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ADATTÁR ENDRÖDYJÁNOS 
ISMERETLEN LEVELEIBŐL 

A 18. század utolsó évtizedének elején, 1792-17УЗ-Ьап lát nap-
világot a kor legjelentősebb színdarabgyűjteménye, a Magyar Játék-
szín.1 A megjelent 4 kötet szerkesztője Endrődy János piarista pap-
tanár,2 aki 1792-ben színpadra írja Dugonics András Arany perecek 
című művét, amely Macskást Juliána címen még évtizedek múlva is szín-
padjaink sikerdarabja. 

Ki volt Endrődy János? Életéről, változatos pályafutásáról keveset 
tudunk. 3 kötetes irodalmi lexikonunk tévesen jelzi halálának évét.3 

Egyetlen összefoglaló életrajza4 is hiányos és elavult már; a szerző 
csupán nagy vonalakban tudja követni Endrődy János életpályáját. 
1790/91-es tanévben még Temesváron van, majd a következő tanévtől 
Pesten tanít. Mikor érkezett? Ma még nem tudjuk pontosan megálla-
pítani. 1791-1793 között dolgozik Pesten, éppen akkor, amikor a nem-
zeti felbuzdulás, a magyar nyelvért vívott jogos harc a gyakorlati megva-
lósulás stádiumába juttatta az első magyar hivatásos színtársulatot. 

Piarista rendtársaival, Simái Kristóffal, Dugonics Andrással együtt őt 
is magával ragadta a lelkesedés, a felébredt bizakodás a várható új kor-
szak iránt. II. Lipót rövid uralkodása — a kezdeti engedményekkel 
fokozta az alkotó tennivágyást Endrődyben is. Amit magával hozott — 
az az iskolai színjátszás gazdag tapasztalata volt. Diákként sokszor és 
örömmel lépett fel feiskolai magyar nyelvű színielőadásokon. A pesti 
piarista gimnáziumba „a magyar nyelv és tudományosság" professzorá-
nak nevezték ki. Megpróbálja felvenni a kapcsolatot a kortárs pesti 
írókkal; a vidékieket levélben keresi meg. Kelemenék előadásait gyakran 

1Magyar Játék-Szin. Pesten, 1792. 
4 756-1824 . 
3Magyar Irodalmi Lexikon I. Bp. 1965. 292. Tévesen 1827-et ír 

1824 helyett. 
4Endrődy János életrajza, kta Dr. Ptrényi József. Nagykanizsa, 

1899. 
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látogathatja, mert korán megérik benne egy színdarabgyűjtemény kiadá-
sának a terve. E tervét „Jelentés"-ben fogalmazza meg, s küldi el maj-
dani olvasóihoz. A' szétszóródott leveleibó'l eddig mindössze egy volt 
ismeretes,5 az, amelyet 1792. szeptember 1-én válaszként küldött 
Kazinczy Ferencnek a néhány nappal korábban érkezett levélre. Neve-
zetes dátum a Kazinczynak küldött levél ideje: „Éppen ma botsátom a' 
Magyar Játék-szint a sajtó alá. 8 b e r [október] végével készen leszen az 
első' könyv, vagy is köttet. . ." A szétküldött Jelentés nem maradt vissz-
hang nélkül: „Vettem igyekezetem iránt Erdélyből is leveleket már és 
mindenek jó reménységet adnak igyekezetünknek..." 

Ezúttal 4, eddig ismeretlen Endrődy-levelet teszünk közzé. Az első 
id. Péczeli (Pétzeli) Józsefhez, a Komáromban megjelentetett Mindenes 
Gyűjtemény szerkesztőjéhez szól;6 a címzettet a már korábban készí-
tett Voltaire-fordításai alapján közreműködésre kéri fel, de a felszólítás-
nak aligha lehetett foganatja, mert Péczeli József még 1792. december 
4-én meghalt. A következő két levél7 Aranka Györgyhöz, a Marosvásár-
helyen működő Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság „titoknokához" 
íródott, s már a megjelent kötetekről, valamint az Erdélybe küldött pél-
dányokról tudósítanak. Legérdekesebb a 4. levél,8 amelyben a Bihar 
megyei alispánt, a színpártolás hírében álló Beöthy Lászlót szólítja fel a 
támogatás érdekében. A levél bővebb, részletezőbb, mint a korábbiak. 
Amikor postára adja, már vannak tapasztalatai, hiszen ekkor került ki a 
sajtó alól a 3. kötet. A tapasztalatok, a terjesztés nehézségei, az eladott 
példányok árának körülményes megtérítése s a nagyközönség részéről 
megmutatkozó érdektelenség már bizonytalanná teszik a szerkesztőt: 
„A második eszte .uei folytatásba nem merek más képpen kapni, ha 
tsa<v .lege l ő elő füzetők nem lesznek. . ." - írta, de még jutott egy 
kötetre a buzgalomból, mert még 1793-ban megjelenik a negyedik kötet 
is. A folytatás megszakadt; talá többet is tudhatnánk a szerkesztés 
tapasztalatairól, a megszűnés okairól, ha felbukkannának azok a Jelen-
tések, amelyeket időközben Endrődy kiadott, hogy előfizetőit és új 
olvasóit tájékoztassa. A negyedik kötet anyagával összesen 14 szín-
darabot bocsátott útjára, s ebből 7 „magyarítás", 7 pedig fordítás ered-
ménye. Ezek közül alig volt darab, amely ne jutott volna el a Kelemen-
féle társulat műsorára. 1793 végén már érezni lehetett, hogy a jogosan 

