
,,A kis tolvajok vasbékóban járnak, a nagy tolvajok aranyláncot viselnek." (Bod Péter: 
Szent Hilárius. Bp. 1943, 61. 1.) 

* 

Ennyi mindössze, amit alaposabb utánjárás nélkül pótlásul nyújthatok az Ördögi 
Kísértetek örvendetes új kiadásához. S hadd tegyek még egy mástermészetű apró meg
jegyzést is. Az Ördögi Kísértetek végefelé az egyik történet idejét Bornemisza 1578. Boldog
asszony havára teszi (212). Ebbó'l kitűnik, hogy az Ördögi Kísértetek (illetve még előbb a 
Postillák IV. kötete) nem jelenhetett meg ugyanez év pünkösdjén, mint mindkét lenyomat 
vége jelzi. Erről, s e nyilvánvaló szándékos antedatálás okáról érthetetlenül nem szól a jegyzet* 

MÁLYUSZNÉ CSÁSZÁR EDIT 

POLGÁRI-FORRADALMI ESZMÉK ÉS AZ ELSŐ MAGYAR 
SZÍNTÁRSULAT MŰSORA 

Magyar színjátszásról attól a pillanattól fogva beszélhetünk, amikor az tudatosan a 
nemzeti reformok sorsával kapcsolódik össze, amikor tehát az actor nem a jövedelem, vagy a 
praeceptor dicsérete reményében lép a színpadra, hanem azért, hogy a magyar haladás ügyét 
szolgálja. Tényleges magyar nyelvű színjátszás volt 1790 előtt' is, olyan színészet azonban, 
amelyet méltán haladó hagyományaink közé sorolhatunk, csak ettől fogva. Kelemen Lászlótól 
számítjuk azokat az ősöket, akiknek — Révai József szavait használva — „harcai alapozták 
meg a jelen épületét". 

Martinovics és társainak politikai próbálkozása mellett a másik út, amelyen a haladó 
magyarság előrejutni igyekezett: a nyelvújítás, az irodalmi újjászületés útja volt. S a helyzet 
úgy alakult, hogy az egyetlen lehetőség, amely sikerrel kecsegtetett: a nyelv ügye lett. A nyelvé, 
amely ma merev, régies, szókincse nyomorúságos, kifejező ereje legfeljebb biblikusán harsogó, 
de hangulatok érzékeltetésére semmiképpen sem alkalmas ; amelyen nem sóhajtozhatik az 
ifjú Werther, még kevésbé élcelhet Voltaire — de amelyet holnapra gazdag hangszerré kell 
formálni, hogy azon intézhessük államügyeinket, kormányozhassuk megyéinket, amely segít
sen megtalálni önmagunkat és fejleszteni művészeteinket... A nyelvé, amely élő, beszélt 
formájában a színpadon talál legjobb iskolára, amelynek a játékszín sine qua non-ja. Halad
nunk kell, ha nem akarunk eltűnni a nemzetek sorából, nyelvünkkel kell létünkért küzdenünk, 
s a nyelv fejlesztése nem képzelhető el színpadon beszélt nyelv nélkül. Ez az a gondolatsor,amelyet 
Bessenyei,Kazinczy, Kármán, majd Kölcsey és Bajza József végig elmélkedett,samelynek végső 
céljaként az állandó magyar színház képe lebegett előttük.1 

Mikor azonban egy lelkes pesti polgárifjú, Kelemen László társulatát összetoborozta, 
hogy az országgyűlésre egybesereglő rendeket magyar színjátékkal szórakoztassa és — nevelje, 
az állandó színház megvalósulása igen távoli ábránd volt csak. Hiszen színészek, kellékek, 
magyar drámák sem voltak még, mindezt szinte ad hoc kellett összeszedegetni egy merőben 
idegen városban; nem volt magyar polgárság, magyar polgári öntudat, még a magyar iro
dalmi nyelvet is ezután kellett megteremteni. A nemzeti színház tipikusan „polgári" intéz
mény, azonban az első magyar színjátszók, épp úgy, mint kortársaik, Martinövicsék is, „olyan 
burzsoáziát képviseltek, amely még alig volt és amely nem sorakozott fel mögöttük".2 

Kikből állt ez a társulat? Kelemen Lászlót már említettük, mert ő volt az, aki az eszme 
jelentőségét legjobban átértette, s aki legtöbbet tett megvalósításáért is : szaladgált a vár
megyéhez, városhoz, magán-mecénásokhoz, írt, fordított és szerepelt. Ezért, jóllehet a tény
leges igazgatást csak egészen rövid ideig vitte, az első magyar színészgárdát az 6 nevével 
jelöljük. — A többi tagok közül Rehákné Moór Annát kell kiemelnünk, ő volt az első magyar 
drámai színésznő, tehetséges, szorgalmas tag. Maga Kelemen is jól játszott, s rajtuk kívül még 
két-három őstehetség is akadt. A játékstílus nem ütött el különösen előnytelenül a pesti 
német színészekétől. Nagyobb baj volt, hogy Kölcsey szavait idézve, „a nyelvvel élni" „lehető" 

* Vö. Végh Ferenc időközben megjelent kiadástörténeti és textológiai megjegyzéseivel, ITK- 1956 : 

85-91. 1. 
1 Révai József : Kölcsey Ferenc (Marxizmus, népiesség, magyarság.) Szikra, Bpest, 1949.-
2 Mérei Gyula egyetemi előadásairól készült jegyzet, 73. 1. — A magyar nép története. Rövid á t te

kintés. VIII . rész. (Spira György.) 214. s köv. 1. (Művelt Nép Könyvkiadó, Bpest, 1953.) 
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volt ugyan, de éppen nem bizonyult könnyűnek, és hogy a kis közönség miatt folytonosan új 
darabokat kellett adniuk.3 

