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S száraz polyva ellen tüzedet ne gerjeszd, 
Méltó haragodat mi reánk ne erezd ; 
Sőt hazánkot minden romlástól védelmezd 
S boldog állapotra rendít s sorsát szerezd. 

Hogy jó rendben, s sorsban lévő Kereszténység 
Tégedet imádgyon, mert te vagy nagy Felség, 
Menyben Uralkodó egy igaz Istenség: 
Amen ! Amen ! légyen siralomban már víg. 

Vége. 
PERÉNYI JÓZSEF hagyatékából. 

ADALÉKOK A NEMZETI SZÍNHÁZ TÖRTÉNETÉHEZ. 
Nemzeti Színházunk történetének első három évtizede méltán az anyagi 

és művészeti válságok korának nevezhető. Az alábbiakban a színház e 
zilált helyzetét rendezni hivatott s a képviselőház által 1861-ben kiküldött 
«színházi bizottmány» megválasztásának előzményeiről lesz szó. 

Az első válsághullám közvetlenül a megnyitást követő években sepert 
végig a nehéz küzdelmek árán felépült és oly féltő gonddal ápolt intézeten. 
Ezt a rövid — kerek három esztendős — korszakot zárta le az. 1840. évi 
XLIV. t.-c. Ez kellő állandó anyagi segítséget biztosított a nemzet színházá
nak, s az ettől fogva a «nemzeti» jelzőt nevében is viselte. 

A következő időszak ismét hároméves : 1840-től 1843-ig tart. Ennyi 
idő alatt a vezetőség dilettantizmusa a csőd szélére juttatta játékszínünket. 
A színház művészi színvonala a mélyponton is alul járt. Anyagiak terén 
pedig elég arra utalnom, hogy még a most említett törvény által érinthetet
lennek mondott és annak rendelt alaptökéhez is hozzányúltak s abból tete
mes összeget — 28.000 frtot — elköltöttek. Más mentség nem lévén : bérbe 
adták a színházat, ami valóban segített is rajta. Mind a művészi teljesít
mény, mind a látogatottság grafikonja felfelé ívelt, s e kedvező helyzet a 
Bartay-bérletet követő Ráday-féle (első) «országos kormányzat» és Bajza, 
második igazgatósága idején is tartott. A színház talán talpra is állott 
volna, ha közben ki nem tör a szabadságharc, ezt pedig nyomon követte 
az abszolutizmus, ami az intézetre — már csak annak sajátos, politikai 
színezetűén nemzeti jellege miatt is — valósággal katasztrófát jelentett. 

Helyzetére rávilágít akkori vezető aligazgatójának, Erdélyi Jánosnak,, 
a rémuralom első hónapjaiban — 1850 kora tavaszán — az ország ideig
lenes polgári közigazgatási főnöke elé terjesztett ismertető irata. «Az intézet 
múltjának minden alapja összedőlt —: írja kétségbeesve Erdélyi — mert 
közönsége megfogyott, pénztárnoka a pénzzel és irományokkal megszökött 
s az új évet egyetlen krajczár jíélkül kellett megkezdeni.»1 

A színház is, mint minden magyar intézmény, legválságosabb napjait 
élte, ha ugyan életnek lehet nevezni azt az — egészen a kiegyezésig tartó — 
tengődést, amelyben napjai teltek. Az intézmény nemzeti közügy volt — 

1 Berzeviczy Albert: Színészet és zene az ötvenes években. Buda
pesti Szemle, 199. köt. 82. 1. 
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sorsa a sok más alkotmányjogi, közjogi, politikai kérdés mellett sem lehe
tett közömbös az 1861-ben összeült törvényhozás előtt. E rövid országgyűlés 
végén — a színház dolga Ötven éven át mindig a ciklusok legvégére szorult 
— június 25-én TISZA KÁLMÁN, elnöklő alelnök a következő bejelentést tette 
a Háznak:1 Dobsa Lajos úr által egy petitio adatott be a Nemzeti Színház 
ügyében memorandummal együtt; ha jól vagyok értesülve, e tárgyban fog" 
egy indítvány tétetni és akkor azzal együtt lehetne tárgyalás alá venni. 

