
A Múzsák szava : 
KHó: Térj a mennyekbe sok időre későn, 

ösztönözz népet, szavaidra hajlót; 
Párka sarjassza füved, ám levágni 

Vas ne teremjen! 
Kalliopé: Visszanyert trónon diadalmi laurus, 

Büszke triumphus közepett ragyogjál; 
Büntetetlen ne lovagoljon ellen, 

Mig te vezérkedsz! 

Melpomené: Hasztalan zúgjon dühödött viharszél, 
El ne süllyessze haragos Charybdis 
Csónakod; útján a szerencse hordja "» 

Jócska jelek közt! 

Thalia: Járd arany fényben utad indulástól, 
Végzetednek csak virulása legyen; 
Szél, viharzásnak zuhogása sajkád 

Él ne merítse! 

Erató: Mint fatörzs, nőjjön ködös ősidőktől 
Egyre Rákóczi fejedelmi híre; 
Fényesebb csillag, neve Hold az apróbb 

Többi tüzek közt! y 

Urania: Győztesen járdalj koronás babérral, 
Tőled ellenség futamodva fusson, 
Kötve hozzád Mars, vigye jó szerencséd 

Sok diadalra! 

Euterpé: Ó, te nagy díszünk, a dicséret egyre 
Hordjon és verje az Olympos ormát 
Hired, nyugattól keletig emeljen 

Büszke dicsőség! 

Terpsychoré: Légy szerencsés, bárhova lépsz — 
esengek: 

Hős kitartással hadi néped álljon 
Hűn temelletted; vigye kedvező szél 

Tiszta vitorlád! 

Polihymnia: Hozza szántatlan talaj is gyümölcsét, 
Bérc, hegyek Bacchus italát teremjék; 
S adja meg mindig a jutalmat illőn 

Mennyei Pallas! 
Esze Tamás 

A fehérvári cenzor 1830—31-ben 

A' bujdosók és а Csongor és Tünde első kiadásának engedélyezése és megjelenése Székes
fehérvárott történt. 

A cenzor személyét titokban tartja Vörösmarty és írótársainak köre. Segítségével négy 
olyan kiadványt sikerült kinyomatniuk, amelyet a budai cenzor (Drescher) nem volt hajlandó 
engedélyezni. Az említett nagy jelentőségű drámákon kívül Bajza röpirata, majd annak „tol
daléka", készült itt a Conversations-lexikon ügyében. 

Érdekes módon elhallgatják a cenzor kilétét A' bujdosók cenzúrázásáról készült hiva
talos akták is (Lukácsy—Balassa: Vörösmarty Mihály 1800—1855. Budapest, 1955. — 116— 
120.1.), jóllehet a cenzort felelőssé teszik a megjelenésért: „ . . . ha a kézirat most kerülne első 
cenzúrázásra, csak alapos javításokkal lehetne nyomdába kerülését engedélyezni. . . " (I. m. 
116. 1.) „Ezt a cenzornak sohasem lett volna szabad nyomdába engednie." (I. m. 118.1.) 

Vörösmarty és barátainak levelezése nem jelöli meg közelebbről közös jótevőjüket. 
Bajza Toldyhoz intézett leveleiből a következőket tudjuk meg: „Vörösmarty már vége felé 
jár K~on/-nak s nem sokára kész lesz vele. Fehérvárra viszi kiadni, mert itt nem engedi meg a 
censor . . ." (Bajza József összegyűjtött munkái. III. kiadás. Bp., 1901. Hatodik kötet. 312— 
315. 1. — 1830. jan. 12-én kelt levél.) „Vörösmarty elkészítette Kont-ot s Fehérvárra ment 
nyomatni, mert azt hiszi, hogy ott a censura szabadabb. Én félek, hogy ott sem engedik meg 
nyomatni." (I. m. 315. 1. — 1830. március 1-én kelt levél.) 

A további levelek már nem igazolják Bajza aggodalmát. Bajza a valóban szabadabb 
cenzúráról értesülve szívesen enged Vörösmarty kérésének: „Röviden csak arra kérlek, hogy 
Bajza munkáját semmi esetre Pesten ne nyomtassátok, mert becsületemben áll megtartani a 
föltételeket. . ." (Vörösmarty Stettnerhez, 1830. április 26.) 1830. április 29-én már arról ír 
Vörösmarty Stettnernek, hogy Bajza munkáját átadta a könyvnyomtatónak. Ugyanezen 
levélben a röpirattal kapcsolatban írja: „ . . . mikor megmondtam, hogy correcturát fogok 
Pestre küldeni, a' censor egy kicsit megütközött rajta 's talán azt hitte, hogy visszaélünk jósá
gával . . . " A költő és a cenzor kapcsolatának közvetlenségére is utalnak ezek a sorok. A kiváló 
tanítvány és az emberséges cenzor egyaránt felelősséget vállalt a megjelenő munkákért, de 
úgy ítélhetjük meg, hogy a cenzor felelőssége volt a nagyobb.Vállalását az segíthette elő, hogy a 
mindaddig jelentéktelen munkákat (kalendáriumokat, vallásos iratokat stb.) engedélyező, 
illetve kiadó fehérvári cenzort és nyomdát a Könyvrevíziós Hivatal nem ellenőrizte, az írás
ban megküldött cenzori jelentéseket észrevétel nélkül továbbította. 

Vörösmarty erkölcsi kötelességének tartja a Fehérvárott készült munkák baráti körben 
történő terjesztését: „A könyvkötővel alkudjál meg 300 példány bekötésére . . . A többit 
könyvároshoz ne add, sőt közre se bocsásd előbb, mint Tóni megj6, ő majd elszerzi minden
felé . . . " (Vörösmarty Stettnerhez, 1830. április 26.) 

A homályban maradt és sejthetően jóindulatú cenzor személyének kérdése Gyulai Pált 
is foglalkoztatta. Erre nézve kérdést intézhetett Vörösmarty Jánoshoz, a költő öccséhez. 
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A válaszlevélből pontatlan idézéssel részletet közöl1 s ez nem kedvezett a cenzor személyének 
kikutatásához. (Volt tanára címen több személy is jöhetett számításba, pl. Reseta János.) 

