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 Shakespeare drám ák ko rai mag yar for dí tás a it 
a szí nház- és iro dal om tör tén et min de zidá ig 
meg le he tô sen el ha nya golta. En nek nyil ván az 

a szem lé let volt az oka, amely nek ér telmé ben, mint 
azt Solt An dor egy tan ul má nyáb an meg fo gal mazta, 
ez ek a drá mák „torz né met színpadi átd ol go zá sok 
ny o mán ké szült for dítá sok ban és gy ar ló ’ma gya ro -
sít á sok’ formájában ker ül tek színre...”.1 Ez a meg ál -
la pí tás nem nél külö zi ugyan az iga zságot, de sem -
mi kép pen sem ne vez he tô ár nyalt, bôv eb ben in do -
kolt vé le ményn ek. Már pe dig épp en egy szé le sebb 
ala pozá sú, a for dít á sok ke let ke zé sé nek viszo nya it is 
tisz tá zó ku ta tás ve zet het csak a kor szak szel  le mi éle -
té  nek hi te les ebb be mu ta tá sá hoz. Er re nyílt al ka lom, 
amikor Kiss Zsuzs án na kan di dá tu si ér te kez és ke re -
té ben ism er tet te A Le ar ki rály ma gyar for dí tá sa in ak 
szö veg- és szín pad tör té ne ti vizs gá lata (Bu dap est, 1997) 
cí men azt a ko rai, 1811-ben ke let keze tt for dí tást is, 
amelynek lé te zé sérôl ugyan tud tak, így péld á ul a ha -
zai Shak es pe a re-elô adások ról ké szült ala pos munká -
já ban Ba yer Jó zsef is meg em lí tet te,2 lát ni azon ban 
azon a ku ta tón kí vül (s ez va ló szí nû leg Re xa Dez sô 
volt), aki a kézi ra tos pél dányt az Or szág os Szé ché -
nyi Könyvtár gyûj te mé nyé ben el he lyez te, és amely -
nek Szín ház tör té neti Osz tá lyán MM 2315 szám alatt 
ta lá lha tó meg, az újabb idôk ben csak a disszer táns 
lá t ta. Ezál tal a fi gye lem óha tat la nul azok ra a kö -
rülmé nyek re te re lô dött, amely ek kö zött a for dí tás 
kés zült. Az er re vo natk o zó tá jé ko zó dás azért né l kü -
löz he tet len, mert csak így kap ha tunk pon to sabb ké -
pet a kor szak szín  há zi éle té rôl, il le tôl eg tiszt áz hat -
juk a for dí tás kö rül ki a la kult fél re ért é se ket. Ezút tal 
a szín ház tör téne ti hát tér meg raj zo lá sát tûz tük ki cé -
lul, s nem a szö veg nyel vi–esz té ti kai–po é tik ai elem -
zé sét. Azt majd egy re mél he tô leg elôbb-ut óbb meg -
je len te ten dô krit i kai szö veg ki adás vé gezh e ti el.  

A szób an for gó „tárgy” 
 

 fent eml í tett ké zi rat 76 szá mozo tt ol dalb ól 
áll, és ke let ke zé sé nek kö rül mé nye i re nézve is 
tar talm az né hány kö z vet len, ill et ve köz ve tett 

adalékot. Ke mény karton fe dô lapján az alá b bi ak 
lát hat ók: 

„1. Lear. és 2. Tün dér Kastély Magy ar Or szág ban.” 
Ez alatt utó lag rá írt, el mo só dott nagy betûk kel: „17 
szám”. (Való szí nû leg a „bibl i o té ka” sor száma.) 

A kö vet ke zô la pon a cím le írás és né hány fontos 
adat ol vas ható: „L eár. Hé ro si Szo mo rú Ját ék 5 Fel-
vo násba nn. Schakespeare és Schil ler után for dí totta 
S. J. Ko lós vá ron 1811 Febru a ri us ban.” Még ugyan -
ezen az ol da lon: „Ud varh ellyi Mi k ló sé”. A ké zirat 
75. ol da lán a drá ma szövegének le zá rá saként: „Vé -
ge a’ Szo moru Já tékn ak 8ik Martz. 1811.” 

A kö vet ke zô, 76., szá mo zat lan ol da lon pe dig 
fon tos tud niv a ló kat kö zöl a fordí tó:  

„NB. A’ 40ik La pon a’ Lord Kent be széd jé be a’ 
mar gó ra írt ezen sza vak: Lord Gl os ter hez, ott van 
a’ Korn val li si Hert zeg, ’s az egész do log nak mi vól -
tát meg tud ha tod, on nan si ess – Ez az ere deti Da -
rabba nints meg, ha nem a’ Fó r di tó, a’ Ko lósv á ri 
Nemz e ti Játt zó Tár sas ág’ Szem éllyek be va ló mos -
ta ni szüks é gét lát ván, a Rit ter Rol léj á ba eleg yi tet -
te ’a Lord Glos ter szólgája Rol lé ját is hogy an nál 
job ban el ját zod tat hassék ’s az 50ik la pon is ’a ver -
es kré tá val va ló ki hu zást, ’s egy kü lön ös le vél re 
irott Rol lé is mi nd ezen ok ból es ett, de a’mellye ket 
ha mi kor al kalmas sze méllyek lesz nek reá, ki hagy -
ván a ’ma ga való sá gá ba e lle het játz od ni. Azt tar -
tom, hogy a Fór di tó nak ezen sza bad sá gát nem tul -
aj do nitja se n ki hibá ul, a’ki tud ja az ide va ló Játt zó 
Színnek mos tani kör nyü lál lá sait, a’melly még csak 
most kezd láb ra ál la ni.” 
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 1 Solt An dor: A ma gyar Shak es pe a re-kép ki al a ku lá sa a fel vil á go so dás és a ro man ti ka ko rá ban. In: Sha kesp e a re-tan ul má -
nyok. Bp., 1965. 18.  

 2 Ba yer Jó zsef: Sh a kes pe are drá mái haz ánk ban. Bp., 1909. 2.., 327. 2. jegy zet. 



Az ok az in for má ciók, amelyek ezek ben a fent 
idé zett szö veg ek ben ta lál ha tók, ele gen dô ek ah hoz, 
hogy a két leg fon to sabb tisz tá zan dó kér dés re el 
lehe s sen kez deni a vá las zok meg fo gal ma zá sát. 
Vagy is: 

– mi lyen szöv eg ál lott a ford í tó rend el ke zésé re? 
– ki le he tett a fo r dí tó, az a bi zo nyos „S. J.”? 

 
„Kör nyeze t ta nul mány” 

 
i e lôtt a vá laszt meg kí sér el nénk, ér de mes meg -
is mer ked nünk azok kal a kö rülm é nyek kel, 
ame lyek kö zött ez a fo r dí tás egy ál ta lá ban 

elké szül he tett, – te hát a sz í nház tör té ne ti hát tér rel. 
A be mu tató idô pont ját Jant só Pál napl ó jegy zet ei -

ben 1811. ápri lis 4- ére teszi.3 En nek az elô adás nak 
a to vábbi részleteirôl nem tu dunk sem mit.  

Fenn ma radt azonb an egy ké sôb bi elô adás 
nyom ta tott sz í nlap ja. Esze rint 1812. ja nu ár 28-án, 
egy keddi na pon „A’ Nemz e ti Ját szó Tár saság fog 
elé-ad ni Egy nagy Hé rósi Szo mo rú Ját é kot, V. Fel-
von ás ban, ezen ne ve zet alatt: Le ár. Ír ta Schákes -
pe á ré”. A for dí tó ne ve nem szer e pel. Ra j ta van vi -
szont a sze rep lôk list á ja, amely re ké sôbb még ki 
kell tér nünk. Annyit min de nes et re már most rög -
zí te nünk kell, hogy a cím sze re pet „Vvándza” (így!) 
játs zot ta. 

A be muta tó elô adás hely szí ne kü lön fi gyel met ér -
de mel. Az együttes hely ze tét két kül sô kö rül mény 
ha tá rozta meg. Az el sô az volt, hogy 1809. ok tó -
ber 25- én meg halt az ad di gi nagy me cénás és vas -
ke zû irá nyító, bá ró Wess e lé nyi Miklós. A tár su lat 
ad digi for má já ban szét bom lott. A má sik az az in -
téz ke dés, amely 1810 jú liu sá ra erd é lyi ors zág gyû -
lést hí vott össze Kolozsvárra. Ez a té ny nem csak azt 
a reményt erô sí tet te, hogy ko moly lép é sek tör tén -
nek az ál lan dó sz í nház to vább épít é se ügyé ben, de 
azt is, hogy egy ide ig az ad digi nál nagy obb kö zön -
 ség bázi s ra le het szá mít a ni. Az el sô ben va ló ban tör -
tént in téz ke dés. A má so dik az on ban csa ló dást ho -
zott: az ural kodó 1811 aug usz tu sára már Po zsony -
ba hívott össze a mind két ha zá ra szó ló or szágggyû -
lést, a ko lozs vá ri kö zön ség te hát meg csap pant.4  

Prob le ma ti kus sá vált az elô adá sok hel yszí ne. 
1807-tôl ugyan ren delke zés re ál lt gróf Rhé dey 

László „nagyt er me”. Fe renc zi Zolt án le írá sa sze rint 
ez az on ban „mind kicsi sé ge, mind alac sony sá ga 
mia tt szín ház nak cél sze rût len volt: gal lé ria (kar zat) 
és pá holy ok nem voltak be n ne”. Ez ért két év múl -
va a gróf a ház „nagy term é vel az eme le tet egybe -
vágatván, há rom sor pá hollyal, föld szint tel és kar -
zatt al csi nos szí nhá zat csi nálta tott.”5 

Az újon nan szer ve zett ma gyar sz í ntár sul at azon -
ban még sem használ hat ta ezt a he lyisé get. Ami kor 
1810 ele jén Wánd za Mi hály színház-szer ve zé si 
szán dék kal Ko lozs vár ra érke zett, ez a te rem nem 
állt ren del ke zé sére. Rhé dey gróf bé ra ján lata ugyanis 
túl ma gas nak bi zon yult, ami nek az lett a kö vet -
kezm é nye, hogy a tul aj do nos a Johann Ger ger-fé -
le ném et társu lat tal egye zett meg. Att ól kezdve egy 
év ti ze den át a ném e te ké volt a nagy te rem. A ma -
gya rok ek kor bá ró Wes sel é nyi öz ve gyé hez for dul -
tak, aki át eng ed te szá muk ra az ún. „ló is tál lót”. Feb -
ru ár 20-án Wán dza átve t te az öz vegy tôl a még bá -
ró Wess e lé nyi ál tal szer zett „szí ni ké szü lé ke ket és 
a bibli ot hé cat” és el kezd te a szer vezke dést. 