Az eredeti színpadi szerzők kis létszáma miatt elsősorban fordításokat játszott a tár
sulat. Mint műfordító, nemcsak az egész akkori magyar „irodalom", — Kazinczytól a piarista 
írókig —, hanem a teljes színészgárda is szerepelt. Alapanyagul Iftland és követői, tehát a 
XV11I. század második felében divatos német polgári dráma, s ezek közvetítésével a francia 
enciklopédisták művei szolgálnak. Figyelemre méltó tény, hogy a színház a nem kizárólag 
feudális közönségnek túlnyomórészt polgári drámát nyújt, s evvel a polgári fejlődés útját 

' egyengeti. 
Az egykorú műsor vizsgálata társadalomtörténeti szempontból érdekes eredményekre 

vezethet. Feltételezhetjük ugyanis, hogy bizonyos változtatást mindegyik fordító tett művén ; 
néhányan hazafias szólamok beiktatásával, vagy népies szólás-mondások alkalmazásával 
magyarosabbá tették, mások nem helyeseltek egyes kitételeket s azokat módosították, s végül 
lehettek, akik változtatás nélkül egyszerűen lefordították a kezükbe került darabokat. Hogy a 
fordításokban politikai természetű változtatások estek-e, s ha igen, milyen természetűek : 
ez vizsgálódásunk szempontja. 

Az alábbi néhány adat beszámoló az első tanulságokról.4 . 
A kutatómunka sok nehézségbe ütközik; az eredeti és a fordított darab lelőhelye 

ritkán azonos s a feldolgozásnak ilyenkor topográfiai nehézségei vannak, a magyar szöveg 
gyakran nem nevezi meg eredetijét, vagy a magyar címből nem tudunk visszatalálni az eredeti
hez s az eredetinek feltételezett német vagy francia szöveg maga sem a tulajdonképpeni 
forrás, hanem egy francia, vagy olasz, vagy latin ős-színműből származik : mindez a kutatót 
terheli és nem tarthat számot mások érdeklődésére. Ha azonban a technikai nehézségek már 
elhárultak s a darab-párok kíváncsi szemünk elé kerültek : vajon mit látunk? Mi az, amit a 
magyar hazafi, az 1790-es évek szellemi felbuzdulásának egyik átélője, nem vesz át forrásából, 
mi az, amit kihagy, s főként: mi az, amit hozzátesz? A nehézkesen összeállított színpadon 
hogyan jelenik meg a francia felvilágosodás polgári öntudata? 

Mielőtt azonban mérlegre tennénk a színház és közönsége forradalmiságát, egy pillan
tást kell vetnünk az államra is, amelyben éltek, s amelynek apparátusa alkalmas és kész volt 
arra, hogy minden szabadabb gondolatot elutasítson — bár kétségtelen, hogy más szempont
ból ítélt a jozefinista, mint a leopoldiánus, vagy éppen ferenci cenzúra. Számunkra mind a 
három irányelvei lényegesek, mert az 1792-es évben még csak alig észrevehető az eltérés 
II. József alapelveitől, de 1793-ban már érezhető a Lipót-féle reakció, 1795-ben pedig a fel
világosodás teljes megtagadását látjuk. József idejében az erkölcsi felfogás puritánul merev; 
a házastái si hűség, legalábbis a női félre, kötelező, szerelmespár nem maradhat kettesben a 
színpadon (!) — de a szabadság-gondolat nincs teljesen száműzve : a rabszolga egyenlőnek 
mondhatja magát urával, a jobbágy fellázadhat földesura (bár nem a jó fejedelem) ellen, 
s Rousseau művei átléphetik a monarchia határát.5 II. Lipótnál enyhül a szekszuális kérdések 
megítélésének szigora, nem egyszer hallunk házasságtörésről és nem is mindig kell a bűnöst 
ellenszenvünkkel sújtanunk. Mérlegre kerül azonban minden szócska, amely szabadabb 
eszmékre utal, s a francia forradalmat becsmérlő igék hagyják el színészeink ajkát, akik 1790-
ben avval invitálták közönségüket, hogy ,,a' Fejedelmek és a' Világ' Nagygyai itt látják és halljak 
az Igasságot, a' melly vagy Pompájuknak Fényességek elot félelmessen elrejtezik, vagy Őr-
állójok — a Tsapodárság miatt közel hozzájok nem férkezhet... Itthallatik a' Szabadságnak 
Kellemetes Szava, itt, a'hol a'rettegni nem tudó Elme merészen meg-vij a' Babonasággal és 
az Erőszakkal... " 

1795-ben a cenzúra újabb vizsgálat alá vesz mindent, amivel József Diderot-n és Alb
recht v. Halleren csiszolt szelleme és Lipót olaszos színházi kultúrája megalkudott. Minden 
színmű, minden könyv újabb ítélet alá kerül, s bírálat hangzik el drámai alkotásokról, amelyek 
évek óta kasszadarabjai a hazai színpadóknak.6 

8 Lugosi Döme : Kelemen László. Makó, 1927. — Bayer József : A nemzeti játékszín története. Bpest, 
1887. 

4 A színháztudományban is oly kiváló eredményeket felmutató szovjet kutatás figyelt fel először 
arra, hogy az eredeti és a fordított darabok közötti eltérések jellemzőek az átvevő nép művelődési viszo
nyaira. Hazai vonatkozásban Hont Ferenc elvtárs vetette fel, szovjet kezdeményezésből merítve, elsőnek a 
problémát. 

5 Sashegyi, Oskar : Grundzüge des Josephinischen Zensursystems. X. Kapitel. Geschmack u. Sitte. 
245. skk. 1. (Kéziratban.) 

