien). Ćalej knemu patrilo päĢ sólových taneþníc a dvanásĢ



 Por. KěUPKOVÁ /HQND NČmecká operní scéna v2ORPRXFL ,,  –   2ORPRXF  Univerzita Palackého
Y2ORPRXFLV

 Jeho pôsobenie vKarlových Varoch reflektuje nemecký almanach do roku 1890 apotom od roku 1895. Podobnú
informáciu uvádza Jitka Ludvová. Por. LUDVOVÁ V  D 1HXHU 7KHDWHUDOPDQDFK %HUOLQ  *HQRVVHQVFKDIW
Deutscher BühnenAngehöriger, 1896, s. 468.3UHVVEXUJHU=HLWXQJRĖom po celý þas pôsoEHQLDYPrešporku hovorí ako
o karlovarskom riaditeĐovi, avšak záznamy vnemeckom almanachu evidujú jeho þinnosĢ v Karlových Varoch až od
URNX
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mladých taneþníc.Repertoár prvej sezóny tvorili klasické hry ako napr. Viliam Tel )6FKLOOHU 
Manfred * * %\URQ , Faust - : *RHWKH , moderná dráma Die Ehre + 6XGHUPDQQ , ćalej
RSHUHW\Mikádo $6XOOLYDQ ,Úbohý Jonatán K. Millöcker), Simplicius -6WUDXVVGĖa 3. januára
1891 sa konala premiéra tejto operety v Prešporku , La Diva - 2IIHQEDFK  EDOHW Meissner
Porzellan KXGED - +HOOPHVEHUJHU  a množstvoćalších predstavení. Prekvapivo vprvej sezóne
neuviedol žiadnu opernú novinku, zopakoval len niekoĐko starších diel. Kritika však bola priaznivá
Dpredpovedala Raulovi dobrú budúcnosĢ. ýo sa týka vedúceho personálu, Emanuel Raul pôsobil
DNR KODvný režisér, Hans Rieger ako režisér opery, Rudolf Netsch ako režisér operety afrašky,
0RULW]8QJHUDNRGLULJHQW$XJXVW9HLWDNRkapelník, Georg Rau ako koncertný majster a Karoline
:HLOHUZimmer ako baletná majsterka. ýlenmi speváckeho súboru bolL :LOKHOP %DXHU .DUO
)HPPLQJHU -XOLXV .QDDFN .DUO 0DLOOHU 5XGROI 1HWVFK $GROI 5DXFK +DQV 5LHJHU D (GXDUG
6FKHQN=o ženských predstaviteliek to bolL+HOHQH)DONHQVWHLQ+DQVL-HUJ$QQD/HRQDUGL6RSKLH
1HWVFKD/LVD6FKOHKMeno Raulovej manželky .DWKL5DXOHoppésa vyskytuje predovšetkým pri
operetnom repertoári, ale obþas prevzala aj malú rolu vRSHUH.hosĢom sezóny SDWULOLokrem iných
herci viedenského Hofburgtheater Marie Pospischil a%HUQKDUG%DXPHLVWHU
Druhá Raulovasezóna (konala sa od 3. októbra 1891 do 31. januára 1892) potvrdila kvality
tohto spoĐahlivého riaditeĐa. So svojím umeleckým súborom, ktorý mal vyšší poþet þlenov než prvú
sezónu, si naplno získal priazeĖ publika. 0HG]Lsólistov patril Karl Astner, 5REHUWBöttcher, -RVHI
*UHYHQ (XJHQ *XVVDOHZLF] $UWKXU +RIIPDQQ (UQVW 0DKU 5XGROI 1HWVFK D $GROI 5DXFK
(obidvaja známi zminulej sezóny), ćalej Theodor Rieck, Ludwig Seibert, Ivan Shukowsky a Josef
6ZRERGDSólistkami bolL$OLFH)DUNDV+DQVL-HUJ$QQD/HRQDUGL$XUHOLH1RH,UPD5LFKDUGVRQ
D0DULDQQHSchütze.Vedúci personál tvoril(PDQXHO5DXO–hlavný režisér, 7KHRGRU5LHFN–režisér
RSHU\ 2WWR )LQGHLVHQ – kapelník, * )UHHGODQG – zbormajster a koncertný majster a Karoline
:HLOHU=LPPHU–baletná majsteUND
6úbor pozostával z kvalitných spevákov, þo mu umožnilo uviesĢ tak staršie opery, ako aj
QRYLQN\.nim patrila najväþšia udalosĢou sezóny –prešporská premiéra opery Sedliacka þesĢ, ktorá
VD NRQDOD  GHFHPEUD  +Oavní predstavitelia (XJHQ *XVVDOHZLF] 7XULGGX neskôr sólista
Nemeckého divadla YPrahe), Aurelie Noe (Santuzza, neskôr sólistka Dvorného divadla v .DUOV
UXKH DNRDM .DUO$VWQHU $OILR  zožali veĐký úspech uSXEOLND2scénické stvárnenie sa zaslúžil
samotný riaditeĐ Raul. Operný kritik JánBatka nešetril chválou abol nadšený zvysokej úrovne preG
VWDYHQLD„In einer so vortrefflichen Weise – sage ich ganz unverhohlen – wie wir es in Pressburg




3RU1HXHU7KHDWHUDOPDQDFK%HUOLQGenossenschaft Deutscher BühnenAngehöriger, 1891, s. 384.Okrem sólových
þlenov sú valmanachu vypísané aj mená zboristov. Pri menách niektorých z nich sa nachádza poznámka, že spolX
úþinkovali vhrách aveselohrách.