Amint azt tár sula tá nak egyik tag ja, Rátz Sánd or 
meg ír ta, ak kor Wán dza „há rom hét alatt – oly szép 
– oly fé nyes és pom pás szín há zat ál lít elô: mely nél 
szebb még nem volt, s nem is lesz so ha a ma gyar -
nak. [...] 

Az egész szín ház ki volt fest ve belü l rôl, hol 
Vanc za [így!] úr min den ecsetv o nás sal re me kelt: 
né mely füg göny cre di tor se lyem bôl, né me lyik vé -
kony rum burg er bôl volt ké szít ve, s eze ken a festés 
bá mu la tos. A 30 pá holy Bécsbôl ho za tott – kár pitos 
mun ká val volt borí t va, az ol dal füg gö nyök kü lömb -
fé le ne héz at laszból – arany és ezüst roj tok kal, a 
Gu ber nát o ri páho ly pe dig egészen ver es bár sonnyal 
ké szít ve. Hitel fel ett való!.....pe dig igaz. –  
Kész a has on lít hat at lan kis szí nház; [...]”6 

Wán dza Mi hály (1781–1854) egyébk ént ko lozs -
vá ri di áko s ko dás után ke rült Bécsbe, festô nek ké -
szült, mû kô dött Schi ka ne der hí res szín há zá nál, a 
The a ter an der Wi en-nél. 1809-ben ha za felé ta rt -
va meg állt Pes ten s hírt vé ve a ko lozs vá ri hely zet -
rôl „azon go n do lat ra jött, hogy ô is egy trup pot ala -
pít, – s Kol os várt ál lít ja föl a Thá lia temp lomát.”7 
Mon danu nk sem kell, hogy ez a leg szi gor úb ban 
vett ma gán vál lalko zás volt. A színházat 1810. május 

M
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 3 Bayer Jó zsef: i. m. 2., 275. 
 4 Az er dé lyi or szág gyûl é sek szín ház po li ti kai vi tái (1791–1847). Bp., 1990. 242–247. 
 5 Fe renc zi Zol tán: A ko lozs vá ri szí né szet és szín ház tör tén e te. Ko lozsv ár, 1897. 231. 
 6 Rácz Sán dor: Em lékl a pok egy agg szí nész éle té bôl. Mis kolc, 1856. 18. 
 7 Rácz Sán dor: i. m. 17.  



19-én nyitották meg. Az év so rán kil enc ven hat elô -
adást tarto t tak. A m ûso ron túl nyo mó mér tékben 
sze re pel tek Kot ze bue, Scho den, Zi eg ler, We isse, 
Schrö der da rab jai, de hely ju tott mel let tük egy-egy 
Gol do ni-, Mo lière-, Schil ler-, Me tast a sio-mû nek is. 
Shake s pe a re-tôl egyed ül a Kaz inczy-fé le Ham let ke -
rült szín re.8 Az 1811-es év már rend kí vül egye net -
len volt. Alig ma radt fönn néhá ny szín lap. Mint 
eml í tet tük, nin csen meg az 1811. áp rilis 4-i elô -
adás, a Le ar ki rály el sô magy ar nyel vû be mu ta tó já -
nak szín lapja sem, amely rôl csak Jant só Pál nap ló -
jáb ól nyer hettü nk tu dom ást.9 

Mint azt a szó ban forgó ké zi ra tos Le ar-pél dány 
utol só ol da lán, az „NB”-ben ol vas hat juk, az adott 
idô pont ban a tár su lat „Szem éllyek be va ló most a ni 
szük sé gét” áll ap í tot ta meg a for dí tó, és hogy ma ga 
a ját ék szín „még csak most kezd láb ra ál la ni”. 

Kik bôl állt a tár sulat? A ko rtárs, Ká li Nagy Lá -
zár rög zít et te az egy üt tes összetételét: „1810-ben, 
19. Ma ii, ezen tag ok ál lot tak fel a ló is ko lai the at -
rum ban: 

Wá n dza Mi hály, 
If jabb Szé kely Jó zsef,  
Jancsó Pál, 
Szék ely Jó zsef és felesége Un gár An na 
Sás ka Ján os és fe lesé ge, Koro n ka Borb á ra, 
Éd er György, 
Sime ny Bor bá ra, 
Lap ka Ro zá lia, 
Ki ri csics Jo zéfa, 
Per gô Ce lesz tin,  
Tö rök Ist ván, 
Dioszegi Sá mu el,  
Per gô Jó zsef, 
Fark as Já nos,  
Rátz Sán dor, 
Ko váts Ján os, 
Pat a ki Ani kó,  
Sip os Mi hály, 
Szenkovics Lu kács, stb.”10 
Köze lebb rôl meg nézve – az ig az ga tó Wándz á -

ról már be szélt ünk – vol tak köz tük „régi” ko lozs -
vá ri ak: Sás ka Já nos, aki már az ala pítás óta tag ja 
volt a kü lön bö zô vál lal ko zás ok nak, az után gi dófal -

vi Jant só Pál, aki 1794-ben csat lak o zott az egy üttes -
hez, idôsb Szé kely Jó zsef és Si meny Bor bá ra pedig 
1803 óta ját szott a tár su latt al. Újon nan ke rült kö -
zéj ük a kés ôb bi nev e sebb mû vé szek kö zül Per gô 
Ce lesz tin, aki nek ez volt az elsô szer zô dé se, Éder 
György, aki mint tár su latv e ze tô vált ha mar o san 
ismertté, Rátz Sán dor (em lé kezé se fon tos for rása 
az er dé lyi szín mûv é szet tör tén e té nek); a ki seb bek 
kö zött Tö rök Ist ván és Far kas Já nos, ill et ve a kö -
vet ke zô évek ben so kat em le ge tett ifj. Szé kely Jó -
zsef. Le gi dô sebb ké t ség te le nül az öt ven e dik évé be 
lé pô Jant só Pál volt. A többi ek 22–27 éve sek voltak, 
és még igaz ga tój uk, Wán dza is csak a har min ca dik 
évét töl töt te be. Tudnu nk il lik, hogy a tár sada lom 
jól képzett, ér tel mi sé gi rét e gé hez tar toz tak. Már az 
1792-es „al a pí tók” is, az ún. „enye di if jak” (a Fe -
jér-test vé rek, Sá s ka János, Kontz Józ sef) a na gye -
nyedi re for má tus kol lé gi um „to gá tus” di ák jai vol -
tak, ala pos la tin nyel vû ké pzett ségg el, né met nyelv -
tu dás sal, a tan rend ben elô írt fil o zó fi ai is me re tek -
kel: „...se n kit is be nem vet tek kö zi bök ki Phi lo -
sop hiát nem vég zett, s jó há zak ból nem szár ma -
zott.”11 Felt é te lezhe tünk né mi an golt u dást is, 
hiszen az enye di kol lé gium ot a 18. szá zad elej é tôl 
fog va Pá riz Páp ai Fe renc ké ré se nyo mán és An na 
kirá ly nô fel szól í tá sá ra az an gol egy há zak ko moly 
anya gi tá mo ga tás ban rés ze sí tett ék: ak ko ri 11000 
shil lin get té ve az an gol ne m ze ti bank ba, me ly nek 
ka ma tai még 1868-ban is re n del ke zés re ál lot tak. A 
szin tén enye di di ák Bo do la Já nos, kor sza kunk ban, 
1799-ben Ley den ben ta nul ván átu ta zott Lon don -
ba az „án gol pénz” ügyé nek ép pen ak tu á lis tiszt á -
zá sá ra. Enye den egyéb ként a „re á liák” ta ní tá sa is 
ma gas szín von a lon állt: az el sô Ma gyar mi ne ra ló -
gia, Ben kô Fer enc pro fesszor mû ve 1786-ban ott 
ké szült el. Nem fö lös le ges ezek nek a té nyek nek a 
meg em lí tése, mert né mi tá jé koz ta tás sal szol gál az 
on nan ki ke rült er dél yi szí né szek fe lké szülts é gé re, 
mû velt ségi áll apo tára von at ko zó lag.12 Élü kön a bé -
csi fes tô isk o lát vég zett Wán dza Mi hállyal, az ô kö -
rük ben és szá muk ra kés zült az 1811-es év elején, 
feb ru ár és már cius kö zött a Le ar ma gyar nyelvû pél -
dá nya, az el sô e nem ben. És kö zü lük ke rült ki az 
el sô Le ar-elô adás szer ep lô gárd á ja is. 

