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Források és adatok Bogáti Fazekas Messiás-képzetéhez 

A XVI. század utolsó évtizedeiben Erdélyben működő radikális antitrinitárius teoretikusok között 
egyéni nézetekkel jelentkező teológus-költő Bogáti, az Ó- és Újszövetség viszonyának értelmezésében 
és az egyes bibliai könyvek mondanivalójának történeti elhatárolásában végzett úttörő munkát. A 
Dávid Fererifc eszméi mellett hűségesen kitartó lelkész a mártír püspök halála után kezdte meg önálló 
teológiai koncepciójának kialakítását. Az 1580-as években, az Ószövetség egyes könyveire írt verses 
parafrázisaiban a bibliai zsidóságra vonatkoztatta az azokban leírt eseményeket és kijelentéseket. 
Általános tartalmukon túl nem látott kapcsolatot az Ó- és Újszövetség könyvei között. Szakítva így a 
hagyományos keresztény felfogásnak azzal a tételével, hogy egyes ószövetségi kijelentések és 
események közvetlenül alkalmazhatók Jézus és tanításainak prekoncepciónális magyarázatához. Az 
Újszövetség könyveivel foglalkozó munkáiban az evangélisták és az apostolok írásait az isten és ember 
közötti „Új Frigy"-xö\ szóló beszámolóként értékelte. A mózesi Törvény hatályát felváltó új szövetség 
centruma és oka a Jézus-Messiás. Az 1582-1583-ban Pécsett első változatában, majd 1589-ben 
Homoródszentpálon végső formájában elkészített Apokalypsis-kommentárjában erről így nyilatkozik: 
,Azért mondják az mi Apostolink, hogy az Új Frigy az Jézus vérével, vagy halálával lőtt s erősödött. 
Mely vérrel ment be ő az sanctuariumba egyszer s örök váltságot tött. Ha azért az apostolok Írását 
megolvasod halkal és figyelmességgel, úgy találod, hogy az Jézus vérét, halálát, keresztit, húsát, testét 
úgy említik, hogy egyszersmind az ő frigyét értik forgatják, ki lőtt az Jézus halálával s halála után s 
miatta, az mikor az Isten az életre minden népeknek utat, kaput, ajtót nyita. „Mert: ,,/lz pogányok 
üdvösségéért Christus nem száná halálra adni magát."1 

Az Újszövetséget ,Jézus Christus Históriájának" is nevező Bogáti, e bibliai könyvcsoport tüzetes 
vizsgálata után és az antitrinitárius ideológiai előzmények nyomán állapította meg, hogy az isten egy és 
oszthatatlan. Számára a szövegekből egyértelmű, hogy az Atya teremtője és rendezője a világ 
eseményeinek. Az Atyán kívül nem ismer el semmilyen isteni személyt. 1582. július 5-én, alig néhány 
héttel önkéntes pécsi száműzetése kezdetekor, önálló kis tanulmányban fejtette ki véleményét a Szent 
Lélekről és annak megnyilvánulási formáiról. Az Unitárius Egyháztörténeti Kézirat megőrizte 
számunkra ennek az elveszett írásának címét: „Theses ejusdem de Spiritus S.XXVIH" Tartalmáról a 
fentiekben már idézett Apokalypsis-kommentárból nyerhetünk információkat. Bogáti szerint: „. . .a 
mely szent lélek az harmadik személyt teszi az tévelygők hitiben, az hármas Istenben, ez az Jézus 
Christus dolgában harmadik törvény tano volt. Az az szent lélek egy volt az több szent lelkek közül 

1 Bogáti életét és irodalmi alkotásainak elemzését 1. Dán Róbert: Humanizmus, reformáció, 
antitrinitarizmus és a héber nyelv Magyarországon. Bp., 1973. 143-195. - Klasszikus görög szép
irodalmi forrásaihoz 1. m. Salgó Ágnes: Szép história az tökélletes aszszonyállatokról. - OSzK 
Évkönyv. 1975. Bp., 1976. 147-164. - Bogáti Apokalypsis-kommentárjának kolozsvári kéziratáról 
készült Thury Zsigmond-féle másolatot a Pápai Református Gyűjtemény vezetőjének szívességéből 
használhattam. Ezúton köszönöm a könyvtár dolgozóinak segítőkészségét. Az Apokalypsis-kommentár 
másik példánya OSzK Duód. Hung.9. - Az idézett hely Apók. 1/5-höz Klzsvári pld. 24b.; uo. 
12-10-hez Klzsvári pld.85b. 



kik számtalanok."2 Isten a különféle feladatok ellátására más és más szolgáló lelket bíz meg és ezek 
közül jónéhány a Jézus-Messiás körüli teendők ellátását volt hivatott végezni. 

Bogáti koncepciójában az újszövetségi Jézus azonos az ószövetségi próféták által megjósolt 
Messiással, akinek személyében megvalósultak a jövendőmondások. Lényegét tekintve ember, akit 
isten emelt Megváltóvá és rajta keresztül egyszer és mindenkorra kiterjesztette az őt megtagadó és 
meggyilkoló zsidókról a hozzá csatlakozó pogányokra az üdvösséget. ,JZz lőn mihelyt az hűt ajtaja 
nyílék az pogányoknak az üdvösség kezdetire és az metszés ajtaja, ki Christus halála előtt vala nyitva az 
pogányoknak betétetek.. ." Ennek feltétele a hagyományos keresztény alaptétel: „. . .hogy Christus 
volna Jézus kit ha hinné metszetlen is lehetne, sőt lenne mindjárt Isten népe, fia, szenté mint az zsidó 
az előtt." A hittel pedig ,JMind ő maguk, s mind maradékjok Szentek...". A dolog lényege tehát: 
,Jmmár az Pogányok is Szentekké lőnek, az az Isten népévé minden pereputtyukkal". Aminek egyenes 
következménye: „Tehát mást arra amire ez való volt Sido se várjon, s az Pogány is nyugodják meg az 
hittel talált szentséggel.". Ezzel a mózesi Törvény feladatát felváltotta a Jézus-Messiásban való hit -
leszámítva azokat az ószövetségi parancsolatokat, amelyeket Jézus és apostolai is megerősítettek, 
illetve hatályukat nem oldották fel.3 

A Bogátit megelőző antitrinitárius fejlődés vezéralakjai, Dávid Ferenc, Johannes Sommer és 
különösen Jacobus Palaeologus már az 1570-es években részletekbe menően kidolgozták a radikális 
krisztológiai elképzeléseket, amelyek Erdélyben és a hódoltság egyes vidékein is terjedtek. A Pécsre 
menekült teológus-költő Messiás-képzetének eredőit kétségtelenül az ő gondolataikban kell keresnünk. 
De nem kizárólag ott. Bogáti koncepciójának kialakulásában fontos tényezőnek látszik a protestáns 
előidők néhány szövegkritikai megállapítása és a hagyományos keresztény eszkatológia is. 

Az UEK szerzőinek buzgalmából maradt ránk Bogátinak egyik, 1582-1583-ban írt munkájából 
kiemelt idézet, amely Jézus nemimádásának kérdésével foglalkozik és amely közvetlenül^ kapcsolja őt 
erdélyi elődeihez. Bogáti Palaeologust citálva ad választ a „Quaestio an dicta Scripturae et exempla de 
adoratione et cultu Christi tantum de civili adoratione et cultu intelligenda sintl " megfogalmazásban 
feltett kérdésre. A görög teoretikus válaszának lényege: „. . .nihil est colendum aut adorandum", 
ahogy az istent illeti, csupán annyira, amennyi a földi hatalmaknak kijár.4 Az UEK-ba átmásolt Bogáti, 
ül. Palaeologus-állásfoglalás minden valószínűség szerint a költő-teológus 1582. június 22-én Pécsett 
befejezett „Theses N.P.B. ex Concione nescio cujus quae vacatur Epistola ad Hébraeos" címiratot 
viselő művéből való. Erről a ma még - sajnos - lappangó munkáról tudjuk, hogy szerzője Jézus 
méltóságáról értekezett, mégpedig merész biblia-kritikai szempontok alapján. Bogáti az újszövetségi 
„Zsidókhoz írt levelet" megtagadja Páltól, azt nem tartja levélnek és szerinte nem is a zsidókhoz írták. 
Az UEK-ban erről olvasható kijelentéseit megismétli Apokalypsis-kommentárjának előszavában, ahol 
hivatkozik az „Epistola ad Hébraeos" és más hitelesnek tekinthető Pál-levelek ,j)hrasis"-be]i 
eltéréseire. A főszövegben pedig „mondja valaki; nem tudom ki; stb." megjegyzésekkel kíséri az onnét 
vett citátumokat.5 Ennek az újszövetségi könyvnek ez a bátor kritikája nem Bogáti felfedezése, de 
nem is antitrinitárius lelemény. Már a középkorban felmerültek kételyek vele szemben és a XVI. 
században Erasmus „Nóvum Instrumentum"-a jegyzetei között is felbukkannak erre történő utalások. 
A „modus scribendi" és a ,jtílus" körüli problémák nyomán alakult át Luther véleménye, amikor 
1522-ben az „Epistola ad Hebraeos"-hoz írt előszavában megtagadta Páltól ezt az írást és még néhány 
újszövetségi könyv eredetét is megkérdőjelezte.6 A hagyományos protestáns irodalomban tehát egy-

2 Kénosi-Tözsér-Uzoni Fosztó: História ecclesiastica Transylvano-unitaria.1.320. - Apók. 1/20-hoz 
Klzsvári pld. 40b. - A „harmadik tano" mellett a másik „Két tano" Péter és Pál.Apók. 1 /7-hez 
Klzsvári pld.27a-b.; uo. 17-6-hoz Klzsvári pld.H4b.; uo. 19/8-hoz Klzsvári pld.l25b. 
Az előszavából 1. Dán i. m. 230. 

3 Bogáti sajátos Új szövetség-Ószövetség szemléletét jól érzékelteti az Apók.2/13-hoz írt 
megjegyzése: „Nem tagadtad meg az én hitemet" kijelentés elemzésében megállapítja, hogy az igaz 
keresztény hitben megtartandók azok az ételtilalmak, melyeket Péter az Ap.Csel.15/20-ban felsorol. 
l.ItK. 1974. 573. 

4 UEK I. 244. 
5 A „Theses etc." tartalmáról Dán i.m.155-157. A szerzőség kérdésében egy helyen konkrétabban 

nyilatkozik: „l?ndja egy apostol'. Apok.21/l-hez Klzsvári pld.141a. 
6 A szerzőség kérdéséről már a középkori források elmélkednek. 1. Biblia cum Glossa 
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általán nem újdonságnak számító gondolatot a lengyel Simon Budny, Bogáti és mások, csupán 
antitrinitárius, közelebbről nézve nonadorantista, vagy ha úgy tetszik „noninvocantista" nézetekkel 
töltötték meg. Mondanivalóját tekintve azonban támaszkodtak rá. Bogáti Messiás-képzetének hát
teréből ez a motívum azért is kiemelendő, mert egyrészt felhívja a figyelmet a humanisták és a 
protestáns előidők gondolkodóinak, valamint az antitrinitárius teoretikusok eddig elhanyagolt eszme
történeti kapcsolatára. Másrészt ismételten figyelmeztet az erdélyiek körében bizonyára igen népszerű 
dávidi koncepcióra, amely szerint az isteni igazság csak lépésről lépésre világosodott meg és az 
antitrinitárius eszme Erasmustól Servetig, majd tovább épült. Ez pedig elméletileg azt jelenti, hogy a 
keresztény elődök eredményeinek továbbfejlesztése nyomán és nem azoktól elszakadva lehet meglelni 
a helyes Jézus-értelmezést is.7 Ugyanez a koncepció egyúttal szinte felbátorította az antitrinitáriusokat 
az újabb elméletek kidolgozására — és azonnal szentesítette is azokat. 

Bogáti ebben is következetes dávidista maradt, ha valamivel szélesebb körben is értelmezte az 
útmutatást mint kortársai. Ószövetségi parafrázisaiban a szöveg és ezen belül az ott szereplő Messiás 
megértéséhez kötetlenül használta fel az arra vonatkozó összes forrásokat. így nyerhettek polgárjogot 
verseiben az Ószövetség arám fordításaiból kiemelt elemek, de még a középkori rabbinikus kommen
tárok megjegyzései is.8 Az Újszövetséggel foglalkozó munkáiban, és ezeken belül mostmár a Jézus-
Messiás funkciójával, szerepével és egyáltalán mibenlétével kapcsolatban ezért játszhatnak fontos 
szerepet a különféle keresztény forrásokból merített filológiai és koncepcionális tételek. Mindezeket 
beépítette és felhasználta - ugyancsak a dávidi szemléletet követően - saját nézeteivel átszínezve az 
antitrinitárius „igazság" általa helyesnek vélt formáinak megragadásához. Ezért mondhatja büszkén 
Apokalypsis-kommentárjának zárómondatában: ,^4ldott örökkön örökké az az ki az fáradtaknak erőt 
ád, az ki az setétségből ily nagy világosságra hozott, mely az Apostolok ideje után ez ideig nem hogy 
magyar Nemzet közt, de egész Európa országiban nem volt. "9 

A szerénytelennek tűnő hálálkodás egyrészt az Apokalypsis sokat vitatott szövegének „igaz" 
értelmezéséért, másrészt az abban szereplő Jézus-Messiás múlt, jelen és jövőbeli funkciójának meg
értéséért hangzott el. Bogáti Jézus-képzetének kulcsa az Apokalypsis-könyve. Szerinte a zsidók hitet
lensége és makacssága miatt megfeszített történeti Jézus, halálával végleges cezúrát húzott a hitetlen 
zsidók és a megtérő pogányok között: ,JVem hogy emberi halálban kit tiltott Isten gyönyörködnek 
vagy az üdvösség nem lehetett volna meg, hanem hogy mint egy tiszta s kedves áldozat után vala a bűn 
bocsájtás. így Jézus engedelmessége után lőn az pogányság szentéltetése s hivatala Istenhez." Vagyis: 
„.. .kikre Jézus halálával minden javuk a zsidóknak szállá, köz lőn papság, királyság, Isten, Christus, 
törvény, élet, örökség, ki lőn Jézus királysága." Ahogy a rossz asszonyt elkergetik, úgy történt a dolog 
a zsidókkal: „/4zárr az Jézus halála lőn oka, hogy az Isten házába kelt ez Ujj Meny Asszony. S azon 
halál létéért az előző asszonyt el veté, űzé, kergeté az Isten s annak Christusa."1 ° Ezzel, a hittel 
feloldott mózesi Törvény univerzálissá vált. Egyébként, ha a zsidók elfogadták volna, más út nyílt 
volna a pogányok számára. így azonban nemcsak elvesztették kiválasztottságukat, de Jézus jogos 
bosszúját is magukra zúdították. A hivő pogányok pedig elnyerték az örök üdvösséget. A kereszthalál 
után az égbe került Jézus megíratta Jánossal az Apokalypsis-könyvét, miután „teljesebb értelmet vett 
az égben az Jézus-Christus az jövendő veszedelmek felől. . ,s megizente apostolinak, tanítványainak, 
szentjeinek mi jő Jeruzsálemre". Ami egyben az örökké élő Jézus nyilatkozata arról, „melyek 
leendők" azaz „bosszúállás az én ellenségeimen a zsidókon, s az egész könyv erről íratott".1' 

később már így nyilatkozik: „. . J*ál, vagy akárki is az Epistola szerzője stb." Másutt „kisproblémát" 
lát Pál szerzősége körül, majd egész határozottari foglal az ellen állást. Nóvum Instrumentum cum 
Annotationibus. Basüae 1516. 585-586, 590.; Luther nézeteit részletesen bemutatja és tárgyalja 
Hagen, Kenneth: A Theology of Testament in the young Luther. The Lectures on Hebrews. Leiden, 
1974. 24-30. 

7 De falsa et vera unius Dei.. .cognitione. Alba Juliae, 1567. AA ii. lev.; Gerézdi Rábán: Janus 
Pannoniustól Balassi Bálintig. Bp., 1968. 365. 

8 Dán i.m. 159-170. 
9 Klzsvári pld. 154a.; Apok.l9/7-hez: ,A Bárány menyegzője" uo. 125a. 
1 ° Apók. 5/9-hez: Megváltottál minket" Klzsvári pld.58a. 
1 ' Apók. 1/1-3,19-hez: ,Jrd meg az miket láttál és amelyek vadnak s az melyek leendők". Klzsvári 

pld. 39b. 