 3RU '(55$ Neun Jahre Theaterdirektion Raul. Ein Abschnitt aus Pressburgs Theatergeschichte. I. 3UHVVEXUJHU
=HLWXQJroþ. 136, þ. V
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bei einer Opern-Novität seit Jahren nicht gewohnt waren. Ich halte dies öffentlich zu Ehren des
Direktor Raul und seine braven, in der Novität ganz famosen Opern-Gesellschaft fest. >@ In Berlin
mit der Neumannschen Gesellschaft war die Aufführung nicht besser als hier, wo Alles geschieht,
um sie zu einem sensationellen Musikereigniss zu machen [...].“Ćalším výborným operným predstD
vením bola ýarovná flauta, ktorú Raul uviedol pri príležitosti stého výroþia úmrtia W. A. Mozarta.
OpäĢ to bolo veĐmi vydarené predstavenie, Batka vyzdvihol snahu riaditeĐa Raula, dirigenta prHG
VWDYHQLD2WWD)LQGHLVHQDa dobré spevácke výkony. .ćalším operám patrila ŽidovkaTrubadúr
Hugenoti(podĐa %DWNXišlo o veĐmi vydarené predstavenie, tvrdil, že na tak vynikajúcej úrovni ešte
RSHUXYPrešporku nezažil Faust(v kritike odhaĐuje Batka „tajomstvo“ Raulovho úspechu, ktoré
podĐa neho tkvelo v dobre zostavenom ahlasovo vyváženom umeleckom súbore, schopnom predviesĢ
na dobrej úrovni tak operu, operetu, ako aj veselohru aklasickú hru atým udržaĢ na úrovni prR
vinþné divadlo),MartaWiliam TellDDcéra pluku. Ako poslednú operu vsezóne uviedol Raulov
súbor Wagnerovo dielo Lohengrin
K hosĢomsezóny SDWULODSULPDGRQDYLHGHQVNHM+RIRSHU0DGDPH-XGLFktorá zožala veĐký
úspech publika. Ćalší hostia pochádzali zradov známych viedenských hercov )HUGLQDQG %RQQ
'U5XGROI7\UROW%HUQKDUG%DXPHLVWHU 
Tretia Raulova sezóna vPrešporku zaþala 1. októbra 1892. Touto sezónou konþila Raulova
]POXYDVPrešporkom o prenájme divadla. Mesto malo záujem na jej obnovení, ale podĐa zákona
muselo vypísaĢ konkurz na nového nájomcu. To bola príležitosĢ, ktorú využili vplyvní podporR
vatelia maćarského divadla z radov maćarských þlenov mestského zastupiteĐstva. Žiadali zvážiĢ
striedanie sa dvoch riaditeĐov vMestskom divadle s cieĐom posilniĢ pozíciu maćarského riaditeĐa.
Navrhovali prenájom divadla jednému (maćarskému) riaditeĐovi, ktorý by zabezpeþil tak nemecké
ako aj maćarské predstavenia poþas celého roka. Návrh bol zamietnutý sodôvodnením, že tento
spôsob prenájmu by nebol úspešný, kećže zaplatiĢ dva kompletné umelecké súbory jeden riaditeĐ
nedokáže5DXOVDFKFHORdivadlo uchádzaĢ znova, avšak mal výhrady kniektorým bodom zmluvy.
Išlo konkrétne oSODWHQLHRVYHWOHQLDYdivadle, þo þinilo denné výdavky vo výške 20 fl. za dodávku
svietiplynu. Pri narastajúcich cenách predstavovali pre neho vysokú položku. Municipálny výbor
URNRYDO Rtejto požiadavke na udelenie subvencie, resp. prevzatí spomínanej platby na svojom
zasadaní dĖa 7. novembra, avšak zamietol ju. Po opätovnej Raulovej prosbe azistení, že sa oGLYD
dlo zaujímajú len dvaja riaditelia, mesto zmluvu sRaulom nakoniec predĎžilo a jeho požiadavke
Rznížení platby za svietiplyn na polovicu (10 fl. za deĖ) vyhovelo. 



-%Cavalleria rusticana3UHVVEXUJHU=HLWXQJ, roþ. 128, þ. 348, s. 4

-%Die Zauberflöte. Pressburger Zeitung, roþ. 128, þ. 335, s. 5

-%Die Hugenotten. Pressburger Zeitung, roþ. 128, þ. 307, s. 5

-%Faust3UHVVEXrger Zeitung, roþ. 128, þ. 286V
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Popri všetkých diskusiách prebiehala nemecká sezóna obvyklým spôsobom. ýo sa týka jej
XPeleckej úrovne, kritiky opätovne hodnotili Raulovu snahu pozitívne, i keć na zaþiatku sezóny
upozornili na zaþiatoþnícke výkony mladých þlenov umeleckého súboru.Situácia sa však vSULHEHKX
sezóny zmenila, už vnovembrových adecembrových kritikách sa píšHRnádherných mladých hlD
soch, ktorých spevácke schopnosti si je treba vážiĢ a obdivovaĢ. Sólistami súboru bol Franz Bucar,
5LFKDUG Kornay, Michael Rainer, Adolf Rauch (v súbore bol od zaþiatku Raulovho pôsobenia
YPrešporku), Adolf Sieder, Josef Swoboda(známy zminulej sezóny), Sigmund Szengery a Franz
Zich. Ženské sólistky boli Marie Erich, Marie Haas, Adele Jungt, Mathilde Lissop, Elsa Longauer,
0DULH 0DQFL )ULGD 5DXFK D0DULH 6HLIIHUW Vedúci personál pozostával z þlenov: hlavný režisér
(PDQXHO 5DXO operný režisér Berthold Glesinger, kapelník Carl Hrubetz D baletná majsterka
.DUROLQH:HLOHU=LPPHU
3ozíciu operného režiséra zastával spevák %HUWKROG *OHVLQJHU, ktorý v prešporskom
Mestskom divadle pôsobil v predchádzajúcich rokoch vsúbore Maxa KmenttDZároveĖ bol þlenom
Raulovho súboru vOlomouci poþas sezóny 1881/1882 ako režisér opery aspevák (spieval
Easové party a EDV EXIIR SDUW\  Pod jeho vedením (a za jeho spoluúþinkovania) EROL
YPrešporku uvedené viaceré operné predstavenia ako Faust Rigoletto Don Giovanni Fidelio
]Batkovej kritiky je cítiĢ veĐký obdiv k%HHWKRYHQRYLDRto väþšiu vćaþnosĢ voþi Raulovi, ktorý
operu uviedol vo vynikajúcom prevedení, vrátane veĐkej ouvertúry, þo bolo po prvýkrát), Veselé
paniþky windsorskéMaškarný bálAida. Posledná z vymenovaných opier sa konala za úþasti mezzR
VRSUDQLVWN\,UP\YSpányik.Išlo o speváþku svetového mena, ktorá navštívila svoje rodisko aSUL
tej príležitosti po prvýkrát úþinkovala ako hosĢ v0HVWVNRP GLYDGOH Vystúpenie v Aide  DNR
$PQHULV malo veĐký ohlas u SXEOLND D odštartovalo ćalšie úspešné hosĢovania v nasledujúcich
rokoch. Na mimoriadne vydarenom predstavení sa podieĐali samozrejme DM sólisti súboru, predR
všetkým dramatická speváþka Marie Seiffert $LGD  WHQRULVWD )UDQ] %XFDU 5DGDPHV  EDVLVWD
5LFKDUG.RUQD\ VeĐkĖaz5DPILV DEDU\WRQLVWD6LJPXQG6]HQJHU\ $PRQDVWUR .YDOLW\Y\PHQR
vaných þlenov potvrdilo aj ćalšie operné predstavenie, ktorým bol ProrokRG0H\HUEHHUD„Künstlerisch bewies die einmalige Aufführung des Propheten wiederum, dass unser Opernensemble ein
vorzügliches war. Stimmen von dem Wohlklange und der Jugendfrische, wie jener Hrn. Bucar´s,
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- % Rigoletto. Pressburger Zeitung, roþ. 129, þ. 293, s. 5  9tej istej kritike autor zároveĖ hovorí
RRaulovej þinnosti, že sa nad Ėou zaþína rozprestieraĢ lesk divadelnej slušnosti, þo považuje za dobrý znak.