6 I I . Lipót megkövetelte fiától, a nádortól, hogy a cenzúrát a legfigyelmesebben ellenőrizze, s ez 
jelenti is, hogy cenzúra-ügyeket a helytartótanács minden ülésén tárgyalnak. (Mályusz E. : Sándor Lipót 
főherceg nádor iratai. 467—469. !.)* — Országos Levéltár, Helytartótanácsi iratok. Departamentum Revi-
sionis Librorum. 1791. fons 1. pósitio 35., 1794. fons 1. positio 35., 1794. fons 2., positio 27., 1795. fons, 9., 
positio 2., 5., 1796. fons 6., positio 6., 21. , 26. — Az első fővárosi előadáson mondott epilógus: uo., Ver
trauliche Akten, A. 52. fasc. ad A. 44. köteg, 3 1 3 - 3 1 9 . pagina. - 1795 dec. 28-án cenzúra alá kerül, A hegyi 
Tolvajok címmel, Schiller Räuber-je. Mint a cenzor bevallja, „ jamannisprior ibus in scenam da ta" , azonban 
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Az alábbiakban az első magyar színtársula't műsorának tizenegy darabját fogjuk 
eredetijével összevetni. Előadásuk sorrendjében ezek a következők : Igazházi, egy kegyes jó 
atya, „szerzetté Simái Kristóf K(egyes) O(skolabéli) P(ap)" ; bemutatója s egyúttal a magyar 
színház megnyitó előadásának napja : 1790. okt. 25. (A. Fr. Gr. v. Brühl : Der Bürgermeister 
c. színműve után.) A talált, gyermek, „szabadon fordította" Bárány Péter, 1792. máj. 5-én 
került színre, eredetije ugyancsak Brühl: Das Findelkind c. műve. Azembergyülölés és megbánás, 
„vígsággal és szomorúsággal elegyített Játék, szerzetté Kotzebue, fordította Kóré Sigmond", 
bemutatták 1792. máj. 31-én. Ugyanennek az évnek júniusában hozták színre A szerelem 
gyermeke c. ötfelvonásos„Nézőjátékot",amelynek „Magyar Fordítója" — Verseghy— megőrizte 
névtelenségét; az eredeti Das Kind der Liebe címmel, ugyancsak Kotzebue műve. 1793. jan. 
11-én klasszikust mutatott be a társulat: Zsugori, telhetetlen fösvény ember címűt, „melylyet 
Simái Kristóf K- 0 . P- Ama hires Frantzia Költő, Moliere után készített". 1793. aug. 9-én 
hozták színre C. F. Weisse : Die verwandelten Weiber c. művét ugyancsak Simái fordításában. 
Házi orvosság címmel. A jozefinista egyetemi oktatás egyik híressége, Werthes is szerepel, 
Niklas Zrini oder die Belagerung von Sigeth — tehát magyar tárgyú drámájával, csak kezdő
betűkkel jelölt fordító, Gy. Cs. I. tolmácsolásában. A „Zrini Miklósavagy Szigeth várának 
veszedelme" 1793. aug. 20-án került bemutatásra. 1793 októberének műsorából két Kotzebue-
színművet kerestünk ki, a 2-án játszott Asszonyi Jakobita klubbot Sebestyén László, s a 28-án 
színre került Formentérai remetét, amelynek meg nem nevezett fordítója — ismét Verseghy — 
aki nemcsak fordította, de, mint maga vallja, „némely keményebb kifejezésekre nézve" „meg 
is enyhítette" a darabot. 1794-ben ismerte meg a magyar közönség Kotzebue egyik egzotikus 
tárgyú színművét: az Indusok Angolországban, t (ford. Ihászy Imre). 1794 júniusában közel 
félévszázad legsikeresebb magyar szomorújátéka, Dugonics András Bátori Máriá-\a kezdte 
meg színpadi pályafutását. A művet több hasábon át taglaló cenzor nem vette észre, hogy a 
Pesten ugyancsak játszott Soden-féle Ignez de Castro című darabról van szó, de nem ismerte 
fel az elragadtatott magyar közönség sem.7 

Az elmúlt százhatvan év alatt számtalanszor — és jogosan! — felmerült a kérdés : 
miért éppen az Igazházival kezdte meg Kelemen László társulata működését? Ez a darab nem 
volt eredeti, sem hazafias szellemű, értéke felől már akkor sem táplálhatott illúziókat a csak 
kicsit is művelt színházi közönség, mert meséje a szokványcsattanó : az elveszettnek hitt 
családtag feltalálásával oldódik meg és alakjainak nincs valóság-ízük. — A történet hőse 
Igazházi, egy vidéki városka polgármestere, aki jó a jókkal és kemény a gonoszokkal szemben ; 
leányát férjhez adja ahhoz, akit az szeret, s a koldussal, elesett volta ellenére, méltányosan 
bánik. Ebben a Lázárban ismeri fel az utolsó felvonásban régen eltűnt testvérét. — Jóllehet 
a legtöbb szereplő polgári rendű, a nemesség képviselője sem ellenszenves. 

Kelemenek tehát ebben a darabban a polgári gondolatot rokonszenves polgári rendű 
személyek szerepeltetésével ápolták ugyan, de forradalmi aláfestés nélkül. Hogy mi különös 
céljuk volt éppen ennek a műnek a népszerűsítésével, arra csak azt felelhetjük : hitünk szerint 
eleink nem annyira a színműnek, mint inkább a beszélt nyelvnek tulajdonítottak fontosságot; 

, , . . . to ta assumpti argumenti deductio turget multis in Deum injuriis, ne dicam, blasphemiis, horribilibus 
praesumptionibus contra religionem, et mores dicteriis, et periculosis ac noxiis contra Reges, contra sta-
tum, et revolutioni gallicae faventibus expressionibus". O. L., Helytartótanács, Departamentum Politiae 
et Civitatum, 1795. fons 6. positio 84. 