Bogáti valószínűleg az Apokalypsis-kommentár írásakor is, hasonlóan más bibliai könyvek tárgya
lása esetéhez, az újszövetségi textus görög szövegét vizsgálta. Erre utal néhány szómagyarázata. 
Explicit formában arról is szót ejt, hogy melyik bibliakiadásból ellenőrizte a szöveget. Primer forrá
sáról azonban hallgat. Az Apók. 1/11. mondat: ,JÉn vagyok az Alfa és az Omega" kijelentéséhez 
megjegyezte: Nincsenek minden könyvben. Az antverpiai nyomásban ugyan nincsenek." Ezek szerint 
írópolcán feküdt Arius Montanus „Nóvum Testamentum Graece. Anveripae 1571" kiadása, amely a 
görög és latin szöveget soronkénti osztásban adja.1 2 Mivel azonban abból hiányzott a kérdéses locus, 
alapszövege feltehetó'en Erasmus ,,Nóvum Instrumentum"-ának 1516. évi kiadása volt, ami pécsi házi
gazdájának, Válaszúti Györgynek is fontos segédkönyvként szolgált.13 Ezek mellett nyilvánvalóan nem 
a nyelvi nehézségek, hanem a koncepcionális egyezések miatt kísérte figyelemmel Sebastian Castellio 
latin fordítását. Az Apók. 13/8. mondathoz írt megjegyzése szerint „Castalio quidem hoc modo 
sensit", és a mondat szerinte is így hangzik: ,^zok imádjak azt kiknek neve világ kezdetitől fogva 
nincs megírva az megölt báránynak életről való könyvében."1* Bogáti megeró'sítésül hozzáteszi, hogy 
ennek alapján kell érteni János szavait, mert a Bárány nem a világ kezdeteitó'l lett megölve, csupán 
Tiberius császársága alatt, „egyszer, többször sem úgymond Szent Pál" Sebastian Castellio más 
szempontból is fontos forrása volt Bogáti Apokalypsis-kommentárjának. A szerző" neki tulajdonította 
azt a felismerést, hogy a bibliai könyvben említett ,#z vízből felszálló fene" a római haderő, amely 
Jézus bosszújának eszközeként Jeruzsálem elpusztítására tör. Ez a motívum lesz az Apokalypsis 
történeti interpretációjának tengelye,1 s maga a históriai értelmezés pedig Messiás-képzetének egyik 
bázisa. 

Ez utóbbi kibontakozásához jelentős elemekkel járult hozzá a nonadorantizmus problémakörében 
Jacobus Palaeologus. Bogáti őt idéző sorait láttuk feljebb. Aligha lehet kétséges, hogy szerzőnk a 
christológia egyéb kérdéseiben is konzultálta Palaeologus nézeteit. Többek között erre utalhat az 
Apokalypsis-kommentár előszavában a görög antitrinitáriust dicsérő megjegyzése. Palaeologustól 
származik az Apokalypsis szerzőjének, Jánosnak és az evangélista Márknak azonosítása, ami Bogátinál 
és később Válaszuti Györgynél is fontos motívum.16 Palaeologus már 1573-ban a tordai zsinaton 
János 1/1 és az Apók. 19/13. olyan görög kéziratairól értekezett, melyekből hiányoztak a Háromságot 
igazoló fordulatok. Később erre visszatért kéziratban maradt Apokalypsis-kommentárjában. Lehet, 
hogy Bogáti még diákkorában élőszóban, de az sem kizárt, hogy e munka ismeretében nyilatkozott e 
helyekről. Az Apók. 19/13-ban szereplő ,JVeve Isten igéje" kijelentéshez ezt fűzi: ,JVem Isten ige, vagy 
ige Isten, az mint az három egyenlő Istennek mondgyák. Ha ez igaz lehet Szent Jánosnak is így volt 
írva az ige Istené vala, nem ige Isten vala. De Arius ellen az Alexandriai Pispekek, Papok fogták meg 
vesztegetni az Szent János Írását."17 Néhány más esetben is könnyen felismerhető szavai mögött 
Palaeologus szemlélete, de arra is van példa, hogy megkritizálja nagy tekintélyű elvbarátját. Széles körű 
horizontjára ugyanakkor jellemző, hogy az említett dávidi koncepció értelmében Luther és munka
társai tevékenységét az apostolokéhoz hasonlítja. 

Bogáti következetes antitrinitárius isten-felfogása és filológiai bázison nyugvó liberális Újszövetség
értelmezése mellett kimunkált krisztológiája, a hagyományos keresztény elemekből szövődött össze. 
Jézus az ószövetségi próféták által megjósolt Messiás, aki ember volt, halálával a benne hivő zsidókat és 
pogányokat, valamint azok leszármazottait üdvözítette. Születése előtt személy szerint természetesen 

12 Arius Montanus kiadásában: ,JDicentis quod vides seribe etc." kijelentéssel indul az Apók. 1/11. 
i.m.180. 

13 Bogáti szövegében közvetlen szószerinti Erasmus idézetet nem sikerült azonosítani. De kritikai 
megjegyzései és az Apokalypsis-kommentár néhány kijelentése alátámasztani látszik, hogy ezt a kiadást 
használta. Annál is inkább, mert Válaszuti a „Pécsi Disputa"-ban sűrűn idézi. A Pécsett vendégeskedő 
Bogátinak feltétlenül látnia, esetleg huzamosabban használnia kellett ezt a kiadást. 1. ItK. 1976. 9. 

14 Castellio: ,Jta ut eam adoraturi sint omnes terrarum incolae, quorum nomina ab őrbe condito 
scripta non sunt in vitae libro Agni mactati." Novuum testamentum. Interprete Sebastiano Castelione. 
Basilae 1556.628. - Klzsvári pld.90b. 

15 Dán i.m. 234. 
16 Dán i.m. 234.; ItK 1976. 8. 
17 Klzsvári pld. 127b. - Azonos értelmű nyilatkozatot tett Válaszuti a „Pécsi Disputa"-ban. ItK. 

1976. 7-8. 
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nem létezett, csupán messiási funkcióját ismerhették az emberek az Ószövetségből. Kényszerű halála 
után azonban él az isten jobbján és aktívan részt vesz a földi és égi eseményekben:, Akkor nyújtá az 
Isten az Jézus uraságát ki zsidó országon kívül mind az világra s mindent talpa alá vefe, mindent örökül 
neki ada, kit senkinek sem azelőtt zsidónak, sőt még az Jézusnak sem halála előtt. ." Mindez a zsidók 
konoksága miatt következett be ,ßz lön mihelyt az hüt ajtaja nyílék az pogányoknak az üdvösség 
kezdetire, . . .mikor Isten jobbjára ültette s minden rend felett való rendet s nevet neki 
ada. . .tagadhatatlan király és Christus." A „hüt ajtaja" pedig, amint azt korábban láttuk, Bogáti 
szerint Jézus halálával nyílt meg a pogányok előtt. így „Lőn pedig Jézus halála után első szülötte 
Istennek, vagy ez világnak minden országin s királyin Ur."18 Feltámadása után, amikor Péter és Pál 
apostoli küldetésüket végezték a földön, „ekkor az békessége meg lőn az szenteknek a zsidóktól, 
kiktől az előtt nyugalmuk és életük nem lehetne. És amazt az ki egy kevéssel angyaloknál alábbvaló 
lőtt vala, azt az Isten dicsőséggel, tisztességgel koronázta meg, ím látjuk. És minden név felett való 
nevet ada neki. Látok az ő dicsőségét, úgy mint egyetlen eggyét. Az mostani nemzet mind meghala, 
hogy éljen az embernek fia nagy dicsőséggel, vagy az ő dicsőségében. Azért még az apostolok idejében, 
az gyilkos és parázna zsidó nemzetnek idejében lőtt minden országon és nemzeten királlyá: ez az ő 
dicsősége."19 Bogáti értelmezése szerint a keresztények lelki békessége lett meg a feltámadást 
követően, ti. bebizonyosodott, hogy hitük helyes volt a zsidók állításaival ellentétben. Jézus ekkor 
vonult be királyságába. Hatalma azonban csak akkor teljes, amikor győzedelmeskedik ellenfelein - a 
zsidókon. Ez a győzelem egyben isten győzelme is a régi engedetlen Jeruzsálem, a bűnös nép felett: 
,,/lz Istennek győzedelme után az ő ellenségein, kik zsidók valának. Uj város új nép lőn mert az ó város 
megromla. . ."20 Ennek érdekében a király-Jézus harcba indul: „immár vitéz király, hadnagy hadra 
készül, hogy ártatlan vére kiontásáról s az Propheták s az Apostolok vérekről bosszút álljon, mivel 
hogy már Isten hatalmat adott neki, hogy törvény szentenciát szolgáltasson az ő ellenségére. "2 ' 
Közben hatalmát gyakorolja egyháza szervezésében is. Ide tartozik az Apokalypsis-könyvének meg-
íratása Márkus-Jánossal, de rendelkezésére állnak az angyalok is ,Jciket a hova kell s akarok, sőt ahová 
atyám akarja, elküldök és szolgáim én dolgaimban /árnak. "2 2 Ezekre a küldöncökre és az általuk vitt 
üzenetekre nagy szükség volt, mert a farizeusok „isten ellenségei" nem tágítottak attól, hogy „ŰZ 
metszés szükség". Tehát az ószövetségi parancsolatok megtartására igyekeztek rávenni az embereket. 

Bogáti nézete szerint a csata minden vonatkozásban eldőlt. A történeti Jeruzsálem pusztulása 
meghozta a „szenteknek" az „első feltámadást": ,Jgy történt, hogy az ó Jeruzsálem romlása után Uj 
Jeruzsálemet támaszt kiben konkoly, tövis, burján nem lenne. De ez Uj Jeruzsálem lőn az Apostolok 
idejében. . . Az kurva nemzet büntetése után s elsiratása után, s az Jézus győzelme után az ő ellenségein 
nagy öröm és hálaadás lészen az fáradt Szentektől Istennek az földi Jeruzsálem vesztén s pusztulásán, s 
az mennyei Jeruzsálemnek kezdetin kin Christussá teszi az Jézust az Isten, hogy azzal tisztelné meg az 
ő haláláért." Tehát a történeti Jeruzsálem után épülő új Jeruzsálem Jézus igazi királysága. Szerzőnk 
maga is ebbe az ideális, földöntúli jézusi birodalomba kívánkozik és jóakaróinak, barátainak is helyet 
kíván ott. Véleménye szerint ennek az Új Jeruzsálemnek eszméje már az Ószövetségben megnyilvánult. 
Az ott névtelenül szerepelő Messiás lelki birodalmát érti alatta, amely nem megfogható földi királyság, 
hanem az élők lelkében, a holtak szellemében létezik: „Tehát azt mondjuk, hogy akkor is az ember 
lelkebeli Jeruzsálemet szerété s arra mutatott a látható Jeruzsálemen az Isten. Mert az Ujj Jeruzsálem 
prophetai Jeruzsálem, más király városa nem Dávidé, s láthatatlan emberek gyülekezeti, lelki s belső 
emberben álló, noha Ezekiás idejében, vagy Ezra idejében emberekben épült az Ujj Jeruzsálem. De 
azért frissiben az Apostolok idejében épült és majd a világ végéig rakodik az egész világon. Summa: 
Ilyen Jeruzsálemet szeretett és választott az Isten, az mi módot János ád élőnkbe az Propheták után, 

18 Apók. 1/5-höz Klzsvári pld. 24b. uo. 1/7-hez Klzsvári pld. 26b-27a.; uo. 1/5-höz Klzsvári pld. 
23b. 

19 Apók. 11/15-höz: ,y4z heted angyal trombita szaván". Klzsvári pld. 79a-79b. 
20 Apók. 3/12-höz: „Uj város". Klzsvári pld. 52a. 
21 Apók. 1/16-hoz: „orczája fénlék". Klzsvári pld. 36b. 
22 Apók. 1/20-hoz Klzsvári pld. 130a-130b. - uo. 21/1 l-hez: Jsten fényessége vagyon rajta". 

Klzsvári pld. 145a.; uo. 19/1-hez Klzsvári pld. 123b.; uo. 19/5-höz: ,JMinden szentek dicsérik". Klzsvári 
pld. 124b. 



az kinek vége romlása nem lészen, holott a földinek sokszor volt." Itt tartózkodnak a megváltott 
lelkek akik dicsérik az Istent: „Élnek tehát a szentek, kiknek vére elfolyt kicsiké és nagyoké, kik ez 
földön voltak kicsidek és nagyok. Mert az Égben minden nagy az ó'rendiben."7 3 Ez égi birodalomban 
Jézus szentjeivel lényegileg meghatározatlan ideig uralkodik. Bogáti ugyanis bőséges bibliai idézet
csokor kíséretében jelenti ki, hogy az Apokalypsis könyvében található ezeréves periódus egyáltalán 
nem tekinthető' 1000 konkrét évnek. Maró gúnnyal állapította meg, hogy akik „Végre ezer fo lakó 
esztendőt hirdettek, mellyben csak az Szentek támadnak fel, s uralkodnak az Cliristussal. Nekem úgy 
tetszik, hogy mind gyomrok fájt ezféle Magyarázóknak" - mert az „első feltámadás" már megtörtént 
és a szentek azóta uralkodnak.24 Lelki birodalmuk királya Jézus: ,Jgy az zsidóknak első büntetése, 
megítéltetése után király vagy Christus immár az Jézus, s az őSzentéivel uralkodik. "2 s 

Ezen a ponton kapcsolódik Bogáti Messiás-képzetébe az eszkatológiai elem. A földi és égi dolgok 
végső befejeződését úgy képzeli el, hogy Jézus az égi Jeruzsálemet építi a lelkekből, míg a Sátán egy 
rövid ideig ismét megpróbálkozik annak gyengítésével: ,,. . .az a dolog az utolsó Ítélet előtt lészen az 
Ujj Jeruzsálem körül, ki a Mennyben épül" - utal az Apokalypsis 20/7-re. A Sátán természetesen 
eredménytelenül próbálkozik és ezt követi Jézus utolsó nagy szereplése. Az isteni „utolsó ítélet után 
mint tiszta és szennyetlen Mátkáját Attyának mutatja be" - az Új Jeruzsálemet. Ez lesz Jézus második 
eljövetele: >y4z Jézus kétszer jövendő vala, ítélni először az ő ellenségire, kik megölék őtet és Isten 
szolgáit, azkor új országot vőn Istentől, s az ó országot hadával elvesztete. . .Másszor jő el amikor 
bemutatja az Űj országot az ó ország maradékival."26 Ez a birodalom az utolsó ítélet után az Isten 
akaratából üdvözült lelkek hazája, amelynek királya természetesen Jézus, a Messiás. Ez az égből jövő 
Új Jeruzsálem Sión hegyére kerül. Ez nem azonos a földi, bűnös várossal. Még a hajdani Dávid és 
Salamon uralkodása alatt sem létezhetett ilyen égi eredetű Jeruzsálem. ,,/lz Isten benne rak tábort, 
fényes, tündöklik annak világa mint az drágakő, az nap helyett Isten más világot tött beléje mert Nap 
Abban nincs. Sőt az Isten maga Nap benne s azért tündöklik. . .hölgya az bárány. De nincs ott éjj, 
sötét, közepette szép folyó víz. . ." 

Ha mindezeket Bogáti tanácsa szerint összevetjük Ezekiel és Zakariás próféták szavaival: „hajói 
meg háncz-vecz, ítélhecz azt hogy az világi látható Jeruzsálem azon hellyen ollyan nem lehet, hanem az 
Mennyei jövő Jeruzsálemet jövendöltette, vagy ábrázoltatta meg régen az Isten. Hlyenként mondom 
azt hogy ugyan lehetetlen, hogy földön ollyan Jeruzsálem legyen valaha az minemüt az Propheták 
ígérnek."21 Bogáti Jézus-képzete szerint tehát a másodszor eljövő Messiás nem hús-vér földi király 
lesz, hanem e földöntúli város, megítélt lelkeinek uralkodója. Addig azonban a teológus-költő sem 
tagadja, sok víz ömlik a tengerbe. Ezért úgy véli, hogy Jézus az Apokalypsis könyvének megíratásával 
nemcsak a zsidókon az apostolok korában bekövetkezett bosszújáról tájékoztatja híveit, hanem 
egyúttal biztatja is őket, „hogy vallást tegyek nektek ezekről, mely dicsőségben vagyok, s leszek az én 
híveimmel, kik most háborút tűrnek, mely hatalmat adott Atyám nekem, hogy az Isten haragja 
könyvét megnyithassam, s felszakaszhattam pecsétit melyek alatt a büntetés vagyon. . ."2S - ami 
azokra száll, akik miatt a jámborok szenvednek. 