SZILÁGYI VIRGIL: Erre nézve, miután tudomásom szerint ezen memo
randum a Nemzeti Színháznak ügyét kimerítöleg tárgyalja, én kívánatosnak, 
vélem, hogy ez kinyomattassék és a tagok között kiosztassék. 

VAJAI KÁROLY: A magyar színház az országé és mégis a mai napon is 
császári hatóság alatt áll, tőkéje rosszul kezeltetik, maholnap nem lesz 
nemzeti színházunk. A memorandum jelen állásának hü képét adja, azért, 
nyomassuk ki, hogy lássuk, mi van benne? 

TISZA KÁLMÁN, elnöklő alelnök: Bocsánatot kérek a t. képviselő úrtól, 
azt hiszem, hogy a színháznak ügyét mindnyájan szívünkön hordjuk, hanem. 
a házszabályok szerint az intézkedés, amelyet ajánlani méltóztatik, nem 
lehetséges, mert a 79. §. azt mondja : «... a kérvénynek csak tárgya jelen
tetvén be, az a kérvény-bizottmányhoz tétetik által, ahol minden tag meg
szemlélheti.»2 • ' " • 

1 Az 1861. évi országgyűlés képviselőházának Naplója. II. köt. 213. 1-
2 A Dobsa-féle emlékirat —• vagy, ahogy ö nevezi : «memorandum a. 

nemzeti színház ügyei érdekében» — két mindvégig sajátkezüleg írott, külön 
.füzetből áll ; egyik — a képviselőháznak szóló bevezető rész — kiadatlan. 
\ Vázlatosan ismertettem A Színpad 1936. évi 3—4. számának 137-141, lap
jain.) A tulajdonképeni memorandum (27 kéziratos lap) azonban nem 
volt újdonság. Akkor már harmadszor látott napvilágot, mint erre célzást 
is tesz a szerző : először — név nélkül, «egy drámaíró» jelzéssel — a 
Szépirodalmi Közlöny 1859. évfolyamának 7—10., másodszor a szerző 
nevével a Hölgyfutár 1860. évi 118-122. számaiban. A két cikk lényege 
azonos, gondolatmenetük megegyezik a Ház elé terjesztett memoranduméval,, 
legfeljebb néhány stiláris módosításban van különbség. Kinyomalását nem ist 
a! tulajdonképeni emlékirat szövege, hanem a 16 lapra terjedő kísérő irat 
erősen politikai ízü kitételei miatt mellőzte a Ház, s ezt a döntést az elnök
ség a Házszabályok emiitett rendelkezésével kitűnően megokolhatta. 

E memorandum különben azért is közismert volt, mert a Hölgyfutár
ban történt megjelenése után Egressy Gábor Magyar Színházi Lapja az 
1860. évi 43., 44. és 45. számaiban behatóan foglalkozott vele s igen éles-
hangon leckéztette meg Dobsát felvetett gondolataiért, «melyeknek lényege
színházi tárgyak címtára. . . . Tea melletti discursus ez s ajánlata egypár 
javításnak, melyek már mások által sokkal alaposabban és több szakisme
rettel voltak indokolva.» A gúnyos hangú, terjedelmes cikket átvette a Magyar 
Sajtó az évi 239. száma is, de sem itt, sem eredeti megjelenési helyén nem 
jegyezte nevével a szerző. Nyilván magától Egressy Gábortól származott. 
Dobsa meglehetős ingerülten válaszolt a Magyar Sajtó ugyanaz évi 242.r 
244. és 245, számaiban, a következő évben pedig a törvényhozáshoz fordult 
itt szóbanforgó írásával. Dobsa különben társszerzője volt a két évvel későbbi,, 
s magához a királyhoz intézett híres Reviczky-féle színházi petíciónak. Ezt 
1863. július 23-án a 34 aláiró nevében ők ketten — Dobsa Lajos és Reviczky 
Szevér — adták át Ferenc Józsefnek. 

