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Voltaire drámaköltészete és a magyarországi 
iskolai színjátszás 

A magyarországi felvilágosodás történetében jól ismert az a szerep, melyet 
annak első szakaszában Voltaire eszméi játszottak. A szakirodalomban nem 
kevés írás szól arról a hatásról is, mely éppen Voltaire drámaköltészetének 
széles körú elterjedtsége folytán szolgálta a haladás eszméinek megis-
merését.1 A jelenség kezdetben idegen nyelven elsősorban a mágnások, arisz-
tokraták, a tehetősebb művelt nemesek és értelmiségiek körében figyelhető 
meg. A XVIII. század utolsó két évtizedében ezeknek a műveknek a népsze-
rűségét a polgárok, a polgárosodó nemesség körében a magyar nyelvű drá-
mafordítások és azoknak a műkedvelő és hivatásos színjátszóktól bemutatott 
előadásai is szolgálták. 

Voltaire drámaköltészetének Magyarországon való elterjedését a magyar-
országi felvilágosodás első szakaszára, az 1770-es évek tájától a század-
fordulóig tartó időszakra teszik. Voltaire első magyarra fordított drámája, 
Zechenter Antal műve, Geklen Adelaida címen 1776-ban látott nyomtatásban 
napvilágot. A század végéig Voltaire kilenc drámájának magyar átültetése je-
lent meg nyomtatásban, és ebből hat tragédiájának tíz előadásáról tudunk. 

Ezenfelül azonban létezik még egy Voltaire-tragédia magyar fordítása, me-
lyet eddig nem tartottak számon, s mind ez ideig csak kéziratban olvasható. 
Valószínű azonban, hogy ez a fordítás nem is a korai magyar felvilágosodás 
terméke, hanem gyökerei korábbra nyúlnak vissza, a Voltaire-drámák iskolai 
színpadon bemutatott előadásainak egyik érdekes dokumentuma. 

Arról, hogy Voltaire tragédiái iskolajátékként a jezsuitáknál már jóval a fel-
világosodás előtt eljutottak hazánkba, a szakirodalom a legutóbbi időkig alig 
vett tudomást. Alszeghy Zsoltné Tési Edit hívta föl a figyelmet 1979-ben, 
hogy „Voltaire már a XVII. század közepén ott kopogtatott a magyar iskolai 
színpadra vezető úton".2 A XVIII. század közepe táján latin fordításban Vol-
taire-drámák kerültek kézírásos jezsuita drámagyűjteményekbe, melyek az 
iskolák színjátszó repertoárjait alkották. Ezekből választották ki a színjátékok 
rendezői az előadandó darabokat. 

Alszeghyné dolgozatában két latin nyelvű drámafordítást azonosított Vol-
taire két tragédiájával. Közülük az egyik szerző és a latinra fordító személy 
nevének említése nélkül a Bartakovics-gyűjteménybe3 bemásolt Mors Caesa-
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ris volt, amelyet a La Mort de César című Voltaire-drámával azonosított. A kéz-
irat nem szól róla, hogy a gyűjtemény több más darabjához hasonlóan Ma-
gyarországon valahol színre vitték volna a tragédiát. 

A jezsuita iskolai színjátszások forráskiadásában Staud Géza az 1734-ben 
Nagyszombatban bemutatott Caesar Cassio et Bruto Authoribus caesus c ímű 
előadás forrásaként a Bartakovics-gyűjtemény latin nyelvű darabjában jelöl-
te meg az előadás szövegét.4 

Alszeghyné még nem ismerhette Staud forráskiadványának azonosítását, 
de Takács József könyvéből tudott az 1734-es nagyszombati előadásról. Túl-
ságosan korainak vélte azonban a dátumot a tragédia Magyarországra kerü-
léséhez, bár a francia eredetinek az 1730-1734 közti keletkezéséről szóló hi-
potézist elfogadhatónak tartotta, és lehetségesnek vélte a drámának a Barta-
kovics-gyűjteménybe másolása (1749-1750) idejét megelőző magyarországi 
felbukkanását.5 

Egy másik jezsuita drámagyűjtemény a szerző nevének említése nélkül, de 
a jezsuita fordító névmonogramjával (M. H.) Catilina vei Roma servata címmel 
tartalmazza Voltaire-nek a Rome sauvée ou Catalinia című tragédiájának latin 
fordítását, 1760-at jelölve meg a másolás időpontjául.6 A kéziratban egy ceru-
zával írt megjegyzés arról tudósít, hogy ebben az évben a tragédiát valahol 
előadták. („In scenam da tum anno 1760 in quo opere et mulier partes agit.") 
Ez az első - és ez ideig egyetlen - korabeli adat arra vonatkozóan, hogy a je-
zsuiták Voltaire-tragédiát játszottak. 