Végeredményben tehát Bogáti Messiás-képzete - más teológiai állásfoglalásaihoz hasonlóan - a 
XVI. század utolsó évtizedeire hagyományosnak mondható antitrinitárius koncepción nyugszik. 
Lényeges elemeiket átvette és részletkérdésekben alakított azokon. Reformjai azonban itt sem 
haladták meg jobban elődei felfogását, mint általában - vagyis a reformáció utolsó hullámában jelent
kező szombatos Messiás-képzeteket nem vallotta. Egyéni szemléletét a hozzá közel álló Jacobus 
Palaeologustól és az őt meghaladó szombatosoktól tulajdonképpen egy kérdéskomplexus két oldala 
választja el. A görög teoretikus a kereszthalál által meghiúsult messiási küldetés és az üdvözítés között 
alig vagy semmi összefüggést sem talált. Szerinte Jézus isteni küldetésével tette lehetővé, hogy a 
pogányok megváltást találjanak az ószövetségi Törvényen kívül. Feltűnően tartózkodó a chiliazmus 

• 

24 Dán i.m. 230-231. 
2 5 Apók. 20/1-hez. Klzsvári pld. 129a. 
26 Apók. 20/7-hez: ,JElodaték az Sátán". Klzsvári pld. 136b.; uo. 21/1-hez. Klzsvári pld. 140b.; 

20/4-hez. Klzsvári pld. 134b. 
2 7 Apók. 21/1 l-hez. Klzsvári pld. 144b. 
2 8 Apók. 22/16-hoz: „Én Jézus". Klzsvári pld. 150b. 
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kérdésében, racionális felfogásától idegen az ezeréves földi birodalomról szőtt ábrándozás. Az 
Apokalypsis 20/4-5-ben szereplő ,J?zer esztendeig" kitétel magyarázatához Bogátihozzátette: „Vagyon 
oly jámbor s tudós ember, ki ezt így érti az első ítéletről, az Jeruzsálem vesztétől fogva az utolsó 
ítéletig." A margón: ,Jacob. Palaeologus", de a továbbiakban elhatárolja magát tőle. Közös viszont 
gondolatmenetük abban, hogy ez a megjegyzés nem földi, hanem lelki vonatkozású. Az viszont aligha 
lehet kétséges, hogy a Messiás-képzet kialakulásában oly fontos szerepet játszó Apokalypsis történeti 
interpretációjában Palaeologus Bogáti egyik forrása volt.2 9 

Lényegesebb különbségek választják el Bogáti Messiás-képzetét a szombatosokétól. A Matthias 
Vehe-Glirius, majd Eőssi András nyomán kibontakozó felekezet a zsidó Messiás-képzethez csupán 
annyit tett hozzá, hogy az ószövetségi névtelen Messiás azonos Jézussal, akinek halála után semmiféle 
funkciója sincs. Csupán várja újabb eljövetelét, ami ugyanolyan földi körülmények között fog lezajlani, 
mint első ízben. De ellentétben az akkori eseményekkel, Jézus újabb eljövetelekor megszerzi majd 
Dávid trónját és isteni megbízatású uralkodását megkezdheti, mert az emberek elfogadják. A Jézus-
Messiás életében és az apostolok korában lehetőséget nyújtott arra, hogy a benne hívők a mózesi 
Törvény megtartása nélkül is üdvözüljenek. Ez lényegében jutalma annak a nemzedéknek, amely 
felismerte benne a Messiást. Ez a lehetőség azonban lezárult, mert többségben maradtak, akik meg
tagadták. A zsidók megkapták büntetésüket, de nem azért, mert a Törvényt hirdették, hanem azért, 
mert Jézust halálra adták. A Messiás a farizeusokkal egy hiten, egy valláson, egy tanításon volt és mivel 
dolgavégezetlenül halt meg - ismét életbe lépett a Törvény. Csak az üdvözítheti a zsidót és a nem 
zsidót egyaránt. A szombatos eszkatológia néhány lényegtelen utalástól eltekintve alig ejt szót az 
utolsó ítéletről. Felfogásuk centrumában egy földi királyként uralkodó Jézus-Messiás állt, akivel együtt 
élnek boldogságban a jámborok. Vitairataik közé azonban szorgalmasan másoltak olyan nem 
szombatos szerzőktől származó elképzeléseket, amelyek szerint Jézus e földi országát az utolsó ítélet 
előtt adja át istennek.3 ° 

Bogáti Fazekas Miklós Messiás-képzetét bemutató nyilatkozataiból és annak a bibliai szövegekből 
kiinduló magyarázataiból innét is, onnét is kiemelhetünk a fentiekkel egyezni látszó részpár
huzamokat. Ez abból következik, hogy lényegében igen közel álló eszmerendszereket hirdettek. De a 
periférikus egybeeséseken túl, szellemét és mondanivalóját tekintve úgy a palaeologusi, mint a 
szombatos felfogástól eltér Bogáti koncepciója. A teológus-költő Jézusa istenkiválasztotta ember volt: 
a teljes értékű Megváltó. Halálával egyszer és mindenkorra megnyitotta az üdvösség kapuját a benne 
hívő zsidók, de különösen a pogányok számára. A generális bűnbocsájtást áldozatával, vérével 
valósította meg és ebből kimaradtak a Törvényt őrző zsidók. Megvalósultak benne a próféták 
messianisztikus jóslatai, mert király, aki a lelkekben és az égben épülő Új Jeruzsálem uralkodója. A 
jámborpk ott csatlakoznak hozzá és élnek az égben. Mint égi király, Jézus ítélt az őt megtagadó zsidók 
felett és parancsol az angyaloknak. Az utolsó ítélet után, második eljövetelekor a megváltottakbol 
felépített új országot, az Új Jeruzsálemet mutatja be az istennek. Ez a földihez nem hasonlítható, nem 
a bibliai dávidi új birodalom és a transcendens elemekből épült Új Jeruzsálem, az idők végén leszállnak 
Sión hegyére. 

Idéztük Bogáti öntudatos nyilatkozatát, amelyben Apokalypsis-értelmezését nemcsak hazájában, 
de Európa más országaiban is egyedülállónak tartotta. A Jézus-Messiásról alkotott képzete lényegileg 
ezen a magyarázaton nyugszik. A további kutatás feladata lesz annak tisztázása, hogy a korábbról 
ismert elemek felhasználásával a magyar teológus-költő ebben is új utakon járt-e? 

Dán Róbert 

29 Palaeologus teológiai koncepcióját 1. Pirnát Antal: Die Ideologie der Siebenbürger 
Antitrinitarier in den 1570-er Jahren. Bp-, 1961. 55-116. - Apokalypsis-kommentárjáról i.m. 
102-104. l.m. ItK- 1975. 38-389. - Klzsvári pld. 135a. 

30 RMKT XVII. sz. Szombatos énekek. Sajtó alá rend. Varjas Béla. Bp., 1970. 163-234. Az Eőssi 
Andrásnak tulajdonított tanítóénekekben részletezve, vö. a prózai vitairatokban tárgyaltakkal. 
485-504. és 1. Óvári Benedeknek szombatos szövegkörnyezetben ránk maradt iratát, uo. 504-513. 
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A budai Várszínház bérletes közönsége (1834-1835) 

Napjaink művelődéstörténeti igénye egyre több kutatói figyelmet fordít a közönségtörténeti 
vizsgálatokra, annak a közegnek a szondázására, amelyben az irodalom, a színház, a művelődés eszmei
esztétikai tényezői hatottak és terjedtek. A kutatásnak általában két problémával kell szembenéznie: 
- A források hiányosak, illetve nagymértékben szórtak. A közvetett bizonyításhoz pedig olyan emlék
iratok, levelezések, összeírások, levéltári akták stb. ismeretére van szükség, amelyeknek közreadása 
még várat magára. - A kutatói elmélyültség és a szemléleti rugalmasság nagyobb fokát kívánja meg, ha 
a vizsgált korszaknak nemcsak „jeles napjait" és kiemelkedő egyéniségeit vonultatjuk fel, hanem 
hétköznapjaira, kulturális szokásaira tekintünk érdeklődéssel. 

Szűkebb tárgyunkra térve, a Várszínház évadjainak (1833-37) jelentőségét színháztörténetünk 
viszonylag egyértelműen ítéli ugyan meg (innentől folyamatos Pest-Buda magyar színészete, itt 
kovácsolódik eggyé a Pesti Magyar Színház első nagy gárdája, ekkortól válik rendszeressé a színi-
bírálat), a közönségviszonyok azonban jószerével kutatatlanok. A két, előzményül vehető dolgozat 
egyikének szerzője Bayer József, aki átfogó monográfiájában közölte az 1835. májusi bérlők közül a 
páholy- és zártszék-tulajdonosok nevét, a publikum zöméről pedig megjegyezte: „.. .ma már többnyire 
ismeretlen nevűek."1 A várszínházi éveket sommásan jellemezte cikkében Solt Andor, leszögezve: 
„.. .a régi magyar színház lelkileg és társadalmilag közös nevezőjű nemesi közönségét egy teljesen 
heterogén publikum váltja fel, amely a színházban nem épülni és meghatódni, lelkesülni és tüntetni, 
hanem elsősorban szórakozni akar."2 

Következtetéseinket a Várszínház közönségéről, annak színházlátogatási szokásairól kiadatlan levél
tári forrásokból vonjuk le. Pest megye Levéltárában ránk maradt hat hónap bérlőinek teljes névsora és 
pénztár-összesítése: 1834. január, április, július, szeptember, 1835. március és június.3 (A Bayer 
érintette 1835. májusi listát nem találtuk.) Egy hónapról (1835 júniusáról) az előadások napi 
elszámolása is megtalálható, némi bepillantást nyújtva a közönség napi jegyvásárlásába is. Ugyanerre 
támpont még a színlapra előfizetők 1835. áprilisi névjegyzéke. A köztes hónapokról (1834. május, 
június, 1835. január és május) sommás elszámolások adnak valamelyes visszakövetkeztetési lehetőséget. 
A bevétel és a közönséglétszám egyenes arányáról azonban több tényező miatt - erősen különböző 
helyárak, különböző időtartamú előreváltás, ingyenes helyek stb. — nem beszélhetünk. A nevek 
azonosításához a budai és a pesti polgárkönyv adatait, a sematizmusok névjegyzékeit és a hírlapok 
kinevezési rovatait használtuk, az orvostanhallgatók neveit egy egyetemi kiadvány őrizte meg, míg a 
joghallgatók esetében, a törzskönyvek pusztulása miatt, közvetett bizonyításra kényszerültünk.4 

Első feladatunk a színház befogadóképességének meghatározása. A Várszínházról korabeli leírást 
Franz Schams könyvében olvashatunk: „Elnyújtott ellipszist formál a három meglehetőse^ magas 
emelet, melyek közül az elsőn és a másodikon csak páholyok vannak, számszerint 33, a harmadikon 
azonban középütt zártszékek, mindkét oldalon pedig végigfutó karzat. A földszinten a szabad járások 
kivételével - jobbára zártszékeket találunk s két oldalt további 5-5 földszinti páholyt. Balra a szín
padtól az első emeleten van az udvari páholy. (. . . A színház körülbelül ezer embert fogadhat be." 
Bayer - forrásmegjelölés nélkül ismertetve a leírást - a maximális nézőszámot 1200 főre emeli.5 A 
levéltári források alapján végzett számításaink Schams adatát közelítik-igazolják. A feltételezhető leg
magasabb értéket a 8 helyfajta adatainak összesítése így adja ki (mellette a forrás): 

1 A nemzeti játékszín története, Bp. 1887. II. 145-6. 
2 A színházi üzem kialakulása a reformkorban, Színpad 1936. 351-5. 
3 Pest megye Levéltára, Színházi iratok gyűjteménye 2. doboz 
4 ILYEFALVI Lajos: Buda és Fest polgárjogot nyert lakosai (kézirat. FSZEK B-gyűjtemény), 

Schematismus inclyti Kegni Hungáriáé, Budae, in anno 1834 et 1835., illetve KUPP János: Beszéd, 
melyet a M.Kir. Tud.Egy. orvosi kar fennállásának százados ünnepén (.. .) mondott, Buda, 1871. 
157-62. 

5 Franz SCHAMS: Vollständige Beschreibung der königlichen Freystadt Ofen, 1822. 413-4. 
Továbbá: BAYER: i.m. IL 79-80. (jegyzetben) és nyomában Clauderné VLADÁR Margit: A Vár
színház története (Tanulmányok Budapest múltjából X.), Bp. 1943. 174. 
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A legmagasabb bérlet- és napi jegyeladás együtt 

A legmagasabb napi eladás, bérlet kiadva nincs 

10 páholy, egyenként 4 fő 

33 páholy, egyenként 4 fő 

. 

A helyfajták elnevezésében a leírás és a bérlőlisták között bizonyos ellentmondás észlelhető: 
az 1822-es áliapot hét helyosztálya 1834-re nyolcra bővült. Schams III. emeleti zártszékei a levéltári 
forrásokban II. emeletiek, emellett megkülönböztetik a karzatot a II. emelet helyeitől - árban is, mint 
látni fogjuk. Arra, hogy a magyar színtársulat már átalakítva kapta meg a termet vagy a belső 
átrendezést maga hajtotta végre, nincs adatunk. A továbbiakban a forrásainkból igazolt befogadó
képességgel, 950 fővel számolunk. 

Nem mondanak ellent következtetéseinknek a színlapok nyomdai számlái sem. Az esetek zömében 
1200-at nyomtattak (talán innen veszi Bayer nézőtéri adatát), de ebben a kiragasztandók is szerepel
nek - 100 db —, és bizonyos szóródással is számoltak: télen, amikor a pesti közönség a még említendő 
közlekedési nehézségek miatt nehezebben jutott fel a Várhegyre, kétszázzal kevesebbet nyomtattak.6 

Bérlet kibocsátására először 1833. augusztus 1-től került sor,7 vizsgált időszakunkban mindvégig 18 
előadásra szóló havi bérletet adtak ki. Ezt hónaponként két-öt bérletszünetes előadás egészítette ki: a 
szerződésekben rögzített színészi jutalomjátékok (ilyenkor a bevétel fele került a színházi pénztárba), 
hangversenyek, jótékony célú előadások vagy egyszerűen olyan zenés produkciók, amelyekről fel
tételezték, hogy látványosságukkal bérlet nélkül is megtöltik a nézőteret, visszatérítve magasabb szín
padi költségeiket (operák, balettek, tündérbohózatok). A Bájrózsa c. balett színlapja 1835 januárjából 
leplezetlenül vall erről: „Nem fogja kedvetlenül venni a nagy érdemű pártfogó közönség, ha ezen 
némajáték folyvást bérletszűnéssel adatik, mivel tetemes költségbe kerül." 

A bérletügyek Kyhmeyer Ignác „pénzszedő" feladatkörébe tartoztak. A színlapokról megtudjuk, 
hogy a színházzal szemben lakott, s így a napi jegyárusításon kívül - délelőtt 9-12 és délután 2-4 -
szállásán is foglalkozott a közönségszervezés, jelesül a bérletezés feladataival. Kyhmeyer a bérletesek 
névjegyzékét szemlátomást bemondás alapján vetette papírra, ezért a tisztázatok is számos pontatlan
ságot és névhibát rejtenek. A „pénzszedő" német anyanyelvű lehetett, mert a magyar nevek írásában 
több a tollhiba, amelyek néha feloldható alakváltozatokat hoznak létre (Spurngay~Sprungay, 
Kameczi~Kamotzy); máskor azonban §zinte lehetetlen megállapítanunk, hogy a névsorozat tagjaiból 
melyik a tollhibás variáns és melyik az önálló név (kiemelten az azonosíthatók): Laszy 
~Kl3iSzy~Klaszty~Grászly. Nehezíti az azonosítást még, hogy az utónevek viszonylag ritkán szerepel
nek. A hat hónap bérlőlistáinak, a Pest vármegye által nyomtatásban is megjelentetett, buzdításképpen 
kiadott bérlői-adakozói névjegyzékeken (1834 áprilisából és novemberéből) és a színlapbérlők 1835. 
áprilisi nyilvántartásában összesen 436 név szerepel - változatokkal 444 - , ebből tényleges helybérlő 
407 (változatokkal 415). A nevek mögötti személyi létszám ennél, a családosán történő színház
látogatás okán, természetesen nagyobb: 536. A 436 névből személyhez köthető 299 (68,5 %). Ehhez 
járulnak még az intézményes és a jelképes bérletek: Pest vármegye, a Magyar Tudós Társaság, gr .Ráday 
Gedeon és a nádor tisztviselői számára. 54 esetben - utónevek híján - két vagy több feloldás lehetsé
ges, többnyire a kiterjedtebb polgárcsaládok vagy a gyakoribb családnevek esetében. Ez „generációs" 
problémát is okoz, mert gyakran nem derül ki, az idősebb polgárról van-e szó, vagy netán annak 

6 A Budai Nemzeti Színész Társaság Jegyzőkönyve, 1834. nov. 17-i bejegyzés, PmL. i. h. 
7 BAYER: i.m. II. 85. 
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leszármazottairól, akik diákok, esetleg hivatalnoki pályát választottak. A több feloldási lehetőségű 
neveket a következendő társadalmi áttekintésben csak ott szerepeltetjük, ahol valamennyi megoldás 
azonos rétegre utal. 