Dobsának a színház ügyei körüli élénk szereplését nem utolsósorban. 
sértett hiúságával magyarázzák. 



60 BOR Y ISTVÁN 

A Dobsa-memorandum, amely a színház vezetése körüli hibákat túl
zottan éles hangon bírálta, így nem kapott nagyobb nyilvánosságot s a 
kérvényi bizottságtól rövidesen a Ház irattárába került.1 A színház ügyében 
teendő intézkedéseket más módon próbálták hát a képviselők közül néhányan 
kierőszakolni. Négyen — Beniczky Lajos, Kazinczy Gábor, Vajai Károly és 
Lónyay Gábor — külön-külön indítványt nyújtottak be e tárgyban. A négy 
indítvány a következő napon — június 26-án — kelt s adatott be a Ház
nak, 27-én pedig már határoztak is fölöttük. Három indítvány színházi bizott
mány kiküldését javasolta s egyik (a legellenzékibb hangú) azonfelül «a 
es. kir. igazgató» elmozdítását is. Az indítványok szövegét az egykorú kép
viselőházi Napló — s ez egészen szokatlan — nem közli, de még a meg
felelő Iromány-kötet sem, holott — mint a Ház : nyílt ülésén felolvasott 
indítványt •— a Naplóban okvetetlenül meg kellett volna örökíteni. Lehet, 
hogy politikai célszerűségből mellőzték a kinyomatást. A negyedik — Lónyay 
•Gáhor-féle — indítvány belekerült a JVapZoba.2 Igaz, hogy ennek szövege 
egészen ártalmatlan: «Szerezzen magának az országgyűlés tudomást a nem-
izeti színház, siketnémák intézete, országos tébolyda, az 1809-iki fölkelő 
nemes sereg s az indigenátusi díjak pénztárai tárgyában.» A Ház erre vonat
kozólag úgy döntött, hogy «foglalkozni kíván az indítványba foglalt ügyekkel.» 

A másik három — mint mondva volt — kiadatlan indítvány szövege, 
a Házban történt felolvasás sorrendjében, a következő :8 

I. «Elismervén, hogy az országos nemzeti szinház igazgatósági ügyeit 
jelenleg vezető Comité tagjai nagyobb része csupán ez intézet fentartása 
tekintetéből vállalták el e megbízatást az absolut hatalomtól és az intézet 
fentartásához tetemes pénzbeli áldozattal is járultak légyen, azonban: 

miután az érintett Comité alkotmány ellenes szerkezete és utasításai 
különben sem állhatnának fel, az ez Intézet tárgyában hozott törvényeinkkel ; 

miután a nemzeti színháznak jelenleg csak ideiglenes, tehát tulajdon-
képen Igazgatója nincsen; 

s miután e részben rendelkezni mindég az országgyűlés törvényes hatás
köréhez tartozott volna: 

választassék egy Országos Bizottmány, mely az 1844, évben követett 
eljárás szerint vizsgálatból merített tapasztalatok, egyéb adatok megszerzése 
s a szakértők kellő meghallgatása után haladéktalanul adjon be javaslatot 
az iránt : 

Miképen kellene a nemzeti színházat jövendőre állandóan szervezni, 
igazgatni és további fennállását biztosítani ? 

Beadta június 26. 1861. évben Beniczky Lajos, Breznóbánya kerületi 
képviselő.» 

II. «A fővárosi nemzeti szinház —• hazánk eme drága kincse és jogos 
sajáta — ez idő szerént iürhetlen állapotban tengődik. 

1 Ma is ott van : 834/61. kérvényi-bizottsági és 336/61. IV. irattári sz. a. 
2 Az 1861. évi országgyűlés képviselőházának LIIL ülése. Napló II. 

köt. 213. Jap. 
8 Mindhármat kéziratban őrzi a Parlamenti Múzeum : 4958., 4963. és 

4967. sz. a. 
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A 12 évi nyomorgatás ez intézet ügyeit is anyagilag, mint szellemileg 
akként zilálta össze, hogy mig egy részről a közönség követelései az európai 
műveltség színvonalára emelkedtek: az országosan megajánlt alaptökének 
megcsökkenése, valamint a szellemi vezérletbeni iránytalanság az intézetünk 
fönnállását is naponként ridegebb viszonyok közé sodorják. 