11

 8 Enyedi Sá n dor: Az erd é lyi mag yar színjátszás kezd e tei, 1792-1821. Buk a rest, 1972. 151–156. 
 9 Enye di Sán dor: i. m. 156. 
10 Az erdé lyi ma gyar szí né szet hôs kora, 1792-1821. [1821]. Káli Na gy Lá zár vissza em lék e zé sei. B eve ze tés sel el lát ta: Dr. 

Jan csó Ele mér. Ko lozsv ár, 1942. 57. 
11 Rácz Sán dor: i. m. 17.  
12 Ko sáry Do mok os: Mû ve lô dés a 18. szá za di Ma gya ror szá gon. Bp., 1996.3 405. 



A for dí tás „ere de ti je” 
 

in den kés ôb bi vizs gá ló dás dön tô kér dé se: mi -
lyen szö veg alapján dol goz ott a fo r dí tó? A kéz -
i rat cí mlap ja „Schil ler”-t je lez. Ez nyil ván va ló 

mó don té ve dés, – ta lán k ide rül a té ve dés oka is. Sh -
a kes pe are-da rabok már 1811 elôtt is sze re  pel tek a 
ko lozs vá ri együttes mû so rán: min de nek elôtt a Ham -
let, azután az Oth el lo. A makr an cos hölgy ko ra be li vál -
to za tát Má so dik Gass ner cí men szin tén Ko lozs várt 
mut at ták be el ôször ma gyar nyel ven 1800-ban. 

Számo l nunk kell az zal is, hogy a Kár pát-me den -
cé ben ek kor már a szé les körû és rend sze res né met 
szín ját szás hír ei is el juto t tak az er dé lyi vál lalko zá -
sok hoz. Már ped ig Le art a né me tek már 1774-tôl 
kezd ve ját szot ták. A Wahr-fé le társu lat Po zsonyban 
mu tat ta be eg yik tagja, Chris toph Lud wig Seipp 
fel dol go zá sá ban (mi vel a „Deut s cher Me r kur” meg -
tá madta ezt a válto za tot, Se ipp az e lis mert és nagy -
te kin té lyû Shake s pe a re-for dí tó Wi e land hoz for dult, 
aki ôt szö veg köny vé nek ki nyom tatá sá ra bá to rít ot -
ta). Min dez négy év vel az elôtt tör tént, hogy Ham -
burg ban Friedrich Lud wig Schrö der, a ki vá ló né -
met szí nész és igaz ga tó e lké szí tet te vol na a maga 
Le ar-vál to zatát. Et tôl kezd ve Pest en és Bu dán (Bul -
la-tár su lat, 1786 – Berg op zo om, 1790 – Busch, 
1795 – Stö ger, 180l és 1811 kö zött 7 al ka lommal) 
szinte rend sze res en lát ha tó volt a Le ar, ek kor már 
a Schr ö der-fé le ver zió ban.13 

Er dély szem pont já ból azon ban kü lö nös en fon -
tos Se ipp szem é lye és tár su lata. Ô ugyan is 1783 és 
1784-ben, majd 1789-tôl 1792-ig a nagys ze be ni 
szín ház igaz ga tója vo lt, és bár mû so rát egye lôre 
még nem tárt ák föl, na gyon va ló szí nû, hogy ezek 
alatt az évek alatt a sa ját Le ar-vál toza tát is ját szot -
ta. Se ipp, saj nos, nem fog ad ta meg Wi e land ta ná -
csát, és tu domá sunk sze rint nem adta nyomtatásba 
mû vét. Ped ig nem le he tetlen, hogy az 1811-es ma -
gyar for dí tás ké szí tô je ezt a „Büh nenfa s sung”-ot (is) 
is mer te. Így a zut án a ko lozsv á ri Le ar ere deti jét ke -
res ve egyet len meg bíz ha tó forr ás ként a Schrö der-
fé le ver zi ót le het csak te kint e nünk, amely azon ban 
a ha zai ku ta tás szá mára min de zi de ig nem volt el -
érhe tô. Márp e dig enél kül nem leh et dön te ni a for -
dí tás szín von alát, jel leg ze tessé ge it ill e tô en.14 

A „torz át dol go zás ok” 
 

i e lôtt az on ban el ítél nénk a ko lozs vári fo r dí -
tót Shake s pe a re-hez va ló hûtl en sé géért (Me -
lyik hez? A szá má ra is me retl en Fo li ó hoz? A 

qu art ók va lam e lyi kéhez? A kés ôb bi col la ti ókhoz?...), 
jobb ha tudo má sul ve sszük, hogy a 17. szá zad végé -
tôl a 19. század kö ze pé ig az iro dal má rok és a szín -
há zi embe rek Angl i á ban és a kon ti nens en is riasz -
tónak, az isteni igaz ságo s ság meg csúf o lá sá nak mi -
nô sít et ték a Le ar cse lek mé nyét. A vál toz ta tás ok eb -
bôl az ab szo lút jó hi sze mû elu ta sí tás ból köv et kez -
tek. Eg yéb ként két fô válto za tot kell megkü lön böz -
tet nünk: az an go lo két, ill et ve a kon ti nens en a néme -
te két. Hogy ért sük, mir ôl is van szó, né hány konk -
ré tum mal kell meg is mer kednünk. 

1681 – Na hum Ta te ad ap tá ci ó ja. A Bo lond sz e re -
pe húz va. Le ar és Cor de lia él et ben ma rad. Ed gar, 
aki a da rab ele jé tôl kezd ve ud va rol Cor de liá nak, vé -
gül fel esé gül ve szi. Cordelia mel lé Ta te (nyil ván a 
fran cia klasszici s ta dra ma tur gia ha tá sá ra) bi zal mas 
szolg á lót áll ít, Aran te szemé lyé ben. Logi kus, hogy 
a Fran cia király alak ja ki marad a dara b ból. Ezt az 
el já rást 17l5-ben Le wis The o bald az zal iga zol ta, 
hogy „...az Erényt meg kell ju talm az ni, a bûnt meg 
kell bü n tet ni, márpedig Hal á luk kal (ti. Lear és Cor -
de lia ha lá lá val, Sz.Gy) áthá g ják ezt a Mo rált...”  

Az an gol szín pa do kon 1838-ig (!), Mac rea dy 
pro duk ció já ig, ezt a vál to za tot lát hat ta a kö zön ség. 
1742-ben Gar rick is ezt játsz ot ta! 

A kí mé let len hú zá sok pe dig jórészt az ért történ -
tek, mert a 18. szá zadi elô adá sok egyre látvá -
nyosabb, te hát ne he zeb ben kez el he tô, dísz le tek -
ben mut at ták be a mû sor da ra bokat – a vál toz á sok -
ra te hát idôt kel lett nyer ni ök.15 

Ami kor Chris toph Mar tin Wi e land 1762 és 1766 
kö zött Pope nyo mán el ké szít et te hu szon két Shakes -
pe a re-drá ma pró za for dít á sát, szintén er kölc si meg -
fon tol á sok ból, bár a szer zôt vé del mezve, ha nem is 
hagy ta ki a Bo lond szer e pét, mi nt an gol elô dei, de 
péld á ul a III. fel vo nás 3. je len e té ben egy sze rûen 
nem for dít ot ta le egy be szé dét. Ezt be is val lotta és 
tisz tes sé ges tud ós lé vén la pal ji jegy zet ben meg is 
in dok ol ta dön té sét: „A Bo lond itt oly an nyomo rú -
sá go san szó lal meg, hogy a for dí tó ké pte len volt rá -

M M
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ven ni ma gát szö vege tol má cso lá sá ra. Biz to sít hat -
juk az ol vas ót, hogy sem mit sem ve szít ve le, ha né -
ha ki ma rad nak olyan öt le tek, ame lyek nek csak az 
volt a cél ja, hogy meg ne vet tes se Ja kab kir ály ko rá -
nak csô cse lék al ja né pét.”16 

A szín házi kö zön ség hangu la ti teh er bí rá sa még 
cse ké lyebb volt, nem is bes zél ve a cenz ú rá ról. Bár -
mi lyen fur csá nak tûnik is szá munk ra, a ko rabe li íz -
lés ne mhogy nem „torz”-nak tar totta eze ket az át -
dol gozá so kat, ha nem az ered e ti nél jobbn ak, tisz -
tess é ge sebbn ek, „mo der nebb nek”. Hogy erre is 
hoz zunk egy pél dát: Ge or ge Colm an 1768-ban 
olyan ver ziót vitt szín pad ra, amely vissz aál lí tott né -
hány szö ve get Ta te-höz ké pest. Bár iszo nyo dott 
Glo u cest er meg va kí tá sá tól, még is ben ne hagyta, 
mert úgy vél te, hogy „túl szo ro san be le van szô ve 
a cse lek mény be”, a Bolo nd sze re pét azon ban sem -
m i  kép pen sem ál lí tot ta hely re, me rt at tól félt, hogy 
ezál tal „a da rab olyan mé lyen süllyed ne a 
burleszkbe, hogy a mod ern (! Sz.Gy.) szín pad nem 
vi sel né el.”17  

 
Schrö der Kön ig Le ar-je és az 1811-es ma gyar szöv eg 

 
tt az ideje, hogy tisz tázz uk a két szö veg egy -
máshoz va ló vi szo nyát. Az aláb bia kat le het, né -
mileg me gel ô le gez ve a bi zon yí tást, megá l la pí tani: 
– a ko lozs vá ri for dí tó nem tud ta, ta lán nem is 

tud hat ta, hogy az ál ta la hasz nált szö veg Schr ö der 
át dol go zá sa. 