Az MTA kézirattárában olvasható eredeti levélben Vörösmarty János így ír Gyulai 
Pálnak: „Kiskesziben írta . . . a' Tünde és Ilma című munkáját mellyet Pesten, a' censurán 
visszavetettek, hanem a Fehérvári Censor akkor Iskolai Direktor bátyámnak tanára volt és 
nagyon öröme volt mindig bátyám szép magaviselete és eszében, nem tett akadályt, a munka 
kinyomatot t . . . " 

Az ugyancsak pontatlanságokat (pl. Ilma = Ilona) tartalmazó levélrészlet azt is tudo
másunkra hozza, hogy a cenzor a gimnázium igazgatója volt. Ezzel azonos adatot közöl — a 
forrás megnevezése nélkül — Jenéi Károly levéltáros (Fehérvár с antológia 3. kötet. Székes
fehérvár, 1955. — 329. 1.) ,,A censor, a gimnázium igazgatója, Vörösmarty egykori tanára 
nem gördít akadályt a „Bujdosók" kiadása elé . . . " Jenéi Károly szóbeli közlése alapján 
tudjuk, hogy a Székesfehérvári Városi levéltárban (a Fejérmegyei Levéltár kezelésében) a gim
názium iratanyagában külön köteg található a cenzori iratokból, ennek ismeretében írta meg a 
fent idézetteket. 

A Fejérmegyei Levéltár vezetőjének, Farkas Gábornak szíves segítségével kikerestük 
az egykori cenzori iratokat. 

,,A székesfehérvári jezsuita—pálos—cisztercita főgimnázium iratai" 15-ös kötegében 
találhatók „Vegyes iratok" cím, „Cenzorok iratai (Könyvbírálatok)" alcím alatt a következő 
feljegyzések. A latin nyelvű kéziratok merített, félíves papíron, évnegyedenként külön, szá
mozatlan lapokon a cenzor sajátkezű írásában és aláírásával olvashatók, ezek közül válasz
tottuk ki az alábbiakat: 

1. Elenchus 
Opusculorum in Typographia Alba-Regalensi 
impressorum Trimestri secundo 1830. 
Mense Aprili 
A Bujdosók. írta Vörösmarty Mihály. Providente 
Censore Locali in exemplaribus mille. 
Albae Regiae die 5"e Maji 1830. 

Joannes Chrysost. Szabó 
2. Gym Director et Revisor Loc.2 

Elenchus 
Opusculorum in Typographia Alba Regalensi 
impressorum Trimestri tertio 1830. 
Mense Majo. 
Válasz Döbrentei Gábornak a' Conversations-Lexicon 
ügyében, ob Auctore Bajza revidente Revisore Loc. 
in exemplaribus 1000. 
Albae Regiae Die 1° Augusti 18303. 

3. 
Elenchus 
Opusculorum in Typographia Alba-Regalensi 
impressorum Trimestri secundo 1831. 
Mense Febrüaris 
Csongor és Tünde. Színjáték öt Felvonásban, 
írta Vörösmarty Mihál. Impressorum in exempl. 
500, et revisum per Censorem Localem. 
Albae Regiae die 7° Maji 1831. 

Joannes Chrysost. Szabó 
Gym. Director et Revisor Loc. 

1 MM, 1864. VI. 297. I. Kiskesziről szólva: „ . . . itt írta, úgy emlékszem, Csongor és Tünde czímű 
munkáját is, a melyet Pesten a censurán visszavetettek, de a melyet a fehérvári censor bátyámnak hajdani 
tanára, ki őt eszéért és jelleméért mindig becsülte, örömest megengedett." (Vörösmarty János Gyulai Pálhoz, 
Újszász, 1864. július 14.) 

' A jegyzékek sorszámát csak ebben a közleményben tüntettük fel. A trimester háromhavi időköz, 
amelyet a tanévhez igazítva osztott be a cenzor. Pl. az első trimester: november, december, január, — a 
második: február, március, április stb. A kihagyott helyeken a többi hónap termését, egyéb, főként egyházi 
munkákat írt be a cenzor. A számunkra érdektelen többi szöveget elhagytuk a jelen közleményben. A jegy
zékek fordítását lásd a negyediket követő jegyzetben. 

3 A második (és a többi) jegyzék is Szabó János cenzor kézírása, ez kivételesen aláírás nélkül. Fel
tételezhetően a jegyzékek másodpéldányok. 
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4. Elenchus 
Opusculorum in Typographia Alba-Regalensi 
impressorum Trimestri primo 1830/1. 
Mense Decembri. 
Toldalék. Észrevételek a' Conversations-lexikoni 
pörhöz. Impressorum in exemplaribus 600 et revisum 
per Censorem Loc. 
Albae-Regiae 16° Febr. 1831. 

Joannes Chrysost. Szabó 
Gym. Director et Revisor Loc.4 

A további jegyzékekből kitűnik, hogy Szabó János Chrysostomus, a gimnázium igazgatója, a 
helyi cenzor tisztét 1826 augusztusától 1834 augusztusáig töltötte be. 

„Szabó Krizosztomdr, született 1791-ben Szanyban (Sopron vm.) Felszentelték 1814-
ben. Hittudományokból doktorátust szerzett. Tanári működését Székesfehérvárott kezdte 
(1814—17.), majd igazgató lett és két ízben is vezette a székesfehérvári gimnázium ügyeit 
(1817—20. és 1826—34.). — Meghalt mint jószágkormányzó 1848-ban Előszálláson."5 

A cenzori iratok kétségtelenül igazolják az első ízben Vörösmarty János által nyújtott 
adatokat a cenzor személyét illetően. Pontosan meghatározzák a cenzori elbírálás, a kinyomatas 
idejét és az elkészített példányok számát. A cenzori iratok a Könyvrevíziós Hivatalnak meg
küldött eredeti jegyzékek másolatai lehetnek, erre vallanak az iratkötegben elhelyezett és e 
hivataltól kibocsátott körlevelek.6 