Mint a fenti két tragédiánál láttuk, azokban az esetekben is, amelyekről az 
alábbiakban szólunk, a bemutatott daraboknak a Voltaire tragédiáival való 
azonosítását többé-kevésbé bizonytalanná teszi, hogy a források megváltoz-
tatják a játszott drámák címét. Az iskolai előadások szövege pedig ismeretlen 
lévén, lehetetlen a szövegvizsgálat, az összevetés. 

Ezért fontos a Liszics-gyűjteményben megőrzött, Magyarországon kétség-
kívül előadott Voltaire-dráma. Lehetővé válik a bemutatott szövegnek az ere-
detivel való összevetése, ami például szolgálhat más Voltaire-drámák eseté-
ben. Feltételezhető, hogy egyéb fordításokban, előadásokban hasonlóan jár-
tak el, úgy, mint azt a Catilina vei Roma servatabarx tették. 

Alszeghyné a Catilina magyar átültetésének vizsgálatakor megállapította, 
hogy ez iskolai előadás elvárásainak megfelelő változtatásokkal jött létre. 
A fordító - M. H 7 - rövidített az eredeti szövegen.8 Csökkentette a megszó-
lalók számát. Nála kevesebb a szerelmi motiváció. Nyersebben, keményeb-
ben beszélteti Catilinát. Az iskolai színjátszás jellegének megfelelően bővít a 
szövegen.9 

Staud Géza a jezsuita iskolajátékok forráskiadásában a Liszics-gyűjte-
ményben található Voltaire-tragédiával azonosítja az 1750. esztendő évzáró-
ján Nagyszombatban előadott Catilina proditus című darabot.10 A téma hason-
lósága indokolhatja eljárását. Nem zárható ki, hogy valóban Voltaire drámá-
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ját adták elő. Az 1760-ban lemásolt szöveg létezhetett már tíz esztendővel ko-
rábban is. Hogy Staud más címen említi a feltételezhető Voltaire-drámát, az-
zal is magyarázhatjuk, hogy a kiadvány szerzője az előadások címét mindig 
következetesen a História domusokból, a Litterae Annualékból vette át, és 
amint láttuk, ezek nem egyeznek a szerzői címmel. 

Az 1750. évi Catilina-előadásnak nem maradt ránk a szövege, nincs prog-
ramja. Alszeghyné „jelenlegi ismereteink szerint a két darab közvetlen kap-
csolatát" nem feltételezi. 

Nagyon valószínű, hogy a Nagyszombatban 1746-ban a Rethorika osztály-
tól év végén bemutatott Orestes11 azonos a hasonló című Voltaire-tragédiával. 
A tragédiát minden bizonnyal latinul adták elő. Szövege a mai napig sem ke-
rült elő. Minden valószínűség szerint azonban ennek magyar átültetése ránk 
maradt a tragédiának 1796-ban Péchi Ferenc birtokában lévő magyar nyelvű 
fordításában, mely mind ez ideig kiadatlan és ismeretlen a szakirodalomban. 
Létezéséről 1989 óta tudunk, amikor a cím nélküli, kézírásos szövegéről szó 
esett a protestáns iskoladrámák kiadásában.12 A kötet sajtó alá rendezője a 
darabot nem tartotta iskoladrámának, ezért szövegét nem közölte. Az utóbbi 
évek kutatásai révén Kerényi Ferenc drámatörténész segítségével sikerült 
rátalálnunk az Oresfes-fordítás szövegének eredetijére.13 így lehetségessé vált 
az eredeti francia tragédia szövegének összevetése a magyar fordítással. 

Ebből az tűnik ki, hogy a magyar átültetés nem a francia eredetiből történt 
és nem a magyarországi felvilágosodás első szakaszában került rá sor, Vol-
taire drámaköltészetének akkori felvirágzása éveiben, amikor sorra jelentek 
meg a Voltaire-tragédiák fordításai, adaptációi. 

A kézirat 1796-os évszáma nem a fordítás időpontját jelöli, csupán azt, 
hogy ekkor a kézirat Péchi Ferenc tulajdonában volt. 

Feltételezésünk szerint a magyar átültetés ennél korábban történt, egy régi 
előadásra (1746?) készült latin fordítás alapján. A tragédia magán viseli 
ugyanazokat a jeleket, amelyeket a Catilina előadásában láttunk. 