Mindazonáltal a feloldás viszonylag magas aránya lehetővé teszi a statisztikai vizsgálódást, amely
nek során a következő kérdésekre keressük a választ: 
- a színházlátogatók társadalmi megoszlása és az ebből következő elsődleges műsorpolitikai-igazgatási 
kérdések 
- a polgári színházlátogatási szokások kialakulásának és megszilárdulásának kérdésköre 
- a budai magyar színtársulat önellátásának és anyagi fennmaradásának lehetősége 

A hat hónap hely fajták szerinti bérlőmegoszlása a következő: 

Hónap Fsz. 
zártszék Fsz. H.em. 

zártszék 
Fsz. I.em. H.em. 

ossz. Hónap Fsz. 
zártszék Fsz. H.em. 

zártszék páholy 
ossz. 

1834. I. 35 132 3 7 12 3 258 39,9 % 
IV. 37 140 1 7 12 3 266 41,1 % 

VII. 37 126 - 4 9 2 223 34,4 % 
IX. 40 140 2 5 8 2 242 37,4 % 

1835.III. 48 103 - 5 9 2 215 33,2 % 
VI. 39 187 - 6 5 1 274 42,3 % 

38,0 % 

(Megjegyzések: 

az utolsó rovat a bérletezhető összes helyek (677) %-ában viszonyít 
a páholyokat egységesen négyszemélyesnek vettük 
nem számoltuk a jelképes bérleteket, minthogy azok nem jelentenek tényleges közönséget, naponta 
újra kiadhatók.) 

• 
A helyfajták ártáblázata a vizsgált időszakban változatlan: 

Havi bérlet 
(18 előadás) Napi eladás 

Fsz. zártszék 7 vft lv f t 
Fsz. 5 vft 50 kr 
H.em.zártszék 6 vft 50 kr 
Fsz. páholy 41 vft 40 kr 4 vft 
I.em.páholy 50 vft 5 vft 
H.em.páholy 41 vft 40 kr 4 vft 

A nem bérelhető II. emeleti hely napi ára 30 kr, a karzaté 15 kr. A helyárakról egyrészt meg keL 
jegyezni, hogy - mind a gazdasági, mind a kulturális árakhoz viszonyítva - elérhetők, s így nem gátjai 
a színházlátogatásnak, összehasonlításul: a gabona pesti piaci ára (1835. február 6-án, pozsonyi 
mérőben) 7 vft 20 kr, a kukoricáé 5 vft. A Tudományos Gyűjteménynek és melléklapjának 1835. évi 
előfizetése postán 18 vft, a Hazai és Külföldi Tudósításoké Pest-Budán 16 vft; a Közhasznú 
kalendárium ugyanerre az évre 30 kr-ba került. Másrészt - mint az a fenti szembesítésből kitűnik -
jelentős anyagi kedvezményt biztosítottak a bérlők számára. Az alacsonyabb rangú beosztott tiszt-
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viselők ennek is csak felét fizették - az 50 %-os bérletösszeg azonban önmagában ( a félhavi előre-
váltás szokása miatt) nem bizonyíték a foglalkozás azonosítására. 

A rendszeres színházlátogatók társadalmi helyzetének és életmódjának áttekintésére térve, le kell 
szögeznünk, hogy mindenfajta kategorizálás e tárgyban önkényes; a tárgyalt éveket éppen a kétféle 
(nemesi és polgári) életmód közeledése jellemzi az ország legnagyobb városává fejlődött Pest-Budán. A 
mozgás kétirányú. A polgári életmód még részletezendő terjedése mellett más tendencia is észlelhető 
(hogy csak a bérleteseknél maradjunk): az Argir-kereskedőcsalád a Bácskában földbirtokot kap, 
Mayerfy Xaver szőlőtulajdonos lesz Pest határában. Vagy hová soroljuk például a páholybérlő Pregardt 
Jánost, a pesti Casino igazgatóját? 

A 17 arisztokrata 1. emeleti páholyt bérelt, közöttük ott találjuk Teleki Józsefet, Széchenyi 
Istvánt, Wesselényi Miklóst, Sándor Móricot, Beleznay Jánost, Károlyi Györgyöt. A hivatalviselők 
bérelt helye nagyjában-egészében megfelel a ranglétrának. Szám szerint a kormányszervek (a Helytartó
tanács, a kamara és a Generalkommando) tisztviselői kara vezet 114 bérlővel. A tanácsosok páholyt 
biztosítottak maguknak, a középbeosztásúak - titoknokok, számtisztek stb. - földszinti zártszéket 
béreltek. A fiatal pályakezdő tisztviselők - járulnokok, fogalmazók, írnokok - a földszinten talál
hatók, együtt a jurátusok és joghallgatók csapatával; a polgári közönséggel azonos helyosztályon. 

Hasonló képet mutat a legnagyobb testületi pártoló, Pest vármegye jelenlevő tisztviselőinek 
elhelyezkedése. Földváry Gábor, a Kerepesi úti színházépítés szorgalmazója és majdani megvalósítója 
páholyt bérel, a többi 5 bérlő zártszéket és földszinti helyeket - ehhez járul a változó számú (4—11) 
földszinti hely és két, utóbb egy I. emeleti páholy, amit testületileg fizettek. 

Városi polgárjoggal 85 bérlő rendelkezett. Közülük 14-en ezt ház- és telektulajdonosként szerezték; 
az iparűző polgárok száma 49, a kereskedőké 17. Ök zömmel a földszinti helyeket bérelték, ritkábban 
zártszéket foglaltak. Az öt városi tisztviselő, akinek nevével is találkozunk, rangját a nemesi hivatal
nokokkal egyező módon bizonyította. Ignjátovics János budai szenátor és Mayerfy Xaver pesti polgár 
páholybérlete még viszonylag ritka - a szenátorok és a választott polgárok is megelégedtek a zárt
székkel. A városkapitány ugyanott, de ingyenesen kapott helyet. Buda város tanácsa egyébként 
rövidebb ideig egy II. emeleti páholy bérletével is segítette a társulatot. 

Az iparűző polgárok foglalkozás szerinti megoszlása igazolja az elbeszélő forrásokból és a szép
irodalmi feldolgozásokból ismert adatokat a szabók és a csizmadiák pártoló szerepéről: ők vannak 
többségben. így az előbbiek között megleljük a Dérynét megvendégelő és annak naplójából ismerős 
Hajnal Józsefet, a nemzeti viseletet terjesztő Klaszy Vencelt (a Honművész divatképeinek ötletadóját) 
és Kostyál Ádámot, aki hasonló törekvései mellett ajándékaival gyarapította a színtársulat jelmeztárát, 
utóbb a Pesti Magyar Színház főszabója lett; gyermekei pedig - színpadon és bálokon - a magyar tánc 
lelkes népszerűsítői. Említésre méltó továbbá, hogy a polgári nézők sorában néhány esetben kimutat
ható a második színházlátogató nemzedék jelenléte. Ez nemcsak a művészetpártolásáról nevezetes 
rézmetsző család, Karacsék közismertebb esetében igaz, de a Kelemen-társulattal rendszeres gazdasági 
kapcsolatban állott Povanezecz Ferenc csizmadia és Argir Miklós kereskedő leszármazottai is a bérlők 
között vannak (az utóbbiak 1821-től Vrányi néven).9 

Az értelmiségiek csoportja számottevő, teljes azonosításuk azonban a források hiánya miatt nem 
végezhető el. A bölcsész- és a hittudományi kar hallgatóiról még sommás képünk sincs, a joghallgatók 
közül pedig csupán - közvetett módon - 22 fő jelenlétét tudjuk bizonyítani, a következő forrásokból: 

- a színházügyre adakozók Pest vármegye kiadta, nyomtatott névjegyzékéből 15 
- a jogi kar doktori szigorlati jegyzőkönyveiből (1836-40) 2 
- az 1837-38-ban hivatalba lépett új pesti ügyvédekből 5 

22 

A jogászok és a 15 ügyvéd között nincs rangkülönbség a nézőtéren, elkeveredve foglalnak helyet a 
kormányszervek tisztviselőivel, tegnapi iskolatársaikkal, akikkel az ízlés egysége, valamint a baráti 

8 BAYER: i.m. II. 224. 
9 Hogy valóban tartós kulturális igényről és érdeklődésről van szó, bizonyítja: a három család 

nőtagjai együtt szerepelnek a Regélő 1833-as előfizetői között is 

5 Irodalomtörténeti Közlemények 365 



kapcsolatok és a társadalmi érintkezési formák kötik őket össze. (Jellemző, hogy az ügyvédek közül 
csak a módosabbak és az idősebbek bérelnek zártszéket.) Velük, közöttük 17 orvostanhallgatót is 
találunk. A 23 egyéb értelmiségi zöme zártszék-bérlő, foglalkozását tekintve pedig általában orvos, 
gyógyszerész vagy nevelő. Említsük meg közülük Lenhossék Mihály országos főorvost, Bugát Pált, 
valamint a színház két orvosát (Patachich és Durst doktort), akik ingyenes helyet kaptak. Érdekes 
személyiség még Nóvák Dániel „architectus", aki a Hasznos Mulatságok hasábjain színházépítészeti 
tárgyú népszerűsítő cikkeket ír, kapcsolódva a Nemzeti Színház építését sürgető közhangulathoz. 

Az értelmiségiek között is megfigyelhető a színházlátogatás szokásának öröklődése": az 1824-ben 
elhunyt országos főorvos, Pfisterer András leszármazottai zártszéket bérelnek; az 1831-ben meghalt 
budai főgimnáziumi tanár, Kyáltosy professzor özvegye is előre biztosítja helyét a földszinten. A 
látogatók második nemzedéke, a hely megőrzése a színházban egyértelmű bizonyítéka a nézőtér 
társadalmi érintkezési fórummá válásának. 

Megjegyezzük még, hogy ismertebb íróink közül Fáy András társulati igazgató, Garay János, 
Pekháta Károly, Nagy Ignác, Gaál József, Tóth Lőrinc szerepel név szerint. íróként, fordítóként saját 
szövegüket is hallhatták olykor, de recenzensként, értekezőként szintén hallatták szavukat teátrumi 
ügyekben. Közülük a fiatalabbak alapítják meg 1835 novemberében a Pesti Drámaírói Egyesületet, 
hogy szervezettebben támogassák a budai társulatot. Az akadémikus írók (Bajza és Vörösmarty is) a 
Magyar Tudós Társaság páholyát látogatták. Ha nem volt telt ház, két páholy szolgált a nem szereplő 
színészeknek és (1834 májusától) egy a táncosnőknek. Nincs adatunk a páholyokba látogatók 
személyére, pedig a két város szellemi és társadalmi életének számos alakja megfordulhatott bennük. A 
páholylátogatás szokásának elterjedtségére utal ugyanis, hogy már 1833 novemberében, a folyamatos 
játszás ötödik hónapjában intézkedni kellett a színészi páholyokat elfoglaló „idegenek" ügyében, 
utóbb pedig, 1834 augusztusában elválasztották a földszinti helyek és a földszinti páholyok bejáratát, 
mert az utóbbiak látogatásának ürügyén többen jegy nélkül jutottak be a nézőtérre. 

A közönségviszonyokat tovább elemezve megállapítható, hogy a nézőtér összetételét és válasz
adását a színpad eseményeire nem a növekvő polgári részarány határozza meg, hanem az arisztokrácia 
anyagi, valamint az értelmiség szellemi befolyása a színház életére. A bérleti díjak áttekintése meg
magyarázza az arisztokrácia jelenlétének fontosságát: egyetlen páholy bérlet 8-10 földszinti hely 
bérletével egyenösszegű. Az 1833 októbere és 1833 májusa közötti társigazgató, Döbrentei Gábor 
törekvései — Bécsből hozatott táncosnőkkel, a balett- és az operaműsor fejlesztésével - pártolásuk 
megtartására irányultak. Az előadásokon a hangulatot és a tetszésnyilvánítást azonban a földszint és a 
karzat együttesen adta meg. A két helyosztály és közönségréteg eltérő ízlése, társadalmi szokásai már 
1833., a rendszeres magyar nyelvű játszás előtt nyílt konfliktussá éleződtek a pesti Német Színház 
nézőterén. 1832-ben, Hagn Sarolta vendégfellépte kapcsán az ifjúság tüntetett a művésznőt figyelmük 
jeleivel elhalmozó magyar arisztokraták, Széchenyi, Sándor, Károlyi grófok és Wesselényi ellen, utóbbi 
emiatt párbajra is ment egy jurátussal.1 ° Ennek szellemében ír Széchenyi a „nemtelen és betvár 
magaviseletű" ifjúság nézőtéri viselkedéséről Magyar játékszínrül c. tanulmányában is. Mindez 
áttevődik 1833 őszén a Várszínház nézőterére: „Magyar, főkép ifjabb közönségünkben fekszik egy 
nagy oka annak, hogy szépeink s főbb uraink idegenkednek színházainktól (...) benne fenntartott 
kalappal fütyöl, felkiáltoz, furkósokkal veri a parterre padját s galleriát."1' 

A közönség viselkedésének változása azonban a magyar nyelvű előadások sorozatában szinte 
azonnal megindul, s ennek több oka van. A támadott arisztokraták maguk is páholybérlőkké válnak, az 
értelmiség és az ifjúság színházlátogatási szokásai pedig - a rosszul értelmezett nemesi szabadság 
helyett - polgáribb normákat kezdenek követni, a nemzeti-tudati tényezők mind erőteljesebb 
érvényesülésével. Az 1833. július 7-én lezajlott első budai és méghozzá magyar történeti- témájú 
előadás recenzense a Hasznos Mulatságokban még kárhoztatja a karzat „illetlen kicsapongásokig" 
terjedő hazafias lelkesedését - Vajda Péter azonban egy hasonlóan magyar tárgyú vitézi játék 
szeptember 2-i előadásáról szólva már egyszerre említi a nemzeti színjátszás mozgósító erejét és a 
közönség színházi közösséggé válásának demokratikus, érdekegyesítő gondolatát: „Azt gondolám, ezen 
rajzó sokaság aprajának, nagyának, nemesének, polgárának, parasztiának (A kiemelés az eredeti-

1 ° PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR Jolán: A pesti és budai német színészet története 1812-1847, Bp. 
1923. 56-57. 