Fehér Géza 

Gyulai Pál egy elfelejtett levele a Hölgyfutár szerkesztőjéhez 

1855. január 8-án mutatta be a Nemzeti Színház Bulyovszkyné Szilágyi Lilla javára 
Schiller Orleansi szűz с drámáját Bulyovszky Gyula fordításában. (Hölgyf. 1855. jan. 8. sz. 
16.1., ül. jan. 9. sz. 19.1.) A dráma két részletét, az előjáték zárómonológját és a negyedik fel
vonás megnyitó versét azonban nem Bulyovszky, hanem Gyulai Pál fordította le. Amikor 
1859-ben Kövér Lajosné Komlóssy Ida jutalomjátékául választotta a darabot, a Hölgyfutár 
okt. 8-i száma leközölte a műből Johanna ún. búcsúját, azaz a Gyulai Pál által fordított részek 
közül az elsőt. A közléssel kapcsolatban Gyulai az alábbi levelet küldte a Hölgyfutár szerkesz
tőjének, aki ekkor Tóth Kálmán: 

T. szerkesztő úr! Meglepetve olvastam a „Hölgyfutár" 120ik számában „D'Arc Johanna" 
című fordítmányomat Schillertől.1 Ön legjobban tudhatja, hogy e fordítmányt én nem kül
döttem be, sem mást nem hatalmaztam föl közlésére.* Nem tennék szót érte, ha fordítmányo
mat egy vagy más tekintetben művészi becsünek tartanám. Az egész csak mint szívesség és 
szüksé_g szüleménye, tarthat számot az elnézésre. Midőn ezelőtt ot évvel az „Orleansi szűz" 
Bulyovszky fordítása szerint színpadra vala kerülendő, Bulyovszkyné megkért, hogy fordítsam 
le a még hiányzó búcsút, két verszak kihagyásával.2 Hogy ne kellessék egyik hatásos jelenet
ben vers helyett prózát szavalni, engedtem kérésének, de hirtelenében a nehéz nyolcas stan
zákat nem valék képes rimmel adni, s csak a végsorokat rimeltettem, s általában az egészre 

* A latin nyelvű szövegek fordításai: 
1- Jegyzék a székes-fehérvári nyomdában 1830. második negyedében kinyomtatott kisebb művek

r ő l . . . április hó . . . A Bujdosók. írta Vörösmarty Mihály. Előzetesen látta a helyi cenzor 1000 példány
ban. — Székesfehérvárott, 1830. május 5-én. — Szabó János Chrysostomus, a gimnázium igazgatója és helyt 
revizor, 

2. Jegyzék a székes-fehérvári nyomdában 1830. harmadik negyedében kinyomtatott kisebb művek
ről . . . Május hó . . . Válasz Döbrentei Gábornak a' Conversations-Lexicon ügyében, szerzője Bajza, előzete
sen látta a helyi revizor 1000 példányban . . . Székes Fehérvár, 1830. augusztus 1-én. 

3. Jegyzék a székes-fehérvári nyomdában 1830—31. első negyedében kinyomtatott kisebb művek
r ő l . . . December hó. — Toldalék. Észrevételek a' Conversations-lexiconi pörhöz. Kinyomatott 600 példány
ban és előzetesen látta a helyi cenzor . . . Székes Fehérvár, 1831. február 16-án. — Szabó János Chrysostomus, 
a gimnázium igazgatója és helyi revizor. 

4. Jegyzék a székes-fehérvári nyomdában 1831. második negyedében kinyomtatott kisebb művek
ről. — Február hó. — Csongor és Tünde. Színjáték öt felvonásban. írta Vörösmarty Mihál. Kinyomatott 
500 példányban, és előzetesen látta a helyi cenzor. . . Székes Fehérvár 1831. május 7-én. — Szabó János 
Chrysostomus, gimnáziumi igazgató és helyi revizor. 6 A cenzor életrajzi adatait A székesfehérvári ciszterci rendi katholikus főgimnázium száz éves 
története с munkából vettük. írta: LAKATOS DÉNES DK. cisztercita rendi tanár. Székesfehérvár, 1914. 79. 6 Irodalom. A szövegben és jegyzetekben idézetteken kívül: TÓTH DEZSŐ: Vörösmarty Mihály, 1957. 
188. továbbá: Vörösmarty Mihály összes művei 8. kötet. Akadémiai Kiadó, Bp., 1962. 362—367. 1 A közölt részlet pontos címe: D. Arc Johanna búcsúja. (Schiller „Orleansi szűz"-éből.) a Ezek: a harmadik és az ötödik versszak. 
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nem fordithattam anyi gondot, menyit Schiller érdemel. Ha jól emlékszem, nevem kitétele a 
szinlapon3 beleegyezésem nélkül történt; szóval nem szándékoztam Schiller műfordítójaként 
föllépni sem akkor a színpadon, sem most az irodalomban. E mellett, mint a közleményből 
látom, azóta egy pár sor átváltozáson is szenvedett, kissé megbomlott bennök a mérték.4 

Úgy emlékszem, hogy a mértékre legalább ügyeltem.** 
Ön átláthatja, hogy nem jó indulatát akarom polémiával viszonoznom, csak némi 

önigazolást nem hallgathatok el, melylyel mind magamnak, mind a közönségnek tartozom. 
Azért kérem, szíveskedjék e levélkémet lapjában egész terjedelmében közleni. Kolozsvár, okt. 
10-én, 1859. * 

Mély tisztelettel Gyulai Pál. 

* Miután Gyulai Pál úrnak, mint e búcsú fordítójának neve, a szinlapon is többször ki 
volt téve,b a nélkül, hogy óvást tett volna ellene, közöltük e költeményt, mint oly szép részt, 
mely az „Orleansi szűz" közelebbi előadásán6 legjobban tetszett. Szerk. 

** A színház hiteles könyvéből van kivéve. Szerk. 

A levél a fenti szerkesztői megjegyzésekkel Nyilatkozat címmel a Hölgyfutár 1859. októ
ber 15-i számában (1010.1.) jelent meg. A Gyulai Pál levelezése 1843-tól 1867-ig (FONTES, IV.) с. 
kötet a levelet nem tartalmazza, vagy mert a kötet sajtó alá rendezője nem tudott róla, vagy 
mert nem levélnek, hanem nyilatkozatnak, s ezért más kötetbe illőnek tekintette. De a levél a 
Gyulai kötetben kiadatlan cikkeit, bírálatait, tanulmányait stb. összegyűjtő kiadványban 
(FONTES, V) sem szerepel. Ez teszi indokolttá a levél jelen közzétételét. 