– szer kez e té ben lé nye gében kö vet te az „ere detit”. 
– az ál ta lá nos „hû ség” mel lett azon ban né hány, 

nem is je len ték telen esetben túl lép ett ered e ti jén. 
Vagy szá munk ra is mer et len for rás ra tá masz kod ott, 
vagy ô ma ga ta lált ki olyan te át rál is moz za na to kat, 
ame lyek el tér nek a Schrö der-féle sz ö veg tôl. 

– ál ta lá ban nem szó sz e rint tol má csolta a szöve -
get. A tar talmi hû sé get igy e ke zett meg ôriz ni, he -
lyen ként, mint a Bo lond szö ve ge i nél, ve r ses for mát 
igye ke zett ki ala kí ta ni. Stíl u sa re to ri kus jel le gû, né -
ha nehé z kes, bár elég jól mond ha tó. Né hol a né -
met szö veg fél re ér té sé vel is ta lál koz hatu nk. Elem -
zé se a kriti kai ki adás fel ad a ta lesz. 

Ve gyük so r ra állí tá sa in kat. 

1. 1778-ban a kö vetk e zô cím lap pal je lent meg 
a né met szín pa di vál toz at: „Kö nig Le ar. Ein Tra uer -
s pi el in fünf Auf zü gen. Nach Sha kespe ar. Ham -
burg, ged ruckt bey J. M. Mi cha els en. 1778.”18 

Fel kell hívnu nk a fig yel met ar ra a tény re, hogy 
sem a cím la pon, sem se hol má shol a nyom ta tott 
könyvben nem sze rep el Fr. L. Schröd er ne ve! Ha te -
hát a kolo zs vá ri for dí tó ke zéb en egy ilyen pél dány 
volt, nem le het tôle rossz né ven ven ni, hogy az 
átdol go zás szer zô jé ül nem a hí res né met szí nészt 
ne vezte meg, ha nem Schil lert. Ez zel nyilván azt kí -
vánta rögzíteni, hogy nem an gol ból, ha nem né met -
bôl fordít. Az is el kép zel he tô, hogy hal lott ró la, mi -
sze rint Schil ler néh ány év vel el ôbb, 1801-ben, le -
for dí tot ta/átdo l goz ta a Mac bet het. S mi vel a ke zé -
ben lé vô pél dány nem nyújt ott se mi lyen inf or má -
ci ót, meg ma radt az is me rôs név haszn á la tá nál. Is -
me rôs vo lt a név, hi szen Sch il ler Ka bale und Li e be -
jét Fo r tély és sze re tet cí men már 1796 óta mû so rán 
tar totta a ko lozs vá ri egy üt tes.19 

2. A ma gyar ford í tás hí ven kö ve ti a Schr ö der-
át dolgo zás fel vo nás- és je le net sor rendj ét, hely szín-
meg je lö lé se it. Az öt felvonáson bel ül mind két eset -
ben az el sô fel vo nás ti zen hár om, a má so dik fe l vo -
nás ti zen egy, a har ma dik felv o nás nyolc, a ne gye -
dik felvo nás pe dig ti zen há rom „Auft ritt”-et, az az 
„Je le nés”-t tar tal maz. Az ötö dik fel vo nás nyolc je -
le nés ét azonb an az 1811-es ké zi rat ket té oszt ja, és 
egy „Utolsó Je le nés”-t ala kít ki, amely füg get len a 
Schrö der-fé le szöv eg tôl. 

3. Ez a lé pés az on ban már át ve zet ben nün ket a 
fel tû nô kü lönb sé gek te rüle té re, am e lyek vi szont to -
váb bi kö vet kez te té sek re kí nál nak leh e tô sé get. Ezek 
az el té ré sek a kö vetk e zôk: 

– A mû faji meg je lö lésn él Schrö der „Tra u ers piel”-t 
hasz nál. A ma gyar for dít ás cím lap ján „Hé ro si Szo mo -
ru Já ték” szer e pel. Ez a meg ha táro zás be le illik ab ba 
di vat ba, amely a 19. száz ad ele jé tôl kezd ve egy re 
gyak rab ban hird et te mû so rán a „vi té zi já ték”-ok at.20 
Kor de lia a kol ozs vá ri változatban nem a Fr an cia ki -
rály, ha nem – már a „Sze mély ek” fel so rol á sá nál is 
–, te hát el eve és tu da to san, „a Skotzi ai Ki rálly Fe le -
sé ge”. En nek a dö n tés nek lo gi kus kö vet kez mé nye, 
hogy az összes ol yan szöv eg il let ve hely szín meg ha -
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tá ro zás, amely Sha ke pe a re-nél és Schrö der nél is 
Do ver re utal, itt „Kar lil le”-re vál to zott! Ez eg yéb -
ként a for dító jó föld raj zi is mer e te it bi zony ít ja, hi -
szen Car lisle a skót ha tár kö ze lé ben van, kas tél yát 
a 11. szá zad ban, ka tedrá li sát a 12-ben ép í tet ték. 

– Ezek nél a vál tozt a tá sok nál is fel tû nôbb, hogy 
a ko lozs vári példány az ötö dik fel vo nás ele jé re rész -
le te sen ki dolgo zott ném a já ték-ka na vászt il leszt ett 
be a szö vegbe. Teljes id é zé se a ha zai sz í nház tör té -
net sz e mpont já ból is fon tos, hi szen er re az el já rás -
ra sem az ad digi an gol k iad á sok, sem Wi e land, és 
az ô nyo mán Schröd er sem szolg ált min tá val. Íme: 
„(:A’ Já ték Szín mú tat ja a Britta n nu sok’ tá bo ra’ fek -
vé sét, sát rok kal és Ka ton ák kal, a’kik az öreg Királyt 
Le árt és Lé á nyát Kor del i át e lfo g ták. A’ Fir hang fel -
hú zá sakor min djárt gyô ze del mi tá bori mus i ka hal -
lik, melly nek el kez dô dése utánn ke vés idô mul va 
bé sz a lad Kor dé lia ké t ség be esések kö zött, ’s egy 
da ra bocs ká ig szo moru gon dol a tok ba me rül ve me -
red ten áll egy helly be. – Egy szer hir te len gondol -
ko zásaiból mint egy fel eszm él ked vén min den fe lé 
fel tar tott ka rok kal szal a doz, min tha se ge del e mért 
akarna kiá l toz ni, de lát ván, hogy se hól sem ta lál, 
le bo rúl a’ föld re, ’s imád ko zik. – Ekk or a’ gyô zedel -
mes tá bor bé jô a’ Jatt zó Szín re; a’ Ki rály a’ Kat o -
nák tól kö rül vé tetve las san kís ér te tik a’ Jattzó Szí -
nen ke reszt ül. – Ezt meg lát ván Kor de lia oda sza -
lad a’ Ka to nákh oz, mint ha az Attyát akar ná ki ra -
gad ni köz zül lök, de azok nem bot sát ják, han em 
lassan ki kís é rik. Ek kor nagy két ségbe es é sek kö -
zött ujjra le bo rúl art zal a’ föld re, egy szer, mi kor az 
At tyát ki vit ték, hir te len fe lug rik, ’s nagy dü hös ség -
gel az Attya után ki sza lad. – A Kato nák nak egy ré -
sze benn ma rad a’ Játtzó Sz ín nek há túl só ré szé ben:)” 

Ed dig az idéz et. Je len tô sé gét nem le het elég gé 
hang sú lyoz ni. Kü lö nö sen ak kor nem, ha fi gye lem -
be vesszük, hogy a fel vo nás befe je zé se tel je sen más, 
mint az is mert forr á sok ban. Sha kes pe are-nél Lear a 
ha lott Corde li át kar ja in hoz za be. Szin te nem is ve -
szi tu dom á sul Kent hû sé gét, a gon osz nô vé rek csú -
fos ha lál át. Vissz akap hat ná ha tal mát, de ô is meg -
hal, s így a kir ály ság az ut ol só so ro kat mon dó Al -
bany ra száll. Ta te-nél és a tov áb bi ang ol vál to za tok -
ban Le ar meg védi Cor del i át az ôket tám adó ka to -
náktól, aki ket Al bany hí vei vég leg le gyôz nek. Al -
bany vissza ad ja Le arn ek a kir á lyi hat a lom egy ré -
szét amit ô öröm mel fo gad el, Cor de li át pe dig ki -
rályn ô nek min ô sí ti. Ed gar érk e zik Kent tel. Le ar 

Corde li át régi sze rel mesé hez, Ed gar hoz ad ja fel esé -
gül, ô ma ga Kent tel együtt vissza vo nul. A zá ró so -
ro kat Ed gar mond ja el az „Igaz ság és Erény” di a -
da lát hir det ve. 