Voltaire a tragédia témáját az Orestes - vagy az Elektra, Agamemnon, 
Klitemnestra - személyéhez fűződő antik hagyományból merítette. Egistus 
és Klitemnestra már tizenöt éve bitorolja a megölt Agamemnon trónját. 
Bilincsbe verve, rabszolgaként tartja a gyilkosok ellen szüntelenül izgató, 
bosszúállásra készülő Elektrát, aki egyre várja testvérének, Orestesnek haza-
tértét. A bosszúállást az istenek intézik, s bár Orestes megszegi parancsukat 
(tilalmuk ellenére felfedi magát Elektra előtt), segítik őt a gyilkosság megtor-
lásában. Az Egistustól halálra ítélt, már a vesztőhelyre hurcolt Orestesnek 
megadják a lehetőséget, hogy leszámoljon a zsarnok királlyal, de a tragédiá-
ban megbánást mutató Klitemnestrával is. 

Az Orestes tragédiára jellemző többek között a kegyetlenségek halmazata. 
Bizonyára azért, hogy ezen csökkentsen, hogy a drámát az iskolai színját-
szásra alkalmasabbá tegye, a darabot átültető ismeretlen személy megváltoz-
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tatta, szelídebbé tette az előadás befejezését. Az atyja meggyilkolását meg-
bosszuló Orestes nem ontja ki anyja vérét, nem lesz anyagyilkossá.14 

Ez a jelentős változtatás lényegében nem meglepő a nézők számára. 
Klitemnestrának férje távollétében folytatott bűnös viszonya, majd Aga-

memnon meggyilkolásában való tevékeny részvétele, a kegyetlen Egistus-
szal éveken át együttes uralkodása talán még Egistusnál is inkább megokol-
ná a halált. A házasságuk kötésének tizenötödik évfordulója megünneplésé-
re szánt játékban azonban egy más Klitemnestrával találkozunk. Több ízben 
tanújelét adja, hogy gyötrődik bűnei miatt. 

. . .Szünete nintsen gyöt re lmemnek, 
Ah, gyi lkos és parázna indula tok között 
Lett házasság , benned lelkem megütközöt t . 
A még vak Egystus, hogy boldog, azt hiszi, 
Ünnepi p o m p á j á t bá torságban viszi, 
Nekem m i n d e n ízem tele félelemmel. 
Rémítő lá tomás először mos t hatja 
Szívem. Fájdalmimat szám ki ne mondha t tya . . . (III/4.) 

Boldogtalan, kín lett élete. Szenved Elektra panaszaitól. Fél görög jobbá-
gyaitól. Retteg, ha fia nevét hallja. De felháborítja Egistusnak fia életét kioltó 
gyilkos terve. Bár ellenszegülése mindig sikertelennek bizonyul, újra meg új-
ra megpróbálja, hogy cselekedeteivel, gonosz terveivel szembeszálljon. 

Ismételten megpróbálkozik, hogy Elektrával „kiegyezzen", megbékéljen. 
Hiszen - mint mondja - mindig „törődött" vele, azaz szánta szenvedését. 
Egistus hitveseként azonban nem teljesítheti Elektra kemény kívánságait. Vé-
gül mégis egymásra találnak Orestes halálos veszedelmében. 

Klitemnestrának gyermekei iránt érzett szánalma, bűnös múltjának báná-
sa, Egistus gonoszságainak elítélése, háborgó lelkének kínjai, szenvedése 
részvétet keltenek iránta lányaiban (sőt Orestesben is). Mintha megbocsáta-
nának neki. így Voltaire-rel szemben elfogadható a kéziratos dráma Kli-
temnestra életben hagyásával. Humánusabb a befejezés, mint Voltaire tragé-
diájában. 

A bosszúállás mérséklésében tapasztalható könyörületesség, a pogány ke-
gyetlenséggel szemben keresztény megoldás egy feltételezett iskolai előadás-
ban sokkal inkább szolgálta a tanulóifjúság erkölcsi nevelését. Ilyen célú ne-
velő törekvés jeleit több helyen megtaláljuk a fordítónak a szövegben észlel-
hető kisebb-nagyobb módosításaiban. 

A pogány mitológiában az emberek sorsát az istenek döntik el, ők intézik 
cselekedeteiket, amint ezt Orestes esetében láthatjuk. A fordító azonban az 
istenek helyett nemegyszer az egy ISTEN nevével él, többször ő segít, ő irá-
nyít. 
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AII. felvonás 5. jelenetében Elektra nővére Orestesnek az atyja sírjánál be-
mutatott áldozatáról így beszél nénjének: 

Láttam tömjénezni azt és szentel t vizekkel 
Öntözn i s az Égnek á ldozni ezekkel. 