' Igazházi: I I . kiadás, bevezetéssel Erdélyi Károlytól, Bpest, 1888. Brühl műve, Theatralische Belusti
gungen címmel, 1785-ben névtelenül jelent meg. — A talált gyermek. Víg-játék öt fel-vonásokban. Szabadon 
fordította Bárány Péter. (A Magyar Játék-Szín. — Első esztendő. — Az Első Kötetnek Első darabja. Pesten, 
Trattner, 1792.) (A. Fr. Or. von Brühl): Das Findelkind. Ein Lustspiel in fünf Aufzügen. Aufgeführt auf dem 
Hochfürstl. Esterhazyschen Theater in Eisenstadt. 1805. — Az Ember Gyűlölés és a Meg Bánás. Bécs. Alberti 
Ignácz műhelyében, 1795. Theater von Kotzebue. Erster Theil. Menschenhass u. Reue. Wien. A. Doli. 1810. 
— A szerelem gyermeke. Egy Nézőjáték öt Felvonásban. Budán. Landerer Katalin, Özvegy betőivel. 1792. 
Kotzebue, A. v. : Das Kind der Liebe. Leipzig, 1791. — Zsugori. (A Magyar Játék-Szín. — Első Esztendő. — 
Első Kötet. Pesten, Trattner, 1792.) L'Avare. Classiques Illustrées Vaubourdolle. Librérie Hachette, Paris. 
1935. —Házi orvosság. Víg-játék három fel-vonásban. (A Magyar Játék-Szín. —Negyedik, és utolsó kötet, 
Pesten, Trattner, 1793.) Komische Opern von C. F. Weisse II . Theil. Die verwandelten Weiber. Carlsruhe, 
1778. — Werthes, Fr. August Clemens : Niklas Zrini. Ein historisches Trauerspiel in drei Aufzügen. Wien, 
bey Johann Paul Krauss. 1790. Werthesz Kelemen : Zrini Miklós, avagy Sziget Várának Veszedelme, egy 
Históriai Szomorú Já ték Három Fel-Vonásokban. Magya r r a . . . fordította Gy. (Györgyfalvi) Cs. (Csépán) 
I. (Imre) Komárom, Wéber Simon Péter betűivel. 1790. — Az asszonyi Jakobita Klubb. Víg-Játék egy Fel-
Vonásban, F o r d í t t a t o t t . . . Sebestyén László által. (A Magyar Játék-Szín. — Első Kötet. Pesten, Trattner, 
1792.) Kotzebue, A. v. : Der wyeibliche Jakobiner-Klub. Leipzig, Verlag v. E. Kummer, 1867. — A for
mentérai remete. Ford. : N. N. (A Magyar Játék-Szín. — Negyedik és utolsó kötet. Pesten, Trat tner , 1793.) 
Kotzebue, A. v. : Der Eremit auf Formentera. Theater v. Kotzebue. Erster Theil, Wien, 1810. — Indusok 
Angolországban. Ford. Ihászy Imre. Víg-játék három felvonásban. 1794., Kotzebue, A. v. Die Indianer in 
England. Theater v. A. v. Kotzebue. Wien u. Leipzig, Verlag v. Ignaz Klang u. Eduard Kummer. 1840. — 
Dugonics A.: Bátori Mária. Bpest, 1887. Heinrich Gusztáv előszavával. J. Fr. . Saden : Ignez de Castro. 
Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen. H. n., 1789. — Cenzori jelentés : Országos Levéltár, Helytartótanács, 
Dep. Rev. Libr., 1794. fons. 2. positio 27. 
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vajon 1837-ben nem a Belizárral nyitottak-e? — Kazinczy, az első magyar színtársulat 
„koronatanúja", így nyilatkozik az ügyről: „Pesthró'l el-indulván jó karban hagytam a Schau-
spieler-Truppot. Eddig Hamletet el is játszódták talám. De Hamlet előtt hogy hozzá szokjanak 
a Theatrumhoz, két darabot játszanak próbául; az egyik darab Simainak Igaz-házija; — 
a másik Waltron."8 

A Simai-féle fordítást Brühl eredetijével már Erdélyi Károly összevetette és megállapí
totta, hogy csak egy-két jelenetnél van jelentéktelen eltérés, a fordítás hű, bár kissé szószátyár. 
Nem lehet kétséges, hogy bennünket a rossz darab tehetségtelen szerzőjénél sokkal jobban 
érdekel a tehetséges fordító ; Simái alakja. Származására nézve városi polgár, közel érzi magát 
ehhez a feltörekvő osztályhoz; szerzetes, azonban csaknem egész életét rendházon kívül, 
mint városi iskolákban tanító pedagógus tölti. Osztálykorlátait nem lépi túl a plebejus
forradalmiság felé, nem Martinovics, — de nem lépi át az ellenkező irányban sem, nem tör
leszkedik nagyúri családokhoz, nem nevelősködik. Hibái és erényei a városi polgár adottságaiból 
fakadnak, a polgárokhoz szól színdarabjaiban, ezek nyelvét használja — ezt a nem valami 
kifinomult, de ízes magyar nyelvet.9 

A második munka, amelyet, a kiadó szerint, „az érdemes Magyar Közönség" „örömmel és 
tellyesmeg-elégedéssel" nézett,, bizony jogtalanul dicsekszik avval, hogy,,szabadon" fordították. 
Teljesen hű fordítás biz' az, mindössze az első felvonás negyedik jelenetéből hagyott ki Bárány 
néhány szójátékot. Az efféle egyébként elég ügyesen kap magyar változatot, míg a szöveg 
általában hemzseg a germanizmusoktól. A mese vizenyős eseménytelenségén — a falusi bíró 
bájos leányába beleszeret a földesúr fia, szerencsére azonban kiderül, hogy a leányka úri szár
mazású — imitt-amott átcsillan a felvilágosodás szelleme, de amennyiben ez a kevés is érdem
nek fogható fel, azért az elismerés Brühlt és nem Bárányt illeti. 