A levelet és a hozzá kapcsolódó szerkesztői megjegyzéseket a Hölgyfutár-beli megjele
nés szerint betűhíven adjuk. Csupán egyetlen, egészen nyilvánvaló sajtóhibát javítottunk ki. 

Láng József 

Juhász Gyula Atalantája Debrecenben 

A Debreczeni Újság 1909. március 19-i száma rövid színházi kommünikét közöl, mely
ben hírül adja, hogy már folynak a próbák a Deésy—Juhász-féle új, görög tárgyú operettből 
Külön kiemeli: „a darab zenéje kellemes és ami fő a szövegnél nem az operettek elhasznált 
sablonos recipéje szerint készült, hanem vérbeli író ember komoly munkája, mely zene nélkül 
mint romantikus színmű is megállaná helyét." Tudni véli még azt is, hogy a bemutatón a szer
zőkön kívül a Holnap irodalmi társaság és a nagyváradi színház is képviselteti magát. Tíz 
nappal később már a Nagyvárad napilap is tudósít az előkészületekről: „a debreceni színház 
igazgatója április első négy napjára tűzte ki előadásra Juhász—Dési—Lehel nagy operettjét, 
az Atalantát, amely a Szigligeti színházban emlékezetes sikert aratott."1 Debrecen nem akar 
lemaradni a város-rivális Nagyvárad mellett: „A színház valósággal legjobb erőit viszi tűzbe a 
siker érdekében. Juhász Gyula finom, előkelő poézise és írásművészete párosulva Dési és Lehel 
páratlan eredeti zenéjével, mindehhez hozzátéve még eddig alig tapasztalt lelkesedést a 
színészek részéről: mindez gyönyörű igéret a sikerre."2 

Az akkor már több mint negyven éve fönnálló debreceni, még ún. „Városi" színház 
élén, Makó Lajos direktorsága után, 1905-től kezdve Zilahy Gyula országos hírű művész állt, 
aki a Nemzeti Színháztól vált meg, hogy színigazgató lehessen. Tevékenységét gazdag klasszi
kus repertoár jellemezte (pl.: elsőnek hozza színre Debrecenben Wagner „Lohengrin"-jét, 
előadatja „Az ember tragédiájá"-t, a színház 40 éves jubileumát „Bánk bán" előadással 
ünnepelteti).3 Juhász Gyulát már három évvel korábban megismerte, mikor társulatával 
1906-ban és 1907-ben, a nyári szezonban Máramarosszigeten vendégszerepelt. A költő Oláh 
Gábornak írt levelében röviden meg is emlékezik egyik találkozásukról: „Vasárnap Oláh 
Károly debreceni úrral és Zilahi Zsüllel ebédeltem."4 Sőt — mint a Máramarosmegye 1907. 
augusztus 30-i számában napvilágot látott kisebb közlemény tanúsítja —: „Zilahy Gyula 
elfogadta előadásra Juhász Gyulának, lapunk kiváló munkatársának „Arany János Szigeten" 

3 L. Hölgyf. 1855. jan. 8. 16. 1. 
4 Bulyovszky fordítása nyomtatásban nem jelent meg, kéziratának sem jutot tunk a nyomára, ezért 

nem tud tuk megállapítani, hogy a Hölgyf. közlése eltér-e, s mennyire Gyulai fordításának eredetijétől. 
5 A színlap vonatkozó része: „Isten hozzátok" [a szóban forgó monológ] és a ,,A fegyver nyugszik" 

költeményeket fordította Gyulai Pál. 
6 Komlóssy Ida előbb említett jutalomjátéka 1859. szept. 26-án. L. a Hölgyf. beszámolóját az előa

dásról a lap szept. 29-i számában. 
1 Nagyvárad 1909. márc. 28. 
"Debreczen 1909. máre. 31. 
3 S Z A T H M Í R I ZOLTÁN: A debreceni színház története. Debrecen, 1924. 39—41. 
4 DUEKÓ MÁTYÁS: Oláh Gábor—Juhász Gyuláról. 1954. 229. — P É T E R LÁSZLÓ: Juhász Gyula 

és Oláh Gábor levelezése. Alföld, 1962. 3. sz. 89. 

492 



című egy felvonásos verses vígjátékát. A vígjátékot a jövő hét valamelyik napján adják 
elő."5 Azonban magáról az előadásról a későbbiekben sem a szigeti, sem a debreceni újságok 
nem adnak hírt; amint azt már a korábbi kutatás is megállapította, a darab egyáltalán nem 
került színre.6 

Zilahy Juhász Gyula Atalanía című daljátékát — vagy ahogy a szerzők maguk nevez
ték, „énekes színjáték"-át — a nagyváradi Szigligeti színház igazgatójától, Erdélyi Miklóstól 
vásárolta meg, aki elsőnek adatta elő 1909. január 16-án,7 azokban a napokban, "mikor terv
szerű rágalmakkal rendszeres és kíméletlen hajsza folyt a nagyváradi Szabadság révén több 
fővárosi lapban a Holnap irodalmi társasága ellen.8 A nagyváradi bemutató iránti országos 
érdeklődésre jellemző, hogy Kiss József lapja, A Hét is foglalkozott vele színházi rovatában: 
„A nagyváradi színház érdekes művészi eseményre készül. Juhász Gyula, A Hét egyik poétája 
fog megszólalni a világot jelentő deszkákon egy újszerű romantikus színjátékkal, az Atalantá-
v a l . . ." „Egy poéta, aki eddig csak versekkel vette be az olvasók szívét és most a színpadról 
akar hatni a publikumra és ehhez egy ismeretlennel társul: ez mindenképpen érdekes vállal
kozásnak ígérkezik."9 

Az operett zeneszerzője és a mű színpadra vitelének tulajdonképpeni szorgalmazója 
Deésy Alfréd10 Debrecenből (éppen Zilahy társulatából) Váradra származott színész, bonviván, 
ki — bár nem képzett zenész — előzőleg Vályi Nagy Gusztáv tragikusan elhunyt debreceni 
költő több dalát is megzenésítette. Előbb már tagja volt a Városligeti Színkörnek is.; később 
mint filmszínész, forgatókönyvíró és rendező vált híressé mintegy száz ( ! ) filmjével. Először 
mint színész 1913-ban a Rablétek с filmben szerepelt, majd többek között 1935-ben elsőnek 
vitte filmre Móricz Zsigmond Nem élhetek muzsika szó nélkül с színművét. Életének utolsó 
pillanatáig fáradozott a magyar film fejlesztésén; utoljára 1960-ban A Noszty fiú esete Tóth 
Marival с film forgatásában vett részt.11 1957-ben, 80. születésnapján „érdemes művész" 
címmel tüntették ki. 

