
A HOMÁLYBÓL 

„OLYAN SZÍNÉSZEKET ÓHAJTOK. . ." 
A MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS ELSŐ ÉVTIZEDEINEK KÉPE 

VERSEGHY FERENC ÉLETMÜVÉBEN 

Nehéz, sőt válságos éve volt a magyar színjátszásnak az 1815. esz-
tendő. 

Meginog helyzetében a kolozsvári Nemzeti Játszó Társaság. Kótsi 
Patkó János Wesselényihez írott levelében már 1803-ban aggódik a 
kolozsvári színészet sorsáért, amely végső romlásba fog jutni azoknak a 
„haszonlesések, tehetetlenségek, által nem látások" miatt, akiknek 
pedig az lett volna a feladatuk, hogy gondját viseljék. „Hiszem áll-
hatatosan - úja - , hogy olyan is van közöttök, aki meritáini akarja 
magát, hogy a Theatrum el bomlásának oka lehetett.'" Áz ifjú Wesse-
lényi Miklós pedig 1814. év márciusában így ír édesanyjának Zsibóra: A 
színészek „igen jól játszanak, de Horváth, aki most őket dirigálja, 
fösvénykedik, az aktorokat rosszul fizeti, a muzsikára, öltözetre, 
világításra semmit sem akar költeni, s így azt tartom, minden becse el 
fog veszni, mert a németek ellenben minden erejüket ráfordítják, hogy 
tessenek.'" A jóslat beteljesedett, a kolozsvári magyar színjátszók 1815 
tavaszán kénytelenek Marosvásárhelyre távozni. 

Nem lett jobb sorsa a kolozsváriaktól 1810-ben Debrecenbe szakadt 
csoportnak sem. Igazgatójuk, Sándorffy József a „közöny" miatt 
kesereg, s egész vagyona feláldozásával sem tudja megmenteni a társula-
tot a széthullástól, miközben Nagyváradon, amely Debrecennel közösen 
biztosított volna játszási lehetőséget a magyar színészetnek, meg-
vetették lábukat a németek. Kölcsey Döbrenteinek írt 1814. márc. 
22-én kelt levelében igen keserű hangon szól a debreceni társulat játéká-
róL3 

1 Kótsi Patkó János: A Régi és Uj Theátrom Históriája és egyéb 
írások. Bukarest, 1973. 1 5 0 - 1 5 1 . 

'Ferenczi Zoltán: A Kolozsvári színészet és színház története. 
Kolozsvár, 1897. 2 4 0 - 241. 

3 „. . . kisebb városokon pedig azon pusztítást teszi a publikumban, 
melyet az ostobául vezetett érzelgősség tenni képes." 
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A kolozsvári Játszó Társaságból vált ki és jött Pestre 1807-ben az a 
csoport, amely nyolc éven keresztül színvonalas játékával sikert, meg-
becsülést szerzett a magyar színészetnek. S hogy a német színjátszásnak 
komoly, egyenragú ellenfele volt, annak legdöntőbb bizonyítéka az a 
könyörtelen következetesség, amellyel a helytartótanács minden kérel-
müket rendre elutasítja. Fennmaradásukéit Kulcsár István folytat két-
ségbeesett küzdelmet, s midőn sorsuk kilátástalanná válik, 1815 júliusá-
ban Miskolcra küldi a társulat színe-javát, ahol kedvezőbb körülmények 
között kivárhatják azt az időt, míg visszatérhetnek a fővárosba. 

A Rondellában magára hagyottan tengődik egy összeverődött 
színészcsoport; az öltöző szobában laknak, élelmük semmi. Lehetetlen 
megrendülés nélkül olvasni, ahogyan Déryné megemlékezik sorsukról: 
„Éhesek voltak szegények nagyon, elmentek retket l o p n i . . . Ezt Szent-
pétery sokszor beszélte nekem a későbbi időkben."4 Milyen előadást 
lehetett várni ezektől az elkínzott emberektől? Róluk írta Vitkovics 
1815 őszén: „A magyar nem teátrumra való!" 

Csak egy üres telek álmodik Pest városában magyar színészek ajkán 
felhangzó magyar szóról a nemzethez méltó módon és méltó épületben. 