A híres-nevezetes Menschenhass und Reue évtizedekig futotta sikeres színpadi pálya
futását. A házasságtörő tapasztalatlan ifjú nő bánata s a férj nagylelkű megbocsátása elbűvölte 
a siheder Thackerayt és halhatatlanná tette e tércművet az „Arthur Pendennis"-ben. — Dara
bunknak mind a német, mind a magyar példánya súgókönyv lehetett valaha, de sokat egyik 
sem árul el. Egyes részeket kihúzott a német, másokat meg a magyar rendező, s ezek nem 
mindig szükségképpen azonosak. A fölöslegesen vért ontó uralkodóról szóló sorokat a német 
kéz törölte, a magyar nem, viszont egy sikamlósabb kitétel a magyar előadásnál maradt el. 
Egy árnyalatnyi különbség a társadalmi, egy másik a műveltségbeli viszonyokra mégis rávilá
gít. Az öreg paraszt németül így panaszkodik : „Da hatt' ich keine Decke> meine Füsse drein 
zu wickeln!" Magyarul ez a mondat így hangzott: „Nem vala szalmátlan ágyamban mivel 
dudorgó lábaimat bé takarjam..." Tehát míg a porosz jobbágynak a takaró hiányzik, a magyar 
csak a szalma után kívánkozik... Egy másik helyen a grófi park díszítésére „Ruinen eines 
alten Raubschlosses" készítéséről van szó. A fordító „régi épületek maradványit" emleget: 
nem éli át tudatosan, nyelvileg sem a romantikát.10 

A szerelem gyermeke — hasonlóan az Igazházihoz — szintén nagyobb értéket jelent a 
magyar, mint a nemet irodalomtörténet számára. Fordítója, Verseghy, jóllehet előszóval is 
ellátja, nem nevezi meg magát. A névtelenség — habent sua fata libelli — bizonyára annak a 
következménye, hogy a szabadelvű ex-paulinusnak keserves tapasztalatai voltak a cenzúra 
körül, s annak vörös posztó volt a Verseghy név.11 Előszava viszont arra mutat, hogy a nemzeti 
színház, ez a teljesen polgári intézmény, mennyire ismeretlen és érthetetlen volt az akarva-
akaratlanul feudális fogalmakban gondolkodó magyar kortárs számára. Verseghy nemesi 
műkedvelők útján kívánja a hazai színjátszást megalapítani; ezek, ősztől tavaszig játszva, 
csak a nyersköltséget vonnák le a jövedelemből, a begy" összeget pedig a szegényeknek 

8 Kazinczy Ferenc Levelezése. Közzéteszi Dr. Váczy János. I. kötet. Bpest, 1890. 618. 1. (Aranka 
Györgyhöz.) 

' Simái Kristóf: életrajzi adatok a rendtagok személyi adatait tartalmazó ún. Nagy Rullából (Bala-
nyi György professzor szíves közlése). Magyar Hírmondó, 1781. 699. 1. Dvortsák Gyula : Igazházi s az első 
magyar színielőadás. Kassa, 1885. Kapás Aurél: Simái Kristóf élete és munkái. Privigyei kegyesrendi gimn. 
értesítője, 1888. Csaplár Beenedek : Simái Kristóf, pályája kezdetén. Irodalomtört. Közi. 1891. Szinnyei József : 
Simái Kristóf. Egyet. Philológiai Közlöny, 1891. Ernyei István : Simái Kristóf élete és munkái. Nagy-
becskereki kegyesrendi gimn. értesítője, 1892. Bayer József: A XVIII.évszázMoliére-fordításai. Irodalomtört. 
Közi., 1895. //;'. Kemény Lajos : Simái Kristóf életéhez. Irodalomtört. Közi., 1895. Bodnár Virgil: Simái 
Kristóf. Budapest, 1898. Perényi József: Endrődy János életrajza. Nagykanizsai kegyesrendi gimn. 
értesítője, 1899. 

10 í. m. németül 368., magyarul 103-104., 111. 369. és 104. 1. 11 Verseghy hosszas fáradozás után, Teleki Sámuelné anyagi tárnogatásával (1791. febr. 7.-én írja: 
, , . . .Excellentiádnak kegyelmes jótéteményessége nélkül Millótnak magyar ki-adása minden bizonnyal félbe 
szakadtt, vagy legalább olly időkre ki halasztatott volna, mellyekben már talán késő orvosság leendő vala." 
O. L., Teleki család marosvásárhelyi levéltára, Teleki Sámuel Osztály, Missiles, 2097. sz.) kiadta Miliőt lyoni 
apát deista munkáját „A világnak közönséges története" címmel. A könyv a cenzor legnagyobb felháboro
dását, a példányok elkobzását, az összes iratoknak az uralkodó — Ferenc —elé terjesztését, és Verseghynek 
feketelistára kerülését vonta maga után. (O. L., Helytartótanács, Departamentum Rev. Librorum, 1792. 
fons 2. positio 49., 1793..fons 3., positio 19.) 
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juttatnák.12 A szerelem gyermeke fordításának nyelvi szépségét már Verseghy életrajzírója 
kiemelte.13 Nincs értelmi eltérés az eredeti szövegtől: a könnyelmű ifjú arisztokrata és a kis 
szobalány fia, hosszú hányódás után, atyjára talál, a vagyon örökösévé válik, sőt szülei 
viszonyát is törvényesítteti. A fordító csak a rajzolt környezetet teszi otthonosabbá 
néhány módosítással (a francia helyébe mindig németet tesz, a jól nevelt leány franciául és 
németül tanul, az eredetiben csak franciául stb.) és magyaros fordulattal. Jellemző a hazai 
gondolkozás feudálisabb színezetére, hogy, míg a német lelkész keresztnevén szólíthatja a 
földesúr leányát, akit Ő nevelt, a magyar falusi pap csak ennyit merészel: „Oh, kisasszony!" 
S hogy a német koldus számára öt forint a nagy összeg, a magyarnak ket tő . . . 1 4 

Érdekes a Moliére—Simái Kristóf-féle darab-párhuzam. A fösvény aggastyán klasszikus 
történetét felesleges ismertetnünk. — Sem a felvonások, sem a jelenetek rendjében, sem értel
mileg nincs eltérés az eredetitől — a fordító jól értett franciául —, Simái szövege azonban 
bővebb, mert tudatosan keresi a népies kifejezéseket, s két-három szót ugyanannyi szólás
mondással ad vissza. A kiadott fordításhoz előszót is írt. Ez, az 1790 — 91. országgyűlés szelle
méhez illően, meg van tűzdelve magyaros sújtassál, de a forradalmi öntudat meglehetősen 
hiányzik belőle.15 

Ugyancsak Simái „készítette" Weisse : Die verwandelten Weiber c. vígjátékának — 
eredetileg vígoperájának — magyar fordítását is. A darab másik címe hazánkban A lábszíj 
volt, s a mese egy rossz, nyelves asszony megszelidítéséről szól. A durva humorú szöveg, mint 
opera-partitúra, nem rosszabb a megszokott átlagnál, csaknem szószerinti magyar változata 
azonban erősen a karzat ízléséhez alkalmazkodik. 