1 ! TETEY Endre: Játékszínünket tárgyazó levéltöredék. Társalkodó 1833. szept. 7. 
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ben!-K.F.), férjfijának s nőjének szíve, mind úgy ver a honért, mint érdemli, mert vernie kell, s örülék 
minden egyikben társat gyanítva." A Társalkodó fentebb már idézett cikke Vajda Péterrel egyidőben 
azt is leszögezi: „Hazám üdvére szerencse, hogy illy ifjúnk, ki magyar nemesi szabadságot akarván vin
ni magával játékszíneinkbe, ennek örve alatt korlátlankodjék, naponként ritkább jelenet kezd lenni." 
Széchenyi 1832-es kérdésére („Már fognak e az érintettek magok közt oly rendfokot tartani, melly az 
ebéli törvény híját valamennyire kipótolná? ") szinte válasz 1833-ban az egyetemi ifjak, bölcsészek és 
jogászok „Nemes kompániája", amely 32 taggal indult, a magyar nyelvművelést és egymás kölcsönös 
segítését tűzve ki célul.1 2 Több utalás látszik bizonyítani, hogy a színházlátogatást egyre szerve
zettebben vallották szokásuknak. A társulat 1835 júniusi bérlet-elszámolásának egyik rovata meg
jegyzi, hogy 119 „jurista" adós maradt még az ehavi fizetéssel. Ezúttal a nemleges adat utal együttes 
bérletfizetési gyakorlatra. A *,jurista" megjelölés pedig - akár a kor szóhasználatában általában -
gyűjtó'fogalom, a tekintélyes létszám mögött a joghallgatók és esetleg a kormányszervi kishivatalnokok 
mellett elsősorban a jurátusokat kell keresnünk. Az utóbbiak azért hiányoznak a számszerű áttekintés
ből, mert névsorukat a sematizmusok nem őrizték meg. Számuk jelentős (a reformkorban 1000 fő 
körül mozog), s valószínűleg őket rejti a feloldatlan nevek többsége is. Igaz, az országgyűlés idejére 
jónéhányukat Pozsonyba vitték, hogy ott résztvegyenek a diétái ülések szünetében ítélkező 
tevékenységét folytató királyi Curia munkájában - de szervezettségük, kapcsolatuk a két várossal így 
is megmaradt. Ezt nemcsak a Pozsonyban alapított és utóbb politikatörténeti nevezetességű Társal-
kodási Egylet létrehozása bizonyítja, hanem a budai társulatnak nyújtott anyagi támogatás is. Mint a 
Jelenkor 1834. október 11-i száma jelenti, az év nyarán és őszén 77 Ft 23 kr-t gyűjtöttek, amiből a 
társulat 68 külföldi színdarabot és 1 balettzenét szerzett be. Közeledünk az 1840-es évek „lelkes 
ifíúság"-ának fogalmához,13 

A színházlátogatás társadalmi bevettségének s hatására a két város magyarosodásának egyébként is 
számos és változatos jele figyelhető meg forrásainkban: 
- Növekszik a romantikus névmagyarosítások száma a bérlők között: Hajnalvölgyi. Csigaházi, Jelenfy 
s a teljes névvel jelölt színlap-előfízetők között már csak 4 akad a 44-ből, aki németes formában írja 
család- es utónevét. 
- Egyetlen esetben (1834 januárjában) fordul elő N.N. jelölésű álneves földszinti bérlet, a későbbiek
ben már nem találkozunk a rejtőzésnek e formájával. 
- Gyarapodik a hölgy közönség. A bérlőnevek mögötti 536 személyből 49 a nő - 43 hely- és 6 
színlapbérlő. Tényleges számarányuk az egyes előadásokon ennél természetesen mindig magasabb volt. 
Figyelmet érdemel viszont, hogy olykor a bérlettulajdonos neve ingazodik - családon belül - a férj és 
feleség között; 12 esetben pedig a női bérlő mellől szemlátomást hiányzik a férfikísérő. Az egy néven 
bérelt 2-3 hely családi színházlátogatásra utal, a napi bevételek sorában (1835. június) gyermekjegyek 
is szerepelnek, bár kis számban. 
- A polgári foglalkozású közönség érdekeit szolgálja, hogy 1834 novemberétől néha hirdetésekkel is 
találkozunk a színlapokon: a volt színész, Benke József házitanítói, a társulati táncmesterek tánciskolái 
ajánlása mellett bor- és posztóeladás is szerepel - a kereskedők egyébként nem bérletesei a színháznak. 
- Lassú folyamatként, de lazulóban van a nézőtér társadalmi hierarchiája, amely korábban a hely
osztályok-merev és tudatos elkülönítésében jelentkezett. A földszinti helyeken a hajdani I. vagy nemesi 
és a II. vagy polgári ülőhelyek megkülönböztetése eltűnt, áruk azonos. A demokratizálódási tendencia 
a színház vezetőit is hasonló gesztusra vezette: Fáy András és Simontsits János mindvégig a zártszék
bérlők számát gyarapította, fizetve az előadások látogatásáért. (Jellemző viszont, hogy az arisz
tokratikus hajlamú Döbrentei Gábor mindvégig páholyt bérelt!) 

A színház tehát az 1830-as években megőrizte, sőt növelte korábbi, „kulturális érdekegyesítő" 
szerepét. Nézőterén ugyanazon előadás szemtanúja volt I. emeleti páholyában Komáromy Györgyné 
br. Vay Anna és (a földszinten) a család nevelője, Fogarasy János, hasonló módon találkozunk 
gr. Károlyi Györggyel és nevelőjével, a Déryné naplójából ismert, zártszéket bérelő Kovacsóczy Ádám-

12 ECKHART Ferenc: A iog- és államtudományi kar története (1667-1935), Bp. 1936. 373. 
1 ' Vo. VARGA Endre: A királyi Curia 1780-1850, Bp. 1974. 119. A „jurista" lehetséges fogalom

körére 1. a Figyelmező vitáját: Ki a jurista? 1838. nov. 13. és 20. A „lelkes ifjúság" fogalmát és 
körülhatárolását T. ERDÉLYI Ilona idézi a Regélő Pesti Divatlapból: Irodalom és közönség a reform
korban, Bp. 1970. 10. (jegyzet) 
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mal. A Teleki Józseffel és Wesselényi Miklóssal közösen bérelt páholyból Széchenyi István is fogad
hatta Forberger Sámuel segédmérnök köszöntését a földszintről, aki többször is „eltűnik" a bérlő
listákról: ilyenkor Széchenyi kísérője és segítője az al-dunai folyamszabályozási munkálatokban. 

Természetesen a polgári színházlátogatási szokások kialakulása nem jelenti azonnal meg
szilárdulásukat is. Ez két tényen mérhető le. Először: a külső tényezők erős hatásán a közönség 
jelenlétére. Noha statisztikusán nem tudjuk megállapítani a pesti és a budai nézők pontos arányát, 
kétségkívül megnőtt az előbbiek száma. 1834 áprilisában a társulatot vezető választmány á „rendelő" 
feladatává tette a felvonások közötti szünetek lehető megrövidítését: „Ezen figyelemmel főkép a pesti 
közönségnek tartozunk, mellynek hosszú útja van haza, s mellyből sok még az előadás után 
vacsorál."14 A közönség-zöm lakóhelyének változása okozza azt a látszólagos ellentmondást, hogy -
az 1790-es évekhez viszonyítva - a korábbinál nagyobb szerep jut az időjárásnak és a dunai jég
viszonyok okozta közlekedési nehézségeknek. A Honművész 1834 januárja és 1835 júniusa között 9 
alkalommal jelzi a rosszra fordult idő és a szétszedett hajóhíd közönséget elvonó hatását. Farsangkor a 
bálok hívták máshová a színházi ifjúságot, erre a társulat a kezdés időpontjának megváltoztatásával 
válaszolt, a színlapokon hirdetve: „Januárius 15-kétől kezdve a farsangi mulatságok miatt a játékok 
rendesen 6 órakor kezdetnek és 8 óra körül végzetnek." 

Másodszor: viszonylag csekély számú a szorosabban vett törzsközönség. A ránk maradt bérlőlisták 
sorában mind a haton csak 24 név szerepel, ötször huszonketten, négyszer pedig negyvennégyen 
fordulnak elő - ez a bérletes közönségnek kb. egyötöde. Csupán a páholyokra jellemző a bérelt hely 
állandó megtartása, a zártszékeken és a földszinten még az éves vagy féléves előreváltások tulajdonosai 
is változtatják - legalább néhány szám erejéig - helyüket. 

A fentiek után és alapján vállalkozhatunk arra, hogy feleletet adjunk néhány műsorpolitikai és 
gazdasági kérdésre, pontosabban: képes volt-e 1834-35-ben a Várszínház magyar társulata eltartani 
magát jövedelmeiből? Az előadások bevételeiből és a sajtó utalásaiból egyértelműen kiderül, hogy 
mindössze két színjátéktípus akad, amely viszonylag egységesen arat sikert, az opera és a tündér
bohózat. Az előbbiekből főként Rossini művei (A szevillai borbély, Tancréd) és az őket pótló zenés 
egyvelegek említendők, míg az utóbbiak sorában Nestroy Lumpáci vagabundusa. és a magyar utánzat, 
Munkácsy János Garabonczás diákja vonz csaknem telt házat. Tegyük rögtön hozzá: gyakori játszá
suknak nem elsősorban esztétikai, hanem főleg anyagi oka volt - a budai színtársulat, az ország ez idő 
tájt legjobb prózai színészeivel rákényszerült a zenés műsor játszására, ha lassítani kívánta eladósodása 
mértékét; bevételeiből ugyanis - a közönségviszonyok polgárosodása és fejlődése dacára - változat
lanul nem tudta fenntartani magát. A választmány 1834 áprilisában ennek megfelelően szabja meg a 
műsorpolitikát, tekintettel kell lenni „a míveltebb közönségre, és a magyar művészet emelésére", 
ugyanakkor könnyebb operákat is játszani kell „közönség édesgetésül". Pest megye Levéltárában 
fennmaradt az 1833 októbere és 1835 márciusa közötti időszak elszámolásainak összesítése. Ezen idő 
alatt nyereséges hónap mindössze négy akadt (1833. október és november, 1834. március és 
november), a többi tizennégy hónap veszteségesnek bizonyult. Az időszak egészében 49 504 vft 
20 1/2 kr bevétellel 59 935 vft 15 kr kiadás áll szemben - a pénzügyi mérleg egyensúlyát 10 026 vft 
49 1/2 kr vármegyei segélypénz billentette helyre. 

Pest vármegye az összeget kisebb részben országos adakozásból, zömében pedig a hivatali 
apparátus, a járási főszolgabírák által folyamatosan végzett gyűjtésből fizette. (A helyzet 1835 őszétől 
fordul majd rosszabbra, amikor Pest megye megkezdi - Zitterbarth Mátyással szerződve - a Pesti 
Magyar Színház építését és ez elvonja a segélypénzeket. Helyzetképünk eddig az időpontig érvényes.) 

A társulat mindennapos közönségviszonyait a részletesen adatolható 1835. júniusi elszámolásból 
ismerhetjük meg. A hónap a ritkább, nyereséges időszakok közé tartozik. 21 előadást tartottak, a 
bérletiek mellett Bartha János és/ Tóth István kapott jutalomjátékot (5-én, illetve 15-én), a 9-i opera
előadás (Rossini: Tancréd) szintén bérletszünetes volt. Júniusra 274-en váltottak bérletet, ez a bérletez-
hető helyek 42,3 %-a. Ha feltételezzük, hogy elvben valamennyi előadást megtekintették, a napi jegy
eladás hozzáadásával megkapjuk a látogatottság maximális értékét, ami - 950 főnek véve a befogadó
képességet - százalékosan is kifejezhető. így kapott adatunk azonban csak a legsikeresebb elő
adásokon közelíti a tényleges nézőszámot, a többiről a bérlőknek kisebb-nagyobb hányada otthon 
maradt. Ilyen esetekről a sajtó is hírt ad. 

14 Játékszíni jegyzőkönyv 1833-5. PmL. i. h. 
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A hónap átlagos látogatottsága 50,3 % - ebből a bérletes előadásoké 48,8 %, a bérletszünetes 
produkcióké 51,8%. A legmagasabb látogatottsági adatok a következők: 

-június 1.A szevillaiborbély 89,4% ., , .« j ' 
o /~ t i j-i QI t\nt mindhárom bérleti 
8. Garabonczás diák 87,0% ,, , 

28.A szevillai borbély 68,2% eloaüas 
Három olyan bérletes előadás akad, amely veszteséges; mindhárom egy korábbi ízléskorszak játék
darabja. 

-június 17. Szép és rút 
(vígjáték, Ziegler-Telepy) 33,1% 

25. Lengyel király házassága 
(vígjáték, Hassaurek-P. Horváth 
Dániel) 32,7% 

27. Párt dühe 
(Ziegler vitézi játéka) 34,4% 

Egy alkalommal a kiállítási költségeket éppen fedezi a bevétel: 

-június 16. Hatalomszó 
(Ziegler szomorújátéka) 34,3% 

Megállapíthatjuk tehát, ahhoz, hogy a napi előadás bevételt hozzon, a költségektől függően, a 
látogatottság 30-35 %-ára, hosszabb távon pedig - a sikeres 1835 júniust véve alapul - a látogatott
ságnak legalább 50%-ára volt szükség. 

Láttuk, hogy a légsikeresebb, illetve a leggyérebben látogatott előadásokon a közönség válaszadása 
viszonylag egységes. Inkább találunk réteg-előadásokat a közepesen látogatott, valamint a bérlet
szünetes produkciók sorában. így június 14-éna vígjáték+balett összeállítású estét inkább a karzat 
élvezte (114 fő), míg a földszintre csak 18-an vettek jegyet és mindössze 4 páholy talált napi gazdára. 
Hasonló jegyvásárlást tapasztalunk 21-én a Tündérvilági leány c. tündérbohózat esetében, sőt: a 
Garabonczás diák bemutatóján is van üres páholy. Tóth István említett jutalomjátékán a Honművész 
főleg a színész-kedvencét ünneplő ifjúság jelenlétét jelzi - az előadás bevétele, amely főként karzatból 
és földszinti zártszékből származik, az 58,8%-os látogatottság dacára - közepes páholyeladása miatt -
elmarad a 9-i Tancréd-zlő&dte opera-bevétele mögött, amikor a látogatottság ugyan csak 55,3%, de 
ebben nagyobb részaránnyal szerepel a páholyok közönsége. Az előbbi esetben 219 vft 25 kr, az 
utóbbiban 293 vft 50 kr a tiszta bevétel. (Holott a színpadra állítás költségében csak 15 vft 35 kr a 
különbség a jutalomjáték javára.) 

összegezve tapasztalatainkat, két tényezőben láthatjuk a társulat anyagi kudarcának okát: 
- a bérlők csekély száma és ezen belül a törzsközönség hasonlóan alacsony részaránya 
- a bérletszünetes előadások alig haladják meg a többi látogatottságát. 

Polgári kulturális fórum, zömmel értelmiségi és nemesi pártolásra építve - ellentmondásos, 
átmeneti helyzetben elemeztük a magyar színészet publikumát. Az anyagi önellátás hiánya, a tudati 
tényezők ideiglenesen közönséget és bevételt pótló szerepe ellenére a Várszínház társulatának hatását 
csak akkor látjuk helyesen, ha viszonyítjuk más kulturális tényezők közönségviszonyaihoz. Mert igaz, 
hogy az ideiglenesen itt tartózkodókkal együtt kb. 120 000 lakosú két városban a bérlőnevek mögötti 
536 személy csekély töredéke csupán a számba jöhető közönségnek (az összlakosság 0,44%-a), de 
egy-egy sikeres előadáson mégis többen szoronganak a padsorokban, mint ahányan az 1833-ban meg
indult Regélő c. divatlapot országosan megrendelték.15 <'-"• . „ 

Kerényi Ferenc 

1 s A lélekszámra és a lapok példányszámára 1. KOSA János: Pest és Buda elmagyarosodása 1848-ig, 
Bp. 1937. 
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Vörösmarty Mihály „fekete hölgy"-e 

1837. augusztus 31-éh jelent meg az Athenaeumban ,,A' féltékeny" című vers. R. betűjegy állt a 
szonett alatt, s valószínűleg kevesen sejtették: ki lehet a szerző? Nem derült fény erre akkor sem, 
mikor Vörösmarty: Minden Munkái II. kötetében ismét az olvasó elé került, hiszen a „Shakespearből" 
(!) megnevezés inkább eltakarta a valódi szerzőt, mint fölvilágosított róla. Pedig Shakespeare-nek vagy 
kortársainak nincsen ilyen című, ilyen formájú szonettjük; a vers sokkal személyesebb, szenvedélyesebb, 
átéltebb, minthogy fordítás lenne. A költemény maga is titokzatos, rejtőzködést árul el, ezért a furcsa 
betűjegy; s amikor le kellett volna rántani a leplet a titokról, akkor Vörösmartynak sikerült a számára 
legjobb megoldást választani: Shakespeare tekintélye mögé bújt, a Julius Caesar alkotójának tulajdonít
hatta azt, amit nem akart, nem mert vállalni; amit sem az 1830-as, sem az 1840-es esztendőkben 
nyíltan, a közvélemény előtt nem vállalhatott. Hiszen A' féltékeny egyáltalában nem leplezett 
szenvedélyes szerelemről vall; olyan kétségekről és olyan vívódásról, amely nem illett bele abba a 
képbe, amelyet a barátok, az olvasók, a nemzet maguknak a nemzeti költőről, az Árpád ébredése vagy 
a Zalán futása, a hazafias balladák vagy az epés Pályalombok, a nyelvkérdésekben jártas értekező 
ihletett-tudós alkotójáról festettek maguknak. Hiszen amit a helyzetdal, a ballada, az életkép 
objektívabb-tárgyiasultabb módján Vörösmarty megszólaltathatott, az az „elvárások" miatt nem 
kaphatott rjangot legigazibb műfajában: az én kétségeit panaszló lírájában. ,,A' féltékeny" fölmérés is: 
a költő látni szerette volna hatását. Hogy e vers fordulat Vörösmarty lírájában, azt nem nehéz nyomon 
követnünk. Közvetlen előzményeiül a „Gyász és remény", valamint az „Idához" című1 - 1836-ban írt 
- verseket említenénk. A Gyász és remény az igennek és a nemnek vitája, a színszimbolikával a címben 
jelölt ellentétpárt fejezi ki. Lényegében statikus állapotot jelöl, az adott helyzet kibontásáról van szó, a 
szókincs szűk volta, a szavak különböző alakban történő ismétlődése: a variációs technikát mutatja. 
Motívumaiban ,,A' féltékeny"-ig jelzi előre a külső megelevenítés lelkiállapotot és magatartást idéző 
szerepét. Az „Idához" c. vers még ennél is többet ígér: itt már a személyesség nemcsak a birtokos 
személyragos főnevekben, hanem az I. szám 1. személyű igékben is tetten érhető; s a mélabús 
vágyakozás a 30-as évek Vörösmarty-lírájának egyik leglényegesebb gondolatáig fokozódik: „Nem érez, 
a' ki érez Szavakkal mondhatót." Más kérdés, hogy a kis vers utolsó szakasza lerontja a hatást, 
közkeletűen szokványos - s a szentimentalizmusból idelopakodott - képével képtelen beteljesíteni 
várakozásunkat. 