A tömjénnel, szentelt vízzel történő áldozat a katolikus egyház szertartá-
saiban szokásos. Vajon nem arra mutat-e ez, hogy Voltaire tragédiáját katoli-
kus személy, talán éppen egy jezsuita fordította le? 

Véleményünk szerint a pogány téma elkeresztényesítését mutatják az 
előbb említettek. Még inkább ezt látszanak igazolni а Ш. felvonás szerkezeti 
és tartalmi változtatásai. Ebben a felvonásban nyolc helyett hat jelenet tartal-
mazza a cselekményt. Elmaradt az eredeti darab első jelenete, melyben az 
atyja sírkamrájában tartózkodó Orestes egy „észvesztő" mitikus jelenet tanú-
ja. Klitemnestra jött a templomba, hogy az istenek bocsánatát kérje. De nem 
nyert meghallgatást. Hirtelen megnyílt a föld, és a szakadékból a „pokol lá-
nyai": a fúriák jöttek elő fáklyákkal, kígyókkal, rémséges ordítással, szörnyű 
félelmet keltve. A rémült asszony reszketve menekült előlük ki a templom-
ból. De a jelenet rémületet keltett Orestesben is. 

Ehelyett a kéziratos változatban a Voltaire tragédiájának második és har-
madik scenája összevonásaként szerkesztett első jelenetben az Egistusra vá-
ró bosszúállás módjáról folyik a szó (Orestes csak éppen megemlíti a sírkam-
rában tett látogatását). A nyomtatott francia és a kéziratos magyar szöveg a 
negyedik, illetőleg a második jelenettől aztán újra azonos módon folytatódik. 

Mindezekből a változtatásokból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy 
a magyar szöveg Voltaire tragédiájának iskolai előadásra szánt változata, 
történelmi iskolai színjáték, és nem a felvilágosodás eszméit népszerűsítő 
dráma. 

A jezsuita iskolákban a XVIII. század közepén és utána is igen kedveltek 
voltak a történelmi témák, ilyenek szerepeltek legtöbbször az iskolai szín-
padokon. Aránylag ritka volt az antik görög mitológiai hősökről szóló elő-
adás. Az Orestes-téma azonban feltűnően sűrűn szerepel a jezsuiták színját-
szásában. 1761-ben és 1762-ben Budán, 1771-ben Sopronban a principisták, 
1766-ban Szakolcán a principisták és parvisták adtak elő „Orestes" címmel 
színjátékot. Bizonyára nem Voltaire drámáját, legalábbis nem a „hiteles" Vol-
taire-tragédia szövegét vitték színre, minthogy annak bemutatása komoly 
teljesítményt kívánt, amilyent kezdő diákoktól nehéz elvárnunk. 

Talán a Syntaxis és Grammatica osztályoktól 1761-ben Székesfehérvárott 
előadott Orestes et Pi/ladesről gondolhatjuk, hogy Voltaire tragédiájával azo-
nos, vagy ahhoz közel álló előadás volt. Bizonyára latin nyelven az év végén 
mutatták be „magna cum audientium approbatione".15 
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A kéziratban a magyar szöveg az elején formailag nem mutatja a színját-
szásra szánt alkotás külső jeleit. Olvasásra készült másolatra vall. Nincs pro-
lógus, epilógus, a I—II. felvonásban nem találunk rendezői utasításokat. Ezek 
azonban megjelennek a III. felvonásban. Kezdetben csekély számban, később 
egyre bővebben. Köztük találunk olyanokat is, amelyek nincsenek meg Vol-
taire munkájában. Ez arra mutat, hogy a magyarra átültető személy megvál-
toztatta eredeti szándékát, az előbb olvasásra szánt fordítást színpadon be-
mutatható drámaként kezelte, nyilván az előtte lévő latin forrás mintájára. 

Az eddig említett Voltaire-drámákat kizárólag jezsuita iskolákban játszot-
ták. A másik, igen gazdag iskolajátszást folytató tanítórend tagjai, a piaristák 
nem vittek színre Voltaire-drámákat. Kivételt csak a Lengyelországnak elzá-
logosított Podolin tanárai jelentettek, ők lengyelül Voltaire két tragédiáját is 
előadták: a Merope (Meropa) és az Alzire ou les Américains (Alzyra) címűt.16 

Iskolajátékként a protestáns felekezetek tanintézményeiben nem találko-
zunk Voltaire-tragédiák előadásával. 1792. június 29-én ugyan az Enyedi Re-
formátus Kollégium diákjai előadták „Volternek Brutus nevű játékját" isme-
retlen személy magyar fordításában. De ezt már alig tekinthetjük iskolajáték-
nak. Az előadásnak inkább politikai jellege volt, mint iskolai. Bemutatói 
ugyan nagydiákok. Vagy inkább műkedvelő színészek? Közülük hamarosan 
többen a kolozsvári színház hivatásos színjátszói lettek.17 