Zenei társszerzőként kell még megemlítenünk Lehel Károly nagyváradi karmester 
nevét, kinek a Debreczeni Újság 1909. április 4-i száma az elő-, utózenét, a finálékat, valamint a 
hangszerelés munkáját tulajdonította. 

Juhász Gyula - - mint életrajzából ismeretes — Nagyváradra 1908. február közepén 
került; a premontrei főgimnázium helyettestanárává nevezték ki. A helybeli fejlett irodalmi 
élet forgatagában egyúttal erős szálak kötötték a színházhoz is. Színikritikusként szerzett 
élményei, benyomásai, alaposabb szcenikai és dramaturgiai ismeretei egy időre a színpad 
felé fordították a költő figyelmét. 1908 októberében így írt Babits Mihálynak: „Nagyon szín
házi ember lettem s úgy érzem, mint ilyen fogok élni és meghalni".12 Nem csoda, ha ezekben a 
hónapokban így gondolkodott a fiatal 25 éves tanár, hiszen az Atalanta bemutatója után alig 
egy hónappal ismét Juhász Gyula premierre készült a nagyváradi Szigligeti színház: 1909. 
március 21-én mutatták be Szép csöndesen с „szögedi idill"-jét Marton Manó Nyílt pályán és 
Mohácsi Jenő Hamu с egyfelvonásosaival.13 

A költőt az Atalanta gondolata már a nyári hónapokban is izgalomban tarthatta, azon
ban teljes lendülettel csak 1908 őszén, visszatérve Szegedről Nagyváradra, Deésy biztatására 
kapcsolódott bele a daljáték írói munkájába. Az új színházi évad sürgető tempója alig négy
öt hetet hagyott a librettó megírására. Juhász Gyula előbb már idézett levelében — melynek 
keltét Belia György 1908. október 5. utánra teszi — már befejezett tényként írt munkájáról: 
„Egy nagy daljáték szöveget írtam, most fogják előadni hamarosan."14 A Nagyvárad a bemu
tató napján nyilatkozatot kért a szerzőktől: Juhász Gyula a következőket válaszolta: „Éle
tem legnagyobb sikerének és boldogságának eddig azt tartottam, hogy Babits Mihály bará
tomat én födöztem föl a magyar irodalomnak és közönségnek. Ha ma este siker lesz, örömömet 
tetézni fogja az, hogy librettómmal alkalmat adtam a két társszerzőnek arra, hogy talen
tumuk igazán érvényesüljön".15 És siker volt: a „körösparti Párizs" közönsége elismeréssel 

8 A közleményre K I S P É T E R ANDRÁS hívta föl a figyelmemet, segítségéért i t t mondok köszönetet. 
e BELIA GYÖRGY közlése (Babits—Juhász —Kosztolányi levelezése. Bp., 1959. 295. I. 114. jegyzet). 

Valószínűleg nem áll helyt K I S P É T E R ANDRÁsnak idevágó, a forrás megjelölése nélküli megállapítása a deb
receni előadásról (Juhász Gyula. Bp., 1956. 60.); ennek az egykorú sajtóban semmi nyomát nem talál tam. 

7 Nagyvárad, 1909. jan. 16. Magyar Színművészeti Lexikon. Bp., (1929-31) 2. k. 341. 
»Nyilatkozat. Nagyváradi Napló 1909. jan. 15. — Elégtétel a támadásért . Szabadság, 1909. jan. 14. 

— A sajtó felülbírálása. Pesti Hírlap, 1909. jan. 14. — Verekedés a Holnapért. Szabadság, 1909. jan. 16. 
A magyar kritika я Holnapról. Szabadság, 1909. jan. 17. 

• A Hét, 1909. jan. 10. 32. 1. 
10 Született Désen, 1877. szept. 20-án, meghalt 1961. jún, 14-én, Budapesten. 

- " A részletes tájékoztatásért e helyen mondok köszönetet a Magyar Filmtudományi Intézetnek. 
" Babits—Juhász —Kosztolányi levelezése. Sajtó alá rendezte BELIA GYÖRGY, Bp., 1959. 179. 
13 Nagyvárad, 1909. márc. 21 . — A nagyváradi bemutató. Pesti Hírlap, 1909. márc. 24. — Bemuta

tók a nagyváradi színházban. Magyar Nemzet, 1909. márc. 23. — H E G E D Ü S NÁNDOR: Újabb adatok Juhász 
Gyula nagyváradi napjaiból. It., 1962. 120—123. 