Schröd er vál to zatá ban is meg vé di Le ar Kor dé -
liát, de áj ult leán yát ha lott nak vé li, és ô maga is 
meg hal. Ko rdé lia ma gához tér, de szá mára már csak 
a gyász ma rad. A da ra bot három fel kiá l tás zár ja:  

„Al bany: Drá ga nô vér!” –  
Kent: Bol dog ta lan le ány! 
Ed gar: Ki rálynô!” 
A ko lozs vári vál to zat me rôb en más ké p pen zár ja 

a szo mo rú játé kot. Lear itt is meg vé di Kor déli át, s 
a többi tá ma dót Ed gar, Alb any és Kent ûzi el. Lear 
nem ism e ri fel ôket, bár Al bany né hány mond at -
ban ös sze fog lal ja a tö r tén te ket. A ki rály elei n te ha -
lott nak vé li le á nyát (a „tü kör pró ba”), majd bol do -
gan fe de zi fel, hogy él: „...uj jon gas satok! ujjra 
eszem re jöt tem.” De hi á ba ja va sol ja Al bany, hogy 
ve gye vissza a hat al mat, Kor dé lia pedig tér jen vissza 
Skóciába; Le ar más ké p pen int éz ke dik, lá nyával kí -
ván ma rad ni: „Nem, nem! Én már pá lya fu tá somnak 
vé gére ér kez tem, ’s gyen ge a’ fe jem a’ Ko ro na gond -
jai hor dozá sá ra. Vedd el azt ma gad nak Al ban i ai 
Hert zeg, légy bölts és sze rent sés, s hadj en gem nyú -
god ni. – Maga to kis jól lát ját ok millyen nagy 
szükségem van a’ tsen des ségre. Meg akarok nyu -
god ni éle tem nek ter hes munk á já tól az én ked ves 
Kor dé li ám nál hogy az ö gyer me ki kebe lé bôl kí ván -
ja nak visz sza az Iste nek ma gok hoz.” En nek a vál -
to zat nak az er e de ti jét, ed dig leg alább is, nem is mer -
jük. Ha csak a „ford í tó” ek korra már nem lé pett elô 
„átd ol go zóvá”. Ezt az „ala kí tó” funk ci ót leh et felfe -
dez ni azok ban a né met vál toz at ban nem ta lál ha tó 
„inst ruk ci ók ban”, am e lyek kel „S. J.” egészítette ki 
a szö veg et: „Az Ina sok el men nek a Rit ter en kí vül” 
(I/10), „....Est ve.” (II/l), „Os val dot érti” (II/8), „Glos -
tert béh oz zák” (III/8), „ma gá ba” (IV/2), „ál tal ad ja 
a le ve let” (IV/6), vagy pél dá ul Glo s ter „ön gyil kos -
sá gi” jel e ne té ben: „Ed gar: (:Hir te len által öle li.......”) 
(IV/8), vagy: Le ar „le akar tér del ni” (IV/12), a „be -
waffnet” he lyett „pánc zé lo san, le vo nó sisakkal” 
(V/3), Gon e rill „két ség be es ve” megy el (V/3).  

Min de zek szin te ren de zôi utas í tá sok jelle gé vel 
bír nak. Ter més ze te sen ugya nebbe az „át ala kí tói” 
ka te gó ri á ba ta r toz nak azok a vál toz ta tá sok, am e -
lyek rôl maga a for dí tó tett em lí tést a ké zi rat zá ró -
olda lán „NB” jel zés alatt.  
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„S. J.” – ? 
 

 fig ye lem te hát most már min den képpen a for -
dí tó szem élyé re te re lô dik. A vá lasz egy sze rû -
nek lát szik, mégis né mi bo nyo dal ma kat rejt 

ma gá ban. Min de zi de ig ab ból le he tett ki in dul ni, 
hogy az „S. J.” jel ö lés Só fal vi Józ sef ne vé vel old ha -
tó fel. A for dí tás és a név köz ti össze füg gést Köny -
ves Má té rög zí tet te 1834-ben meg je lent Já ték szi ni 
Ko szorú cí mû össze ál lí tá sa l58., il let ve ug ya nen nek 
a mû nek 1836-os ki adá sa l60. lap ján a kö vetk e zô -
kép pen: „Le ir Kir ály..........Só fal vi Józ sef”. Ezt az ada -
tot a sza kir o da lomban elô ször Ba yer Jó zsef is mer -
tet te, erôs fenn tart á sok kal: „Ez a Só fal vi Jó zsef 
(1745–1794) a ko lozs vá ri kollé gi u mi ta nár és 
aestheticai író vol na?” – il let ve: „Nem tel jes hi telû 
adat”21 

Már most mi lyen tén yek erô síthe tik meg azt a 
meg áll apít ást, hogy egy bi zo nyos Só fal vi Jó zsef 
nevû em ber kés zí tet te a fo r dí tást? 

A család kap cso lata a ko lozsvá ri szín ház tag ja i -
val nagy mér ték ben va ló szí nû sít he tô, mert Só falvi 
Jó zsef pro fesszor édes any ja gi dó fal vi Jant só Má ria 
volt, s nyil ván kö ze li rokon ság ban ál lott a kés ôb bi 
hír es színé sszel, az 1811–1812-es Le ar Glos ter-ala -
kí tój á val, gi dó fal vi Jant só Pál lal (1761–1845). A 
pro fesszor élet rajz á ból ki de rül, hogy 1771-tôl 
1776-ig Gött in gen ben és Leyd en ben ta nult, Er dély -
be ha zat ér ve kül ön bö zô lel ké szi állá so kat tö l tött 
be, 1783-tól ha lá lá ig pe dig he lyet tes ként a kol légi -
um te ol ó gi ai fa kul tá sát vez et te. Ma gyar ra for dí totta 
J. G. Sulz er esz té ti kai-et i kai mû ve it és ki adta Bod 
Pé tern ek (meg írá sa kor be til tott) la tin nyel vû ta nul -
mán yát az uni tá ri u sok tör té ne té rôl. 1784-ben meg -
ház a so dott, 1794 szep tem ber é ben meg halt. Él e -
traj zán ak ku ta tói se mi lyen szép i ro dalmi mun kás -
sá gáról nem tud nak.22 

De en nél sok kal sú lyo sabb ér vek szól nak az el -
len, hogy a pro fesszor lett vol na a Schrö der-fé le vál -
to zat fo r dí tó ja! 

1. Só falvi két évv el ko ráb ban tért ha za Nyu gat-
Eur ó pá ból, miel ôtt Hamb urg ban, 1778-ban a név -
te lenül meg je lent szín pa di vál to zat vi lágot lá tott 
vol na. 

2. Ha még is ô for dí tot ta vol na le, akkor mû ve, 
ép pen csa lá di ka p cso la tai mi att azon nal a min dig 

is dara b hi ány ban szen ve dô tár su lat mûso rá ra ke -
rült volna, ame lyen, mint lát tuk, más Sha kesp e a -
re-mûv ek már több ször is szín pa dot kap tak.23 

3. Amint azt a pél dány is mer teté sé nél lát hat tuk, 
egész sor olyan, az együttes helyze té re vo nat ko zó 
meg jegy zés, át írás, szö veg vál toz ta tás ta lál ha tó, ame -
lyet csak ak kor és ott, az elô ad ha tás kör ül mé nyeit 
figyelembe vevô for dí tó-át dol go zó fo gal maz ha tott 
meg. 

4. Már pe dig a ké zi rat fél re érth e tet le nül rög zí ti, 
hogy a for dí tás mun ká ja „1811. Fe b ru a ri us ban” 
kez dôdö tt és „8-ik Martz 1811” fe je zô dött be. A te -
o lógia pr o fesszora ek kor már ti zen hat éve hal ott volt! 

A kér dés te hát most már csak úgy vet he tô fel, 
hogy nem élt-e 1811-ben egy más ik „S. J.”, aki vi -
szont meg fe lel hete tt a fen ti fel té tele k nek? Már csak 
azért is így kell fel tenni a kér dést, mert ab ban a 
hely  zet ben vag yunk, hogy Ba yer Jó zsef kéts é ge it fel 
le het ol da ni a for dí tó nev ét il let ô en. Meg le he tett 
ug yan is ta lál ni, egy az ed di gi ku ta tás ál tal fi gye -
lembe nem vett adatot.  

Az Ernyi Mi hály „te lyes hat al mú Bíz tos” vez e té -
se alatt mû kö dô deb re ce ni tár su lat ugya nis (né hány 
volt ko lozs vá ri tag gal) „Az 1812-dik Eszte n dô rôl” 
össze ál lí tott „Ma gyar Já téks zí ni Zseb könyv” ta nú -
sága sze rint szep tem ber 24-én b emu tat ta a Le art, 
fordí tó ként pe dig „Azon Szerzô és For dí tó Úra k -
nak Nev e ik, kik nek Da rab jai 1812-dik Esz ten dô -
benn el ját zód tat tak.” kö zött „Tit. Só fal vi Jó’sef Úr: 
Le ar” ne vét adja meg! 