Hallgat az irodalom is. Bayer József színháztörténete szerint 1821-ig 
nem jelenik meg egyetlen a magyar játékszínre vonatkozó értekezés 
sem.5 Ebben a szomorú időben, mikor azok a nemes eszmék, amelyek 
hősöket formáltak a magyar színjátszás úttörőiből, szétfoszló illúziókká 
válnak széthulló színjátszó együttesek felett, fel kell figyelnünk arra a 
követelésében szenvedélyes hangra — a „peropto" latin ige, amely az 
eredeti fogalmazásban olvasható, mélyebb tartalmú, többet fejez ki, 
mint magyar megfelelője, az „óhajtok" - amely Verseghy 
1816-17-ben megjelent Analyticae ínstitutionum Linguae Hungaricae 
című művének néhány a színészetre vonatkozó fejezetéből kicsen-
dül.6 

Három részből álló művében Verseghy Ferenc összefoglalja mindazt, 
amit több mint harminc éven át „kitartó tanulással", „a tudomány és 
művészet vezérletével megismert" - ahogy műve záró soraiban írja. 
Nyelvi és esztétikai kérdésekkel foglalkozó szakemberek számára 
készítette latin nyelven, noha ebben az időben már egyre sürgetőbben 

4 Déryné Emlékezései. 1955.1. 254. 
5 Bayer József: A nemzeti játékszín története. Bp. 1887.1. 608. 
6 Magyar fordítása megjelent a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár 

kiadásában, Szolnokon, 1977-ben: A magyar nyelv törvényeinek elem-
zése. III. rész. A magyar nyelv művészi felhasználása. 
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követelik a tudományos irodalom magyarnyelvűségét. Ezért még a saját 
korában sem vált ismertté, jelenünk halmozódó irodalmi anyagában 
pedig teljesen feledésbe merült. Az akadémiai Irodalomtörténet 
Verseghyró'l szóló lapjain csupán néhánysoros ismertetés jut a három-
kötetes mű számára, a korszak tudományos irodalmát tárgyaló fejezet-
ben (A felvilágosodástól a romantikáig) pedig fel sem merül Verseghy 
neve, noha szép számmal ismertet latin és német nyelvű munkákat. 

Művének XXI. és XXII. fejezetében Verseghy a dráma ars poeticájá-
nak a szabályait fejti ki, a XXIII-ban pedig az előadásmóddal foglal-
kozik. E fejezetekben számos olyan közlés található, amely a hazai 
társadalmi-történeti állapotot s benne a színjátszás helyzetét tükröző 
értékes dokumentum. 

A színjátszás iránti érdeklődés Verseghyt egész pályáján végigkíséri. 
A felvilágosodás eszméinek elfogadása, a magyar nyelv ügye, a haladást 
biztosító új társadalom szükségességének a felismerése, amelyhez 
érzelmi töltetet szenvedélyes hazaszeretete adott, pályakezdetétől 
fogva az igazságért tollal küzdők élvonalába lendítették. Az 1790-ben 
keletkezett A magyar hazának anyai szózatja az ország napjára készülő 
magyarokhoz című alkalmi költeménye Bayer értékelése szerint ,,az 
első bátor hang a tespedés csendes kora után", s a magyar nyelvű 
színjátszás olyan jelentős előzményének tartja, hogy színháztörténeté-
ben részletesen ismerteti. A befejező sorok óhajából' 

a nemzet hasznára tekintvén 
Nyessetek el mindent, ami lenyomta fejét!" 

csak egyetlen szál elnyesését - a magyar nyelv oktatásának elrendelését 
- tette meg az országgyűlés, de Verseghy hitét, optimizmusát a leg-
kisebb eredmény is képes felizzítani, s szavakból álHt Emlékeztető 
Osz topói az első sikernek. 

Nemcsak ünnepel, tesz is. Lázas fordítói tevékenységbe kezd, a 
hozzá érzelmileg közelálló Kotzebue művei ejtik rabul képzeletét. 
1791-ben már készen van A'szérelem gyermeke, 1792-ben A'formen-
térai Remete. Amit ez utóbbi ajánlásában ír, hogy ,.Kotzebue Augustus 
úr után szabadon fordította és némely keményebb kifejezésekre nézve 
megenyhítette", mindkét átdolgozásra érvényes: többet, művészibbet 
adott az eredetinél. Ebben lehetett sikerének a titka: A szerelem gyer-
mekét Kelemen László társulata 1792. jún. 14-én nyolcadik előadott 
darabjaként mutatta be, s még 1839-ben is játszották. Kolozsvárott 
1792-ben hangzott el az első magyar nyelvű előadás, s a társulat 
műsorának ötödik darabja 1793. febr. 21-én Kotzebue: A szerelem 
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gyermeke Verseghy fordításában. Színlapra itt még négyszer kerül.7 

Debrecenben 1798. aug. 11-én ez volt az első bemutatott darab.* 
Mekkorát kellett változnia a szentimentalizmusból romantikába fordult 
ízlésnek, míg Kölcsey 1827-ben Molière-t Kotzebue-vel összevetve le-
írhatta A szerelem gyermekével kapcsolatban: „Sokszor ugyanazon 
vonás, mely bizonyos helyeken ragyog, másutt a maga ragyogását szük-
ségesen elveszti.'" 