E két verssel szemben hangsúlyozottan személyes, minden általánosító-bölcselkedő vonást kerülő 
líra tárul elénk ,,A' féltékeny"-t olvasva. A kétség és a remény, a „kéj" és a „gyönyör" feszül egy
mással szembe, iszonyú harcnak, érzelmi háborúnak, föl-föltámadó érzelmi hullámok tobzódásának, 
majd csillapultának vagyunk tanúi; a költő - álarcot öltve - kimondhatja a legtitkoltabb érzéseit. 
Olyan szerelmi érzés támadt a költőre, amely egész lényét áthatja, de amely föltámasztja benne a 
féltékenység, a kételkedés démonait is. Olyan érzés kerítette a hatalmába, amely végtelen gyönyörök
kel és fájdalmakkal ismerteti meg. Némi magyarázattal szolgálhat a kéziratban maradt és a kidolgozat
lanság miatt csupán torzónak tekinthető vázlat, amelyet Fehér Géza tett közzé.2 A „Ha valaki híven, 
tüzesen. . ." kezdetű prózai-verses töredékből megtudjuk, hogy a költő százszorosan „hív és hév", de 
nem szabad kimondania semmit. A világ megbotránkozna, elítélné. 

„Nem nő, nem csók, nem is sóhajtás az én szerelmem, hanem legfelsőbb gondolat 's szenvedély, 
melly mint a tűzhegy akkor is forr belül, midőn semmi külső jelei nem látszanak, olly boldog belvilág 
melly magában él 's előre kárhoztatva önmagát megnyerhetetlen üdvén kesereg." 

A magunk részéről úgy fogjuk föl ezt a fogalmazványt, mint A' féltékeny magyarázatát, 
kiegészítését. A homályos pontok megvilágosulni látszanak: olyan szerelmi érzés születéséről, létéről 
van szó, amely egyszerre irányul valóságos és e valóság talaján fölépített elképzelt lényre; olyan 
szenvedély emészti a költőt, amelyet egyként táplál a „megnyerhetetlen üdv" s a mégis mindig 
reménykedő érzés. Hiszen „A' féltékeny"-ben már egyszer megszerzett „kegyelem"-ről szerzünk 
tudomást, a kincset bírta már a költő. Igaz, e - talán pillanatnyi - boldogságot megkeserítette a 

1 A Vörösmarty-versek keltezésében, sorrendjében a kritikai kiadáshoz igazodtunk: összes Művei (a 
továbbiakban: ÖM) II. Bp. 1960. Sajtó alá rendezte: HORVÁTH Károly. 

2 ItK 1968. 567. - FEHÉR Géza 1837-38-ra teszi e vers-torzó keletkezésének időpontját. 
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boldogság tűntének előérzete, a testi valójában is a közelben föllelhető lény szüntelen a végesbe 
forduló végtelenre emlékezteti a költőt. Két kulcsszó közös a kétfajta Vörösmarty-műben: a kin és a 
kárhozat, s e két szó érzelmi töltésével, erőteljességével az alapvetően keserű-kétségbeesett hangnemet 
intonálja. Hiszen mindkét mű - érzelmi gazdagságával, szenvedélyével - a hiányról szól, az elvesztett 
üdvről; a föltámadt és máris elmúlt boldogság pillanatáról, hasonlóan a Csongor és Tünde nyitó
képéhez, ám mégis, gyökeresen eltérve tőle. A Vörösmarty költészetében időnként, fel-feltűnő leány
alakok ,,A' féltékeny"-ben átadják helyüket az érettebb, a szerelemben tapasztaltabb asszonynak, aki 
érzelmi válságba taszítja a neki és rajta keresztül a „legfelsőbb gondolat"-nak hódoló költőt. A' 
féltékeny elvontsága és rejtőzködő volta ebből a bizonytalanságból is fakad. A költő aüg mond el 
valamit, mindjárt átcsap annak ellentétébe, a nyugalom nyugtalansággá, a kéj és a gyönyör kínná, az 
aggodalom bizonyossággá változik. Túlságosan személyes, önleleplező a költő mondanivalója ahhoz, 
hogy önmagát fölfedve léphessen a nyilvánosság elé. Az 1830-as esztendők magyar olvasói, színházi 
nézői ugyan hozzászoktak a lovag- és a végzetdrámák rémregényességéhez, ám tudva tudták, hogy a 
történet többnyire művi, a hangsúlyozottan patétikus-éneklő előadásmód önmagában is idézőjelbe
tette ezeket a vad históriákat. Viszont igen nehéz volt a lírikus helyzete az almanachköltészet virágzása 
idején. A lírikus nemigen tehette idézőjelbe a maga vad és gátlástalan érzelmeit, meg kellett felelnie a 
költőről alkotott elképzeléseknek. Talán nem tekinthetjük csupán a véletlen játékának azt a tényt, 
hogy számos romantikus költő olyan fegyelmező formával kényszerítette érzelmei hömpölygő árját a 
korlátok közé, amely az olvasóval is igyekezett elfogadtatni a csak a maga törvényeit tisztelő érzés
világot. A lengyel Mickiewicz és a szlovén PreSeren előteljes líraiságát nem egyszer a szonettek 
fegyelmezik. Szonettek közé szorítják áradó gondolataikat, a bonyolult rímelés és a szigorú versépítés 
kényszerével ellensúlyozzák merésznek tetsző, a kor ízlés- és szokásnormáit áthágó mondanivalójukat. 
Mickiewicz és PreSeren egyaránt elégedetlenek még a klasszicizmus poétái megszabta költészeti illem
kódexszel; érzelmeiket és érzelmeik tárgyát néven akarják nevezni, föl-föltörő vágyaiknak, gondola
taiknak kifejezési módot keresnek. S ezt nem mindig tehetik meg a jóval tárgyiasabb epika keretein 
belül; hiszen éppen arra törekszenek, hogy ne kelljen idegen hős jelmezébe bújni, sokszoros áttétellel 
szólni. Ez az oka annak, hogy kétféle törekvést terelnek egy mederbe: a költői nyelv lehetőségeinek 
teljes birtokba vételét és a lírai megszólalás gátlástalanságának kísérletét. A kétfajta szándék kiegészíti 
egymást: a hangot sosem kapott érzések, gondolatok merész formában valósulhatnak meg, koncent
rálódhatnak lírává. PreSeren egy sor, a szlovén irodalomban addig ismeretlen versformával kísérletezik, 
Mickiewicz is a tökéletességbe emeli a szonettet, sőt a szonettciklust. Részben összefüggésbe hozható 
ez a romantika új műfaji hierarchizálási szándékaival is; de a költők önmagukat fegyelmező maga
tartásával is. 

Vörösmarty is az 1830-as esztendőkre jut el a lírai műfajok magyar átértékelésének gondolatáig. Az 
1830-as esztendőkben írja meg a Szózatot, amelyet a Himnusszal vitatkozó himnusznak is fölfog
hatunk, fejleszti tovább a Kisfaludy Károly-os helyzetdalt, teremti meg a romantikus ódát, ad példát a 
korszerű epigrammákra, lírizálja át a balladát. Ebben az összefüggésben jelenik meg A' féltékeny, 
amely a Vörösmarty lírájában szokatlan szonettben hoz frontáttörést (hasonlítsuk csak össze 
Kazinczy, Szemere vagy Töltényi irodalmias szonettjeivel!). Hogy szonettet választott, abban része van 
a műfaji megújítás gondolatának, ugyanannak a magatartásnak, amely Mickiewiczre és PreSerenre is 
jellemző, ti. a költő a szonett szűk korlátai közé engedi csupán háborgó indulatait (s így a vers 
szépségét elsősorban az e korlátokat szüntelen ledönteni akaró indulat roppant erőfeszítései adják!). 
De annak az irodalmias törekvésnek hatását is érezzük, mely az adott nemzeti irodalomban (vagy az 
adott költőtől) egyszeri vagy rendkívüli versformával tudatos utalást akar kifejezni egy ismertebb 
külföldi példára. Mickiewicz szonettjei Goethére utalnak, PreSeren az olasz és a spanyol költészet 
formáit idézi, Vörösmarty - egyébként is drámai feszültségű versében - Shakespeare szonettjeit 
követi. Nem tartalomban vagy rímelhelyezésben. Hanem a mondanivaló titokzatosságában, a sejtelmes-
ségben, a szinte jelképes beszédben. Ki sejthetné, hogy a költő emlegette setét hajú hölgy miféle 
varázzsal csábította magához a költőt? Ki tudná pontosan értelmezni az utolsó sort? És egyáltalában: 
oly meglepő e fordulat az 1830-as esztendők lírájában, hogy igencsak zavarban lehetett az Athenaeum 
figyelmes olvasója. Ki ez a setét hajú hölgy? 

A kortársak - akik valószínűleg tudták - hallgattak; s hallgattak mindazok, akik Vörösmarty 
közelében éltek. 
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így a versre vagyunk utalva. Annál is inkább, mert A' féltékeny gondolatai, kifejezései vissza-vissza
térnek a versekben, a drámákban, nem pillanatnyi szeszély, hanem mély és tartós érzelem lírává 
sűrűsödései. Hadd idézzünk néhány megfelelést: 

. . .gyász, merülj el a' 
Sötét haj tengerén... 

(Gyász és remény) 

Setét hajadnak árnyában. . . 
. . .honn gyönyört 
'S nyugalmat nem lel ó'. . . 
. . .szíve' mélyibó'l 
A' bék kiköltözött 

(Az özvegy) 

,S nyugalmam nem volt enyhe 's békhozó... 

Kéj és gyönyör kínokká váltanak. . . 

Gyönyörre olvadoz fel 
A' jég-oltotta kegy. . . 
És nem talál nyugalmat, 
Nem enyhet bánata... 

(A' hű lovag) 
A' kínba fúlt gyönyört 

(Késó' vágy) 

Hasonló magatartást figyelhetünk meg a Marót bánban! Nemcsak az alaphelyzet hasonló: A' fél
tékenyben sejtelmesen kifejezve, a Késó' vágyban nyíltabban; a korosodó férfi félti szerelmesét attól, 
hogy egy ifjabb elragadja, de képtelen lemondani érzéseiró'l. Éppen nem Marót, hanem Ida alakjába 
transzponálva jelenik meg a bűnös, mert természet ellen érzett szerelem, mely kínt és gyönyört 
egyaránt okoz: 

Szeretlek átkaimnak ellenére, 
Olly kínnal es olly rettegés között, 
Mint ellenségnek sem kívánhatom.. . 

Én küzködém. Igen! soká, soká 
Harczoltam e' veszélyes indulattal. 
Imádkozám; de bűnös ajkaim 
Egy szót neveztek, mellyet szenteink 
Nem ismerének, e' szót: szerelem. . . 

S ha a rokon kifejezések és gondolatok egymást eró'sító', egymást magyarázó összessége feló'l 
közelítjük meg A' féltékenyt, sok mindent másképp látunk. Az egy időben, 1836-1839 között kelet
kező művek arról tanúskodnak, hogy Vörösmarty 1836 körül szerethetett meg valakit, egy setét hajú 
hölgyet (de az is lehet, hogy a setét haj utalás Shakespeare dark lady-jére, hiszen az irodalmi ihletés a 
romantikus költőket is lángra gyújtja), s e szerelem 1839-ig tarthatott, legfeljebb 1840-ig. A versek 
körülbelül ezekben az években egyöntetűek, azonos érzelmi tartalmúak: az álom és a valóság, a 
lehetséges és a valóságos, a pillanatnyi (a véges) és a végtelen között hullámzó-lebegő gondolat 
kifejezése a magyar romantika szerelmi költészetének új típusát teremti meg. Elsősorban e lebegés a 
legfőbb jellemzője. A' féltékeny ténymegállapítással indul, de a ténymegállapítást azonnal szűkíti a 
költő, érvényességét kétségbe vonja, a valóságost a lehetségessel helyettesíti. S e helyettesítés annál 
uralkodóbb szerepet tölt be, minél inkább fakul a valóságos: „Setét hajadnak árnyában 
nyugodtam.. .". Ez a valóságos. De a szakasz végére a lehetséges veszi át az uralmat, miután az imádott 
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titokzatos hölgy kegyelmének távozása kerül előtérbe. Hiszen e kegyelem „változó". S e változó épp a 
nyitó kép transzformációjával eró'södik föl (Melly mint hajad' lengése változó). A lehetséges való
ságossá válásán töprengő költő a kétségekkel telíti a második szakaszt. Olyan helyzetet ír le, amelyet 
„Az özvegy" című balladában részletesebben, epikus formában fejtett ki. A félelem egyre nő; a költő a 
kegyelem távoztat, a szerelmes hölgy vélt hűtlenségét írja körül, egyre valóságosabban, mintegy 
önmagát belelovalva a becsapott szerelmes szerepébe. A lehetséges mindinkább a valóságos helyére 
kerül. S mire a szonett befejező részéhez érünk, a féltékenység mitikussá növesztett aggodalmairól 
olvasunk. A lehetséges valóságossá változott, s még a valóra ébredő költő is e valóságossá vált lehet
ségest olvassa ki a mellette levő szerelmes szeméből. 

Nem érdektelen Szabó Lőrinc megjegyzéseit3 ideidéznünk. Kozocsa Sándor erősítgeti, hogy A' 
féltékeny fordítás. De a Shakespeare-szonetteket igen alaposan ismerő Szabó Lőrinc pontosan érzi, 
hogy „Valami ismeretlen oka lehetett Vörösmarty rejtőzködésének", s e szonett jóval romantikusabb a 
Shakespeare-szonetteknél. Szabó Lőrinc a szonett kulcsát az utolsó sorban látja: „Valami vamp-szerű 
magatartást tanúsít az „őrangyal". ..", de megengedi azt a lehetőséget is, hogy a „mulat" csak „van", 
„időzik" jelentésű. 

