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IDŐS WESSELÉNYI MIKLÓS 
SZÍNHÁZI LEVELEZÉSÉHEZ 

1983-ban napvilágot látott idős Wesselényi Miklós színházi levele-
zése.1 A kötet megjelenését részpublikáció is megelőzte.2 A 108 leve-
et közreadó gyűjtemény bevezetőjéből kiderül, hogy ezúttal sincs szó 
a teljes levelezési anyag közreadásáról, számos olyan levél létezéséről 
van tudomásunk, amelyeket külföldi levéltárakban őriznek és kuta-
tási nehézségek miatt egyelőre hozzáférhetetlenek. Ugyanakkor a 
hazai levéltárakból is előbukkanhatnak még eddig ismeretlen Wesse-
lényi levelek. 

Noha a jelzett — korántsem teljes — kötetből kirajzolódik az a 
magyar színészet történetében teljesen rendhagyó, páratlan színház-
vezetői és színházpártolói modell, amelyet id. Wesselényi Miklós 
munkássága testesített meg, s amely lehetővé tette, hogy egy nagyon 
kritikus és válságos korban, a Martinovics-per után is tovább éljen 
Erdélyben a magyar nyelvű színház, majd 1806-tól kezdve az Erdély-
ből kiküldött színészek révén Pesten és Budán is folytatódjon az 
egykor megkezdett, de sajnálatosan félbeszakadt színházi hagyo-
mány — minden újabb előkerülő levél teljesebbé teheti, árnyalhatja 
a kor színjátszásáról alkotott máig is hiányos képünket, közelebb 
vihet id. Wesselényi Miklós érdemeinek a reálisabb méltányolásához. 

A kötet anyagának a lezárása után, a megjelenés ideje alatt sike-
rült 3 újabb levelet találni. Az első levél3 — melynek keletkezési ideje 
az 1802— 1803-as évekre tehető, amikor mozgalom és gyűjtés indult 
a kolozsvári színház épületének a felépítésére — jelzi, hogy id. 
Wesselényi Miklós és fritsi Fekete Ferenc4 kérésükkel Széchényi 

1 ld. Wesselényi Miklós színházi levelezése. Összeállította, a be-
vezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Enyedi Sándor. Színháztör-
téneti Könyvtár 14. Magyar Színházi Intézet 1983. 250. 1. 

2 It. 1980/4. 1010-1029 . 
3 Lelőhely: Országos Levéltár. Széchényi-levéltár. P. 623. 28. cs. 

3 1 5 - 3 1 6 . 
4 fritsi Fekete Ferenc (1744?— 1823) az erdélyi országgyűlésen ki-

nevezett színházi bizottság tagja. 
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Ferencet is megkeresték. Az adományokat pontosan nyilvántartó 
színházi kimutatásokban sajnos nincs nyoma, hogy Wesselényiék ké-
résének lett volna foganatja. 

A második levél5 — válaszlevél8 id. Wesselényinek Erdély guber-
nátorához, Bánffy Györgyhöz küldött azon levelére, amelyben a 
színház anyagi előmenetele céljából maszkárás bálok engedélyezését 
szorgalmazza a kolozsvári Rhédey házban. Az eddig ismeretlen, most 
közlésre kerülő válaszlevélből megismerhetjük Bánffy állásfoglalá-
sát a kérdéses ügyben. 

A harmadik levél7 ugyan közvetlenül nem sorolható Wesselényi 
színházi levelezéséhez, de ún. „háttérlevélként" jól megvilágítja 
Wesselényi intencióit — nem sokkal a halála előtt — a pesti szín-
játszás ügyében. Magyarosi Tőkés János8 Teleki Lászlóhoz9 küldött 
„titkos" referádájából kiderül, hogy Wesselényi szívesen lemondana 
a pesti színház felügyeletéről, de csak akkor, ha Pest megye garantálni 
tudná a színészek zavartalan működését. 

1. Wesselényi Miklós és Fekete Ferenc levele Széchényi 
Ferenchez 

(1802— 
(d.n,1803.k.) 

Nagy Méltóságú Groff és Belső Titok Tanáts Ur! 
Nemes Hazánk, Anyai Nyelvünknek gyarapodásáról, 

Nemzeti Characterünknek fenn-maradásárol Anyai modon 
gondoskodni kívánván, mind kettőnek előmenetelére, 's 
történhető veszedelmének elhárítására helyesen egy alkal-
matosabb ezközt nem talált edgy jo Nemzeti Jádzo-Szinnek 

6 A levél lelőhelye: Országos Levéltár. Erdélyi Guberniumi levél-
tár. F. 39. Iktatlan iratok. 3. cs. 

6 Id. Wesselényi Miklós színházi levelezése. I. kiadás. 138. A Bánflfy-
hoz írott Wesselényi-levél itt olvasható. 

7 MTA Kt. M. írod. Lev. 4r. 12/61. 
8 Magyarosi Tőkés János ifj. Wesselényi Miklós nevelője volt, aki 

éppen hosszú külföldi tanulmányútjáról tért haza. 
9 Teleki László (1764—1821) író, költő, id. Wesselényi Miklós 

unokahúgát, Wesselényi Máriát vette feleségül. 
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fel-állitásánál, 's ugyan azért annak alkalmatosabb, 's jobb 
móddal lejendö fenntartása végett maga kebeléből egy 
néhányakot ki rendelni jónak találta, a'kinek, Jádzo-Szinünk 
Állapottyának, költségeinek meg határozása, 's az elö 
adandó Daraboknak ügyben vétele kötelességében áljon. 