Verseghy eredeti drámájáról is tudunk, Széchy Mária történetát 
dolgozta fel Gyöngyösi nyomán. Szövegét nem ismerjük, noha mindkét 
pesti társulat alkalmasnak találta bemutatásra. Kelemen László társulata 
1794-ben, Ernyi Mihályé 1808-ban játszotta. 

Fogsága után még egyszer hódolt drámaköltői ambícióinak. 1809. 
március 18-án - majd 1810-ben újra - hallhatta saját jambusait a 
színpadról A magyarok hívsége és nemzeti lelke című cantata előadásán. 
Az énekes játék szövegét Sorz ezredes német nyelvű eredetijéből 
dolgozta át. Szép verselése nyelvi és stilisztikai kutatások forrása lehet. 

A drámát Verseghy „a legnemesebb költői műfajnak", „a nézők 
számára a leghasznosabb s egyben emberhez legméltóbb foglalatos-
ságnak'" 0 tekinti, s összehangzóan Kótsi Patkó János szép és okos 
megfogalmazásával: „a szív formálására és a nemzet karakterének 
jobbítására vagy elrontására is a játékszínnél alkalmatosabb eszközt még 
az emberi elme fel nem talált'" 1 , írónk is az erkölcs nemesítését és a 
nemzeti karakter formálását tűzi ki a színjátszás céljául. Kótsi fel-
fogásával a színészek felkészültsége és az előadásmód elemzésénél is sok 
közös gondolatot tartalmaz az Analyticae, amely a kor azonos szintű, 
azonos forrásból származó esztétikai műveltségére utal, és Sulzer nép-
szerűségének a bizonyítéka. 

Az esztétikai kultúra megóvta Verseghyt az elfogultságtól. Drámái 
értékét meg tudta mérni. Az Analyticae ben öntudatos büszkeséggel 
említi ifjú korának drámaköltői tevékenységét, de eredeti drámájáról 
nem tesz említést, s átdolgozásai közül is csak azt nevezi meg, amely 
megítélése szerint a dráma nemes céljának, az erkölcs- és jellem-
formálásnak eszközévé válhatott. A hozzánk legközelebb élő német 

7Enyedi Sándor: Az erdélyi magyar színjátszás kezdetei. Kriterion. 
Bukarest, 1972. Közli az első kolozsvári társulat eredeti színlapok nyo-
mán összeállított műsorrendjét. 

'Katona Ferenc: A debreceni színészet története. Debrecen, 1976. 
18. 

* Kölcsey Ferenc:/! leányőrző (A komikumról). 
, 0 I . m.XXI. 206. §. 3. 
1 1 Kótsi Patkó János: i. m. 384. 
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szerzők magyarított mesét — írja - „vivacissimos apud nos affectus 
excitare et longe nobilissíma in formandis hodierni aevi moribus, 
promovendaque humanitate emolumenta proferre possent. Exemplum 
hujusmodi dramatis sub nomine A'szerelem gyermeke ostendere jam 
pridem tentavi".1 2 Ugyanitt elítéli azoknak a drámáknak a fordítását és 
utánzását, amelyeknek meséje a középkori germán hősök erkölcsét, 
háborús tetteit festi, és semmivel sem járulnak hozzá sem az emberies-
ség kiteljesítéséhez, sem a magyar nép karakterének a formálásához. 

Kikel az olyan - korában egyre jobban elburjánzó — drámák ellen 
is, amelyek elborzasztó események összeszövésével vadásszák a hatást: 
„Díszítse felőlem a művét ezer váratlan és elborzasztó esettel az, aki 
gyermekeket és butákat akar szórakoztatni. . . ' " 3 

Az emberi értéket adó humanitás elmélyítése mellett a dráma fel-
adatának a nemzeti karakter szolgálatát tekinti. „Minden nemzetnek 
vannak saját politikai ünnepei, amelyeknek az ünnepélyességétől ön-
ként felhevül a lélek, és az érzékenység különleges fokára emelkedik." 
Az ilyen alkalmakkor előadott darabok azért rendkívül hatékonyak „ad 
instillandum patriae amorem" - a hazaszeretet elmélyítéséhez . . . 
„Szent István élete bőséges anyagot nyújt az olyan drámák számára, 
amelyeket az ő ünnepén kell bemutatni. Megérdemelné szeptember 2-a 
is, hogy hasonló drámával emlékezzünk meg arról a napról, mikor 
Budát visszafoglalták a töröktől.'" 4 