14 Babits—Juhász —Kosztolányi levelezése. 179. 
15 Nagyvárad, 1909. jan. 16. 
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fogadta a három helyi szerző művét. A költő lakonikus rövidséggel s elégedetten számolt be 
Babitsnak, 1909 februárjában kelt levelében: „Én egy Atalanta című operettemmel nagy 
sikert arattam a nagyváradi színházban, eddig hatszor ment telt ház előtt."16 A nagyváradi 
bemutató szereposztásában ott találjuk Gózon Gyula nevét és Sárváry Nusiét, azaz Annáét is 
egy rabszolganő, Léda szerepében. A Deésy Alfréd hagyatékában található visszaemlékezés 
szerint Erdélyi Miklós igazgató Juhász Gyula egyenes kérésére szerepeltette a fiatal harmad
rangú segédszínésznőt; sőt azt is tényként említi, hogy a daljáték szép dalai már az Anna iránt 
érzett szerelem ihletésében fogantak.17 

Az „énekes színjáték" egy előjátékból és három felvonásból áll. Az egész darabban 
érezhető az a meleg szeretet, amely témaválasztásban rokon a kezdő Kosztolányi, s még 
inkább Babits antik érdeklődésével. Az alexandriai történetet földolgozó operett tartalmát 
röviden a következőkben foglalhatjuk össze.18Tomár, a szobrászok királya, a nők kegyeltje, a 
királynő kedvese megszereti a szép táncosnőt, Atalantát. A büszke hetéra azonban csak három 
„istenkísértő" kívánság teljesítése után akar övé lenni. A szerelmes szobrász vakmerő tettel 
teljesíti a három szentségtörő kívánalmat: ellopja Aphrodité csodatükrét, majd gyöngysorát 
és megölve egy papnőt elhozza csodatevő fésűjét. Atalanta mint Aphrodité mutatja magát az 
őrjöngő tömegnek, de fölismerik és bűnéért lakolnia kell. Az élettől szép dallal búcsúzik.1* 
A börtönbe vele megy Tomár is és — míg az ujjongó, önkívületben táncoló bacchánsnők rózsa
leveleket szórnak be a börtönablakon — mindketten mérget isznak. 

Ez az operettnek túlságosan is komoly, tragikus kimenetelű téma, mely inkább opera
szerű komoly muzsikát kívánna — nem eredeti ötlete Juhász Gyulának. A cselekmény alap
motívumait a főleg erotikus beállítottságú regényeivel sikert aratott Pierre Louys (1870— 
1925) Aphrodite с. regényéből merítette, mely a századfordulón magyar fordításban is igen nagy 
népszerűségnek örvendhetett, ha öt éven belül két kiadást is megért.20 Változtatás csupán 
annyiban történt, hogy míg a regény főhősei Chrysis és Demetrios néven szerepelnek, addig a 
daljátékban Atalanta és Tomár áll a középpontban. A névcserét minden bizonnyal a színpadi
sághoz, az énekelhetőséghez és a költőiséghez való igazodás magyarázza. Azonban nem áll 
semmiféle kapcsolatban a mitológiai gyorslábú Atalantával, kinek történetét egyébként töb
bek között Swinburne dolgozta föl Atalanta in Calydon с művében és Guido Reni örökítette 
meg nevezetes festményén. A Pierre Louys nyomán haladó Juhász Gyula átdolgozásában a 
szerelmesek — nyilván erőteljesebb, szuggesztívebb színpadi hatásra törekedve — egymás 
karjaiban halnak meg; a könyvben azonban a szobrász tovább él, fájdalmát alkotásban fejezi 
ki: agyagba formázza a ravatalon fekvő leány alakját. Különben az egész darabban uralkodik 
Juhász Gyulának az a színpadi fölfogása, melyet Színházi dolgok című cikkében így fogalmazott 
meg: „Mindenekelőtt a mai színháznál a stíluson van a hangsúly. Mindenkinek és mindennek a 
színpadi illúziót kell szolgálnia, fokoznia. Mindenki és minden csak eszköz a színpadon arra 
nézve, hogy egy író és egy darab összes intenciói a lehető legteljesebb mértékben érvényre és 
diadalra jussanak. A színész játéka, a színészek összjátéka, a díszletek és a jelmezek kiállítása 
és összehangolása, mind arra szolgál, hogy egy színpadi alkotás egységes tónusát, hangulatát, 
egyszóval stílusát kihozza. A mai színház jól tudja és elsősorban számol azzal, hogy a színházi 
művészet érzéki hatásokon épülő művészet és még az irodalmi szempont is másodrendű a színi 
hatás legelső szempontjához képest."21 

Az Atalanta debreceni bemutatója 1909. április 1-én volt, majd még kétszer egymás 
után, 2-án és 3-án is előadták. 

A korabeli tudósítások szerint a darabot „tüntető melegséggel fogadta a debreceni 
közönség."22 A Debreczen,a helyi függetlenségi és 48-as párt hivatalos közlönye színházi kri
tikájában hangsúlyozza: az előadás „meglepő szép sikere nem reklámozás, nem erőltetett 
sikercsinálás, hamar szertefoszló szappanbuborékja, hanem ju ta lma . . . a komoly művészi 
munkának."23 „Igazi theatre páré ! " — lelkesedett az egyik bíráló.24- A sajtórecenziók meg
különböztető figyelmességgel foglalkoznak a szerzőkkel: „Juhász Gyula klasszikus műveltsé
gének s artisztikus írásművészetének kétségtelenül legtöbb része volt" a sikerben; „a klasszikus 

16 Babits—Juhász — Kosztolányi levelezése. 187. 
17 Ezt a D E É S Y A L F R É D hagyatékában található — a rádió számára készült, gépírásban fönnma

radt — emlékezést egyébként a további pontosabb életrajzi egyeztetésekig kritikával kell kezelnünk. 
11 A darab egyik kőnyomatos súgópéldánya és az eredeti part i túra, valamint egy kézzel írott átdol

gozott szövegkönyv DEÉSY ALFRÉD hagyatékában; egy másik kőnyomatos súgópéldány a szegedi Somogyi 
Könyvtár tulajdonában (1.: P É T E R LÁSZLŐ: Adatok Juhász Gyula életrajzához. I tK 1959. 314. I. 5. jegyzet); 
az átdolgozott szövegkönyv gépelt másolata a debreceni Csokonai Színház birtokában van. 

