
A SZÍNSZERÜSÉG URALMA DRÁMAIRODALMUNKBAN, 
(Első közlemény.) 

1. 
A dráma valamennyi költői műfaj közül a legbonyolul

tabb. Azzá teszi kettős rendeltetése: olvasmány- és játékjellege 
Azt az esztétikai és dramaturgiai felfogást, amelyik a játék
jelleg hangsúlyozásával a drámában elsősorban színpadi alko
tást lát s célkitűzését, kidolgozását és értékét az előadás által 
elért hatástól teszi függővé, színszerűségnek nevezzük. A dráma, 
ha egyetlen célja a színszerűség megvalósítása, a legtágabb 
körű színházlátogató közönség számára írt szórakoztató műfajjá 
lesz — sok tekintetben a drámairodalom «ponyvájá»-vá Az 
újkori európai dráma sajátos műfajából önként következik, hogy 
a drámairodalom egy része mindig színszerű, mégpedig mák szín-
szerű alkotás. S voltak korszakok — a fejlődés szempontjából 
épen a legjelentékenyebbek — amelyekben a színszerűség elve 
uralkodott. Ilyen «színszerű» korszak a magyardrámairodalom
ban a XIX. század középső harmada. 

A színszerűség uralomrajutása legszorosabban összefügg a 
színészet helyzetével. E tekintetben színi viszonyaink a múlt 
század 30-as éveiben gyökeresen átalakultak.1 A küzdelmek és 
kísérletezések válságos kora lassanként lejárt; a reformkor fel
ismeri a színház nemzeti jelentőségét, dráma és szín házügy 
most már véglegesen helyet kap nemzeti műveltségünkben. 
Magánosok és közületek versenyt buzgólkodnak a szervezés és 
támogatás munkájában : az állandó játékszín felállítása, később 
fenntartása és felvirágoztatása hosszú időn. keresztül országos 
mozgalom tárgya ; a színházzal kapcsolatos elvi és gyakorlati 
kérdések megvitatására irodalmunk legjobbjai szállnak harcba; 
drámaköltészetünk új műformákkal gazdagodva, számbelileg és 
értékbelileg gyarapodik. 

Lényegesen megváltozik színészeink helyzete. Vidéken még 
most is nyomorgó vándorkomédiások ötletszerűen toborzott, 

1 V. ö. Gyulai Pálnak ma is helytálló, tömör és színes jellemzését: 
Nemzeti Színház és drámairodalmunk. Újra : Dramaturgiai dolgozatok. 
1908. I. köt. 238. és k. 1. 
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kéteserkölcsű csapatai bolyonganak ; siralmas teljesítményeikről 
elrettentő képet festenek a vidéki levelezők. De Pesten és a 
«két magyar haza» nagyobb városaiban már tisztességesen díja
zott, állandó vagy legalább is állandóbb jellegű, szervezett tár
sulatok működnek. Fényes jövedelemre nem szabad gondolnunk, 
de a biztos kenyérkereset lehetősége megvolt, s a becsvágyó 
és tehetséges művészek érdemükhöz mérten érvényesül
hettek. 

Az anyagiaknál is fontosabb vol,t azonban az erkölcsi emel
kedés. Legtöbb színészünk pályájának elején még mindig ott 
szerepelt a felháborodott szülői ház átka, de a polgárosodás 
folyamata gyors ütemben haladt előre. A színház magyarosító 
célkitűzésével kapcsolatban egyre jobban tért hódít az a fel
fogás, hogy színészeink a nemzeti érzés és a nemzeti nyelv 
apostolai. Sorsuk már biztos kezekben van : a közönség egyre 
fokozódó érdeklődésén, a hivatalos körök támogatásán kívül 
hátuk mögött áll az időközben ugyancsak jelentőségre jutot t 
sajtó ésr — részben épen ennek révén — az egész magyar iro
dalom, írók, újságírók és színészek 1840 körül nálunk egy tes
tületet alkotnak. 