Az ilyen hazafias drámákról úgy vélekedik, hogy még nagyobb 
gonddal és lelkiismeretességgel kell kidolgozni, mint bármely más faj-
tájút, s csak addig kell játszani, míg nála jobbat nem alkotnak. Bár 
feltétlenül ismerte Kotzebue: Ungarns erster Wohltäter és Katona József 
Girzik nyomán készült István, magyarok első királya című drámáját, 
nem hivatkozik rájuk, mert mást, többet, nemzetibbet kívánt. De lel-
kesen fogadja Kisfaludy Sándor Hunyadiját, ami azért is említésre 
méltó, mert egyetlen eset könyvében, hogy magyar szerzőre utal: 
„Ugyanebben az évben, amikor ezeket írom, Kisfaludy Sándor . . . 
drámát adott ki magyarul, mely hazánk hírneves oszlopát, Hunyadi 

' 2 „nálunk is élénk hatást tudnak kelteni, és nemes támaszul szolgál-
hatnak napjaink erkölcsének formálásához, a humanitás elmélyítéséhez. 
Ilyenfajta drámára már korábban törekedtem példát mutatni A szere-
lem gyermeke című darabommal." Anal. XXI. 204. §. 2. Minthogy a 
mű magyar fordítása megjelent, a további idézetek ezt a fordítást köve-
tik. 

, 3 I . m. 213. §. 1. 
, 4 I . m. 204. § . 3 . 



A Homályból 153 

Jánost és kiemelkedő tetteit ábrázolja kitűnően. A mind tárgyának 
nagyszerűsége, mind nyelvének természetes tisztasága, de elsősorban 
nagy-nagy gyöngédséggel ápolt hazaszeretete folytán egészen kiváló mű 
a mai Európa műveltebb nemzeteinél szokásos prozódia szerint formált 
jambusokban íródott.'" s Verseghy tanítása a hazafias drámáról vala-
milyen epikus drámát körvonalaz, amelyben a „történelem és tragédia 
előnyei egyesülnek", nem emelkedik fel a Bánk bán tragikumának 
nagyszerű magasáig. A színjátszás megítélése úgy látszik, reálisabb volt: 
a Hunyadi jkönyvdráma maradt. 

Hogy a dráma iránti érdeklődés az egész nép körében elterjedjen, s a 
színjátszás üdvös hatásában részesüljenek, javasolja, hogy a szinte 
minden faluban fellelhető népszokásokat, népi játékokat kössék össze 
színi előadással, „amelyeknek a játékhoz illő meséjét a hazai történe-
lemből kell venni." Ámbár hozzáfűzi: „Nem szeretném, ha ebbe valaki 
azt magyarázná bele, hogy minden egyes tanyán színház épüljön, amely-
ben drámákat lehet játszani'"6 Verseghy ezen gondolatai mégis arra 
mutatnak, hogy azt szeretné hazájában is látni, amit a párizsi Közjóléti 
Bizottság 1793-ban egyik körlevelében előír: „Minden 4000 lakost 
számláló városban színháztermet kell létesíteni, ahol a nyilvános iskolák 
tanulói és más személyek felléphetnek, természetesen csak érzelmes, a 
forradalom szellemében írt darabban.'" 7 

A börtönévek után, szembenézve a megváltozott világgal, Verseghy-
nek is le kellett vonnia a keserű következtetést: a polgárosuló társadalom 
meghatározó jellemvonása nem az áldozatkész, forradalmi lelkesedésből 
fakadó tett immár, hanem a főnemességet utánozó életforma és a 
kapzsiság, hogy az ehhez szükséges anyagi feltételeket megszerezzék. 
Mikor azt a gondolatkört fejtegeti, hogy a drámában rejlő legnagyobb 
esztétikai hatóerő a valósághű jellemábrázolásból sugárzik, de kora 
színleléssel átszőtt magatartásformái között nehéz a költőnek el-
igazodnia, váratlan, a mű objektív tudományos stílusában meglepő 
szenvedélyességgel fakad ki: „Ma nemcsak a közösségi élet ezer kötelé-
kével vagyunk át- meg átfonva, amelyek a belső erők és képességek 
teljes és szabad kitárulkozása elé áthághatatlan akadályt állítanak, 
hanem annyira szorítanak bennünket az erkölcsök és szokások ön-
kényes törvényei, amelyeket a francia 'etikett'-nek hív, hogy nem 
látszik épelméjűnek az, aki másként cselekszik, beszél és viselkedik, 
mint ahogy azok szoktak, akik - hogy a mai társalgás nyelvén mondjam 