Indítványozom, hogy addig is, mig az országgyűlés, kiegészítve a 
magyar korona összes birodalma képviseletének teljességével láthatna a 
közügyek rendezéséhez : küldessék ki egy hét tagból álló bizottmány, mely 
müintézetünk állását vizsgálat alá véve, hiányait s szükségleteit kipuha
tolva javaslatot terjesszen elé az iránt : mikép lehetne a nemzeti színház 
lételét minden időre és akként biztosítani, hogy nagyszerű rendeltetésének 
teljes mértékben megfelelhessen . . . Kazinczy Gábor, képviselő.» 

III. «A magyar nemzeti színház, ha nem is rosszakaratú, de minden
esetre tévesztett kormányzási és kezelési rendszer miatt, köztudomás szerint 
olly helyzetben van, hogy gyökeres orvoslás nélkül a várt eredmény helyett 
elbukástól lehet félteni s az is igen sajátságos, hogy az országos intézet, 
még jelenleg is egy alkotmány ellenesen kinevezett igazgató korlátlan veze
tése alatt áll. 

Mihez képest a magyar nemzeti színház a nemzetnek köz-és az ország
gyűlés oltalmát követelhető és nagybecsű vagyona lévén, indítványozom, hogy : 

1-ször: a jelenlegi Cs. kir. igazgató elmozdittatván, helyette az ország
gyűlés által más tétessék ; 

2-szor: a választandó uj igazgató mellé neveztessék egy 6 tagú bizolt-
mány, mely a leléptetett igazgatót megszámoltatván, az intézet állását meg
vizsgálván, a kormányzati és kezelési hibákat felmutatván, hozzon javas
latba egy olly kormányzati és kezelési rendszert, melly által e nemes és 
nagy célú intézet olly helyzetbe jöhessen, hogy egyesek segélyére ne szorul
jon s azt elpusztulástól ne kelljen félteni. Végre, hogy irók és szinészek 
minden önkénytől mentve legyenek. Pest június 26. 1861. Beadja : Vajai 
Károly, Szatmár-Németi város képviselője.» 

Az indítványok felolvasása után nyomban szólásra jelentkezett gróf 
RÁDAY GEDEON, a színház éléről nemrégen távozott igazgató, hangoztatván, 
hogy a bizottmány kiküldéséhez ő is hozzájárul, de annak első és legfon
tosabb — majdnem kimondta, hogy: kizárólagos — teendőjének tartja 
«igyekezetét főkép arra fordítani, hogy az 1839/40-iki országgyűlésen, bol
dogult József nádor közbenjárása következtében Pest városától megajánlott 
fundust a Dunaparton, mely ugyan most más célra van kijelölve, de amely
ről a mostani magyar szellemű városi tanács kinyilatkoztatta, hogy akár 
pénzben, akár fundusban aequivalenst ajánlani kész, hogy ezen fundus 
mibenléte iránt. . . szerezzen magának kellő felvilágosítást s e részben az 
országgyűlésnek minél előbb tegyen jelentést. Ezt kellene különösen a 
kiküldöttség figyelmébe ajánlani.» 