Színészeink teljes mértékben rászolgáltak a pártfogásra 
— művészi teljesítményük hatalmasat fejlődött. A Nemzeti 
Színház megnyitásával, a rendszeres színi krit ika megindulá
sával kezdetét veszi a művészi fejletlenség kora.1 Színészeink 
talán nem tehetségesebbek az úttörőknél, de mindenesetre kép
zettebbek, tanultabbak. Bartha János, Megyeri Károly, Szent
péteri Zsigmond az utolsó naturalisták — a fiatalabb nemzedék 
a rendszeres színi oktatás hiányát önművelődéssel igyekszik 
pótolni. Lendvay Márton nem hagyta olvasatlanul, amit a ma
gyar irodalom nyújtott,2 de megtanult németül is, hogy a pesti 
német színház jelesebb vendégeinek felléptét élvezhesse; meg
fordult Berlinben és Seydelmannal szoros barátságot kötött. 
Egressy Gábor nélkülözött, adósságokba verte magát, csakhogy 
Bécsbe és Párizsba mehessen, s a Burgtheater és a Comédie 
Française előadásain eredetiben tanulmányozza a klasszikus 
játékstílust. Fáncsy Lajosnak nagy olvasottsága és alapos esz
tétikai tudása volt;8 a Nemzeti Múzeumban őrzött és nevéről 
elnevezett színlapgyüjtemény már-már tudós hajlamokra vall. 
Színészeink becsvágyára nagyon jellemző, hogy 1840-ben foga
dásból két vígjátékrészletet franciául adtak elő.4 Az ő buzgól-
kodásuk eredménye a Bánk bán gyökérverése,5 főképen pedig 

1 V. ő. Kujáni János : Adalékok a magyar színjátszás és színpadi sza
valat történetéhez. 1928. 10. 1. 2 Szigligeti Ede: Magyar színészek életrajzai. 2. kiad. 1907. 86. I. s U. ott, 50. 1. 4 Rakodezay Pál: Egressy Gábor és kora. 1911. I. köt. 144—145. 1.. 5 Rédey Tivadar: A Nemzeti Színház története. I. köt. 1937. 209. 1. 
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a 30-as évek végétől felvirágzó magyar Shakespeare-kultusz.1 

Egressy Grábor egész élete ennek szolgálatában telt el ; nem
csak a szerepek mesteri alakításával és fordításokkal,3 hanem 
magvas esztétikai fejtegetésekkel is hozzájárult a brit dráma
költő honosításához. Vetélkedése Lendvay Mártonnal a Bánk 
i o n b a n , Otheüóba,n, Don Cézár de Bamnb&n szép példája az új 
színésznemzedék eszményi célki tűzéseinek.8 

Általában Egressy Gábor egész magatartása és működése szimbóluma 
a reformkor színésznemzedékének. Hivatásának fanatikusa. Szemében a szí
nészet a művészetek csúcspontja. «A szépmüvészetek egyetemes belső célja, 
a látszat, a színészetben non plus ultráját éri el. A művészetek mind itt 
összpontosíták erejüket, hogy ezen látszat legmerészb diadalát kivíják. És 
célt értek,... a teljesülét (Vollendung) dicsősége a színészeté.»4 (A színészet 
népszerűségére vall, hogy véleményével nem állt egyedül; ugyanígy nyilat
kozott Tóth Lőrinc5 és később Henszlmann is.6) Egressy Öntudatára jellemző, 
hogy a közönséget nem szolgálni akarja, hanem nevelni és polgári önisme
retre ébreszteni. Fáradhatatlanul küzd színészetünk érdekében. Eleinte csak 
azt kívánja, hogy a magyar nemes becsülje a színészt s «ne tegye egy 
kategóriába kocsisával.»7 Később önérzetesen mutat rá, hogy a «színészetben 
új elem tűnt elő, mely azért látszott küldetve lenni, hogy kitöltse az egy
ház, iskola, törvényhatóság és élet között eső hézagokat és különbségeket.»8 