1 »I. m. 225 .§ . 
" L m . 201. §. 
11A francia színház a XVIII. században. Bp. 1974. 199. 
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- hangadók, és akikhez a többinek alkalmazkodni illik. Nagyon kevesen 
engedik meg ma maguknak, vagy engedhetik meg egyáltalán, hogy úgy 
cselekedjenek, ahogy legbenső énjük diktálja, és a saját józan eszükön és 
legmélyebb érzésükön kívül minden más véleményt semmibe vegye-
nek.'" 8 

A kapzsiság, a nyerészkedés ragadós csápjait kinyújtotta a magyar 
színjátszás felé is, hogy kihasználja, elpusztítsa. Jól látta ezt Verseghy, 
ezért hangsúlyozza, hogy a színház adminisztrációja közügy, és sohasem 
szabad átengedni vállalkozók vagy bérlők megvásárolásának. Az ilyen 
színházi vezetésben nemcsak a színészek kizsákmányolását látja, hanem 
attól is fél, hogy a tőkés vállalkozók a bevétel érdekében szemük elől 
vesztik a színház nemes célját, s kijátsszák azokat a szabályokat, 
amelyek a színjátszást „értékessé, üdvössé, a belső kultúra elmélyítésére 
alkalmassá" tehetnék. A kiutat is megmutatja, ahogyan elkerülhető a 
sok veszedelmes túlkapás, s hogy ilyen tapad hozzájuk - írja - azt a 
mindennapos tapasztalat bizonyítja: „Olyan férfiakra kell ráruházni a 
jogot, hogy a drámai műveket kiválasszák, és távoltartsák a színháztól 
az olyanokat, amelvek ellentétben vannak a drámák nemes és értékes 
céljával, akik vüágos ítélőképességgel,kipróbált erénnyel, szerető ember-
séggel rendelkeznek, és kiválóan jártasak mind a drámai műfajokban, 
mind más szabad művészetekben. Ezeknek a férfiaknak a rendelkezése 
alá kell bocsátani a színházat a színház teljes személyzetével együtt.'" ' 

A közönség is igényli a nemes szórakozást: „Sokéves tapasztalatból 
tudom, hogy volt idő, amikor a nép a legjobb és erkölcsi tanításban 
gazdag akár zenés, akár egyébfajú dráma megtekintésére nagy számban 
összesereglett." De ha vannak is emberek, akik vonakodnak az olyan 
színjátékok megnézésétől, amelyekből a szép ürügyén a jót magukévá 
tehetnék, , jogos-e nekik tisztán nyerészkedésből mérget nyújtani, mivel 
erre vágynak".2 0 A színház feladata a közönség ízlésének a kiművelése. 

Jelentősen befolyásolja a dráma hatékonyságát a színészek laza 
erkölcse. Elsősorban a külföldi, idegen színészekre céloz, „akiktől 
éppen ezért nemigen lehet megkövetelni, hogy művészetük gyakorlása 
közben a hazaszeretet irányítsa őket". „Szabadod, törvényen kívüli 
magatartásukat, nélkülözéseiket a rendezetlen életmóddal hozza össze-
függésbe. S egyetlen, gyönyörűen szerkesztett körmondatban össze-
foglalja mindazt, amit a színészektől és a társadalomtól a színjátszás 
méltó színvonalra emelése érdekében elvár: 

1 ' I . m. 215. §. 3. 
" I . m. 202. § 1. 
2 0 U . o. 202. §. 2. 
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„Olyan színészeket óhajtok, akik a dráma művészetének és magasz-
tos céljának' nem válnak szégyenére, akiket azon a bizonyos helyen, 
ahol művészetüket gyakorolják, felvesznek a polgárok jegyzékébe, s 
mint bármely más polgártársuk, (örvényeknek vannak alárendelve; akik 
egyik vagy másik évben, mint más művészek is, külországokat és szín-
házakat látogatnak és figyelnek meg; akik kapnak annyi bért, amennyi 
bőven elegendő ahhoz, hogy tisztességesen megéljenek belőle és öreg-
ségük idején biztonságos nyugalmat élvezzenek; akiknek gyermekei, ha 
éppen alkalmasak erre a művészetre, színüskolában nevelkedjenek gyer-
mekkoruktól fogva; akiket végül jó erkölcsük, vallásos buzgóságuk és 
főleg műveltségük érdemessé tegyen a jó emberek szeretetére és meg-
becsülésére."2 '" 

Ezek a kulturális és szociális követelések, amelyekkel Verseghy a 
színészek érdekében fellép, messze felülmúlják azt a sovány juttatást, 
amit a megye vagy Pest nyújtott a magyar színjátszásnak, s olyannyira 
megelőzte a hazai fejlődést, hogy a színiiskola gondolata, a Színészeti 
Tanoda fél évszázad múlva, 1865-ben valósult meg. 