Az „Ábránd" című költeményről szólva, Rákos Péter a Késő vágyat is emlegeti: „feltehetően 
valamely ismeretlen élmény vagy látomás"4 szülöttének tartja a költeményt. Szegedy-Maszák Mihály 
pedig éppen a Késő vágyat elemezve írja: „mind az álomnak, mind a valónak erotikus mellékjelentést is 
ad: az előbbit a fájdalom gyönyörével, az utóbbit a megújulás hiányával társítja."5 

A' féltékeny is e mellékjelentések értelmezésének fényében világosodik meg: a valóság itt 
Vörösmarty számára a hihetetlen, az örök kételkedés birodalma, az álom (álmodozás) a valóságnál 
élőbb, fájdalmas lété. Míg a valóságos a költeménynek csak néhány sorát tölti ki, addig az általunk 
lehetségesnek nevezett szféra megelevenítésére jóval több hely jut, s még a valóságost is átjárja. Olyan 
ellentétpárok vonulnak végig a költeményen, amelyeknek egyik tagja eleve erőteljesebb, élettelibb. A 
valóság elsápad az elképzelt, a lehetséges mellett. E valóságos-lehetséges kettősség a „Késő vágy"-nak is 
jellemzője, csakhogy itt a valóságos tölt be nagyobb szerepet, s a lehetséges az álomszerű, a ködökben 
úszó, a sejtelmes. Még a játékosabb „M. . .szemei"-ben is csupa feltételes mód árulkodik a költő 
bizonytalanságáról, a valóságos szomorú uralmáról és a vágyott lehetséges képtelenségéről. Hiszen 
ahhoz, hogy a lehetséges valóságos legyen, ahhoz oly szép szemek volnának szükségesek, mint 
amilyenek az M-éi. A Piros száj c. vers szintén a játékosságba föloldott valóságos-lehetséges ellentétpár 
kifejeződése. A lehetségesnek az álommal azonosítása épp a játékosság miatt itt nyíltabb: „Mikor jön a 
nap el Betölt reményivel, Midőn nem álmodom. . ." E kérdésbe átcsapó fölkiáltás épp nem a 
bizonyosság reményét élteti. A' megcsalt leány ismét a rejtőzködés költeménye: tragikus helyzetdal, 
melyben az eddig említett költemények motívumai tűnnek föl. Az igen és a nem vív éles szópárbajt 
(Bájolsz, de nem hiszek!. . . Ámítsz, nem értelek. ..) Az „Ö" ismét a feltételes móddal jelzi, hogy 
valóság és képzelet, valóságos és lehetséges néz egymással farkasszemet. A valóságos az „Ö", aki 
mindaz, amit róla a költő hisz. A lehetséges, hogy a költő e valóság birtokába jutna. Kijózanító, 
kiábrándító ez a valóság, szinte kettéhasadt a lét: más az „ő" valósága, más a költőé. Hiszen ő „csillag, 
legderültebb", virág, oltár, drága és kegyes szent, a költő számára csalfa, tűztelen fény, a szent 
érzéketlen márványkép. Olyan költői világ e versek Vörösmartyjáé, amelyben mind a valóságosnak, 
mind a lehetségesnek többszöri, önmagát megsokszorozó jelentése van. Hiszen a költő valósága és 
ábrándja nem azonos az imádott, az „ö", a féltékenység „tárgya" valóságával és ábrándjaival. 

Nem kevésbé rejtélyes az „L.-né emlékkönyvébe" című epigramma. A neves és bájos, főleg az 
irodalmi körökben népszerű színésznő, Lendvayne Hivatal Anikó boldogtalan házasságára6 céloz-e a 

3 KOZOCSA Sándor: Vörösmarty, Szabó Lőrinc és egy rejtélyes Shakéspeare-szonett. MKsz 1970. 
224-226. 

4 Miért szép? A magyar líra Csokonaitól Petőfiig. Szerk.: MEZEI Márta-KULIN Ferenc. Bp. 1975. 
306-318. 

5 Uo. 276-290. Viszont teljesen alaptalannak tartjuk a szerzőnek azt a megállapítását, hogy 
Vörösmarty „már attól a betegségtől szenved, mely élete végén elméje elborulását vonja maga után." E 
vers szövege erre a legcsekélyebb utalást sem tartalmazza. 

6 „Lendvay (. ..) legboldogabb színésztársai körében volt. Házassága nem vala boldog." Vö.: 
SZIGLIGETI Ede: Egressy Gábor, Lendvay Márton, Megyeri Károly, Kántorné és más régi magyar 
színészek. Bp. é.n. 101. 
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költő, vagy valami másra? Kérdés, amelynek megválaszolása korántsem egyszerű feladat. Tény, hogy 
Hivatal Anikó házassága boldogtalan volt, később el is vált csapodár férjétől, s még színpadi össze
tűzésük sem ment ritkaság számba.7 Mégsem valószínű, hogy e köztudott eseményt Vörösmarty ily 
tapintatlanul a művésznő emlékkönyve számára versbe foglalta volna. A négysoros epigramma 
szabályos versikének indul, s csak a harmadik sorban kezd fölforrósodni. „Minden szó, melly szíveket 
áthat"... Személytelen ez a dicséret, de valószínűleg pontos jellemzése Lendvayné művészetének. 
Érdemes Vörösmarty színikritikáiból8 idéznünk: „Lendvayné mind mozdulataival, mind szívreható 
hangjaival idézvén hallgatóit..." „Különösen jeles volt ma ismét Lendvayné' játéka, hív tükre azon 
érzelmeknek 's indulatoknak, mellyeket szerepe magában foglal." „Lendvayné Donna Dianát igen 
érzékenyen, sőt valódi mély érzelemmel adta..." „Máriát Lendvayné való érzelemmel adta." ,„S 
Lendvayné szerepe' végén ismét egy szakaszát adá azon mély és való érzelmű játéknak, mellyben 
mindenek felett erős..." 

A szíveket átható szó tehát Vörösmarty szerint Lendvayné mély és való érzelmű játékának legfőbb 
jellemzője. A rejtély az utolsó sorban sem világosodik meg: „Szűdnek egy eltépett életörömbe került." 
Vajon csak a boldogtalan házasságra céloz ez az „eltépett életöröm"? Nem látszik valószínűnek, 
hiszen a korabeli följegyzések igencsak életvidámnak, derűsnek festik Lendvaynét, akiről nem egy 
kedvenc anekdota maradt fönn.9 S vajon az írók Fáy Andrástól1 ° Kuthy Lajosig, Bajza Józseftől 
Petőfi Sándorig olyannyira kedvelték volna, ha csupán a legyőzött, vidámsággal ellensúlyozott bánatot 
tapasztalták volna-e Lendvayné társaságában? Nem, Lendvay időnkénti hűtlensége, könnyelműsége, 
finoman szólva: nagyvonalúsága nem hízelgett ugyan a jó szívű, de szeszélyes és hiú Hivatal Anikónak, 
ám korántsem okozott lelki megrázkódtatást. 

Másról van itt szó! Mielőtt továbbmennénk, hadd jegyezzük meg, hogy miért-miért nem, 
Vörösmarty eleinte nem kedvelte Lendvay Mártont.1' Hiányolta belőle a tragikai mélységet, az 
érzékenyebb helyek hamis intonációját rótta föl neki. Másutt épp együtt ír a házaspárról: ,,a' 
szóhabarást, mellytől azonban Lendvayné őrizkedni látszott, míg Lendvay egészen rósz szokásának 
engedte át magát..." Igaz, Vörösmarty másokat is bírált, Lendvaynén is számon kérte az érthető 
beszédet, egy-egy jelenet helyes értelmezését. Hogy Lendvayt eleinte nem szerette, ez köztudomású 
lehetett, erről Egressy Gábor is megemlékezett.12 Később ugyan kénytelen volt elismerni Lendvay 
színpadi rátermettségét, de a kezdeti tartózkodás annál feltűnőbb. 

Vörösmarty lelkiismeretesen járt a színházba, lelkiismeretesen írta színikritikáit. Részrehajlás 
nélkül. Mégis feltűnő, hogy Lendvaynét sokszor más szereplővel összehasonlítva is kiemeli. ,,A' mai 
este' főbb kellemeit Lendvaynénak (Adél) köszönhetjük..." Másutt az Emília Galotti előadásából 
szinte csak Lendvaynéval van megelégedve. Egyszer Egressyt és Lendvaynét hasonlítja össze A' párisi 
naplopó főszereplőjeként: „Egressy talán külsőleg hívebben adta a' naplopót, annak aljas helyzetéről, 
viszonyairól mindig megemlékezve; de Lendvayné játékában több belső élet volt, 's talán tisztaság 
i s . . . " Még feltűnőbb egy másik megjegyzése. A Griseldis Lendvayné parádés szerepe volt, Déryné is 
megörökítette alakítását.13 Egy Griseldis-előadáson nem Megyeri (Vörösmarty kedvence) játszotta az 

7 A Rómeó és Júlia egyik előadásán Lendvayné a koporsóban fekve szólt oda férjének: „Hallja, 
meg ne csókoljon, mert az orrába harapok." VÖ.: VÁRADI Antal: Régi magyar színészvilág. Bp. 1911. 
277-278. 

8 0M XIV. Bp. 1969. Sajtó alá rendezte: SOLT Andor. 
9 JÓKAI Mór: A magyar színészet hőskora. Bev. és jegyzetekkel ellátta ADY Lajos. Bp. é.n. Jókai 

egyébként így jellemzi a művésznőt: „Csupa természet, csupa báj, csupa kellem az egész megjelenése: 
arc, alak tündéri. És micsoda hang hozzá. Csengő, mint a madárdal, tele érzéssel: szívből jövő, szívbe 
ható." 

1 ' „Csak egy hivatalt szeretnék - Anikót" - jegyezték föl Fáy mondását. Vö.: RAKODCZAY Pál: 
Egressy Gábor és kora. Bp. 1911. 383. Fáy szerint: Hivatal Anikó „az arc-mimikában, a szenvedelyi 
változások kitüntetéseiben, s főkép a szenvedő nőiség érdekesítéseiben (...) csaknem páratlan." 
Színésze ti tanulmányok. Bp. 1941. 66. 

1 ' Kiolvasható ez kritikáiból is. E kérdésről, valamint Vörösmarty és Lendvayné, Vörösmarty és 
Magda Lujza, illetve esetleg egy ismeretlen kapcsolatáról FEHÉR Géza írt, az eddig fölmerült adatok 
teljes ismeretében: ÖM X. Bp. 1971. 763-764. 

12 FEHÉR Géza idézi Egressyt is: id.h. 
13 Emlékezései. Bp. 1955. II. 227. 

374 



öreg szénégető hálás szerepét, hanem Szentpétery. Vörösmarty igen elégedetlen volt Szentpéteryvel: 
„Komoly játékaiban inkább ünnepély mint energia van 's e' részben ő úgy áll körülbelül Megyerihez, 
mint Laborfalvy R. Lendvaynéhoz." S ugyancsak ritka az olyasfajta dicséret, melyet a Kean előadá
sáról írt költőnk: „Lendvayné e' részben élő példa lehet, ki mindinkább kezd uralkodni szapora 
beszédén 's biztos reményünk van épen úgy dicsérhetnünk művészi tökélyeit, mint rajta eddig a' 
természet gazdag áldásait látjuk. Mai játéka is (Damby Anna) mély és való érzést fejezett ki 's a' 
legjobbak közé számítható." S amikor egy Donna Diana-előadáson Lendvayné betegen is vállalja a 
főszerep eljátszását, a kritikus játékának bizonyos külsőséges mozzanatait bírálja ugyan, de meg
hatottan emlegeti áldozatának nagyságát, szinte epigrammájával egybevágólag: „De játéka még e' hibás 
felfogás mellett is érdekes lévén, rögtöni betegsége mellett úgy lehet azt tekinteni, mint áldozatot, 
mellyet színészi hivatás és vonzódás, szenvedések között a' semmit sem gyanító 's ezért hidegen bíráló 
közönségnek hoz." 

Vörösmarty tehát kiváló színésznőnek tartotta Lendvaynét, s ha olykor bírálta is, a színésznők 
közül neki tartotta fönn legszebb, leginkább dicsérő jelzőit.14 Epigrammájával is hangsúlyozta áldozat
készségét, önmagának megtagadását, ha egy színpadi hősnőt kell megelevenítenie. E kritikákat olvasva 
érthetjük meg, hogy miért szánta Vörösmarty Hivatal Anikónak az Árpád ébredése színésznő 
szerepét,1 s s miért találkozott nyilván tetszésével, hogy Idát a Marót bánban épp ő alakította.16 Ha e 
szerepet elemezzük, fölfedezhetjük, hogy Lendvaynénak írta Vörösmarty. Hivatal Anikó volt az első 
számú naiva',17 aki ifjú, szerelmes leánykákat, bánatos és cserben hagyott asszonyokat alakított. 
Hivatal Anikó volt a próbára tett Griseldis, Hugo Angelojában Katalin, Dumas Korona és vérpadjában 
Hovard Katalin, majd Melinda, Ophelia, Júlia (Rómeó és Júlia) stb. Kiválóan alkalmas volt arra, hogy 
eljátssza a Marót bán Idáját. Hiszen Vörösmarty úgy írta meg ezt az érzések között hánykolódó, a 
hűség és a hűtlenség dilemmájával szembe kerülő alakot, hogy abban épp azok a színészi tulajdonságok 
érvényesülhettek, amelyek Lendvayné sajátjai voltak: a valódi és mély érzelem, a lelkitusa kifejezése. 
Mindamellett az ifjúi bájt és a szende bizonytalanságot is éreztetnie kellett. Ehhez tegyük hozzá, hogy 
az Elhagyott anya c. Vörösmarty-verset is Lendvayné szavalta el a pesti magyar színházban, 1837. 
november 30-án. Egyszóval: Vörösmarty és Lendvayné között munkatársi kapcsolat létesült, amellett, 
hogy a kritikus Vörösmarty szinte naponta figyelhette páholyából a színésznő munkáját. 

Mindezek alapján természetesen nem tételezhetjük föl egyértelműen, hogy Vörösmarty az általunk 
emlegetett verseket Lendvaynéhoz írta.18 De nem is vethetjük el teljesen ezt a gondolatot. Bizonyos 
külső jelek e feltételezés mellett szólnak. Lendvayné 1837-ben 23 esztendős volt, tehát az érett 
férfikorba (37. életévébe) lépett Vörösmarty - a kor szokásai szerint - tekintélyesnek érezhette a 
korkülönbséget. Emellett túlságosan ismert személyek voltak ahhoz, hogy a költő érzései nyíltan 

14 E véleményével nem állt egyedül. Kortársai, a közönség, az utókor hasonlóan nyilatkoztak. 
Egressy elragadtatva ír Lendvayné Shakespeare-és Moliére-alakításairól (Egressy Galambos Gábor 
emléke. Pest 1867. 167,174.); NÉMETH Antal egy csokornyi lelkes kritikát idéz (Bánk bán száz éve a 
színpadon. Bp. 1935.), ezt teszi egy doktori disszertáció is (KUJÁNI Lajos: Adalékok a magyar 
színjátszás és színpadi szavalat történetéhez. Pécs 1928.). Lendvayné... „volt ä fiatal hősnő, aki 
szenved, vagy akiért szenvednek (...) Általában nagy hódító volt szépségével és kedvességével egy
aránt. . . " Vö.: RÉDEY Tivadar: A Nemzeti Színház története. Bp. 1937. 125. 

1 5 ÖMX. 549. 
16 Akadt olyan vélemény is, amely a Lendvayné emlékkönyvébe jegyzett epigrammát a Marót bán 

sikerével (melynek egyik fő részese Lendvayné volt) hozza összefüggésbe: ÖM X. 621. A Marót bánt 
1838 májusa és 1839 szeptembere között ötször adják. - Az Árpád ébredésében is „remekelt" Hivatal 
Anikó. Vö.: VALI Béla: A magyar színészet története. Bp. 1887. 406. 

17 „ . . .mint szendének és naivának utódja azóta sem akadt": RAKODCZAY: id.m. I. 382. -
„naiva és érzelmes hősnő", „Érzelmes szerepekben a szívek húrján bámulatosan tud játszani." Vö.: 
PUKÁNSZKYNÉ Kádár Jolán: A Nemzeti Színház százéves története. I. Bp. 1940. 132-133. 