5Kaz. Lev. II. 2 7 1 - 2 7 2 . 409. sz. letél. 
'Lelőhelye: MTA Kt. M. Irad. Lev. 4.Ч-. 143/121. 
7 OSzK Kt. Quart. Hung. 1994./282 és 285. sz. 
8 Bihar megyei levéltár. Debrecen. IV. A. 1/b. 244. d. Acta Gener. 

Congreg. 59 Fase. VK Anni 1793. 
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táplált remények az új uralkodó, I. Ferenc császár idején - tehát a vál-
tozó politikai széljárásban - aligha fognak valóra válni. Az a diáksereg, 
amelyet a József magyarellenes reformjai kovácsoltak össze - ekkorára 
már elhagyni készült Pestet, s vidéken kerestek állást, megélhetést 
maguknak. Soós Márton orvostanhallgató, a színtársulat nagy támoga-
tója — tanulmányai végeztével, 1793-ban visszatért Erdélybe, Désre; 
Szrógh Sámuel, „patvarista" Miskolcon kap állást, és 1793 végén 
Endró'dy János is eltávozik Pestről, a következő háborús években kül-
földön, tábori papként szolgál, majd visszatérése után a tanítást foly-
tatja a különböző rendházi iskolákban, vidéken. 1811 -1815 között 
Nagykárolyban, ahol feleleveníti az iskolai színjátszást, a Károlyiak haj-
dani színházhelyiségét szerzi meg az iskolai színjátszás céljaira. Irogat, 
verselget még, de a közfigyelem már nem kíséri nyomon a fővárosból 
eltávozott Endrődyt. Addig élt a köztudatban, míg maga is a forrongó 
irodalmi élet átmeneti részese volt: 1 7 9 1 - 1 7 9 3 között. Akkor a for-
dításán kivül a színdarabgyűjteménye megjelent, amelyben nemcsak 
színdarabokat tett közzé, hanem megírta az első magyar színtársulat 
első két évének a történetét; fejtegetései mellé eredeti dokumentu-
mokat is közölt; tehát személyében nemcsak drámafordítót vagy szer-
kesztőt tisztelhetünk, hanem az első magyar színháztörténészünket is. 

A levelek közlése folyamán megőriztük azok eredeti helyesírását; 
Endró'dy következetesen ö-t ír a hosszú ő helyett; ezt a mai használat 
szerint átírtuk, de meghagytuk helyesírásának, szóhasználatának sajátos 
egyéni vonásait (pl. tudosétás, helet, meg-mutattya, elő füzetés (előfize-
tés helyett) stb.) 

Endrődi János Péleli Józsefhez 

Érdemes és Tudós Hazafinak 
/ 

Pétzeli Josef Urnák 
Endrődy János Boldogságot kéván! 

Nagy Neved, és tudós sok szép munkáid ösztönöztek 
engem, hogy ösméretlen létemre neked Nagy Férjfi jelen való 
levelemmel alk-'matlankodgyak. Ide zárt tudósétásom ele-
gendő képpen meg-mutattya szándékomat, ugyan azért nem 
szükség arról bővebben emlékeznem. Oda tzéloz tsak jelen való 
írásom, hogy kérjelek, ha valami, már írt, vagy munkára el-
szántjáték darabjaid volnának, azokat vélünk közöljed. 
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Barátom! ollyan felőled a vélekedésünk, hogy egy drága 
kintsel gazdagodik-meg Gyűjteményünk, ha Pétzelinek valami 
munkájával ditsekedhetik. Légy jó egésségben. 

Irám Pesten 5. August, 792. 

Endrődy János Aranka Györgyhöz 

Méltóságos Nagy Hazafi! 

( A' Magyar újságokból nem kétlem olvasta már Méltóságos 
Úr a' Magyar Játék-Szin' első kötettyének ki-jöttét, olvasta 
egyszersmind, hogy annak némelly része az el-adásra Méltó-
ságodhoz-is utasíttatik. 

Mi vitt légyen engem e' bátorságra, hogy Méltóságodat evvel 
terheljem, a nyalábhoz /: melly két napok előtt némelly porté-
kát-is szekerekkel útra indult már:/ zárt levelemben meg írtam. 

Mostan nem egyébbel alkalmatlankodom a' Méltóságos Úr-
nak, hanem tsak 30. nyomtatványoknak útra indulását jelent-
vén, alázatosan esedezem igyekezetemnek előmozdításáért, ki 
magamat kegyelmében ajánlván maradok 

a Méltóságos Urnák Alázatos Szolgája 
Endrődy János 

Professor 

Pesten, 15. 9berben [november] 1792. 