Az aláb bi ak ban egy hi po té zist koc kázt a tunk 
meg. Pro fesszor Só falvi édes ap ját is Jó zsef nek hív -
ták, tal án el sôs zü lött ként száll ott rá ap ja ne ve. A 
pro fesszor 1784-ben háza so dott meg. Nem le he -
tetl en, hogy ház as sá gából neki is sz ü le tett egy Jó -
zsef ne vû fia, aki 1811-ben hu szon hat éves leh e -
tett, és az ott ak kor is tag, ro kon, Jant só Pál ré vén 
kö zel rôl volt ism e rôs a tár su lat és a szín ház áll a po -
tá val, an él kül, hogy tény le ges tag lett vol na.24 

Bár!?... Az 1812-es szín lap on há rom x je löli a 
„Korn va li si Hert zeg, Re gán Fér je” sze rep ala kí tó -
ját. Ta lán az is me gtör ténhe tett, hogy a mag át ak -
kor még ném i képp el rejtô, csak ne vé nek kez dô be -
tû it hasz ná ló, sze mér mes for dí tó ki se gí tet te az ál -
tala is hiá nyos lé tszá mú nak ítélt egy ü ttest, és fe -
lvál lalta – teljes an o ni mi tás sal – az egyik szere pet? 
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23 En ye di Sán dor: i. m. 120. sk. 
24 Lásd a 20. szá mú jegy ze tet! 



Ugyan az év szep tem be réb en vi szont Deb re cenb en 
a kör ül mé nyek kel is me rôs és a zseb köny vet szer -
kesz tô Tóth István sú gó tel jes jogg al tu laj donít hat -
ta a for dí tás mu n ká ját egy bi zo nyos Teki n te tes Só -
fal vi Jó zsef úr nak.  

 
Az el sô elô ad ás 

 
ant só Pál nap tá rá ban te hát 1811. áp ri lis 4-e 
sze re pelt az el sô elô adás dá tu má ul. Ké zi rat unk 
szerint a for dít ás már ci us 8-án ké szült el. Így 

te hát egy szûk hó nap állt az egy üt tes ren delke zé -
sé re, hogy egyéb mun ká ja mel lett fel ké szül jön a 
mû ôs be mut a tó já ra. Er rôl azon ban nem ma rad ván 
fenn adat, a má so dik elô adás pla kát já ra, ill et ve a 
je len leg isme r te tett pél dány ada ta i ra tám asz kod ha -
tunk. Hogy a fe lhasz nált szö veg ép pen ez a példány 
le het ett, biz o nyít ja, hogy a plak á ton ugya nolyan 
he lye sír ás sal – az az té ve sen – sze re pel a szerzô neve, 
mint a pl a ká ton: „Schá kes peáré”, és per sze nem 
Lear ki rályt hir det, ha nem csak „Le ár”-t.  

Ami a hely színt il le ti: a be mu ta tó ra a Ló is tál ló 
szín házzá ala kíto tt szín pa dán ker ült sor. A da rab 
dísz let i gé nye a Schrö der-fé le vál to zat szer int nem 
lép te túl a kora be li tár sula tok le he tô sé ge i nek ke -
ret e it. Ezeket pe dig az iga z ga tó-dísz le t ter ve zô-cím -
sze rep lô Wán dza Mi hály nyil ván tö ké le tes en is mer -
te, bé csi festôi gya korl a ta nyo mán könnye dén és 
szín vo na lasan ki vite lez te. A dar ab eb ben a formá -
já ban ti zen egy vál to zást igé nyelt: az el sô felvo nás 
két hely szí nen, a má so dik egyetl en he lyen, a har -
madik is mét két hely színt igénybe vé ve, a ne gyedik 
négy kü lön bözö helyszínen, az ötö dik pe dig két 
helyszínen bo nyoló dott le. Eh hez va ló színû leg négy 
alap dísz le tet ké szí tett ek, ame lyeket né mi ki e gé szí -
téssel, „ta ka ráss al”, füg göny ök kel va riál ni le he tett. 
Kel lett egy szo ba: eb ben ját szód hat tak a Gl os ter kas -
té lyá ban, Albany pa lo tá já ban, Kor dé lia „kar lil le-i” 
lak he lyén tör té nô esemé nyek. Kel lett egy palota -
udvar (fes tett hát tér elôtti ját ék tér) az Al bany és 
Glos ter kas té lya elôtt ját szó dó je le ne tek szá mára. 
Kel lett egy szabad tér ség (kuny hó val, „sza bad tér -
ség”-ként, a kar lil le-i erdôs táj, a „Bri tan nu sok tá -
bo ra”), s vé gül a kor vi té zi já té kai ban oly sok szor 
vissza té rô töm löc, a dar ab zá rás hely szí ne ként. 

A sze rep lôk túl nyomó részt az 1810-ben meg -
ism ert egy üt tes bôl ke rül tek ki. Wán dza játs zot ta 

Le art (emel lett ké sôbb Mac beth et, Co ri o lan ust, 
Moor Ká rolyt Schill er Ha ra mi ákj á ban). A tár su lat 
le gi dô sebb tag ja, Jant só Pál Lord Glos tert, Go nerilt 
Sás ká né Ko ron ka Bor bá ra, Re gant Ki ri csics Jo ze fa, 
Kor de li át Si meny Bor bá ra (1812 szep tem be réb en 
ô is Deb re cen ben volt) ala kít ot ta. Ed gar Pergô Ce -
lesz tin volt, Ed mund sze re pé ben Diós ze gi Sá mu el 
lépe tt fel, Lord Kent Mo hai Sán dornak ju tott (1812 
ôszén ô is deb rec e ni tag). Os vald ot Rátz Sán dor, 
Al bany Her ce gét Per gô Jó zsef, az Öreg sz e re pét Si -
pos Mi hály kapta.25 

1812 nya rán az együttes Ba ró ton ve n dég szer e -
pelt a Le ar rel. Szep tem ber 13. és ok tó ber 21-e kö -
zött sem ját szot tak Ko lozsvá rt. Er re az idôre esett 
a deb rec e ni elô adás. Az 1813-as év azon ban már a 
tár su lat szét es é sé nek je leit mu tat ta – csak öt elô -
adásr ól ma radt fenn adat –, 1814 ápri li sá ban pe -
dig ad di gi ját szó he lyü ket is el ves zí tet ték.26 A Ló is -
ko la utol só tu lajd o no sa, gróf Beth len Gerg ely „a 
theat ru mot ki költ öz tet te és új ra ló is ko lá vá ké szít -
tet te. Ami fa, desz ka, lo gék, székek, pa dok, ge ren -
dák vol tak, és a zá ro kat a lo gék ról, zárt szé kekr ôl 
le szed vén, az új the at rum ba – (va g yis a majda ni 
Far kas-ut cai szín ház kész ü lô ben lé vô épül e té be, 
Sz.Gy.) –, mely már ak kor fe dél alá vé te tett volt, s 
a mun ka benne is me gál lott, ál tal szál lít tatt ak. Ami 
ku lisszák, kor ti nák volt ak, azok ból Ma ros vá sár -
hely  re is vit tek ál tal, az után a gróf Rhéd ei Lász ló 
há zánál ját szód ván, sok tab lea ux ra és ef fé lékre az 
ac to rok úgy el hor doz ták, hogy vég re sem mi sem 
ma radt; a desz kák, ge ren dák a kôm i ves pal lér nak 
alkalom sze rint ál lá sok nak ál ta la datt ak.”27 

Ilyen kö nnyen meg sem misí t he tô volt egy 
szín ház. 

 
Tév e dé sek és kor rek ciók 

 
z OSzK-ban lé vö ké zi rat ele jén található egy 
alá írat lan gé pelt oldal. Raj ta le gfe lül az „UNI -
CUM!” fi gyel mez te tés ol vas ha tó. Az alat ta lé -

vô szö veg olyan té ves meg áll apí tá so kat tart al maz, 
ame lyek al kal ma sak ar ra, hogy fél reve zes sék a pél -
dány ol va sóit. 

El sô be kez dé sé ben ezt ír ja: „...For dí tot ta S.J. 
1811-ben.” Ez zel szem ben már tud juk, hogy ez az 
ál lí tás pon tat lan, mert azt kívánja elhi tet ni a ké sôb -
bi ku ta tókk al, hogy a te o ló gi ai pro fesszor Só fal vi 
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25 Ba yer Jó zsef: i. m. 2., 275. 
26 Ká li Nagy Lá zár: i. m. 60. 
27 Káli Na gy Lá zár: i. m. uo. 



lett vol na a for dí tó. Már pe dig a pro fesszor a fordí -
tás idô pontj á ban már má sfél év ti ze de nem élt.  

A ha r ma dik be kez dés ben ez ol vas ha tó: „Ezt a 
da ra bot a Wes sel é nyi ko lozsv á ri szí né szei 1820-ig 
ját szot ták a Só fal vi-fé le ford í tás ban, mely a Schrö -
der Lud wig kez det le ges átdo l go zá sa, az ô ki fe je -
zésük sze rint: meg tisz tí tá sa alap ján kés zült. 

A leg keve sebb, amit meg áll apít hat unk, az az, 
hogy ez bi zony rend kí vül fel ü le tes, pong yo la fo -
gal ma zás. Az 1810-ben, We s se lé nyi hal á la után 
szer vez ett tár su lat tel je sen új volt (Wán dza „[...] az 
ad dig fenn ál ló szer zô dés e ket me gszûn tekn ek nyil -
vá nít ja ki”), jel le ge sze rint pe dig „lé nye gé ben ma -
gán vál la lat volt üz le ti cél zat tal”28 

A Schr ö der-fé le vál toz at a kor gya kor la ti szín -
há zi szem lé le tét fig ye lem be ve vô ala pos, pro fesszio -
n á lis mun ka. Mai szem mel pers ze el le het ítél ni, s 
nem kell egyet ér te ni alkalmazott szemp ont ja i val, 
de sem mik é pen sem „kez det le ges”! 