Por. KěUPKOVÁV,GHRjediného þlena, ktorý pôsobil vRaulovom súbore tak Y2ORPRXFLDNRDMYPrešporku. 

-%Fidelio von Beethoven. Pressburger Zeitung, roþ. 129, þ. 314, s. 5

Irma v. Spányik, taliansky Irma de Spagni (18601932) pochádzala zo známej prešporskejXPHOHFNHMURGLQ\6YRMX
kariéru zaþala vbudapeštianskej opere, neskôr pôsobila v divadlách vo Francúzsku (Paríž), Anglicku (Londýn), Rusku
3HWURKUDG0RVNYD DTaliansku (Turín, Parma, Janov, Bologna). Po skonþení umeleckej dráhy sa vrátila do Prešporku
kde si otvorila súkromnú spevácku školu. Ako predstaviteĐka Brangäne vo Wagnerovej dráme Tristan a Izoldazožala
úspech v najznámejších európskych divadlách. Vroku 1926 vyšla v Prešporku jej kniha spomienok pod názvom
Bühnen-Erinnerungen

175

von der Macht und Kraft jener Frl. Seifert´s, dürften in der Provinz nur selten zu finden sein. Ich
habe den Propheten in Residenzen aufgeführt gehört, in welchen auch die Nebenrollen nicht so gut
besetzt waren, als es hier der Fall war, mit den Widertäufern durch Hrn. Kornay, Reiner, Swoboda
und mit dem Graf Oberthal durch Herrn Szengery.“9SRVOHGQRPGHMVWYHEROLSRužité nové dH
korácie zGLHOQHdivadelného maliara aVFénografa Gustáva WintersteineraAko posledné operné
SUHGVWDYHQLHYsezóne odznela jednoaktová opera Jadwiga]pera prešporského hudobníka aVNODGD
teĐaAugusta Norgauera, dirigenta Cirkevného hudobného spolku sv. Martina. .najvýznamnejším
hosĢovaniam sezóny okrem Irmy v.Spányik patrili vystúpenia þlenov viedenského Hofburgtheater
Marie Pospischil a Bernharda Baumeistera. Úspešná sezóna sa skonþila 24. januára 1893.
Štvrtá sezóna, ktorá sa zaþala už 30. septembra 1893, mala z hĐadiska spoloþenskoSROL
tických udalostí pokojný priebeh, vyznaþovala sa však zmenami, ktoré sa udiali v5DXORYRPXPH
Oeckom súbore. Viacerí zjeho þlenov si našli nové miesta, þo pre riaditeĐa znamenalo výzvu získaĢ
Qových kvalitných þlenov. Spevácky súbor pozostával z týchto sólistov: .DUO %HUJHU +HLQULFK
'XGHN (obidvaja zaþali vtejto sezóne svoje pôsobenie v5DXORYRm umeleckom súbore a ]RVWDOL
YĖom až do skonþenia Raulovho pôsobenia v Prešporku), -XOLXV .LHIHU 0LFKDHO 0HVH\ 5XGROI
1HWVFK (podĐa záznamov to bola jeho posledná sezóna vPrešporku) $ORLV 3HQQDULQL 2VNDU
5HGQHU 7KHRGRU 5LHFN /XGZLJ 6HLEHUW -DFTXHV 6FKRSS D *HRUJ 8QJHU Ženské sólistky boli:
0DWKLOGH'XGHN(podobne ako jej manžel zaþala pôsobiĢ vRaulovom súbore a]RVWDODYĖom až do
konca Raulovho pôsobenia) =LRQD *ULHJHU (OOD +DLQ /XGRYLFD +UXEHF]:DOOQHU 0DUJDUHWKH
.DKOHU %HWW\ 6WRMDQ D +HOHQH :LHW Vedúci personál: Emanuel Raul – hlavný režisér, 7KHRGRU
5LHFN – režisér opery, &DUO +UXEHW] – Napelník, Josef Gedenk – ]ERUPDMVWHU D .DUROLQH :HLOHU
=LPPHU–baletná majsterka.
Operné predstavenia sa na zaþiatku sezóny konali výnimoþne, až po zohraní sa speváckeho
súboru prišli na rad veĐké premiéry. Boli to: Mala vita (dátum premiéry 4.11.1893, divadelná
ceduĐa oznamovala, že išlo oprvé uvedenie tejto opery vnemeckom jazyku vôbec), kde poþas
premiéry museli sólisti opakovaĢ niektoré výstupy až trikrát, ćalej Komedianti (dátum premiéry
30.12.1893), ktorá sa stala udalosĢou sezóny (naštudovanie opery malo výbornú úroveĖ, jej reprízy
VDNRQDOLYalternáciách, þo vGLYDGOHYprovincii nebolo obvyklé) DRose von Pontevedra -)RUVWHU 




 Abschiedsvorstellungen unseres Opernensembles. Der Prophet. „Jadwiga“ von Norgauer. :HVWXQJDULVFKHU
Grenzbote, roþ. 22, þ. 6950, s. 3

5akúsky maliar Gustáv Wintersteiner študoval na viedenskej Akadémii výtvarných umení. Jeho otec Otto WLQWHUVWH
LQHU  EROGR%UDWLVODY\SRYRlaný v roku 1889 a pracoval tu ako maliar kulís v Mestskom divadle. Po jeho
smrti Gustáv pôsobil ako divadelný maliar v Mestskom a od roku 1920 v Slovenskom národnom divadle až do roku
 V zbierke Galérie mesta Bratislavy sa nachádza 18 Wintersteinerových malieb a kresieb a tiež tri súbory
akvarelových návrhov na divadelné dekorácie a kulisy. Por. Mestské divadlo v Prešporku/Municipal theatre in
Prešporok(publikácia vydaná kvýstave Mestské divadlo vPrešporku. Výber zo zbierok GMB. 23. jún VHSWHPEHU
 %UDWLVODYDGaléria mesta Bratislavy, 2016, s. 28. 

-%Mala vita. Pressburger Zeitung, roþ. 130, þ. 306, s. 5
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ktorej prešporskápremiéra bola prvým uvedením opery vrámci celej monarchie. Konala sa hneć
po jej úplne prvom uvedení v*RWKHDto za prítomnosti mnohých významných hostí, medzi inými
þlenov vedenia viedenskej Dvornej opery. Okrem toho boli súþasĢou hracieho plánu opery Faust
(uvedená 7. 10. niekoĐko dní pred Gounodovou smrĢou), Blúdiaci Holanćan Das Nachtlager in
Granada D:HEHURY ýarostrelec (kritika uvádza, že predstavenia sa zúþastnil gróf Géza Zichy,
klavírny virtuóz a intendant maćarskej KráĐovskej opery, ktorý sa RVREQH SR]QDO VriaditeĐom
Raulom. Predstavenie oznaþil za vydarené, vyjadril však poĐutovanie nad slabým technickým v\
bavením javiska, ktorému chýbali svetelné efekty, stroje adisponovalo slabými dekoráciami).
Zásluhu na kvalitných operných predstavenLDFK PDOL predovšetkým traja tenoristi $ORLV 3HQQDULQL
(neskôr þlen divadla vGrazi), Georg Unger a Heinrich Mezey, ćalej barytonista Julius Kiefer
Dprimadona Helene Wiet. Ako hostia vystúpili vtejto sezóne viedenskí herci aspeváci Marie
3RVSLVFKLO -RVefine (Peppi) Glöckner, Adrienne Kola, Adolf Sonnenthal a Bernhard Baumeister.
Sezóna sa skonþila 31. januára 1894.