És a többi? A színészek jelen megélhetését és későbbi nyugalmát 
biztosító bér? a külföldi tanulmányutak? 

Elszoruló szívvel olvassuk 170 év elmúltával is Kótsi Patkó Jánosnak 
Wesselényihez 1803-ban írt - már említett - levelébeif. „Azt remé-
lettem, hogy ha valaha lábra fog állni a Magyar Theátrum, mellette, míg 
szolgálhatok, lészen kenyerem, öregségemkor pedig valamely jó Hazafi 
meg emlékszik a Hazának tett szolgálatomról." Az az ember remény-
kedik abban - s úgy érzi, hiába! - hogy eltengődhetik öreg korában 
kegyelemkenyéren, akit életrajzírója, Jordáky Lajos így jellemez: „. . , 
óriásként magasodott ki közülük az az ember, aki a színészi hivatást 
választja életcéljául, megtanul a latin mellett németül, franciául, angolul 
és görögül, tud románul, s olvas, rajzol, fest és zenél, hogy mesterségé-
ben valóban mester legyen."2 2 

Az értelem nem képes felfogni a hazai állapotokat. Hamburgban már 
1790-ben nyugdíjat állapítanak meg a színészek számára. Nálunk 
1807-ben elutasítják Ráday Pált, aki a színház bérletét kéri a nádortól a 
német és magyar társulat egybekapcsolásával, és nyugdíjalap meg-
teremtését is ígéri. 

A külföldi tanulmányutak szükségességét Teleki László veti fel elő-
ször A magyar nyelv elé mozdításáról buzgó esdekléseiben2 3 1806-ban, 

2 1 Г. m. 202. §. 3. 
2 2 Kótsi P. J.:i. m. 150. 
2 'Bayer ismerteti a 3 4 2 - 3 4 4 . lapon. 
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de tíz év múlva, az Analyticae keletkezése idején még kevesebb reális 
alapja látszott a megvalósíthatóságának, mint akkor. 

A drámáról szóló XXI. fejezetet bevezető' 201. §-ban még egy figye-
lemre méltó gondolat található. Szinte előre felel arra a kérdésre, 
amelyet E. I. P.-nek a Beleszólása a színjáték eránt folytatott vete-
kedésbe című cikke vet fel 1821-ben. Az író azt igyekszik bizonyítani, 
hogy nemzeti karakterünkben is keresendő az ok, amiért nem tud 
hazánkban a színjáték lábra kapni. Bayer ismerteti az érveit, közöttük a 
2.: Nemzetünknek nincsenek népünnepei; a 3. Nincsenek köznépi elmés 
játékok.2 4 Verseghy bizonyára több tapasztalatot szerzett a nép köré-
ben, midőn gyermekkora emlékeit eleveníti fel, az iskolások Gergely-
napi ünnepi játékait, amelynek szinte az egész Szolnok városa néző-
közönsége volt, s hozzáfűzi: „Alig találni hazánkban várost, ahol aratást 
vagy szüretet valamüyen játékokkal ne ünnepelnének."2 ' 

A vitát a néprajzkutatás azóta régen eldöntötte. Verseghy érdeme, 
hogy felvetette a tömegeket vonzó látványos népszokásoknak az össze-
kapcsolását olyan „drámaféleségekkel", amelyekből árad az „életre 
vonatkozó sok súlyos és hasznos tanítás". 

Az Analyticae XXIII. fejezete A színészek címet kapta. Benne 
Verseghy a színészhez méltó magatartással és az előadásmóddal foglal-
kozik. Hogy esztétikai müvében egy egész fejezetet szentel a drámai 
műveket bemutató színészi munkának, arra vall, hogy ezt a költőével 
egyenlő értékűnek tartja: „. . . a költő által megalkotott dráma az 
esztétikai műalkotásnak csak egy része, beteljesíteni a színészek elő-
adása fogja."26 A színészek játéka közepes drámát magas szintre emel-
het, a hanyagság és hozzá nem értés a legjobb művet is eltorzíthatja. 

A 237. §-ban azokat a jelenségeket tárgyalja, amelyek kedvezőtlenül 
befolyásolják a dráma hatását. Ilyen mindenekelőtt a társadalmi elő-
ítélet. „ . . . a színészek annyira kiestek az általános bizalom és meg-
becsülés alól, hogy azt nagyon nehéz visszaszerezni a legderekabbak-
nak . . . művészetüket szolgáló tudásuk, szellemi képzettségük és erköl-
csös életmódjuk" alapján. A laza erkölcs, a magánélet gondjai, a szükség 
a színészek nagy részére úgy ránehezedett, hogy a legjobbakat is már 
pusztán a színész név beárnyékolja. 