Az első magyar Zrínyi-dráma szerzője, Werthes, a pesti egyetemen az esztétika tanára 
volt, felvilágosult protestáns, a Schlözer-Beckmann nemzedéknek egy kevésbé ragyogó, de 
jól képzett képviselője. József császár örült, hogy megnyerhette a monarchia egyik egyeteme 
számára, és Werthes igyekezett környezetéhez idomulni. Érdekelte a magyar történelem. 
Történetszemlélete mindig a nagy vezető-egyéniséget ragadta meg elsősorban, a „jó fejedel
met", aki tevékenyen alkot a nép javáért, s adott esetben meghal érte. Mivel valódi drámai 
konfliktust nem tud teremteni, színműve nem tragédia, csak látványos színpadi képek és 
lelkesítő szólamok egymásutánja, ez azonban a kor követelményeinek bőségesen elég volt. 
Kelemenek e darabot többször adták. A fordító alkalmazkodott német eredetijéhez, mindössze 
— nyilván a „Szigeti veszedelem" ismeretében — egy-egy szereplő nevét javította ki a valóság
nak megfelelően.16,. 

Az asszonyi jakobita klubb Kotzebue leggyöngébb vígjátékai közé számít. Naívsága 
megközelíti az Igazháziét, avval a különbséggel, hogy amíg az,a kor felfogásának megfelelően, 
becsületesen törekszik „kedves Szin és édes Méz alatt hasznos Tanátsok"-at ny új tani, ,,a' mellyek 
éppen azért meg-gyökereznek, mert le vetkeztek a' dorgáló Böltsesség mord Ábrázatját"*7, 
ennek írója, a cárok lelkes híve, egy mondvacsinált komédia ürügyén alkalmat keres arra, hogy 
gyalázza a francia forradalmat. Csak a magyar társulat állandó darab-ínsége indokolhatta, hogy 
nálunk ez színre került. Tartalma röviden abból áll, hogy a Bourbonok egy régi katonája, aki 
anyagi viszonyai alapján ítélve, teljesen indokolatlanul ellensége a forradalomnak, polgári 
gondolkodású felesége ellenkezését semmibe se véve, leányát egy bujkáló arisztokratához 
adja nőül. Mindevvel kapcsolatban sok szó esik a magántulajdont ért sérelmekről ésa forradalom 
egyéb „bűneiről". A fordító egy nógrádmegyei nemesember, Sebestyén László, nem tartotta 
szükségesnek, hogy bármiben is eltérjen a neki bizonyára igen megfelelő szellemű eredetitől.' 
A darab bemutatása mindenesetre jó példa arra hogy a felvilágosodás szellemének nálunk 
nemcsak külső, hatalmi támadói voltak, hanem belső, alig észrevehetően dolgozó, de annál 
kivédhetetlenebb ellenségei is.18 

A kutató legtöbb eredményt a Formentérai remete szövegeinek összevetésével ér el. 
Regényes história ez egy puszta szigeten nejét sirató remetéről, az Őt időnként friss készletekkel 
ellátó tengeri kalózról, a remete elveszettnek hitt fiáról s a kalóz leányáról, akikből természe
tesen egy pár lesz. — Már a magyar címlap utal eltérésekre, amikor arra hivatkozik, hogy a 

1 2 1 . m. előszavában. (Pest, Trattner, 1793.) 
13 Császár Elemér : Verseghy Ferenc. Budapest, 1903. 56. skk. 1. 
1 4 1 . m., németül 201., magyarul 59. 1. — Németben 195., magyarul 53. 1. 
15 Szemelvény az előszóból : „Első Leopoldus Tsászárnak uralkodása idejében, midőn a Pár tü tők 

Magyar Országot tűzzel, vassal pusztítván, Némedit, Pest Vármegyében fekvő helységét — is, feldúlnák" 
s tb . — „Pár tü tők" alat t Thököly kurucait kell értenünk. 

16 Werthesről: Wurzbach, 55. k., 132-134 . 1. (Wien, 1887.) Szinnyei megfelelő helye. Csaplár Bene
dek : Révai Miklós. Bpest, 1889. IV. k., 7 2 - 7 3 . 1. Nyiry Erzsébet: Werthes Frigyes Ágost pesti évei c. disszer
tációja, Bp., 1939. — A színmű előadásairól: Lugosi i. m., 102., 103., 111., 145. 1. A cenzúra - he lyes lő -
véleménye : O. L., Helytartótanács, Dep. Pol. et Civ. 1796. fons 6. positio 4. 