Piatykrát zaþínal Raul svoju sezónu vPrešporku 29. septembra 1894. Tak ako vpredchád]D
júcich rokoch, aj tentokrát sa snažil Rzostavenie kvalitného umeleckého súboru, resp. obnovenie
angažmán predchádzajúcich þlenov, þo sa mu aj vo väþšine prípadov podarilo. ýlenmi speváckeho
súboru boli: .DUO%HUJHU%RJGDQYRQ%XODNRZLF+HLQULFK'XGHN&KULVWRSK+HLP$ORLV3HQQDULQL
)UDQ] Purkgraf, Louis Rafael, Oskar Reidner a Otto Sarol. Ženské postavy stvárnila Ella Appelt,
Mizzi Bardi, Mizzi Better, Milla Brabé, Mathilde Dudek, +HUPD 0LODQ +HUPD 1RUG 3KLOLQH
3DXOLV (OO\ 6HLGO D 3KLOLQH :ROII. Súbor viedli: hlavný režisér Emanuel Raul režisér opery
&KULVWRSK +HLP kapelník -RVHI 0DQQDV ]ERUPDMVWHU -akub Knoller a baletná majsterka Karoline
:HLOHU=LPPHU9iaceré XGDORVWLako ochorenie niektorých sólistov, nespokojnosĢ publika sQRYR
angažovanou náhradou za speváþku Betty Stojan, zrušenie viacerých operných predstavení kvôli
náhlemu povolaniu tenoristu Aloisa Pennariniho kYRMVNXQHgatívneovplyvnili výsledok Raulovho
snaženia. Závereþná kritika uverejnená vPressburger Zeitung bola napriek všetkému zhovievavá voþi
týmto nedokonalostiam, pretože neboli dôsledkom zanedbania riaditeĐských povinností, ale nakopením
nešĢastných náhod.
Ako novinky sezóny boli naštudované opery: Hänsel und Gretel (+XPSHUGLQFNpremiéra
sa konala poþas vianoþných sviatkov adosiahla niekoĐkonásobné reprízy s vypredaným divadlom 
Yktorej zožala veĐký úspech manželka Pennariniho koloratúrna sopranistka Ella Appelt *UHWHO 
ćalej Der Weise von Cordova 26WUDXVV D Enoch Arden(V. Hausmann, išlo o prvé uvedenie vrámci
FHOHMPRQDUFKLH .VWarším operám patrili HugenotiTrubadúr, AidaTannhäuser NULWLNDMHSR]QD




(Der Freischütz.Pressburger Zeitung, roþ. 130, þ. 332, s. 5
 Kritik spomína skutoþnosĢ, že riaditeĐ si nesplnil záväzky vzhĐadom na ohlásený repertoár aRdohral ho len sþasti.
3RU'(55$Die verflossene deutsche Theatersaison.Pressburger Zeitung, roþ. 132, þ. 32, s. 22rok neskôr
malo byĢ nesplnenie povinností dôvodom na neudelenie subvencie.
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þená Batkovými preferenciami voþi Wagnerovi, autor dokonca chváli mladých spevákov, ktorí
chápu Wagnera lepšie než iné staršie opery. Nezabudol vyzdvihnúĢ rozšírený orchester, þo nHEROR
samozrejmosĢou vprovinþných divadlách), Sedliacka þesĢ Cár a tesár RG /RUW]LQJD D Carmen
Ako hosĢ sezóny vystúpila opäĢ mezzosopranistka Irma v. Spányik, ktorá úþinkovala voperách
Trubadúr $]XFHQD Aida $PQHULV Carmen &DUPHQ DTannhäuser (Venuša)Sezóna sa skoQ
þila 31. januára 1895. 
Poþas šiestej Raulovej sezóny (zaþala sa 2. októbra 1895) sa zopakovala situácia ohĐadom
obnovenia zmluvy. OpäĢ sa konþila dobaprenájmu divadla a Municipálny výbor vypísal konkurz
na nového nemeckého riaditeĐa. Prešporok mal záujem oREQRYHQLH]POXY\V5DXORPDNRDMR]DFKR
YDQLHGRKRG\VTemešvárom. Súþasne podporovatelia maćarského divadla chceli opätovne využiĢ
príležitosĢ ku zmene spôsobu prenájmu divadla, preto zaþiatkom roka 1895 ]DVODOLPestskému]DVWX
piteĐstvu výzvu. Dôrazne trvali na zvážení dovtedajšieho spôsobu divadelnej prevádzky a žiadali
stabilizáciu maćarského divadla vPrešporku prostredníctvom pridelenia zimných mesiacov maćaU
skému riaditeĐovi. VzhĐadom na to, že zmena by nebola možná ihneć, nežiadali zimnú sezónu
výluþne pre maćarského riaditeĐa, ale každoroþné striedanie sa nemeckého amaćarského riaditeĐa
poþas zimnej sezóny.
Denník Pressburger Zeitung sa použitím obratnej rétoriky snažil poukázaĢ na nezmyselnosĢ
uvádzaného dôvodu stabilizácie maćarského divadla vPrešporku: „Man ventilirt seit einiger Zeit in
verschiedenen Kreisen die Frage, ob Pressburg zur Feier des tausendjährigen Bestandes Ungarn
das städtische Theater bleibend und endgiltig der ungarischen Muse widmen solle. Diese Frage
hängt mit der Magyarisirungsfrage auf das Innigste zusammen. In diesen Zeilen soll von der
Berechtigung, unsere Millionen anderssprachigen Menschen an den Gebrauch der Staatssprache
statt ihre Muttersprache zu gewöhnen, nicht die Rede sein. Angenommen, es bestünde diese Berechtigung, so wäre denn doch auch zu erwägen, ob es praktisch sei, die geistigen und moralischen
Kräfte des Vaterlandes nach dieser einen Seite zu drängen, ferner ob jene an und für sich gewiss
verlockende Idee überhaupt durchführbar sei.“ Reakcia obyvateĐov hovoriacich po nemecky na
túto iniciatívu bola znaþne negatívna, kećže sa vedelo, že kmeĖové publikum divadla tvoria RE\YDWH
OLDKRYRULDFLSRQHPHFN\„Wir warnen vor jeder Ueberstürzung, wir warnen unsere Stadtväter vor
dem Fehler, gegen ihre Ueberzeugung in eine Stabilisirung des ungarischen Theaters zu willigen;
keine Subvention, keine Begünstigung könnte das Defizit an Besuchern wettmachen; ein derartiger Versuch wäre ebenso kostspielig als unfruchtbar, zudem geeignet, eine tiefe Miststimmung in