Ebből is, meg á következő felszólalásokból is nyilvánvaló, hogy a 
színházkérdés a politika síkján mozgott. Megerősíti ezt a feltevést az a — 
sikerrel járt — kormánypárti akció, amely Vajai Károly elhallgattatását és 
indítványának visszavonatását célozta, nemkülönben a megválasztott bizott
mány személyi összetétele is. . _ -
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Ráday után BESZE JÁNOS kért szót s azt fejtegette, hogy a bizottmány
nak «mindenekfelett arra kell ügyelni, hogy kipuhatolja azokat az okokat, 
melyek miatt e mai napig a nemzeti színház nemcsak, hogy semmi jöve
delmet nem hajtott, hanem gyakran oly helyzetbe jutott, hogy jelentékeny 
.adakozást kellett a hazafiaknak tenni, hogy magát fentarthassa. Ha az 
egyetlen egy nemzeti színház Magyarországban, a haza szivében, azon nagy 
pártolás mellett, melyet a publikum részéről élvez, nem tud tengődni, ott 
ja, beladminisztráció rossz és a kiküldött bizottmánynak igyekezni kell ki
puhatolni azon protekciókat (Ügy van !) kipuhatolni azon, kulisszák mögötti 
-intrikákat (Zaj. Halljuk !) melyek következtében az érdem elsilányittatik, és 
azon szép arcú, vagy bármely tekintetnél fogva ajánlott egyéniségek égig 
(magasztaltatnak. (Helyes ! Zaj. Halljuk !) egyszóval, igyekezzék a bizottmány 
minden házi bajok gyökerére jutni, hogy a nemzetnek ezen intézete maga 
magát fentartani képes lehessen. (Helyeslés.)» » 

Ugyanebben az értelemben szólalt fel az egyik indítványozó : BENICZKY 
LAJOS is. 

A szavazás előtt javasolta BÓNIS SÁMUEL, — egyengetvén Vajai 
visszavonulhatásának útját — hogy a «Vajai-féle indítványra most 
ne történjék szavazás (Helyeslés) hanem menjen ki előbb a bizottmány 
és azután még mindig lesz idő arra szavazni. Az indítványozó úr 
halassza el indítványát a küldöttség működésének befejeztéig.» VAJAI oly 
fanyar hangon vonta vissza indítványát, hogy nyiláánvalónak látszik : 
csak rábeszélésre t e t t e : . , «visszaveszem indítványomat — mondotta 
— mely jónak látja az igazgató elmozdítását, ha a t. Ház arra a 
•szavazást felfüggeszteni méltóztatik, jóllehet pedig ez az alapja minden 
bajnak (Felkiáltások: Dehogy az! Dehogy az!) és ezt kellene orvosolni 
mindenekelőtt. (Zaj.)» 

TISZA KÁLMÁN elnöklő alelnök nyomban enunciálja, hogy a Vajai-indít
vány visszavonatott, illetve «felfüggesztetett.» «A másik két indítvány egy
hangúlag elfogadtatik.» Ugyanígy elfogadta a Ház nagy többsége, hogy «a 
kinevezett bizottmány egyik főföteendőjéül kijelöltetni kivánja, hogy a sz. 
kir. Pest városa által még 1840-ben a színháznak kijelölt telek, vagy azzal 
•egyenértékű vagyonnak biztosítása iránt magát a városi hatósággal érint
kezésbe tegye.» A színház bajainak kivizsgálására tehát nem adott kifeje
zetten utasítást a Ház. 

Ezek után történt meg a bizottság hét tagjának megválasztása. A két 
indítványozó képviselőn kívül egyetlen ellenzéki sem került be. Szavazott 
-összesen 12á képviselő, de egyhangúlag csak Beniezky Lajosra. Kazinczy 
Gábor már eggyel kevesebb voksot kapott : 123-at. Jókai Mór 118-at, báró 
Podmaniczky Frigyes — a későbbi nagy intendáns — 93-at, gróf Ráday 
•Gedeon 81-et, Csengery Antal 73-at és végül még gróf Andrássy Gyula is 
bekerült. Szavazatainak száma — nomen et omen — 67. 