17 Idézet a megnyitó előadás epilógusából. O. L. Vertrauliche Akten, A. 52. fasc. ad A. 44. köteg, 313 — 39« 
pagina. 

18 Sebestyén Lászlóról Id. Szinnyei megfelelő helyét. 
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fordító munkáját „néhány keményebb kifejezésekre nézve ' enyhítóleg végezte. Nyomban 
ajkunkra tolul a kérdés : mik lehetnek ezek a „keményebb kifejezések"? Nemcsak aKotzebue-
nál lépten-nyomon előforduló s a magyar közönséget nem egyszer megbotránkoztató tréfás 
sikamlósságokról van-e szó? Mi lehet az, amit ennél a fejedelmi önkényt kiszolgáló, feudális 
eszményekért lelkesülő, eszes, de kicsinyes porosznál 1793-ban sokallt a magyar közvélemény? 
— Nos, egyetlen dolog volt, amiben A. von Kótzebue osztotta a francia felvilágosodás gondol
kozását, és ez a vallási szabadelvűség. A Forméntérai remete hőse így beszél: „Warum bebst 
du, Christ? — Dieser edle Biedermann, dem du zum Dank für seine Wohltaten die Freude 
seines Alters raubtest, ist ja nur ein Muhametaner, ein Räuber — jeder Bettelmönch spricht 
dich von der Sünde los . . . ist das christlich gedacht?" Nyilvánvaló, hogy a cenzúra nem enged
hetett ilyen szavakat elhangzani a színpadon, de a hallgatóság egy része maga is elutasította 
volna azokat. A magyar változat így hangzik : „Ébredgy-fel, Pedro! Bötstelenség volt, 
a' mit elkövettél. Ha végbevinni nem szégyenletted, mit szégyenled előtte meg-is vallani?" — 
Hasonló párhuzamokat tucatjával lehet ebből a színműből kiemelni.19 

Mint a Szerelem gyermekének fordulatos, szép magyar nyelve elárulja a mester kezét, 
a Forméntérai remete csengő verssorai is művészre engednek következtetni. Itt is Verseghy 
volt a fordító, itt is névtelenségbe burkolódzott, hogy a cenzúra „különös" figyelmét elkerülve, 
Kelemenek segítségére siethessen. Egy eltérés a német és a magyar változat között igazolja, 
hogy milyen mély élményt jelentett Verseghy számára a színház ; felhívja a színész figyelmét 
egy lélektani finomságra, hogy azt a maga technikai tudásával ne mulassza el kidolgozni.20 

Az Indusok Angolországban volt az első egzotikus tárgyú polgári színmű a magyar 
társulat műsorán, s a szeretetreméltó hindu leányka éppen úgy megnyerte a hazai szíveket, 
mint egész Európa színházlátogató közönségét.21 A szerző egy hindu családot helyez itt kis
polgári angol környezetbe, és az Őt jellemző éles szarkazmussal mutat rá a „primitív"-nek 
bé'yegzett gyarmati nép tisztultabb erkölcsi felfogására. Ismerve Kotzebuet, inkább a gyakor
lott színházi szakember, mint a belső meggyőződéstől hajtott purifikátor szavát véljük kicsen
dülni a sorok közül, azokra azonban, akik a felvilágosodás lelkesültségével nézték a problémát^ 
nagy hatással lehetett. Az eredeti szöveg emlegette „inquisitio" a magyar színpadon kimaradt 
ugyan, ez is csak a cenzúra hatására, de más módosítást a fordító nem tett.22 

Dugonics András Bátori Máriájáról már fentebb elmondottuk, hogy az első nagy magyar 
drámai siker volt. Egyúttal jellemző műfaja a honi színpadi termékeknek : a múltba merülve, 
teljesen magyar és nemesi szereplőkkel, a nyelv ízességére nagy gondot fordít, de semmi haladó 
gondolatot nem hirdet; hozzászoktatja a közönséget a kosztümös színműhöz, egyengeti az 
utat a XIX. század Shakespeare-kultuszához. Mint a felvilágosodás eszméinek terjesztője, 
a Bátori Mária nem dicsekedhetik érdemekkel. Dugonics nem volt Simái, élete is — jóllehet 
rendtársak voltak — teljesen különbözik a városi polgársággal együtt élő és érző normál-
iskolái tanítóétól, de ügyesen alkalmazkodott a közönség zömének ízléséhez. A műben van 
drámaiság, ami Soden és nem a fordító érdeme, Dugonics sajátja azonban a líraian szép gyász
ének. Régi falusi temetések siratóasszonyainak búcsúztatóját juttatja a néző emlékezetébe. 
Valószínű, hogy a szerzőben is ilyenek emléke ébresztette az ihletet. Hogy nemcsak a mai 
kutató, hanem az egykorú közönség is nagyra tartotta ezt a költeményt, mutatja, hogy külön
lenyomatban szórták szét az előadás alatt.23 

Dugonics II. István-drámája a német változattól nem különbözik, sem felépítésében, 
sem a szereplők számát és jellemét illetőleg. A szöveg sem üt el értelmileg. Soden azonban 
mindig a tragédia patetikus hangján beszél, Dugonics pedig egészen népies fordulatokkal él. — 
Mindkét színmű magvát dinasztikus alapgondolat teszi : a portugál trónörökös (hazai válto
zatban : az ifjabb király, II. István) nem feleségét, hanem az udvar egyik nemes hölgyét 
szereti, akivel közeli vadászkastélyában együtt is él, tőle gyermekei is vannak. A törvényes 
feleség meghal. Országos érdekek nem tennék kívánatossá, ha a királyfi törvényesítené viszo
nyát ; a királyi, szülők más, külpolitikailag értékes házasságot terveznek fiuk számára. Don 

. Pedro (ill. II. István) azonban szembeszáll szülei óhajával, megesküszik kedvesével. A külföldi 
házasságot pártoló udvari érdekcsoport erre megöleti a szerencsétlen Ignezt, ill. Máriát, 
tegyük hozzá : a király beleegyezésével. Maga a gyilkosság Dugonicsnál nemcsak a már emlí-

i 
1 9 1 . m. németül 3 8 - 4 0 . , magyarul 117. I. Hasonló szellemben : 7 8 - 1 6 2 . , 0 3 - 1 8 5 . stb. 1. 
80 ,,A' játszónak mesterségére hagyatik, hogy Haszszan' személyében a Dom Pedro beszédgyére való 

és garáditsonkint emelkedő figyelmetességet, saját Leánya után való sóvárgásával illendőképpen öszve 
kaptsollya." (150. 1.) 

a l Thackeray a Hiúság Vásárában említi a „bájos Gurlit", mint akinek jelmezében a főúri társaság 
egyik tagja egy mulatságon megjelenik. 