-%Tannhäuser.Pressburger Zeitung, roþ. 131, þ. 293, s. 5
 '(55$ Neun Jahre Theaterdirektion Raul. Ein Abschnitt aus Pressburgs Theatergeschichte. III. 3UHVVEXUJHU
=HLWXQJ,roþ. 136, þ. 41, s. 3

Zur Frage, ob in Pressburg ein stabiles ungarisches Theater geschaffen werden soll. Pressburger Zeitung, þ. 59, roþ.
V
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weiten Kreisen zu verursachen und dem Ungarthum in Pressburg eher zu schaden, als zu nützen.
Zur Liebe lässt man sich nicht zwingen und gezwungene Liebe thut Gott leid.“VzhĐadom na to, že
toto publikum navštevovalo okrem nemeckých predstavení aj maćarské, poukázali viacerí na skX
toþný dôvod neúspechu maćarského divadla vmeste. Tým nebola nepriaznivá þasĢ sezóny, ale nH
záuMHP R maćarské predstavenia, a WR SUHNYDSLYR SUáve zo strany obyvateĐstva hovoriaceho po
maćarsky (správanie sa podporovateĐov maćarského divadla navodzovalo dojem šovinizmu, za každú
cenu žiadali maćarské divadlo, ale navštevovaĢ ho nechceli. Išlo LPRY]RVWXSYrámci spoloþnosti
DSROLWLN\ 
Mestské zastupiteĐstvo muselo na výzvu zareagovaĢ. Vyzvalo kURNRYDQLX VTemešvárom
Rmodifikácii vzájomnej dohody, ale Temešvár neustúpil od pôvodného zadelenia každoroþnej
zimnej sezóny pre maćarského riaditeĐa. Prešporok teda uvažoval ouzatvorení dohody s inýPPHVWRP
ktoré by pristúpilo na jeho podmienky. Nakoniec sa vhodné mesto ani zodpovedajúce divadlo
Yprovincii nenašlo, preto sa napokon rozhodlo oobnovení dohody sTemešvárom na ćalšie tri roky
Po vypísaní konkurzu ajeho úspešnom absolvovaní dostal riaditeĐ Raul prešporské Mestské divadlo
poslednýkrát do prenájmu na nasledujúce tri roky. 
'LVNXVLHRstabilizácii maćarského divadla sa poþas Raulovej šiestej sezóny odrazili vUR]KR
dovaníRudelení subvencie vo forme zníženia platby za svietiplyn. Kritici zradov þlenov MuniFL
pálneho výboru hovoriaci po maćarsky mu vyþítali nesplnenie plánovaných predstavení, kRGRKUDWLX
ktorých sa zaviazal na zaþiatku sezóny. Subvencia bola po opätovnom zasadaní Municipálneho
výboru nakoniec odsúhlasená. ýo sa týka obsahu operných kritík, je cítiĢ negatívny tónDWRSUHNYD
pivo zo strany JánaBatku, ktorý bol Raulovi veĐmi naklonený. Tento známy odborník avyznávaþ
dramatického umenia, ktorý vpredchádzajúcich sezónach chválou nikdy nešetril, hodnotil niektoré
predstavenia veĐmi kriticky. Nepáþil sa mu výber þlenov umeleckého súboru ani uvádzané opery.
Taktiež pravidelne upozorĖoval na malý poþet þlenov orchestru, ktorý sa zneznámych príþin znížil
QDPLQimum. ġažko povedaĢ, þi táto skutoþnosĢ súvisela spostupujúcou maćarizáciou, kećže išlo
RveĐmi zanieteného podporovateĐa nemeckého umenia. Možno došlo kzhode okolností a5DXOPDO
skutoþne nešĢastnú ruku poþas tejto sezóny.



Ako hlavného režiséra speváckeho súboru angažoval Raul sólistu Josefa Becka (rodákD
]Prešporku, známehospevákDKHUFDDrežisérDpôsobiacehoYGLYDGOHYR)UDQNIXUWHQDG0RKDQRP
Kolíne, Salzburgu, Grazi, Berlíne DY3UDKHpred príchodom do Prešporku PDOangažmánY0HWUR
SROLtnej opere v New Yorku), ktorý sa staral osvojho otca (bol to Johann Nepomuk Beck, dlhoroþný
þlen viedenskej Hofoper), apreto zostal v Prešporku celú sezónu. Za jeho výborného spoluúþinkovania
uviedol Raul nasledujúce opery: Hans Heiling +DQV+HLOLQJ , Rigoletto 5LJROHWWR , Blúdiaci Ho
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lanćan (Holanćan), Fidelio 'RQ3L]DUUR . 9kritike ku každej znich sa Batka nadchýna Beckovým
speváckym umením aćakuje „náhode“ za prítomnosĢ tohto veĐkého speváka. Kćalším operám
tejto sezóny patrili diela: Das goldene Kreuz (I. Brüll), Waffenschmied von Worms $ /RUW]LQJ 
Hänselund Gretel, Trubadúr,ýarostrelec, Komedianti, Sedliacka þesĢ D 6PHWDQRYDPredaná nevesta
Ynemeckom preklade. Kritika bola znaþne rezervovaná, predstavenia hodnotila ako slušne naštudR
vané avýkony umelcov sþasti uspokojujúce. 
Spomínajú sa mená sólistov MLQQD%DYLHUD=LFK\ D+HLQULFK.LHIHUNćalším speváckym
sólistom patril .DUO %HUJHU, Josef Conrat, Heinrich Dudek, Ludwig Hönigsfeld, Georg Hüpeden,
(PLO.DVVRUNH$QWRQ3DII\&RUQet a Carl Schulz. Ženské role stvárnila Josefine Arnhold,0DWKLOGH
'XGHN+HOHQH)DONHQVWHLQ,GDYRQ,JR6RILHLölius a(PP\5DDEVedenie súboru tvoril(PDQXHO
5DXO – hlavný režisér VSROX V-RVHIRP %HFNRP  (PLO .DVVRUNH – režisér opery, &DUO +UXEHW] –
NDpelník D.DUROLQH:HLOHU=LPPHU–baletná majsterka.Ako novinku sezóny uviedol Raul operu
Mignonod A. Thomasa za spoluúþinkovania hostí Josefa Becka a Irmy v. Spanyik. VNULWLNHNWHMWR
opere Batka rozsiahle kritizoval Raula za celú opernú sezónu aSRznamenal, že ani výborná premiéra
nemôže napraviĢ predchádzajúce chyby. Tvrdil, že päĢ rokov Raula obhajoval, ale túto sezónu si
riaditeĐ pochvalu ani subvenciu zo strany mesta nezaslúžil.
Obnovené uzavretie zmluvy oprenájme divadla priviedlo Raula opäĢ na jeseĖ do Prešporka.
ýakala na neho siedma sezóna, ktorá sa zaþala 3. októbra 1896. Niektorí þlenovia jeho súboru, ktorí
pôsobili poþas leta vKarlových Varoch, nechceli podnikaĢ dlhú cestu do Prešporku aćalšiu poþas
zimy do Temešváru. Raul bol preto nútený angažovaĢ nových þlenov pre zabezpeþenie sezóny
YMestskom divadle. Naopak viacerí sólisti zminuloroþnej sezóny sa do Prešporka vrátili, þo Raulovi
umožnilo od zaþiatku uvádzanie noviniek. .speváckym sólistom patrilL .DUO %HUJHU +HLQULFK
'XGHN /XGZLJ Hönigsfeld, $XJXVW .UHWVFKPHU /RXLV 5DIDHO $OIUHG 6FKDXHU $GROI 6RQGHJJ
Ignatz SzegheĘ, *HRUJ8QJHUD5XGROIGHO=RSS. Medzi ženské sólistky patrilL$GDOLQD%DVV0LQD
%DYLHUD=LFK\ 0DWKLOGH 'XGHN +HOHQH +DUWZLJ )ULGD +DZOLF]HN 5RVD 5HLWLQJHU (OO\ 6HLGO
Vilma SzegheĘ.Súbor viedli: Emanuel Raul –KODvný režisér, Josef Beck –režisér opery (hosĢoval
druhú sezónu vPrešporku), Leopold Stolz –kapelníkD.DUROLQH:HLOHU=LPPHU–baletná majsterka.
Ako novinka bola uvedená opera Heimchen am Herd RG &DUOD Goldmarka, na premiéru
ktorej mal Batka výluþne pochvalné slová voþi všetkým zúþastneným –poþnúc riaditeĐom Raulom
vyzdvihol výkony všetkých sólistov, zboru, orchestra asamozrejme nezabudol pochváliĢ nové kulisy
]dielne viedenského dekoratéra Carla Brioschiho,zhotovené špeciálne pre túto príležitosĢDNRDM