Pon gyo la az a meg áll apí tás is, mi sze rint: „az ô 
kif e je zé sük sze rint [...] meg tisztí tá sa ala p ján”. – 
Kik nek a ki fe je zése? Hol mond ták va gy ír ták? 

Vé gül: túl ság o san is ma ga bizt os a ne gyedik be -
kez dés azon állí tá sa, ho gy „A ké zi rat Ud var he lyi 
Mik lós nak, a Nemzeti Sz í nház el sô gár dá ja egyik 
kit û nô sé gén ek a mun ká ja, ô írta le – úgy lát szik a 
sa ját szá mára...”. Ud var he lyi Mik lós sze mé lyé vel és 
pá lyá jáv al nem so ká ra rész let e seb ben is fogla l koz -
nunk kell. Itt rö vid en csak annyit jegy zünk meg, 
hogy a da rab fo r dí tá sán ak idô pont já ban – 1811. 
feb ru ár-már ci us - még nem tar tóz ko dott Ko lozs vá -
ron! Adat ol ha tó an csak 1821-ben ke rült oda elô -
ször. (Bár nem le he tet len, hogy a köz ben sô évek -
ben – nem tár su la ti tag ként! – járt a vá rosb an.) De 
a té ves ál lí tás té ves kö vet kezte té sek re csá bí tot ta ol -
va só it. Egy pél da: „Meg koc kázta t ha tó, hogy Ud var -
hel yi és Só fal vi gon dol tak együtt a drá ma be mut a -
tá sá ra [...].”29 De his zen egyi kük ek kor már nem 
élt, a má sik pe dig nem volt ott! 

Vé gül itt van a szin tén meg alapo zat lan „[...] ô 
ír ta le [...] a saját sz á má ra [...]” meg jegy zés. Ez a 
me g fo gal ma zás azt fel té tel e zi, hogy volt egy má -
sik, egy „erede ti” pél dány. Akk or vi szont semmi 
ér telme nem len ne a kéz i rat ban ol vas ha tó, a for -
dí tás idô pont ját, id ô tar ta mát rögzítô ada tok nak. 
– De van más je le is an nak, hogy a fenn mara dt 
pél dány nem má sol at, ha nem a for dí tó sa ját kéz -

írá sa: ma ga a fordí tás. A la po kat for gat va ugyan is 
lépt en-nyo mon olyan „men et-közbe ni” át hú záso -
kat, szö veg vál toz tat á so kat le het tal ál ni, ame lyek 
a ford í tá si mun ka közb en tör té nô fel is me ré se ket 
azonna li vál toz tat á sok kal rögz í tik. Ré s zle te zé sük 
külön ta nulm ányt igé nyel ne és a szöv egk ri tik ai 
ki adás gon doz ó já nak a fe lada ta. Min tá nak azon -
ban, az el já rás jel lem zé sé re idéz zük az el sô fel vo -
nás öt ö dik, ha to dik és he te  dik jel e ne té nek né hány 
he lyét: 

 
húz va                           vég le ges 
„használ hat juk”             „él he tünk” 
„hogy az ö tu lajd on  
ke ze irá sa”                    „tôl le jött” 

„ter mé szet fel ett va ló”    „hal lat lan go nosz” 
„tenne”                          „kez di” 
„meg ter hel te té sünk”  
[Über la dung]               „nagyra vá gyó dás unk” 

„egy raj tad esett            „egy rajt ad vég be vitt  
sze rent sét len ség ál tal”    büntetés”  

 
Min dez a f ôsz ö veg gel egy sorb an, nem utó lag fö -

lé-alá ír va. Ez ért gond ol juk azt, hogy ez a ké zi -
rat volt az alap pél dány, amely egy ben sú góp él -
dányké nt is szol gált. A ko ra be li szín há zi gya kor -
lat  ban ugyan is egy dar ab nak ál ta lá ban csak 
egyetlen pél dán ya volt. Tul aj do nosa az egy üt tes 
vez e tô je: pat ró nus, vá ros, me gye, a prin cip á lis, a 
dire k tor. Ke ze lô je a súgó, aki en nek alap ján „ír -
ta ki” az eg yes szer e pe ket. (Tel jes pél dányt a da -
rab ban ját szó szí né szek szá zadu nk kö zep é ig nem 
kapt ak kéz hez!) Az egyes tár sula tok lé te zé sé nek 
arany alap ját képe zô „bib li o té ka” sok-sok hu za -
vona, pe res ke dés tár gya volt. Va lami il yes mi rej -
lik a Le ár-péld á nyon ol vas ha tó „Udv ar hellyi Mik -
lósé” fel írás mö gött is. 

 
Ud var he lyi Mik lós: Deb recen – Vá rad – Ko lozsvár 

 
z életr aj zok sze rint Ud var he lyi Mik lós 1790-
ben szü lete tt – pro fesszor S ófa l vi ha lá la évé -
ben te hát négy éves volt – Tis za-Abádon, He -

ves me gyé ben. Szín há zi pá lya fut á sát a debre ce ni 
ref or má tus koll é gi um ban vé gzett tan ul má nyai be -
fe jez té vel az ott mûk ö dô tár su lat nál mint súgó 
(Bayer sze rint „mû ked ve lés bôl”) ke zd te. Ezt a tényt 
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az ot ta ni, 1811. év re szóló „Ma gyar Já ték Színi ’Seb 
Könyv” is biz o nyít ja ekép pen: „Ud var hellyi Mik -
lós, egy szers mind Sú gó”. 

Egyéb ként, hogy a deb re ce ni kol lé gi um sem 
volt gy en gébb a töb bi nél, bi zo nyítja az is, hogy ép -
pen Ud var hel yi ta nu ló é vei al att ott ké szült el és je -
lent meg Bud ai Ézsai ás Ma gyar or szág hist ó ri á ja cí -
mû háro m kö te tes mûve, ma gyar ny el ven (1805, 
1808, 1812).30 

Az 1812-es zseb könyv meg int a ta gok so rá ban 
em lí ti, ek kor már így: „Ud var hel yi Mik lós Ur”. A 
súgó ab ban az évadb an Tóth Istv án. Vi szont ez az 
a ne ve ze tes év ad, amely ben Deb re cen kö zönsé ge 
szept em ber 24-én lát hat ta a Le árt, amellyel Ud var -
he lyi ek kor ta lál koz ha tott el ôször. 

Amit az életr aj zok nem em lí te nek, ped ig a dol -
gok fo lya mat os sá gá hoz hoz zá tar to zik, hogy a deb -
re ce ni tár su lat 1813 aug usz tus-szep tem be ré ben 
Éder György ve ze té sével, majd 1814 feb ruár já tól 
Wán dza Mih ály igaz ga tá sa alatt Nagy vá ra don sze -
re pelt, s az egy üt tes nek Udv ar he lyi és fi a tal 
felesége, Ju hász Ju lia n na is tag ja volt. (A Sha kes -
pe a re-da ra bok kö zül itt csak a Macbe th sze re pelt.) 
1815 jú li u sáig Ud var he lyi en nek a tár sula t nak a 
tag ja, ak kor „ki ve szi jut a lom já té kát” és Pest re 
megy. Ott Láng Ádámmal együtt szer ve zett 
társulatával a Ron del láb an pró bál ko zik, egés zen 
dece m be rig, de tönk    re men nek. Ekkor Ka racs Te -
réz a pjá tól kap 60 fo rint köl csönt, amel yet Kecs -
ke mét rôl tisz tes séggel vissza küld.31 1816-ban már 
is mét a vá radi tár su lat nál van. 1817. de cem ber é -
ben a Ti tus nagy lel kû sé gé ben (Me tas ta sio) lép fel.32 
1819-ben ven dég ként lát ni Szé ke sfe hér vá ron, ahol 
márci us 11-én egy „ér zé keny játé k ban” lép fel.33 
Négy na p pal fel lé pé se elôtt az ot ta ni tár su lat „Kán -
tor né hasz ná ra” Le ar kir ályt adja – ezen az elô a dá -
son az el ve szett nek tu dott Kom lóssy-fé le fordí tás 
szö ve gét szó lal tatták meg. Kér dés: lát ta-e Ud var -
he lyi ezt az elô a dást? 

Ko lozs várt 1820 áp ri li sá ban ismét színre ker ült 
a Só falvi-fé le Le ár – a pél dány te hát az ott a ni bib -
li o té ká ban volt.34 Ud var he lyi azon ban ekkor még 
nem volt ott. De nem volt tag még ak kor sem, ami -

kor 1821 márc i u sá ban, az akkor meg nyílt új „Belsô-
Far kas-utcai Nem zeti Ma gyar The at rum” szá má ra 
„fe lál lott” az új „Ma gyar Ját szó Társ as ág”. De cem -
ber 29-én azon ban már fell é pett az egy üt tes ben 
„Lo rd Rósz ter” [!!!] sze repé ben a Le ar, „ér zé ke nyítô 
já ték” el ôadá sán. Ekkor szerzô ként a szín la pon még 
min dig „Scha kes pe ar” sze rep elt.35  Ugya nebb en az 
év ben rö vid idô re, mint a nagy vára di tár su lat „meg -
bí zott igazg a tó ját” em lí tik. Va ló szí nû leg ez az el sô 
adat egy ve ze tôi pozíció be töl té sév el kap cso lat ban. 
1823-ban a ko lozs vá ri szín há zat idô sb Széke ly Jó -
zsef fel együtt „al bér let be” kap ja, s et tôl kezdve kü -
lön bözô mi nô ség ben 1830-ig, a tár su lat felb om lá -
sáig Kol ozs vá ron ma rad. Na gyon va ló színû, ho gy 
az ál ta lunk vizsg ált Le ár-sú gó pél dány ra va la mi kor 
ezek ben az évek ben – te hát ami kor Ud var he lyi már 
ve ze tô po zí ció ban mûködött –, kerü lt rá a ne ve. 
Ta  lán ak kor, ami kor 1829. már ci us 5-én is mét egy -
szer a Lear kirá lyt ad ta az egy üt tes.36 A tár sul at osz -
 lá  sa kor az után így „bir tok á ba vehette” a pél dányt. 