Mü ditsekedhetünk Nemes Hazánknak ezen hozzánk való 
bizodalmával, melyei leg nagyobb Kintsét, édes Anyai Nyel-
vünket elö mozdito 's pallérozo legg hathatósabb ezköze 
folytatásának gondviselésével meghinni érdemesített: tehet-
ségünk szerént ezen Nemes Czélnak elö-mozditására tett 
fáradozásainknak méltó jutalmát is vettük, a'midőn edgy 
néhány Esztendőktől fogva Jádzo-Szinünk minden Hazafiak-
nak elégedésére, 's Idegenek bámulására szemlátomást 
tökélletesitette magát. 

Nem hibázik már most annak egész állandó lábra való 
állítására egyébb; hanem egy alkalmatos Jádzo-helynek 
építése, az eddig valónak mind kitsinsége nagyobb jövedel-
münket gátolván, mind pedig Esztendei súlyos Bére annak 
nagy részét meg emésztvén. Mely hasznos Intézetünknek 
végben hajtására több érdemes Hazánkfiai igaz Hazafiúi 
indulatoktol viseltetvén, tehettségekhez képest lehető Segitt-
ségeket ajánlották, 's adták is. 

Tudva lévöbb előttünk Excellentiádnak bölts által látása, 
mint sem meg bizonyításával alkalmatlankodnánk annak, 
mely elkerülhetetlen ezköz légyen Anyai Nyelvünk gyarapo-
dására edgy Nemzeti Jádzo-Szinnek fenn tartása; mely 
gyalázatunkra szolgályon az, hogy a'midön a' pallérozatla-
nabb Európai Országok, 's Nemzetekis tulajdon Nyelveken 
költ Játékokkal gyönyörködtetik Fiait, akkor mi egyedül 
légyünk ezen öröm, 's ditsöségtöl meg fosztatva. 

De még sokkal esméretesebb nállunk Excellentiádnak 
Nemzetünk 's édes Anyai Nyelvünkhez viseltető Szereteté-
nek tett nagy Próbáji, melyek egész Nemzetünk ki terjedt 
Honnyaiban örökös Nevet szerzettek Excellentiádnak, hogy 
sem kételkedhetnénk abban, hogy egy ilyen legg főbb ezköz-
nek elö mozdításából segitö karjait meg vonhassa. 
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Ditsöiteni fogjuk müis egy Anyai Nyelvünk' nagy Jol-
tévöjének emlékezetét és Nemzeti Jádzo Színünk Képében 
fogyhatatlan háládatosságot ígérvén, maradtunk 
Excellentiádnak 

alázatos Szolgái 
B. Wesselényi Miklós 
Fekete Ferentz 

2. Bánffy György válaszlevele Wesselényi Miklósnak 

Wesselényi Miklósnak 
Igen is ugy vagyon, hogy а К [irályi] Gubernium közben 

jövetelével meg határoztatott, hogy azon napokban, mellye-
ken a ' közelebbről épült Kolosvár Várossá Bál Házának 
maszkarás Bálok tartatnak, más közönséges helyeken Bálok 
ne adattassanak; mely a végre is szükséges volt, ne hogy 
azon több rendbeli Bálok, mellyek egy napon adattatnak az 
ide való Publicum környülállásához képest, magoknak költ-
sönös kárt és, a' Bál adóknak romlást okozzanak. 

Minthogy pedig a Maskarás Bálok minden héten tsak 
háromszor tartatni fognak, úgymint vasárnap, kedden és 
tsütörtökön, tehát a ' Magyar Jádzo Szin számára még há-
rom napok, tudni illik hétfő, szereda, és szombat fennmarad-
nak, mellyekben ha hasznosnak véli maszkara nélkül való 
közönséges Bálokat adhat és ily modon ugy gondolom, hogy 
senkinek méltó panaszra való ok nem szolgáltaték. 

A'mi pedig a Bál Háznak ki hirdetett veszedelmes voltát 
illeti, ez már oly gyakron, és hitelesen meg visgáltatott, hogy 
annak telyes bátorságában akár ki is minden kételkedés 
nélkül bizhatik. 