Endrődy János Aranka Györgyhöz 
I 

Méltóságos Ur 
Drága jó akaró Uram! 

Küldöm Gyűjteményemnek második kőtettyét, és pedig 
ugyan annyi nyomtatványokat zártam a' nyalábba, mennyit 
első alkalmatossággal küldöttem, tudni illik 30. A' munka ez 
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után elő fűzetésre-is botsáttatik a'mint az ide rekesztett Jelen-
tésből ki tetzik. Erdélyben bátran lehet az első füzetést 
hosszabb időre-is ki-terjeszteni, tudni illik, Martiusnak végire, 
így kérem a' Méltóságos Urat méltóztasson Április elején az 
addig el-adott köteteknek árát, nem különben az elő füzető 
Uraknak neveit hozzám utasíttani, hogy a' többi kötetek 
nyomtatására segéltessem. Ha szerentsések leszünk az első 
esztendei Gyűjteménynek el-adásában, a' második esztendeit, 
a' Moliere (!) munkáinak formájára képekkel-is fogjuk ékesít-
teni, és mindent el követni, hogy a' magyar közönségnek 
tetzhessünk. Vajha szerentsés lenne meg-tudni, mikor érkezett 
légyen é nyalábom a' Méltóságos Úrnak kezéhez. Én minden 
tisztelettel maradok a' Méltóságos Úrnak 

Alázatos Szolgája 
Endrődy János, a' magyar 

Nyelv és Tudományosságnak 
Tanítója 

Pesten, 30 Január 1793. 

Endrődy János levele Bihar megye alispánjához 

! 

Tekintetes Vice Ispány Ur 
Bizodalmas Nagy jo Uram! 

Hogy Magyar nyelvünknek elő adásán nem keveset segjtt a' 
Nemzeti Játék Szin, meg esmérte már édes Hazámnak nagyobb 
része, ugyan azért is annak fel segellésére közben is vetetnék 
magokat 28 Vármegyék a' Felséges Udvarnál. Én némelly 
Hazafi Társaimmal, mint azért, hogy ezen, már fel állott Játszó 
Társaságnak Játék darabokat inkább szerezhessek; mint azért, 
hogy jobban széllesztessem anya nyelvünket az Országba, és a' 
munkára ösztönözzem Hazafi Társaimat, mint pedig, hogy az 
idegen könyvek olvasása helett, lassan lassan magyar könyvek-
hez is szoktassam magyar szépeinket. Egy Játék Szini Gyűjte-
ménynek ki adására vetemettem. Helyben hagyták igyekeze-
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temet nem kevés számú nagyobb renden levő Magyarjaink is, 
és ime Gyűjteményemnek már harmadik kötettye el is hagyta 
a' sajtót bátor még eddig nem kevés kárommal. A' második 
esztendei folytatásba nem merek más képpen kapni, ha tsak 
elegendő elő füzetök nem lesznek, hogy pedig félben ne hagy-
nám a' munkát, sokan azon érdemes Uraktól, kik külömbféle 
deputatiokra Pesten egybe gyűltek, meg hagyták, sött igyeke-
zetemnek ügyét, némelly T. V. Ispány Urak magokra válalták. 
Ezek a' Tanátsokból Nagy Váradról is Jelentésemben teszek 
említést, olly bizodalomba levén, hogy Tekintetes V. Ispány 
Úr talál ottan egy valamelly érdemes Hazafinál helet akkor oda 
küldendő Gyűjteményemnek, ha Váradról is elő füzetőket 
nyerendek. E' végett alázatossan kérem a' Tekintetes Urat mél-
tóztasson igyekezetünket 's Gyűjteményünket, Annak elő 
mozdítását a T. N. Vármegyénél eszközölni. Vajha lehetne oly 
szerentsésen, hogy tudhassam társaimmal együtt, miben 
lehessen helyheztetni reménységünket. 

Én vagyok A' Tekintetes V. Ispány Urnák 

• Alázatos Szolgája 
Endrődy János 

A' Magyar nyelv és Tudományosságnak Tanítója 
a' Pesti Gymnasiumban 

Pesten. Szt. György Hav. 5. .lapján 1793. 
[április] 

Közli: ENYEDI SÁNDOR 

TERSÁNSZKY JÓZSI JENŐ 
LEVELEI BEREGI TIVADARHOZ 

Beregi Tivadar (szül. 1909, Móron.) A móri néptanító fia, aki a 
magyarországi nyomor és szocialista eszméi üldöztetése miatt emigrált 
Franciaországba, immár ötven esztendeje lelkes terjesztője és ébren-
tartója a magyar kultúrának Franciaországban. 

Emigrációja kezdete óta munkatársa volt a Népszavának, francia-
országi tudósításokat küldött a lapnak, míg a háborús események ennek 