Bár a Voltaire-drámák iskolai színjátékként való előadására vonatkozó ada-
tok száma aránylag nem nagy, annyi megállapítható, hogy Voltaire tragédiái-
nak magyarországi sikeréről a legrégebbi feljegyzés nem a Károlyi Antaltól 
1755-ből származó híradás.18 

Voltaire drámáinak magyarországi megismerése két fázisban, két úton tör-
tént. Már a magyarországi felvilágosodás korai szakaszát jóval megelőzve a 
jezsuita színjátszás révén eljutott hozzák néhány tragédiája. Eszmeileg építő 
alkotásokat láttak bennük, szellemileg megfelelt nevelői céljaiknak, tartalmi-
lag kielégítették növekvő történelmi érdeklődésüket. Az iskolai színjátékok 
jellegének megfelelő kisebb-nagyobb változtatásokkal latinra ültették át őket, 
és némelyiket szöveggyűjteményeikbe be is másolták. Ebben az időben a 
szerző személyének ismerete nem volt jelentős. A másolók talán nem is tud-
ták a szöveg eredetét. Az előadásokat számon tartó források meg általában a 
puszta címeket tartalmazzák, ami nem elég a bemutatott darabok azonosítá-
sához. Ezért nem ismerjük sok ezer iskolajátékunk forrását és ezért kell érté-
kelnünk az ezt feltáró törekvéseket. 

1 PENKE Olga, Voltaire tragédiái Magyaror-
szágon a XVI11. században, FK, 1985, 107-129. 
A tanulmány nemcsak ismerteti és méltatja 
Voltaire drámaköltészetét; rendezi és értékeli 
a kilenc addig ismert magyar fordítást, az ere-

deti drámákhoz való viszonyulásukat, elő-
adásuk idejét, helyét. Jelzi Voltaire-ről a ma-
gyar felvilágosodással kapcsolatos fontosabb 
szakirodalmat is. 

4 1 



VARGA IMRE 

2 ALSZEGHY Zsoltné, Voltaire egykorú 
magyarországi színpadon, ItK, 1979, 571-577. 

3 OSZK Quart. Lat. 693.1. 43a-54b. 
4 STAUD Géza, A magyarországi jezsuita is-

kolai színjátszások forrásai, Bp., I—III, 1984-1988. 
(1.167.) 

5 ALSZEGHYNÉ, i. т., 572-573. 
6 Alszeghyné Liszics-gyűjteménynek ne-

vezi, lelőhelye az OSZK Quart. Lat. 2565. Uo., 
38-39. 

7 Alszeghyné a betűrövidítésből követ-
keztetve Horváth Mihályban (1728-1810) véli 
megtalálni a fordító személyét. 

8 Például a IV / l -ben 122 sor helyett 29; 
IV/4-ben 120 helyett 11 sorban vonja össze a 
szöveget. 

9 Alszeghyné ezért inkább adaptációnak 
tartja a fordítást. 

10 STAUD, I, 194. 
11 STAUD, 1,183. 
12 Protestáns iskoladrámák, I—II, Bp., 1989, 

Sajtó alá rend. VARGA Imre, II, 1466. A kéz-
irat lelőhelye a kolozsvári Egyetemi Könyv-

tár. Szövege olvasható a MTAKK mikrofilm-
tárának 184/11. jelzésű filmjén. 

13 Segítéséért itt mondunk hálás köszöne-
tet. 

14 így feleslegessé válik a felvonás utolsó 
jelenete, melyben Voltaire-nél Orestes az 
anyagyilkosság miatt rá váró bűnhődéséről 
esik szó. 

15 STAUD, III, 1988, 121. Vö. még KILIÁN 
István, Iskolai színjátszás Székesfehérvárott a 18. 
században, in Fejér m. Tört. Évkönyve, X, 1976, 
256. 

16 KILIÁN István, A magyarországi piarista 
iskolai színjátszás forrásai és irodalma 1799-ig, 
Bp., 1994, 65-67. 

17 VARGA Imre, A magyarországi protestáns 
színjátszás forrásai és irodalma, Bp., 1985, 
467-468. Vö. PENKE, /. т . , 125-127. 

18 VÖRÖS Imre, A Károlyi család és a korai 
felvilágosodás. Adatok Voltaire magyarországi ha-
tásának kezdeteihez, ItK, 1977, 200.; PENKE, 
i. т . , 112. 

4 2 