A színháztörténészek szerint ebből a korból kevés olyan adattal 
rendelkezünk, amely a színészek játékára vonatkozik. Verseghy meg-

24Ü. o. 
" I . m. XXI. 201. §. 
2 6 I . m. 216. §. 
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állapításai és tanácsai azért értékesek, mert műve többi fejezetétől 
eltérően nagy részük nem általánosságban mozog, hanem saját tapasz-
talatból fakad, a honi állapotokat tükrözi. Ilyen: 

A színház feladata a drámaíró által magas szintre kiművelt anyanyelv 
terjesztése. Ha a színész hibásan beszél, eltorzítja a drámaíró gondosan 
kimunkált stílusát, az anyanyelv művelése nemhogy előrehaladna, 
hanem még jobban lezüllik. 

A színészi -tehetség a természet ajándéka, de a színész kötelessége, 
hogy tehetségét kiművelje. 

A zenés darabokban játszó énekesekre és énekesnőkre jellemző az az 
üres gőg, hogy semmibe veszik a beszédet és játékot, amely - szerintük 
- csak a színészekre tartozik egyedül, és méltatlan az ő „magasztosabb" 
művészetükhöz. Ha a puszta énekművészet elegendő lenne a dráma 
legnemesebb céljának az eléréséhez, az énekesek zenegépekkel is 
helyettesíthetők lennének. 

A 238.§-ban a helyes beszéd sajátosságaival, az előadás kellemes 
hangzásával foglalkozik. A hangszínt, a helyes kiejtést a zenei 
szabályokkal veti össze, bőséges példával igazolja a magyar magán-
hangzók különféle ejtésének más-más zenei hatását. De a nézőnek 
nemcsak megértenie kell az előadott szöveget, hanem ugyanolyan lelki-
állapotba kell kerülnie, amilyet a színész ábrázol. Csak a színész tehet-
sége képes a beszéd hatóerejét erre a fokra emelni. „De jaj, mily 
szegények vagyunk eszközökben, s ezen nagyszerű tulajdonságok el-
nyeréséhez szükséges eszközök javallatában" — sóhajt fel az író. ,,A 
szónoknak és sínésznek nem lehet jobb tanácsot adni, mint hogy 
bármely alkalommal, ahol az embereket indulatuktól elragadtatva 
hallják beszélni, iparkodjanak gyarapítani megfigyelésük tárgyát." 
Mindkettőnek gondosan figyelembe kell vennie a hangsúly ritmusának 
a lélek bensőbb ritmusával való harmóniáját, s tökéletesen át kell érez-
nie azt a lelkiállapotot, amelyben a beszéd valamely mondatát elő kell 
adnia. „Többéves gyakorlatból, midőn szentbeszédeket prédikáltam, 
saját magam ezt a legkönnyebb és legeredményesebb metódusnak 
ismertem meg. Ezeftkívül ismertem olyan, jeles színészt, aki az előadás 
előtti napon az eljátszandó személy karakterét, állapotát, hangulatát és 
tónusát is mind barátaival való meghitt, mind bárki más emberrel való 
véletlen társalkodásban gyakorlás céljából magára öltötte. Igaz, hogy őt 
a színházon ldvül mint fantasztát kigúnyolták, a színházban pedig 
általános tapsot kapott."2 1 Verseghy itt valószínűleg színészbarátjára: 
Schwarz György komikusra gondolt. 

2 7 I . m . 2 3 8 . §.3/a., c. 
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A 239. § a színész játékáról szól, s a mozgásokhoz, gesztusokhoz itt 
a rajzművészet tanulmányozását javasolja Verseghy. A gondos, alapos 
eló'készület eredménye a színész biztonsága, önbizalma. Végül a 
színészek öltözetével és a díszletekkel is foglalkozik. 

Újabb egybevetés kívánkozik Kótsi Patkó János Béköszöntó' 
beszédével. Igényességük azonos szintű. Kótsi szerint a színjátszó tudo-
mánya „statisztika, hisztéria, pszichológia, filozófia, muzsika, piktúra 
és főképpen idegen nyelvek tudásából áll. . . Magaviseletében pedig az 
erkölcs útjáról ne távozzék el". 