Mellyet a' Méltóságos Báró Urnák ezen lefolyo Hónap 
27dikén hozzám intézett Levelére válaszolni kívántam, egy-
szersmind igaz atyafiságos indulattal maradtam 

Claud(ipoli) die 31.mo Xbris '807. 
Bánffy György 
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3. Magyarosi Tőkés János levele Teleki Lászlóhoz 

'Sibo 1809. Januarius 11 én. 
Nagyméltóságú R[omai] Sz[éki] Birodalom béli Groff 
Kamarás és Tabulae Báró Hazánk fényes oszlopa 
Nagy lelkű Patrónus Uram! 
Szerentsésen meg érkeztem Istennek hála Hazám Szent 

Földére, kivánt hellyemre. Egésségbe való szerentsém tisz-
telni a Méltoságos Bárót és Bárónét kedves Miklosommal. 
Őröm könnyűim hullának érette, hogy az Egek illy kegyesek 
valának 's illy egésségben meg tartották nagy lelkű Maecená-
somat. — Nagyságodnak ajándékait 's munkáját mellyel 
törekedik Hazánk 's nyelvűnk boldogittásán, annak fel 
emelkedésén, a hibáknak orvoslásán, mellyek mig el nem 
hárittatnak, nagy Nemzet nem lehetünk, 's a' pallérozott 
Nemzetekkel sem pararellizáltathatunk. 

Háládatosságra lelkesítette mindnyájunkat 's kevélyekké 
tőn a ' Groff Teleki László névvel. Boldog tőrekedés! Hazánk-
nak Istene! melly fénnyel ketsegteted nemzetünket midőn illy 
Férfiakat támasztasz Hazánk Nagyjai közül — ezt mondok. 
Ditsö Nemzetünknek nagy része előtt tiszteletbe van, nagy 
és betses Wesselényink neve is, nem tsak azon férfiakért, 
kiket ezen Ház adott vala Hazánknak, 's jo Fejedelmeinknek, 
hanem azért is, hogy Wesselényi Miklós nem kis ok vala 
néhány időktől fogva arra, hogy Nemzetünk meg tartotta 
nyelvét tisztán, maga kőzött, sőt pallérozta, ki terjesztette, 
's erköltseit formálta — Mert mit tehet egy erkőlts: Theat-
rum égy Nemzetre? Századok történeteinek könyvében 
letörölhetetlen betűkkel vágynák fel jegyeztetve. A' Nagyság-
tok Nevét a' jol gondolkozo késő Maradék sem fogja soha 
is elfelejteni, — Örvendett a' Báró ő Nagysága hogy Pest 
V(ár) Megye törekedik a' Nemzeti Jádzo Társaság Pesten 
jo móddal való fenn tartásáról — elő beszéllettem ő Nagysá-
gának melly készséggel van a' pesti publicum — meg mon-
dottam hogy Commissiot is rendelt immár ki a Nemes 
V(ár)megye, melly a ' jo rendről gondoskodnék. Mind ezek 
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ő Nagyságának felette tetszettenek. — Jónak gondoltam 
meg mondani a' Nagyságod izenetét is, 's igyekeztem meg 
mutatni ő Nagyságának a' Nagyságod vélekedése szerént, 
hogy a' Commissio nem lehetne ő Nagysága alatt, ezt nem 
a' leg jobb neven láttattatott venni, ezt felelvén réája: 
— Tudja Tőkés Uram, hogy én elsőséget nem kivánok, mert 
Erdélybe is Commissiok vágynák, mellyeknek G. Teleki 
Mihálly,10, G. Teleky Joseff11 és több más nagy urak tagjai, 
én azoktolis tsak edjet értést kivánok. — Ugy veszem mind-
azon által észre, hogy ő Nagysága a' Theatristákat által 
engedi, de ugy hogy a' V[ár] Megye áljon jot ő Nagyságának 
érette, hogy nem fogja engedni, hogy a' Társaság el oszoljon 
és olly gondoskodással lészen réá, hogy hibákat ne tegyen, 
melly annak eloszlását siettetné, mivel a' mind azt Nagysá-
god bőltsen tudhatja ezen Társaságról ő Nagyságának az 
Országnak kell számadolni, mivel annak fenn tartását a' 
Diaeta bizta ő Nagyságára. Pest V[ár] Megye olly Hazafiúi 
tűzzel 's nemes lelkűséggel bir, hogy ezt bizonyoson meg is 
fogja tenni. Miklosom kezeit Nagyságotoknak alázatoson 
tsokolja, az ifjú Grofokat öleli és tsokolja. — A' Báró б 
Nagyságok ezen Levélről semmit sem tudván, nem is Írhatom 
tiszteleteket. Magamat mélly tisztelettel Gratiájában ajálván 
vagyok, 
Nagy méltóságú G. Tabulae Báró Ur Nagyságodat, alázatos 
Szolgája 

Magyarosi Tőkés János 

Közli: ENYEDI SÁNDOR 

10 Teleki Mihály ( ? - 1826) Teleki Lajos és Bethlen Kata fia, Maros-
szék fő királybírája. 

11 Teleki József ( 1 7 7 7 - 1817) a koronaőr Teleki József fia, a kolozs-
vári színházi bizottságnak egy időben tagja. 