A hetes bizottság lelkiismeretes, alapos és amellett gyors munkát vég
zett. Június 27-től augusztus 12-ig — alig hat hét alatt — elvégezte a rá^ 
bízottakat. Nemcsak a fundus kérdésével foglalkozott, hanem kifejtette az 
intézet pénzügyi, gazdasági és művészeti vonatkozásait egyaránt. Jókai Mór 
-előadó augusztus 12-én terjesztette kimerítő jelentését és azok mellékleteit 
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a Ház elé.1 Ezeket a Ház kinyomatta és tagjai között szétosztatta, kivévén 
a, bizottsághoz — miért, miért nem — későn érkezett s nem is ahhoz, 
hanem magához a képviselőházhoz címzett, 1849-től 1861 júliusáig terjedő 
időről szóló beszámolót, amelynek legfeljebb eredményeit használhatták fel 
-az idő rövidsége miatt. E jelentés szintén kiadatlan, s érdekessége különösen 
abban áll, hogy bizonyos tekintetben védekező iratnak is tekinthető, mert 
hiszen az a Comité készítette s annak tagjai írták alá, amelynek működése 
ellen hangzottak el a képviselőházban a fenti kifogások, s amelynek rendel
kezéseit felülvizsgálni küldte ki a Ház a maga hetes bizottságát. 

A Jókai-féle jelentés tárgyalás alá nem került, mert az országgyűlést 
alig egy hét múlva — aug. 22-én — feloszlatták s újból csak 1865-ben 
hívták össze. A színház anyagi bajait így csak a kiegyezés utáni évek 
rendszeres költségvetési tételei szüntették meg, melyek állandó támogatátást 
biztosítottak számára. Ez pedig csak a megnyitást követő 31-ik évben kezdődött. 

_ _ _ _ _ B O R Y ISTVÁN 

RABENER SZATÍRÁINAK ISMERETLEN FORDÍTÁSA. 
A XVIII. század népszerű német szatíraírójának nálunk két fordítása 

jelent meg; az egyik Sándor Istváné volt (1786), a másik Nagy Jánosé 
(1795). Császár Elemér megállapította (A német költészet hatása a magyarra 
a XVIII században, 1913. 113. 1.), hogy a kettő egy: a derék szanyi 
plébános a nyitrai földesúr fordítását öntötte Nyájas múzsájában versekbe. 
A fordítás nem teljes, hanem válogatott részeket ültet át. Hasonlóképpen 
szemelvényes az a másik fordítás is, amely a kutatás figyelmét eddig 
elkerülte : Mészáros Ignácé ; kézirata a N. Múzeumban van (158. Fol. Hung.). 
A kötet címe : A gyengébb Asszonyi Rendnek elméjek élesítésére és szivek [meg] 
erősítésére való Mulatságos Levelek, mellyeket részint maga, nagyobb 
részint némtlly külső jeles íróknak meg-magy'arázott írásiból, össze
fűzvén három szakaszba mint annyi fürtökbe kötött Bodo-Baari és Nagy-
Lutséi Mészáros Ignátz. Bevezetésében a következőbet mondja : «Három 
szakaszba foglaltam a' Leveleket; az elsők Stokhausen munkái, utolsók 
Rabeneré, de nem kötöttem magamat sem egyike, sem másika szavaihoz és 
tartott rendihez, hanem amellyek ínyemnek jobban tetszettek, közülök kivá
lasztván alkalmaztattam úgy a' magyarságomban, a' mint ítéltem, hogy 
azokat nevezetes íróinak dítséretére Nemzetem szép népének kedvére és 
hasznára leg-jobban előadhatom. A középső szakasz más nyelvekből és 
írókból, és a' magam találmányaiból-is öszve-szerzett munkátska.» — Mészáros 
újítása, hogy valamennyi levél íróját és címzettjét nevekkel látja el. A Joh. 
Chr. Stokhausen könyvéből fordított egyik levélnek (104—124. 1.) pl. ez 
a cime : Címon egy asszony barátjának Frus'inának le-ír ja [az] Abelárd és 
Heloîzè históriáját* 

1 Az 1861. évi országgyűlés képviselőházának Irományai, I- köt. 50. 
szám. 154. és k. 1. és Napló, II. köt. 287. lap. Jókai jelentését ismertette Ábrányi 
Kornél: A Nemzeti Színház hőskoráról. Világ. 1913. 206. sz. 

2 A cenzor ennek közlését nem engedte meg — ismeretes, hogy Dayka 
Colardeau-fordítását 1813-ban Kazinczy is a cenzor miatt Glélia, Tésztának 
•leá>iypapja, kedveséhez Aulushoz címmel volt kénytelen kiadni. 