 
Össze fog la lás 

 
febru ár-már ci u sá ban az „S. J.” rö vi -
dí tést hasz ná ló, a rö vi dít és mö gött 
va l ószí nûl eg egy Só fal vi Jó zsef ne vû, 

a szín ház hoz köz el ál ló férf iú, az ak kor i ban újjá szer -
vez ô dött ko lozs vá ri tár sulat szá má ra a Schrö der-féle 
sz í npa di válto zat alap ján le for dít ot ta a Le ar ki rályt. 
A ma gyar Le ár szö ve gébe azon ban is me ret len for -
rásból új rész let e ket is il lesz tett. Több jel is arra mu -
tat, hogy a ránk ma radt egyet len példány a for dí tó 
ke ze í rá sa. Ném et nyelvû for rá sá val egybevetett kri tikai 
szö veg ki ad á sa szín ház- és nyelv tör té ne ti szem pont -
ból is re n dkí vül ta nul ság os le het. 

A tár sulat 1811. áp ri lis 4- én, majd nem egé szen 
egy év múlva, 1812. jan u ár 28-án el ját szot ta a da -
ra bot. A cí msze re pet az igaz ga tó, Wán dza Mih ály 
ala kí tot ta. 

Még ugy an azon év ny a rán a társu lat egy része, ven -
dég ját ék ke ret é ben, Ba ró ton is be mu tat ta a dara bot. 

A ko lozsv á ri tár su lat nak e zidô tájt Deb re cenbe 
ker ült ré sze 1812 szep tembe ré ben ott is szín re vit -
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30 Ko sáry Dom o kos: i. m. 405.  
31 Köny ves Máté: i. m. 61. és Ka racs Te réz: A ré gi mag yar színészetrôl. Ar ad, 1888. 23–24. 
32 Enye di Sán dor: i. m. 198.  
33 Lauschmann Gyu la: A sz é kes fe hér vá ri sz i né szet múltja. Szé ke sfe hér vár, 1899. 22. 
34 Enye di Sánd or: i. m. 167.  
35 Ba yer Józ sef: i. m. 2., 276. 
36 Fe renc zi Zolt án: i. m. 319. 
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te a for dí tást. An nak a tár su latn ak már tag ja volt a 
fi a tal Ud var he lyi Mik lós is, aki akk or ta lál ko zott 
elôször a da rab bal. 

A pél dány és Ud var he lyi Miklós út ja ekkor el -
vált egymástól. A sz í nész leg kö ze lebb csak 1821-
ben ke rült Ko lozs vár ra, mint az újon nan fel épült 
és meg nyito tt Far kas ut cai színház né hány hó napos 
ké sés sel le szer zôd te tett tag ja, és ek kor Lord Glos -
ter sze re pé ben már részt is vett a L eár dec em ber 
29-i el ôadá sán. 

A kö vet ke zô éve k ben Udv ar he lyi egyre je lent ô -
sebb, ve zetô sz í né sze lett a ko lozs vá ri eg yüt tes nek, 
töb bek kö zött bérlô-, társ igaz gató ja is. Ott volt a 
tár sul at 1830-as bom lá sát meg elô zô év ben, amikor 
1829. már ci us 5-én még egy szer m ûsor ra kerü lt a 
Le ar ki rály. Va ló sz í nû leg a fel osz láskor ke rült vég -
lege sen tu laj don á ba a ré gi pél dány, amelyen most 
már raj ta volt a tényt meg er ôsí tô je lö lés. A példány 
to váb bi so r sát az Or szá gos Szé che nyi Könyv tá rig 
ne héz volna ki nyom oz ni. Le het, hogy vé gül a Nem -
zeti Színház – mely nek élete utol só év ti ze dé ben 
Ud var he lyi tag ja volt – könyv tá rá ból ke rült át jelen -
le gi meg ôr zé si he lyé re. 

 
Utó ját ék – sza tírj á ték 

 
z 1812-es elô adás nak nagy si ke re le he tett, 
mert né hány hét re rá a kö vet ke zô szövegû 
kéz zel írott – je len leg az Or szá gos Szín ház tör -

té ne ti Mú ze um és In téz et plakát tá rá ban ta lál ha tó – 
me ghí vó-szín lap csa lo gat ta a ko lozs vá ri köz ön sé -
get egy va do na túj szó rak oz ta tó pro duk ci ó ra: 

„1sô Szám ’Abo ne ment Sus pen du. 
az az: az Er szényt el ne had já tok. 
A Fel sôb bek hi deg el né zé si tôl etc. 
Ma ugy mint Már ti us 7dik 812 per pe tuo Simp -

li ci us heti ben a’ ve sze ke dô Tár sas ág fog elé ad ni 
égy kat ca gásra mé l tó, nem szép, esz te len já té kot, 
a’ hány fel vo nás ban a publi kum nak fog tetts ze ni 
ezen ne ve zett alatt: 

A Rang és Sze re lem. 
vagy-is az Egyû gyû ség Re me ke. 
Szer zette a Horr i des Te remtô je Gyáva Mi hály. 
Jadt zo Szem é lyek. 
Visla Bo ri Hert zeg Asszony             Szé kely né. 
Kár tyá si, annak udv a ri Bo lond ja         Szék ely. 
Szé delgô Ta más ud va ri mars chal      Wán dza. 
It tas Péter Tanátsos                                Sás ka. 

Nyo mo ru ság Sári a Fe le sé ge              Sás ká né. 
Ros ka Ba lázs Ti tok nok                      Di os ze gi. 
Ba na tos Pe r zsi                                   Bor bá ra. 
Kupás Martzi osk o la mester és az  

Hert zeg né ud va rába mor um cen sor Jant so. 
Fat sar gos And rás Préd i ca tor                  Per gô. 
Ba kó Mi si a’ Ta nát sos ina sa                   Tô rôk. 
Mét se red (?) Pa li Go rom ba He tes         Mohai. 
Sü let len Péter a Hert zeg  

udva rá ba sem mi                                Rátz. 
Hi deg Jut ka ud va ri Mes ter né                 Jo sé fa. 
Bizo tt Mart zi ud va ri her élt              Czel esz tin. 
Ka to nák és nép                                      Sipos. 
                                                          Szi lá gyi. 
 
Na gy ér de mû pub lic um! Ezen ját ék jö ved el mét 

a nagy Tes tû Szerzô né kem aján dé koz ván fár ad sá -
gom ju tal má ul; ajánl om ma ga mat, és ezen já té kot 
pát zi ent zi á jukba; en gemet es mér min den, a já ték 
pe dig ol lyan fel sé ges, hogy olyant sen ki sem ett, 
Lelkek jel en nek meg, ör dög ök sánti kál nak, Boszor -
ká nyok rep des nek hang lesz elég, va lo ság sem mi: 
az eszét min den ott hon had hatt ja me lán ko li zál ni, 
mert an nak sem mi gond ja nem lesz; a sze mit hoz -
za el, azt is pe dig tsak a kurta látású; és a bé köt ött 
fe jü pub li cum el ne mara d jon. A bé me ne tel ár ra 
ma pén zért hol nap in gyen; a Lo gé kat tarto ura ság -
ok 4. v. 5. annyi nál ke ve seb bet ne ad ja nok. Kezd -
ö dik pont ban 6. ora kor. De azért a ki kétt ora mul -
va jô nis mind a’ ki pont ba 6. ora kor, az el sô fel vo -
nás ele i re jo kor el-érk e zik.” 

A furcsa pro dukc ió, amely a sze repne vek ta nú -
sá ga sze rint Schakespeare-vígjátékok ismeretében 
jöhetett létre – különösen a „Kupás Martzi oskola 
mester és az Hertzegné udvarába morum censor”-
figura emlékeztet olyan alakra, mint A felsült szerel -
mesek Holofernes nevû iskolamestere; vagy „Kár -
tyási” az Ahogy tetszik Próbakô nemû bohóca; végül 
„Fatsargos András Prédicator” Csûrcsavar Olivér 
lel kész mintáját követhette – nyil ván si kert ara tott, 
mert ha ma rosan még két szer meg is mé tel ték: már -
ci us 10-én és áp ri lis el se jén. A meg hí vó ban em lí -
tett Hor ri des, vagy a ha za meg szab a dí tá sa címû 
ötfelvonásos da rab egyéb ként Wán dza Mi hály mû -
ve volt, és nem sok kal az új ját szó hely me g nyi tá sa 
után, 1810. au guszt us 9-én mu tat ták be.37 

A színháztörténeti há ttér hez, gondolom, ez is 
hozz á tar to zik.

A

 
37  Enye di Sán dor: i. m. 153. 