22 Lúgos i i. m. 110., 111., 118., 145. I. — Cenzori vélemény: „in iis, quae normative adversantur, 
repurgata elegáns e s t ; universim characteres secundum naturam adumbrat et decorum cum primis obser-
v a t " . (O. L. Ht t . Dep. Pol. et Civ. 1796. fons. 6. positio 4.) 

23 Lugosi i. m. 114. 1. 
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tett siratóénekkel kap egyéni színezetet, hanem azzal a kiemeléssel is, hogyagyilkos nem magyar 
ember, hanem — felvidéki tót. Természetesen ez Dugonics nacionalista beállítottságát is 
jellemzi. 

Érdekes, hogy ez a színmű mennyire hatott minden kortárs képzeletére. Az öreg 
Rietaller, a cenzor, aligha volt színházi habitüé — ami onnan is kiderül, hogy a magyaros 
ingvállban nem ismerte fel Ignez de Castrot —, hanem azért bóVen, nagy érdeklődéssel tár
gyalja a históriát. Sok kifogása van. Először is történetileg teljesen hamis, mondja, II. István 
atyja halálakor 12 éves volt, tehát sem diplomáciai szerepet nem játszhatott még, sem gyerme
kei nem lehettek. A Bátori név a XII. században ismeretlen. Azután, István közismert volt 
ugyan „ob vagam libidinem", evvel ellenkező kalandjáról és szerelmi házasságáról azonban mit 
sem tudunk. Nem helyes, hogy a szereplők durván beszélnek egymással, „contra moralitatem 
est, tueri in scena amoris adulteros", s az apa és fiú közötti rossz viszony rossz példával szolgál. 
A fiú szidja szüleit, ellenük szegül. (Ifflandnál vagy Brühlnél ilyesmi valóban nem fordul e lő . . ) 
A helytartótanács nagyvonalúbb volt. Drámaírók nem kötelesek megtörtént eseményekhez, 
sem a történeti hűséghez alkalmazkodni. Ami a nyelvezetet illeti, ez nem rendőri, hanem iro
dalmi kérdés. A mű forgalomba hozható, színpadi előadása előtt azonban mutassák be újabb 
cenzúrára.24 

Az első magyar színtársulat műsorából kiszemelt e néhány darab sok mindent elárul. 
Nyilvánvaló, hogy a fordítások nagyban-egészben szöveghűek, sőt még a magyarítások is 
csak nyelvükben különböznek eredetijüktől. Társadalomtörténeti szempontból az eltérések, 
a magyar viszonyok rendibb, elmaradottabb állapotát, az anyagi igények alacsonyabb fokát 
tükrözik. Hiába keresünk olyan eltérést eredeti és fordított szöveg között, ami a hazai színpad 
forradalmi színezetére vetne világot. Valljuk be azonban, hogy a viszonyok teljes nemismerése, 
történetietlen szempont kellene ahhoz, hogy valaki a Habsburgok Magyarországának XVIII. 
századi színpadán a polgári-forradalmi gondolat virágzását remélje. Minden szabadabb eszme 
felett ott komorlott a lelki vesztohely : a cenzúra, amely II. József idejétől kezdve folyton 
keményebb lett aszerint, amint a Rajnánál diadalmasan tört egyre előbbre a forradalom 
hadserege. 

NAGY MIKLÓS 

JÓKAI PÁPAI DIÁKÉVÉHEZ 

A polgári irodalomtörténetírás nem végezte el Jókaival kapcsolatban azt a feladatot, 
amelyet Arany, Petőfi, Kemény, Gyulai és Jókai más kortársai esetében teljesített: nem 
hagyott ránk örökségül tudományos életrajzot. Ennek ellenére azonban Jókai fiatalkorában 
legkevesebb a „fehér folf's pápai tartózkodásának évéről is viszonylag sokat tudunk. Az adat
közlések sorát, nem tekintve az írói visszaemlékezéseket, Thuri Etele pápai teológiai hallgató 
nyitja meg, ki a Vasárnapi Újság 1882. 3. számban (44.) helyreigazítja azt a közhellyé vált 
tévedést, hogy az „Istenítélet" volt az 1842 júliusában jutalommal kitüntetett Jókai novella. 
Tisztázza: ennek az elbeszélésnek „Tűz és víz" volt a címe, egyszersmind kérést intéz Jókaihoz, 
hogy juttassa el egykori pályaművének másolatát Pápára, mert az eredetinek már nyoma 
veszett. Jókai e felszólításnak nem tett eleget, s a „Tűz és víz" azóta sem került elő. Bizonyára 
maga sem akadt rá e zsengéjére. 

Thuri másik adatközlése (ugyanez évfolyam 7. szám) lényegében a képzőtársasági 
jegyzőkönyv kivonatolása azzal a hiánnyal, hogy Jókai szavalatairól nem tesz említést. 
Ugyanitt publikálja az 1841-ben az Érdemkönyvbe sajátkezűleg bemásolt,, Mi az"című költe
ményt, kisebb olvasási hibákkal. Ezek az olvasási hibák (pl. „Sírhalmi ének" helyett tévesen 
„Siralmi ének" a hatodik versszakban) megmaradnak Kapossy Lucián pápai tanár cikkében is. 
(Lt. K. 1894. 234—237. o.) Ő azonban nemcsak a képzőtársaság jegyzőkönyvének eseményeit 
másolta ki, hanem azok időpontját is, azonkívül teljesebb nála az egyes mozzanatok felsorolása, 
olyannyira, hogy Mikszáth a „Jókai Mór élete és kora" megfelelő fejezetében elsősorban rá 
támaszkodott. Egy ponton azonban Mikszáth határozottan ellentmondott forrásának : Jókai 
és Petőfi baíatságának kérdésében. Elfogadta ugyan Kapossy megállapítását arról, hogy 
melegebb barátság nem szövődhetett ekkor közöttük, de azt már nem, hogy nem is tettek 

24 Országos Levéltár, Helytartótanács. Dep. Rev. Libr. 1794. fons 2. positio 27. 
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