 Batka ćalej hovorí ovzdelaní, ktorého nositeĐkou je dramatické umenie. Prehlasuje, že mu ide len o GREUR
prešporského publika, zvlášĢ mu leží na srdci vzdelanie mladých Đudí, ktorí prostredníctvom dobrých operných diel
majú formovaĢ svoj vkus. Por. J. B.: Mignon.Pressburger Zeitung, roþ. 133, þ. 28, s. 4

9bibliografických údajoch sa píše, že&DUOR%ULRVFKL]RPUHOYURNXWMrok pred premiérou opery, ku ktorej
podĐa údajD]divadelnej cedule vytvoril kulisy. Dá sa predpokladaĢ, že kulisy pochádzali zGLHOQH%ULRVFKL%XUJKDUW
und Kautsky, ktorú Brioschi založil aktorá existovala po jeho smrti naćalej. Bola však vedená pod iným menom.

180

nové kostýmy, ktoré vytvoril vrchný garderobier Ignatz Frischek podĐa viedenského vzoru).
Ćalšou novinkou bola operaEvanjelistaRG:LOKHOPDKienzla, opätovne zahrnutá chválou zo stUDQ\
Jána Batku. Kritik píše, že podĐa jeho názoru riaditeĐ Raul angažuje þlenov svojho súboru podĐa
toho, aké novinky bude uvádzaĢDtým je kvalita ich uvedenia zaruþená. Po vymenovaní sólistov,
ktorí sa priþinili oúspech opery, Batkamenuje þlenov orchestra, ktorí vopere odviedli dobrú prácu.
Je poznaĢ, že mu ako odborníkovi na hudobnej stránke obzvlášĢ záležalo.


.ćalším operným predstaveniam sezóny patrili Fidelio, Komedianti, Sedliacka þesĢ, Faust,

Carmen, Blúdiaci Holanćan za spoluúþinkovania Josefa Becka, ktorého stvárnenie SRVWDY\ +R
lanćana bolo oznaþené za neprekonateĐné, ćalej Don Giovanni (WHQWRkrát vslabšom prevedení),
Alessandro Stradella, Marta, Židovka, Trubadúr, Aida, Hans Heiling, Predaná nevesta RSHUDEROD
oznaþená za obĐúbenú v tunajšom divadle) a Hänsel und Gretel. 2 ich kvalitné naštudovania sa
zaslúžili predovšetkým primadona Minna BavieraZichy a basista Alfred Schauer, ktorí po skonþení
sezóny odišli do divadla vo Frankfurte nad Mohanom. Ćalším odchádzajúcim sólistom bol tenorista
Georg Ungar, ktorý pôsobil vRaulovom súbore druhú sezónu. Poþas nej dostal ponuku z Dvornej
RSHU\YR9LHGQL9rámci hosĢovaní sezóny vystúpila sólistka viedenskej Dvornej opery Louise von
(KUHQVWHLQDNR&DUPHQYrovnomennej opere (kritika porovnávala jej vystúpenie s Irmou v. Spányik,
NWRUHM WHPSHUDPHQW D farba hlasu zodpovedala viacej postave Carmen než vpodaní hosĢa) a DNR
Margaréta v opere Faust. Priebeh Raulovej siedmej sezóny bol skutoþne úspešný. Posledné SUHGVWD
YHQLHVDNRQDOR31. januára 1897, po Ėom odišiel Raul do Temešváru aodtiaĐ do Karlových Varov.
Ôsmykrát zaþínal Raul sezónu vPrešporku 2. októbra 1897. Na post operného dirigenta
získal mladého Bruna Waltera. VRUFKHVWUL]neznámych príþin klesolpoþet hráþov na 28, þo malo
negatívny vplyv na operné predstavenia. Napriek tomu sa Raul snažil oþasté uvádzanie opery, ikeć
viaceré novinky uviedol až ku koncu sezóny. Dôvodom bolo potrebné zohranie sa nových spevákov
Dspeváþok, ktorých angažoval krátko pred zaþatím sezóny. Spevácky súbor tvorili títo þlenovia
.DUO %HUJHU 0D[ %LUNKRO] +HLQULFK 'XGHN 6LHJIULHG .DOOPDQQ :LOKHOP /DPEHUJ $XJXVW
0DQRVV(žiadaný baritonista)'RQ5HQDUGL(vyzdvihovaný tenorista)+XJR5RFKHOO&DUO6WDUND
D&XUW :HEHU Ženské predstaviteĐky EROL 0DWKLOGH $QGHUVLQ (kritik Gustav Mauthner z denníka
Westungarischer Grenzbote oznaþil túto speváþku za šikovnú, alHMHMY\VWXSRYDQLHDNRšablónovité
SodĐa neho patríešte k starej speváckej škole, kde „staþilo spievaĢ“)0L]]L%LUNQHU0DWKLOGH'XGHN
)ULGD*RVVHOV0DJGD+DOGHQ0LODKühnel(primadona súboru)(OYLUDMalmedé9DOHULH0HUWHQV


Prípadne bolo meno Carlo zamenené smenom Anton Brioschi, ktorý bol synom Carla Brioschiho, a ktorý nasledoval
VYRMKR RWFD Ydekoratérskej profesii. Pravdepodobnejšia ale bude verzia, že Carlo Brioschi kulisy vytvoril už skôr
DRaul ich odkúpil od niektorého divadelného riaditeĐa, ako tomu bývalo praxou vprovinþných divadlách. 