18 Vörösmarty általunk emlegetett verseit setét hajú hölgyhöz írta. KÉKY Lajos szerint (A 
Nemzeti Színház első művész-nemzedéke. BpSz 1937. aug., 155-157.) Lendvayné szőke hajú volt és 
fekete szemű. Ezt az egyébként dokumentálatlan adatot átveszi SOLT Andor is. ÖM. XIV.-
Lendvayné ránk maradt portréiból nem derül ki, hogy valóban szőke hajú volt-e. Kéky legvalószínűbb 
forrása: Vasárnapi Újság 1887. szept. 25. 648. Innen megtudjuk, hogy Hivatal Anikó szőke hajú 
gyermek volt. 
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megnyilvánulhassanak. De rejtve, álarcosán megnyilvánulhattak. S az epigramma sejtelmes célzása erre 
is vonatkozhat. A versekből elénktűnő női portré is jórészt a Lendvaynéé. Szeszélyessége, állhatat-
lansága, szépsége közbeszéd tárgya volt.19 Még az a negatív adat is erősíti elképzelésünket, hogy 
Vörösmartynak nem Lendvayné, hanem Magda Lujza volt titkolt szerelme.20 Magda Lujza - arcképét 
a Hivatal Anikóéval összehasonlítva - ugyanis a Lendvaynéval szinte megegyező típus. Lendvayné 
kicsinyben - mondták róla a kortársak. A Lendvayné iránti érzéseket vitte át a bájos Magda Lujzára a 
költő - ha átvitte. Az 1837-es Aurórában kiadott „Idához" c vers gondolatvilágát .tekintve a Marót 
bán körébe tartozik. A női név is azonos. Az M.. . szemei is vonatkozhat színházi élményre, lehet 
Mária, kit Raupach szomorújátékában Lendvayné való érzelemmel játszott, lehet Aíarkitta egy gyönge 
német darabban, amelyben a színésznő is szerepelt. Vagy Afathild, Seribe egy darabjában, amelynek 
rendezői hibáit Vörösmarty szigorúan bírálta. Mindenesetre meggondolkodtató, hogy Lendvayné majd 
mindegyik költőnket megihlette. Vajon csak színészi kiválósága az oka ennek? Martinkó András hitelt 
érdemlően szólt arról, hogy az 1840-es évek elején Petőfi rajongott érte.2' 1836/37-ben még talán nem 
volt oly érett színésznő, de portréinak tanúbizonysága szerint rendkívül bájos, kifejező arcú (és a 
színpadon az igazi érzelmeket híven megszólaltató) művész. Nehezen elképzelhető, hogy épp 
Vörösmarty ne került volna hatása alá!2 2 

S ha elfogadjuk, hogy Vörösmarty nemcsak kritikusként, nemcsak színpadi szerzőként érdeklődött 
a férjétől nem egyszer külön élő Lendvayné iránt, az álom és a valóság, a lehetséges és a valóságos 
antinómiáját versbe öntő Vörösmarty magatartását mindjárt jobban látjuk. A' féltékeny és a többi 
költemény egy sejtetett, a széles nyilvánosság előtt titkolt, ezért leplezett-bújtatott érzésről szól, 
amelynek megvalósulása legalább annyi kétséggel tölti el a költőt, mint eleve reménytelen volta. Az 
érzelem teljesen a hatalmába kerítette a költőt, de ez az érzelem elsősorban vágyódó - legfeljebb egy 
pillanatra beteljesülő - létében vonzó, beteljesülésében magában hordozza elhalását, megszűntét. 
Ugyanakkor önmagában sem hisz a költő, nem csupán azért, mert „Ifjúság és remény örökre veszve 
van Az évek' tengerén..." Nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy a konvenciókkal, a rá kiszabott 
szereppel szakítson. Vörösmarty olyan helyzetbe került, mint a kor megannyi romantikus költője, 
mint PreSeren és Mickiewicz. Ismét a reménytelen szerelem lett verseinek témája: csakhogy itt már 
nem a Szép Ilonka halálba epekedő szerelmese a versek lírai főhőse, hanem a saját korlátait fölmérő, a 
valóságost a lehetségessel szembesítő, egy pillanatra fölcserélő, majd visszakozó költő. Ebben az össze
függésben nem érdekes, hogy Lendvayné váltotta-e ki Vörösmartyból ezeket az érzéseket, vagy egy 
másik színésznő, esetleg a társadalom egy becsült hölgye! Az a fontos, hogy helyzetére döbbentette rá, 
a költői lét, az elismert és ünnepelt (és támadott) poétái sors visszásságára, ahogy Mickiewiczet és 
Preserent is. A romantikus költő nem azonos a végzet ellen szegülő hőseivel. De már nem éri be a 
mecénások kegyét, az előfizetők ízlését szolgáló klasszicista poéta szerepével sem. Szuverén egyéniség, 
aki képzeletében, költészetében végigjárta a lehetőségeket és kifejezi vágyainak és lehetőségeinek 
olykor tragikussá fejlődő konfliktusát is. A romantikus költő azért is kísérletezik a műfajokkal, mert 
ezt az összeütközést sokoldalúan szeretné kifejezni. Számba veszi ennek a konfliktusnak drámai 
magját, bár éppen erős lírai beállítottsága miatt képtelen valódi drámába önteni. Megpróbálja a 
nagyobb és kisebb epikai műveket is, de ennek a főleg lelki folyamatnak a története nem képes 
egységes epikus művé összeállni. Végül a lírában leli meg igazi kifejeződési terét. Itt azonban önmagát 
kell megfegyelmeznie, nehogy többet áruljon el az avatatlannak, mint amennyit tudnia illik. Ezért él az 
áttétellel. Hiszen akit megénekel, akihez szólnak a versek, széles körben ismerős személy. 
Vörösmartynak később azért is kellett Shakespeare jótékonyan elfedő leple, nehogy boldog házas
ságában valaki is kételkedhessek. 

Az 1830-as esztendők Vörösmarty-versei tehát nem egy romantikus költő életművében kifejezésre 
jutó, ún. válságperiódusnak termékei. Nem olyan értelemben beszélünk válságperiódusról, hogy a költő 

19 Déry emlékezéseiben részletesen ír Lendvaynéról. 
20 LAUKA Gusztáv céloz erre: ÖM. X. 763-764. 
21 MARTINKÓ András: Költő, mű, környezet. Bp. 1973. 54-63. Petőfi versei: L-né, Matild 

(Pyat-Sue Matild c. darabjából) Lendvaynéhoz szólnak. 
22 A gonoszkodó CSATÓ Pál az Árpád ébredéséről írott paródiáját (Hirnök 1837. okt. 24.) 

Tudóskai-Vörösmarty és Jacinthia-Színésznő (Lendvayné) házasságával zárja. Lehetséges-e, hogy ez az 
ízléstelen célzás esetleges pesti pletykákon alapul? 
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ilkotói problémái megoldhatatlannak tetsző és csak lassan tisztuló válsággá súlyosbodnának; mégcsak 
irról sincs szó, hogy Vörösmarty megtorpanna műfajokat kidolgozó, a költői lehetőségeket mind 
óbban tágító útján. Nem egy műfaj újul meg ebben az elsősorban magánemberi, lelki természetű 
rálságperiódusban. A költészet újfajta megszólaltatásának kísérlete az újfajta helyzet kifejezésének 
izándékával találkozik: Vörösmarty az ifjúkori szerelmes versek, a népies helyzetdalok, az epikába 
;ranszponált végletes érzések megfogalmazása után találkozott a mindent átható nagy szenvedéllyel, 
ímely már nem tűri az epikai transzpozíciót, nem fér meg a népies hangvétel szabta keretek között, 
ijfajta líraiság kikísérletezését kívánja. Ezért ír Vörösmarty először szonettet, ezért próbálkozik meg 
;wel a természetétől oly idegen műfajjal. S mert e nemben senki sem vár tőle semmit, ez a rejtőz-
cödésnek is remek lehetősége. S miután a rejtőzködés talán túl sikeresnek bizonyult, tovább léphet, s a 
lírai dalok különböző típusaiban* az epigrammában szólaltathatja meg keserveit, kétségeit. Az alap
mondanivaló mindig egy és ugyanaz. A valóságos és a lehetséges konfrontációja. S éppen azért kapcsol
hatjuk talán színészhez az e verseket kiváltó érzést, mert a valóság és a képzelet a színpad nagy 
problémája: az író által elképzeltet a közönségnek átélten és elhihetően kell átadni. Az L.-né' emlék
könyvébe tanúsága szerint a színész örömmel és bánattal játszik, A' megcsalt leány ezt panaszolja: 

Neked jutott öröm, kéj, szerelem, 
Ezeknek romja - hűségért - nekem. 

Az „eltépett életöröm" a valóság, a szíveket átható szó: a megvalósult lehetséges. Nemcsak a színészet, 
elsősorban Vörösmarty idézett költeményeinek dilemmája ez; ezt látja bele Lendvayné színházi (és 
színházon kívüli? ) magatartásába. Tény, hogy Lendvayné nem volt ösztönös színésznő, korához 
képest igen műveltnek bizonyult. Jó megfigyelőként még Rakodczay Pálnak is segített a régi Nemzeti 
Színház gárdáját jellemezni.2 3 Arra mindenképpen alkalmasnak bizonyult, hogy megindítsa a költők 
képzeletét. 

Nem állítunk sem többet, sem kevesebbet, mint azt, hogy a főleg kikövetkeztetett és áttételes 
adatok alapján indokoltnak találjuk azt a feltételezést, miszerint Lendvayné és Vörösmarty nemcsak 
munkatársként, hanem egymást ihlető barátként álltak egymás mellett 1836 és 1840 között. Az 
öregedés első jeleire érzékenyen fölfigyelő költőben heves (bár talán titkolt) érzelmeket támaszthatott 
a szép és okos színésznő; elindíthatta benne a folyamatot, amely e versek írására késztette. Nagyon 
egybevág Lendvayné helyzetével az, hogy Vörösmarty az esetleges pillanatnyi sikerben, a színésznő (az 
imádott? ) hűtlenségében látta érzelmei sorsát; e rejtőzködést jól indokolja kettejük exponált helyzete, 
jórészt a legszélesebb nyilvánosság előtt zajló magánélete. Feltételezésünknek nem mond ellent, hogy 
semmiféle konkrét bizonyító anyag nem maradt fönn. A Vörösmarty-levelezést lapozgatva, érezzük, 
hogy mindazok a levelek, amelyek a hagyományos és a köztudatban élő Vörösmarty-portréval ellen
tétben lennének, elvesztek, illetve a koszorús költő képét festő barátok kezén jószerivel elkallódtak, 
megsemmisültek. Ugyanezek a barátok, a kortársak visszaemlékezéseikben igen tapintatosan nyilat
koznak Vörösmartyról, Talán Csajághy Laurára való tekintettel. Lendvayné állítólag megírta volna 
emlékezéseit,24 de e nyilván rendkívül fontos anyag - ha elkészült - lappang vagy elveszettnek 
tekinthető. Viszont a versekből, a színibírálatokból kiolvasható és jórészt a versekkel egybevágó 
mozzanatok feltételezésünket erősítik. 

Úgy véljük, hogy az említett versek egy ciklust alkotnak, amelyek ihletője egyetlen személy. 
Befejező darabul az Éj és csillag2 s kívánkozik ide, njint amely a valóság és a lehetőség kettősségét még 

2 3 Lm. I. 26, 39-40, 42. 
24 SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái. VII. Bp. 1900. 1043. hasáb. 
2 s Athenaeum 1841. jan. 10. Vö. ÖM III. Bp. 1962. 17-18, 225. Sajtó alá rendezte: TÓTH Dezső. 

Felfogásunk nem egyezik a Tóth Dezsőével: nem korszakn^iíó, hanem korszakzáró darabnak érezzük 
az Éj és csillagot. - Itt jegyezzük meg, hogy az öregedő férfi és a nála delibb ifjú összehasonlítása, 
valamint a szép feleség témája már a 20-as évek Vörösmartyját megihlette (Széplak). E műben azonban 
még a végzetdrámák ihletését érezzük, a fölfokozott szenvedély nem oly személyesen átélt élmény 
eredménye, mint a Marót bán konfliktusa; bár a Széplakot - sok vonatkozásban - a Marót bán 
előképének is tekinthetjük. Egy másik dolgozat témája lesz részben e motívum fejlődésének, részben 
az 1830-as esztendők Vörösmartyja stílusváltásának elemzése. 
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egyszer, nyomatékosan fejezi ki. A költó'-imádott viszonylat tartalmazza mindazokat a jellemzőket, 
amelyeket már A' féltékeny megfogalmazott: a hideg, fényes csillag, az éber kín, az egyszer érezni 
kívánt láng mind a korábbi versekből ismerős. E költeményt azonban megkülönbözteti rokon társaitól 
egy új motívum: a fénybe hálásé. Itt már nem arról van szó, hogy a ragyogó imádott miatt elvész a 
költő. A ragyogó imádott fényéhez akar emelkedni a vers lírai hőse: „El kívánok veszni Fényben 
általad: Érezzem csak egyszer, Egyszer lángodat." A fény itt a megdicsőülés, az átlényegülés jelképe, s 
a hangsúly mindinkább az apoteózisra tevődik át. A költő túljutott érzelmi élete válságperiódusán, 
higgadtabban, bár nem kevésbé szenvedélyesen foglalja össze az elmúlt esztendők szerelmi költészetét. 

Shakespeare fekete hölgyét évszázadok óta sűrű fátylak rejtik. Vörösmarty „fekete hölgye" 
kevésbé rejtélyes, kevésbé titokzatos; annak ellenére, hogy testi valójában, személyesen ritkán van jelen 
a lírai versekben. Nem tudunk meg róla semmi közelebbit, csak azt, hogy ha meghallgatja is a költőt, 
elválasztja őket egymástól a világ, az előítélet, a költő megannyi kétsége, a hölgy csapongó természete. 
Setét hajadnak árnyában. . . ez minden tárgyi adat. S még ez is kétséges: hiszen épp a shakespeare-i 
utalás miatt kerülhetett be a szonettbe a sötét (barna? fekete? ) haj. S bár közvetlenül alig tudunk 
meg a versek hősnőjéről valamit, közvetve annál jobb ismerősünk. Mindegyik költeményben drámába 
illő szituációban, konfliktus-helyzetben lép elénk. Az idézett versek egy részét lírai monológnak is 
fölfoghatjuk, szenvedélyes betétnek egy szerelmi tragédiában. Egy 1838-as epigramma ezt a címet 
viseli: Álom és valóság. A csattanó így szól: „Oh mért álmodnom nem lehet ébren a' kéjt!" Kínzó 
gyötrelmek, édes bánatok közepette lebeg a Vörösmarty-líra e néhány darabja, az álom és a valóság 
között, ébren álmodna a számára oly valóságos gondokról, amelyek csak a lehetséges talaján valósul
hatnak meg. Hiába lázad szíve, nem meri áttörni a valóságos építette korlátokat, hiszen e korlátok az 
ilyen típusú költészet lényegéhez tartoznak. Nemegyszer a költő maga építi föl e korlátokat, hogy a 
lehetséges kontrasztja annál jobban érvényesüljön a valóságos szegényesnek aligha mondható világával 
szemben. 

Vörösmarty „fekete hölgye" egyszerre valóságos személy és egyszerre képzeletbeli. A színésznő 
(szerintünk a legvalószínűbb jelölt: Lendvayné Hivatal Anikó) és a színésznő által alakított megannyi 
figura. Köztük Ida is, a Marót bán hősnője. A színésznő a valóságos világ képviselője, s az általa 
alakított figurák a lehetséges, a megeleveníthető birodalom képviselőié. Álom és valóság, öröm-bánat 
játéka és az eltépett életöröm valósága. Az élet és a művészet örök-egysége, amely Vörösmarty 
lírájában megkapó formában tárul elénk. Ezért hat át szíveket minden szó, amely Lendvayné 
színpadáról és Vörösmarty lírájából csendül felénk. 

Fried István 

A romantikus történelemszemlélet és Jósika Miklós II. Rákóczi Ferenc című regénye 

Ismeretes, hogy a történelmi regény a modern történelemfelfogással egyidős: mindkettő a fejlődés 
eszméjével születik meg a XVIII. és XIX. század fordulóján. Ismeretesek azok a történelmi tapasz
talatok, melyek már a XVIII. század végén s a XIX. század első évtizedeiben végtére tömegélménnyé 
tették a történelmet európai méretekben. Magát a műfajt is egy formálódó „történelmi érzék" 
teremtette meg, mely a fokozatos evolúció felismerésén alapult, szemben a statikus szemlélettel. Ez a 
mozgásszemlélet időben és térben szabadon és korlátlanul érvényesült; természetesen népenként és 
társadalmanként más-más indítékkal, de egyformán a polgári életérzést és törekvéseket fejezte ki. A 
kialakult szemlélet nyomán magától értetődővé vált, hogy minden kornak megvan a maga valóság
tudata, a más koroktól elütő jellege, hogy a világról formált elképzelés koronként változik és ezt az 
elképzelést rekonstruálni lehet. 

A romantikus történész-nemzedék a feltámasztott korszakoknak a sajátos körülményeit, a más 
koroktól elütő jellegét kutatva, a „történelmileg fejlődő" társadalom tudományos tételét alapozta 
meg. 

A történelmi regény a fejlődés szemléletéből született meg: múltidézésnek ezt a rekonstruáló 
módját formálta epikussá. Ez az összefüggés eleve előtérbe állítja egyrészt a történelmi regénynek és 
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