" Atalanta búcsúja. Juhász Gyula összes versei. Bp., 1959. 170. 
20 Pierre Louys: Aphrodite. Ford.: RÓZSA GÉZA. Bp., 1897. Sach —Pollák ny. 236 1. Pierre Louys: 

Aphrodite. Bp., 1903. Révai és Salamon ny. 208. 1. 
" Nagyvárad, 1908. nov. 29. 
22 Debreczeni Független Újság, 1909. ápr. 2. 
23 Debreczen, 1909. ápr. 2. 
24 Pesti Hirlap (Debrecen), 1909. ápr. 2. 
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kort megértő s szerető írónak teljes fegyverzetében áll elénk "25 Egy másik cikk is külön 
kiemeli: „Juhász Gyulának különösen a nyelve ragadott el bennünket, amely minden ízében 
költői."26 Deésy „zenéje ötletes és helyt-helyt mély", „láthatóan tervszerű elhatározással a 
magyarosságot tette zeneszámainak alapszínévé"; azonban „kár, hogy a drámai ütközőpontok 
szemléltetésében még kevés az ereje vagy gyakorlata."27 A Debreczeni Újság a bemutatót követő 
beszámolójában legsikerültebbeknek a tömegeffektusokat, az első felvonás nagy Bacchus-
ünnepét, a kórus „ügyes és eredeti felhasználását", valamint a harmadik felvonás záró-, halál
jelenetét tartja: „A szerzőket számtalanszor hívták a lámpák elé, koszorút és pálmaágakat 
kaptak."28 „A debreceni bemutató megpecsételte, sőt felülmúlta a nagyváradi sikert. Az 
operettet elsőrangú alkotásnak találták. Újnak, modernnek, úttörőnek. A sablonos operette
ken felülálló, művészettel feldolgozott műnek" — írja a fővárosi Független Magyarország 
1909. április 4-i száma. Az ünneplésből és a dicséretből természetesen kijut a színészeknek is, 
különösképp a címszerepben tündöklő Zilahyné Singhoffer Vilmának. De hadd álljon itt a 
többi szereplő neve is: Barabás Ella, Gerő Ida, Gyöngyi Jolán, Radó Anna, Rózsa Lili, Zsig-
mondy Anna, Gyöngyi Izsó, Györe Lajos, Horváth Kálmán, Nádor Zsiga: a prológot Huzella 
Irén mondta el; a rendező Ferenczy Frigyes volt. 

Azonban aki egy kicsit is ismeri a századeleji színházi bírálatok, ismertetések zömének 
elfogult, anyagi és egyéb érdekek által irányított édeskés modorát, szélkakas-állásfoglalását, 
nem csoda, ha az előbbi sorok hitelét némi fönntartással fogadja. Egy jellemző példa a fölöttébb 
túlzó szemléletre: az „Atalanta hozta elénk ezt a régmúltat, olyan eleven színekkel, hogy 
nekünk, kik az Offenbach-daljátékok-s Verdi dalművek stílszerűtlen ókor-másolatát kellett 
mindeddig elszenvednünk, teljes volt gyönyörűségünk".29 Ügy gondolom, nem igazságtalanul 
tételezzük föl, hogy ezek a dicsérő szavak inkább a neves, kiterjedt debreceni újságíró ismeret
séggel rendelkező színész Deésynek szólnak, mintsem a műkedvelő zeneszerzőnek. Az egyetlen 
reális alapokon álló, mai szemszögből nézve is elfogadható vélemény a Debreczen 1909. április 
3-án, első oldalon közölt cikke: „A mese egyszerű színpadra termett. Bonyolítása azonban 
több helyt rávall a kezdő színpadi íróra." „Aki a mesét különben is ismeri, eligazodik rajta: 
de aki ennek ismerete nélkül nézi a darabot, nem egy helyt bizony nem érti az összefüggést." 
„Máskülönben igazi poétaember munkája, az meglátszik rajta." Ennél tüzetesebb elemzést 
— helyi színházi lap, kulturális heti vagy havi szemle híján — az egykorú debreceni sajtóban 
sajnos nem találunk. . 

A saját lehetőségeinek zenitjére még nem jutó Juhász Gyula e művét irodalomtörténeti
leg — még ha ebben a műfajban is színvonalast nyújtott — mindenképpen kitérőnek kell 
tekintenünk, a költői pályaképben múló epizódnak kell látnunk. Juhász Gyula operett felé 
való közeledésében inkább szerepet játszottak a színházi barátok és tekintélyek, valamint 
versben és prózában nemegyszer megvallott színpad szeretete és esetleg anyagi helyzete, mint a 
műfaj iránti belső indíték. Bizonyíték erre talán, hogy életében még csak egyszer, tizenkét év 
múlva fordult újra az operett felé, mikor Losonczy Dezsővel megírta egyfelvonásos daljátékát, 
az Egy óra sarc-ot, melynek bemutatója 1922. január 4-én volt a budapesti Apolló Szín
padon.30 

Juhász Gyula maga a debreceni bemutató előadáson nem volt jelen. A Független 
Magyarország 1909. április 9-i számában dr. Nagy Mihály Nyugatiak keleten с cikkéből31 

tudjuk, hogy a költő csak az előadás után érkezett. Lehet, hogy lekéste a vonatot, vagy talán 
:— gyanúsítja meg a cikkíró — „szándékosan okozott egy kevés bonyodalmat, amint ez szoká
sos a rendezetlen és logikátlan civil életet folytató költő-embereknél". Az első napon tehát a 
szerzők közül — mint a Debreczeni Független Újság és a debreceni Esti Hírlap 1909. április 
2-i számai egybehangzóan állítják — egyedül Deésy érkezett meg, kit „tízszer tizenötször 
hívtak a lámpák elé".32 A következő napon azonban: „a szöveg szerzőjét zajos tapsokkal több
ször hívták a lámpák elé."33 Lehel Károly, ki legjobban félt a sikertelenségtől, csak harmad
nap jött át Váradról Debrecenbe. 

A Nagyvárad 1909. április 3-i száma a zsurnaliszta buzgalom jellegzetes modorában 
reagál a debreceni bemutatóra: „Zilahy Gyula színigazgató gazdag áldozatkészséggel s előkelő
művészi érzékkel hozta színre a nagyváradi szerzők darabját". Néhány sorral lejjebb hang
súlyozza: „A premiert irodalmi közüggyé avatta a Csokonai Társaság, mely a szerzők tiszte-

25 Debreczeni Független Újság, 1909. ápr. 2. 
26 Esti Hirlap, 1909. ápr. 2. 
27 Debreczeni Független Újság, 1909. ápr. 2. 
24 Debreczeni Újság, 1909. ápr. 2. 
" Debreczeni Független Újság, 1909. ápr. 2. 
30 P É T E R LÁSZLÓ У Adatok Juhász Gyula életrajzához. I tK 313—316. 
81 Ebből a cikkből idéz hosszasan H E G E D Ü S NÁNDOR is (Újabb adatok Juhász Gyula nagyváradi 

napjaiból. It, 1962. 123 — 124.); kinek érdekes adatközlése már dolgozatom lezárása után jelent meg. 
32 Debreczeni Független Újság, 1909. ápr. 2. 
33 Debreczeni Újság, 1909. ápr. 3. 