-%Heimchen am Herd.Pressburger Zeitung, roþ. 133, þ. 336, s. 4

-%.: Der Evangelimann. Pressburger Zeitung, roþ. 134, þ. 10, 10.1.1897, s. 5.
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3DXODMüller DKäthe 6FKZDU] Ich výkony boli zväþša hodnotené pozitívne. Vedúci súboru boli:
(PDQXHO5DXO–hlavný režisér, +DQV5LHJHU–režisér opery, %UXQR:DOWHU–kapelníkD.DUROLQH
:HLOHU=LPPHU–baletná majsterka.
Najväþší úspech zožala opera Bohémaod R. Leoncavalla, ktorú uviedli poþas sezóny sedemkrát
pred vypredaným divadlom (išlo oprvé uvedenie vQHPHFNRPMD]\NXYrámci UakúskoXKRUVNHMPR
QDUFKLHDpremiéra sa konala výnimoþne bez zvýšeného vstupného).Ćalšou novinkou bola Bizetova
RSHUD Djamileh prijatá s nadšením. Ako novonaštudované dielo sQRYRX inscenáciou bol uvedený
:DJQHURYLohengrinza spoluúþinkovania Irmy v. Spányik, ktorá spievala SRVWDYX2UWUXG\YWDOLDQ
þine. Okrem vymenovaných noviniek bolo uvedené množstvo starších diel ako napr. Trubadúr,
Faust, Marta, Barbier zo Sevilly, Undine, Židovka,Sedliacka þesĢ, Komedianti, Veselé panie windsorské, Das Heimchen am Herd, Evanjelista.ULWLN\Njednotlivým uvedeniam sa sústredia na vystúpenia
jednotlivých umelcov, ktorí sú porovnávaní so svojimi predchodcami zminulých sezón. Vtexte sa tiež
vyskytujú pravidelné poznámky o dirigentskom umení mladého Bruna Waltera, ktorého tempHUD
mentné hudobné naštudovanie všetkých opier našlo náležité ohodnotenie na konci sezóny„Dieser
noch sehr junge, unstreitig reich begabte junge Mann, ist schon nahezu h y p e r m o d e r n. In einem
satyrischen Aufsatze über Direktor Mahler´s Programm gibt der Kikeriki in seiner jüngsten Nummer
ein Rezept für die neueste durchgeistigte Opernauffassung. Es lautet:
piano = pianissimo
forte = fortissimo
lento = noch mehr lento
accelerando = noch mehr accelerando, etc.
Das ist auch das Rezept, nachdem Herr Walter die Oper dirigirt. Freilich besteht zwischen beiden
Herren ein kleiner Unterschied. Dir. Mahler ist immer hin ein Meister in seinem Fache… Herr Walter
aber ein blutjunger Anfänger, der sich noch nicht ganz seines Taktstockes zu bedienen versteht. Ein
übereifriger Soldat, der während der Schlacht sein Schwert verliert! Nun, auch das überfeurige
Blut des Herrn Walter wird sich beruhigen, er wird an Routine gewinnen und wird sich nach
Jahren als gewigter, tüchtiger Musiker lächelnd, an seine Jugendtollheiten, an einer Oper Faust,
die bis 11 und an einem Lohengrin der bis 11 Uhr währte, zurückerinnern.“Perliþkoutejto sezóny
ERO EDOHW Künstlerlist Yktorom vystúpila primabalerína viedenskej Dvornej opery Irene Sironi.
9rámcihosĢovaní sa predstavili basista viedenskej Dvornej opery :LOKHOPHesch a rodáþka Irma
v. Spányik. Ôsma Raulova sezóna vPrešporku sa skonþila 31. januára 1898.
Deviatu sezónu zahájil5DXOYPrešporku 1. októbra 1898. To, že bola poslednou, vedel nielen
5DXODOHLvšetci obyvatelia. Ikeć sa malo oobnovení zmluvy rokovaĢ až poþas zimných mesiacov,
bolo už vopred jasné, že po skonþení tejto sezóny dôjde kzmene spôsobu prenájmu divadla. Táto
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situácia však nijako nevplývala na jeho snahu ovýborný priebeh sezóny, práve naopak. Chcel odísĢ
]Prešporka spovesĢou svedomitého riaditeĐa, preto sa usiloval ozostavenie kvalitného umeleckého
súboru Dzaujímavého programu. 9WHMWRVH]óne kládol dôraz na uvádzanie þinohry, konkrétne klD
sických hier. Zoperných noviniek boli naštudované dve diela a síce Der Streik der Schmiede RG
0-%HHUD NULWLN%DWNDpoukazuje na orchester, ktorý sa žiaĐ tento krát vyznaþoval veĐkou nesúhrou
DIDOošnými tónmi)DGriseldis (G. Cottrau). Zo starších diel boli uvedené opery: Tannhäuser, Blúdiaci Holanćan, Faust, Aida, La Traviata, Trubadúr, Rigoletto, Sedliacka þesĢ, Komedianti, Norma,
ýarostrelec, ýarovná flauta pretože si opera vyžadovala väþšie obsadenie, kritik vtipne poznamH
náva, že „všetko, þo malo hlas, muselo spievaĢ“) Das Nachtlager von Granada D Cár a tesár.
=operných sólistov vynikli Jost Dworsky, $XJXVW0DQRVV&DUO6WDUNDD:LOKHOP7DXEHUVSHYácky
súbor doplnil Karl Berger D$GROI3DXOL=o ženských predstaviteliek Y\QLNDOL0DUJLW'HODL5RVD
'XFH5RVD)ULHG5RVD+DPEXUJHUD2OJD0DUNHUćalšími sólistkami bolL0LOOD%DUU\5RVD'HUDL
D-XOLH+XWWHUVedenie súboru patrilo nasledujúcim þlenom: Emanuel Raul –hlavný režisérDrežL
sérRSHU\9LFWRU+HOOHU–kapelník-XOLXV5RWK–]ERUPDMVWHUD.DUROLQH:HLOHU=LPPHU–baletná
PDMVWHUND
Ako posledné predstavenie sezóny, ktoré sa konalo 31. januára 1899, bola uvedená opera
Les dragons de Villars(L. A. Maillar), po nej sa riaditeĐ Raul poćakoval publiku za prejavenú ná
klonnosĢ poþas deviatich rokov pôsobenia vPrešporku. Odmenou mu bolo prevolávanie na slávu
Dnekoneþné poćakovania „Kurz gesagt, Direktor Raul hat den vorzüglichen Ruf, welchen das
Pressburger Stadttheater von jeher genoss, in jeder Beziehung aufrecht erhalten, ja im Vergleiche
zu seinen unmittelbaren Vorgängern noch um ein Bedeutendes erhoben. Man darf es daher nur
bedauern, dass es ihm nicht vergönnt gewesen ist, das neue Theater wenigstens noch durch einige
Jahre zu führen.“Každý cítil, že dochádza kzmene, ktorej následky si však nevedel predstaviĢ.
5DXO sa potom poslednýkrát odobral do Temešváru, kde odohral vtamojšom divadle posledné
nemecké predstavenia vôbec. Temešvár totiž UR]KRGRO RLFK úplnom zrušení a SUHQHFKDO GLYDGOR
výluþne maćarským riaditeĐom.