Mindkettő hangsúlyozza a siker örömét, de ez felkészültségből és a 
drámai mű méltó szolgálatából fakadjon, különben „hiába fogadja 
magának a tapsolókat, lármázókat, mert a direktor az efféle fogásokra 
semmit sem hajt, sőt utálja".2 8 

Az Analyticae kiemelt részei nemcsak azt bizonyítják, hogy 
Verseghy élete végső szakaszában is rajta tartotta az ujját minden olyan 
lüktetésen, amelyből a haza, emberiség, haladás ügyének felerősödő 
dobbanását lehetett hallani, hanem azt is, hogy megőrizte ifjúságának 
azt a lelkes optimizmusát, amely a legkisebb eredménynek is képes volt 
Emlékeztető Oszlopot állítani. Az „Actores ego tales peropto" - olyan 
színészeket óhajtok - kívánsága reálisan, megvalósíthatóan száll fel 
Verseghy tolla alól, aki pedig, mint a nádor nyelvtanára, közvetlen 
környezetének ismerője, feltétlenül tudott József főherceg nádor 
elutasító válaszáról, amelyet 1810-ben Pest megyének adott ana a 
felterjesztésére, amelyben a magyar színészet számára kéri a németektől 
elhagyott Rondellát. A nádor - midőn a német színészet számára 
minden támogatást megad, cinikus hangon azt tanácsolja a magyarok-
nak: „ . . . szerény alkalmazkodással a lakosok lelkét a nemzeti színészet 
nemeslelkü segélyezésére megnyerni törekednék."2 9 Verseghy 
„peropto"-ja mögött nem segélyezés óhaja lappang, hanem kötelező 
érvényű országgyűlési határozatok sürgetése feszül. Ha hangját össze-
vetjük Kölcsey keserű, lemondó-belenyugvó szavaival, aki 1814-ben írja: 
„Óhajtom, hogy ne legyen magyar theatrum, ha másformán nem lehet", 
Verseghy pedig a nádor környezetében szerzett tapasztalatai mellett is 
tudta, hogy lehet, s szinte követeli, amit Kölcsey csak tíz évvel később, 
1827-ben mond ki Játékszíni beszédében: , f ékünk pedig úgy kell azt 
(a játékszínt) óhajtanunk, mint hanyatló nyelvünk védelmét, mint 
enyésző karakterünk palládiumát, mint süllyedő lelkünk felemelő esz-

2 8 Kótsi: í. m. 1 3 4 - 1 3 9 . 
2 9Bayer: i. m. I. 385. 
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közét" - igazat kell adnunk Szemerének, aki 1815. október 12-én azt 
írja Kölcseynek: „Verseghy a szendergőt is felkölti, s életre hozza." 

A latin nyelv köntöse alatt a megszenvedett igazságot melengeti egy 
olyan korban, amelyben: „csak azok a művek élveznek megbecsülést és 
népszerűséget, amelyek a közvélemény szerint meggazdagíthatnak és 
növekvő hatalmat és befolyást szerezhetnek, míg az isteni művészet, 
mely az emberek lelkületét irányítja, és értelmüket emberi ismeretekkel, 
szívüket pedig nemesebb érzésekkel itatja át, a forgandó szerencse 
ingatag játékának van kitéve".3 0 

BARTHA LÁSZLÓNÉ 

PETŐFI KËPE KÊTFËLE HARCI ZÁSZLÓN 

- FEJEZETEK A KÖLTÖ UTÓÉLETÉBŐL A SZÁZADELŐN -

Az 1896-os milléniumi ünnepségek hamis csillogással próbálták el-
fedni az imperialista szakaszba lépő feudálkapitalista ország súlyos vál-
ságát. Az uralkodó osztályok a gazdasági és politikai elnyomás megszi-
lárdítására törekedtek, és mindent elkövettek azért, hogy a dolgozókat 
a fennálló hatalmat ostromló szellemi fegyverektől is távoltartsák. Az 
erősödő munkásmozgalom pedig - s ez a történelem logikája - éppen 
változást sürgető, követelő eszméit akarta minél szélesebb rétegekhez el-
juttatni. A radikális gondolkodású, antifeudális, sőt a kapitalizmus el-
lentmondásait is felismerni kezdő értelmiség ugyancsak kereste útját-
helyét a változott viszonyok közepette. A század első évtizedében a 
szellemi téren folyó háború az uralkodó osztályok és a minden rendű és 
rangú ellenzéki erő között az irodalom körül bontakozott ki, forróso-
dott fel, s ezeknek az irodalmi harcoknak egyik lényeges vetülete lett a 
minden korábbinál elszántabb küzdelem a Petőfi-örökségért. Elszántabb 
is, s szélesebb köröket felbolygató. A korábbi évtizedekhez képest új 
helyzetet teremtett a munkásosztály színrelépése és fellendülő moz-
galma, mivel forradalmi osztály jelentkezik immár a forradalmár örök-
lése jogáért. De szélesebben értelmezendő a küzdelem azért is, mert 
amikor az 1900-as, 1910-es években Petőfi nevét leírják, majd mindig 
Ady Endrére is, vagy éppen elsősorban őrá gondolnak. A közeg -

3 0 Verseghy i. m. 144. §. 2/c. 