495 



létére fényes lakomát adott, amelyen a város irodalmi körein kívül Debrecen városa és a tár
sadalom is képviseltette m a g á t . . . " Ilyen értelemben ír a Független Magyarország előbb már 
idézett cikke is: az „előadás után bontakozott ki egész nagyságában a premier irodalmi jelen
tősége." A bankett a színházzal szemben levő „Angol királynő" külön termében volt.34 Tizen
két évvel korábban, 1896—97-ben a fiatal debreceni jogász és újságíró Ady Endre is szívesen 
járogatott ide, az ún. „Bunda" étterembe. Most Juhász Gyula foglalt helyet az asztalfőn, 
körülötte egész írói világa együtt volt: Oláh Gábor költő, Juhász Gyula egykori egyetemi 
kollégája és barátja; Szávay Gyula, a Csokonai-kör főtitkára, a Kisfaludy és a Petőfi társa
ság tagja; Kardos Albert irodalomtörténész, a Csokonai-kör akkori titkára; Gál Zoltán ügy
véd, költő és műfordító; Kuthy Sándor ügyvéd, költő, aki később Térey Sándor néven szerzett 
elismerést; valamint a színtársulat számos tagja.35 A fehér asztalnál Juhász Gyula mondott 
szerzőtársai nevében meleg köszönetet a színigazgatónak és a szereplőknek. A nagyváradiak 
nevében még dr. Nagy Mihály újságíró, Ady egyik hű barátja, a debreceniek nevében pedig 
Szávay Gyula, Oláh Gábor, Gál Zoltán mondott pohárköszöntőt. Debrecenben —mint dr. 
Nagy Mihály korábban már idézett beszámolójában is megállapította — „ . . . lelkes szeretettel, 
megértéssel fogadták a Holnaposokat, mert hisz az Atalanta csodásan szép művészi értékeiből, 
kincseiből látta mindenki, hogy a modernek, a Holnaposok egy új, nagyszabású, méreteiben 
hatalmas, jelentőségében impozáns, fejlődésképességében grandiózus magyar művészi kultúra 
megteremtésén dolgoznak . . . " . 

A debreceni lapok a továbbiakban nagy jövőt jósolnak a daljátéknak: „Az Atalanta 
lesz az első magyar operetté, mely vidékről kerül föl a fővárosba."36 Azonban nemhogy buda
pesti, hanem több debreceni előadásról sincs tudomásunk. A Debreczeni Újság 1909. április 
15-i száma ugyan még közli, hogy Zilahy igazgatónak egy bécsi színházi ügynök „kilátásba 
helyezte, hogy Bécs egyik elsőrangú igazgatójával jönnek az Atalantát megnézni", de a 
későbbiekben erről még csak említés sem történik, sőt az április 18-ára kitűzött előadás is 
elmaradt, illetve az Atalanta helyett a „Trilby" с színművet adták. Valóban: nem hiába volt 
elégedetlen az 1909-es évadban a színházi bizottság a direktor munkájával és nem ok nélkül 
nevezte a Debreczeni Független Újság szellemeskedve az évet a „mozgó műsorok szezonjának";37 

május 2-án is ugyancsak műsorváltozás volt, és Juhász Gyula daljátéka helyett a „Váljunk el" с 
vígjáték került előadásra. Zilahy társulata a következő években már erős anyagi zavarokkal 
küszködött; 1910-ben szó volt ugyan az Atalanta fölújításáról, már a műsortervezetben is 
szerepelt,38 azonban a bukás felé rohamosan közeledő társulat képtelen volt tervét megvaló
sítani. 

Az Atalanta a jósolt diadalutat vidéken futotta tovább: Szegeden még 1909. november 
19-én,39 maj(í három évvel később Sopronban 1912. október 12-én40 mutatták be. Az Arad és 
Vidéke 1910. február 8-án szintén közli: „Az aradi Nemzeti Színház igazgatója, Szendrey 
Mihály pedig május havában mutatja be Juhász Gyula, Deésy Alfréd és Lehel Károly diadal
mas darabját, amely lassan, de biztosan, a vidék kerülő útján indul a külföldi sikerek felé." 
Az előadásról azonban nincs tudomásunk. Ugyanekkor a költő Rozsnyay Kálmánhoz írt, 1910. 
november 29-én kelt leveléből tudjuk, hogy még egy műkedvelő társaság is előadta Rozsnyay 
szeghalmi birtokán.41 Deésy Alfréd írásos utalásai alapján föltehető, hogy még Pozsonyban, 
Temesváron is színre került, sőt még összesen 20 színtársulatnál 220-szor adták elő. A színház
történeti kutatás további feladata lesz földeríteni, hogy Deésy talán erősen is túlzó adatai 
valóban megállják-e helyüket. Ekkora siker különös lenne egy olyan daljátéktól, mely erősen 
elütött a kor átlag operett-stílusától. 

Mindenesetre Juhász Gyula és a debreceni színház kapcsolatáról összegezésképp meg
állapíthatjuk: habár további jelentős kihatást nem is jelentett a költő életében, mégis a 
Holnap irodalmi társaságot és személy szerint Juhász Gyulát ért rágalmak és támadások évé
ben együttérzést kifejező, baráti gesztus Debrecen részéről az Atalanta előadása, Ady egy 
évvel korábbi debreceni szereplése48 után — Juhász Gyula meleg fogadtatása és ünneplése. 

Borbély Sándor 

34 Ma: Kossuth utca 21. 85 A szóbeli felvilágosításokért KARDOS PÁLnak tartozom köszönettel. 88 Debreczeni Független Újság, 1909. márc. 28. 37 Debreczeni Független Újság, 1909. márc. 31. 3" Debreczeni Független Újság, 1910. febr. 27. 
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