Ćalší vývoj Mestského divadla aoperné predstDYHQLDYnasledujúcich rokoch
Zaslanie žiadosti ostabilizáciu maćarského divadla vPrešporku na jeseĖ v roku 1898, ktorú podpR
rovatelia maćarského divadla adresovali Municipálnemu výboru a uhorskej vláde zároveĖ, prispelo
N]PHQHUHDOL]RYDQHMYURNXzásadným spôsobom. Obe partnerské mestá –Temešvár ajPrešpR
URN–chceli, aby maćarský riaditeĐ pôsobil vich divadlách poþas zimných mesiacov aneboli ochotné




-%Konzerte und Oper.Pressburger Zeitung, roþ. 135, þ. 327, 28.11.1898, s. 3.
UUDie Zauberflöte.Pressburger Zeitung, roþ. 135, þ. 339, 10.12.1898, s. 5.
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zmeniĢ názor. Túto situáciu využili podporovatelia maćarského divadla, ktorí presadzovali nový
spôsob prevádzky (návrh, ktorý bol predložený už vroku 1892). Spoþíval vceloroþnom prenájme
Mestského divadla aArény (pôvodné letné divadlo bolo najprv zrekonštruované aSRVWXSQHSUHVWD
vané na zakrytú budovu) jednému riaditeĐovi s dvomi rozliþnými umeleckými súbormi –nemeckým
Dmaćarským. Tým by prišlo kzabezpeþeniu maćarských predstavení poþas zimných mesiacov
DzároveĖ zachovaniu nemeckých. Onavrhovanej zmene sa na jeseĖ roku 1898 diskutovalo veĐmi
intenzívne. Jej prijatie do znaþnej miery ovplyvnil návrh riešenia prešporského problému, ktorý
Ynovembri zaslal Municipálnemu výboru maćarský riaditeĐ Iván Relle, budúci víĢaz NRQNXU]X
Poþas jeho pôsobenia sa ukázalo prijaté riešenie ako veĐmi zlé, pretože úroveĖ divadla sa veĐmi
znížila. Relle uvádzaORSHUXOHQvýnimoþneDWRYmaćarskom jazyku, kećže disponoval maćarským
speváckym súborom. Nemecký súbor uvádzal len þinohru. PokiaĐ mal finanþné prostriedky, pozý
val si hostí z9LHGQHDBudapešti. Do svojho súboru však kvalitných spevákov zdôvodu šetrenia QH
angažoval. Jeho predþasný odchod zPHVWDYroku 1902 spôsobil, že divadlo zostalo prázdne aEROR
Ndispozícii pre hosĢovanie operného súboru Národního divadla ]Brna pod vedením Františka
/DFLQX
Od roku 1902 došlo opätovne knávratu starého modelu, WMpoþas jednej sezóny sa striedal
nemecký riaditeĐ s maćarským. Zmena nastala vporadí, maćarskému riaditeĐovi patrili výhodné
zimné mesiace anemeckému letné. Tento model sa udržal až do roku 1919 stým, že þasĢ maćaU
skej sezóny sa postupne predlžovala natoĐko, že nemecké predstavenia sa hrali v0HVWVNRPGLYDGOH
už len poþas dvoch mesiacov. Ostatné mesiace mal nemecký riaditeĐ kdispozícii Arénu. ýo sa týND
operných predstavení, nemecký riaditeĐ Paul Blasel, ktorý sa v0HVWVNRPGLYDGOHVWULHGDOVmaćaU
ským kolegom od roku 1902 do roku 1919, si vprvom roku pôsobenia pozval operný súbor zGLYDGOD
YOlomouci pod vedením riaditeĐa Stanislausa Lessera. Poþas hosĢovania tohto súboru bola uvedená
dĖa 25. apríla 1903 po prvýkrát vPrešporku Wagnerova Valkýra 9ćalších rokoch pôsobenia
Blasel operu neuvádzal, kećže sa dohodol smestom, aby túto povinnosĢ prevzal maćarský riaditeĐ
(mesto poskytlo maćarskému riaditeĐovi finanþnú subvenciu a uhorská vláda prisĐúbila pomoc vo
forme vysielania sólistov KráĐovskej opery zBudapešti). Zþasu na þas pozval do Prešporku význaP
ných umelcov zViedne, nešlo však okontinuálne pestovanie opernej kultúry vQHPHFNRPMD]\NX
DNRtomu bolo pred rokom 1899. Operné predstavenia vnemþine sa vrátili doMestského divadla po
URNXNHG\VDYdivadle zaþali striedavo konaĢ maćarské, nemecké a þeské aneskôr slovenské
predstavenia. Konkurencia troch umeleckých súborov bola pre riaditeĐov výzvou. Ak chceli získaĢ
publikum na svoju stranu, museli sa snažiĢ o kvalitu. ZároveĖ však dochádzalo k ERMNRWRYDQLX
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Toto dielo malo premiéru vWRPLVWRPURNXDMY2ORPRXFLDERORSRGREQHDNRYPrešporku prijaté sveĐkým nadšH
ním. Por. KěUPKOVÁV
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predstavení zo strany niektorej jazykovej skupiny, takže onávštevnosti divadla þasto nerozhodovala
XPHOHFNá úroveĖ, ale príslušnosĢ NWHMNWRUHMnárodnosti.Postupne dochádzalo kvýmene publika,
pôvodné prešporské obyvateĐstvo vystriedali novoprisĢahovaní þeskí úradníci a uþitelia. Neskôr sa
tvár mesta mení aslovenské obyvateĐstvo zaþínaĢ plniĢ miesta vdivadelnom hĐadisku. To však už
spadá do obdobia Slovenského národného divadla, ktoré má svoj vlastný príbeh.
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