1846-ban már így méltatlankodik : «Visszás állapotnak tetszik előttem leg
először is : hogy a, színészet tagjai . . . nem polgárai hazájoknak. Ök egy 
új elem az államban, új osztály a társadalomban, melyet ha törvény szerint 
magáénak ismert az állam, helyet is kell számára jelölnie, s polgári léteit 
kell annak a társadalomban adnia.»9 Ez a szenvedélyes ügybuzgalom szá
mos polémiába sodorta ; vitája Bajzával, Kossuth-tal, GzakóvaL később Gyu
laival és Gregussal ismeretes. Nem volt mindenben igaza, de tévedései és túl
zásai is határtalan lelkesedéséből származtak.10 Elveiért férfias bátorsággal 
szállt sikra — nemcsak nagy művész, de nagy jellem is volt. 

E g r e s s y ha t a lmas egyénisége, képzet t sége , önérzetes bá tor 
sága , elméleti és g y a k o r l a t i ú t m u t a t á s a i , elsősorban egész élet
példája mély benyomás t t e t t p á l y a t á r s a i r a Az ö ha t á sa a l a t t 
r a g a d o t t to l l a t a korszak más ik je lentős színészirója : F á n c s y 
Lajos. Nem o lyan k ivá ló színész, min t Egressy , embernek is 

1 V. ö.: Császár Elemér: Shakespeare hazánkban. 1917. 27. 1. 
2 Milrovics Gyula: Egressy Gábor. Budapesti Szemle 30. köt. (1909.) 

47. s k. 1. és Bayer József: Shakespeare drámái hazánkban. 1909.1. köt. 58.1. 
s Rakodczay Pál id. mű, I. köt. 381—400. 1. 
* Athenaeum, 1840. I- félév 342. 1. 
» Athenaeum, 1837. II. félév, 593. 1. 
3 Pesti Divatlap, 1843. jan. 5. 
? Athenaeum, 1840. I. félév, 294. 1. 
8 Egressy Galambos Gábor emléke- 1867. 117. 1. 
9 U. ott, 95. 1. 

10 Rédey szerint (id. mű, 247. 1.) még «jellemszilárdságának sajnálatos 
megingása» is arra vezethető vissza, hogy hazavágyott, mert nem tudott a 
színpad nélkül élni. 
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kisebb, de ügyes t o l l fo rga tó ; í rásai m ind ig n a g y h u l l á m o k a t 
ve r t ek fel. E g r e s s y t i n k á b b az e lvi kérdések érdekel ték — 
F á n c s y a napi eseményekhez szólt hozzá, és bizonyos mér ték
ben ő honosí to t ta meg fo lyó i r a t a inkban a szíjiészi polémiákat . 
Vi tá ja Dobrossy Lajossal , 1 Vaho t Imrével , 2 F e k e t e Somáva l 5 

n a g y b a n hozzájárul t , h o g y a 40-es években á l ta lánossá l e t t a 
h í r l ap i feleselgetés, és kezdő színészek is l ego t t h í r lap i c sa tá t 
p rovoká l t ak , ha vél t sérelem ér te őket a k r i t i ka részéről. 

Természetes , hogy az e l l enha tás sem m a r a d t el. Színésze
i n k n e k tú l á r adó önérzete és tú l t engő szereplése ellen ' e g y r e 
több h a n g szólal t fel. Vörösmar ty — ta r tózkodó egyéniségére 
jellemző módon — csak szerény lapal j i j egyze tben rója meg 
«azon fenhangot és mé l t a t l an sér tegetés t , mel ly F á n c s y . . . . 
repl icá jában uralkodik»,* Kossu th Lajos azonban már vezér
c ikkben szólal fel s «a színpadi hősök mámoros is tení tését» száza
dunk e g y i k kórjelének bélyegzi .5 V a h o t Imre az A t h e n a e u m b a n 
ke l k i a «polemicussá fajuló» színészi « l i terá torkodás» e l l en : 
nemzet i művésze tünk még kezdet i á l lapotban szendereg, de szí
nészeink «követelése, önhi t t sége , hánykódása s é rzékenysége 
már is t e tőpont já ra hág .» 6 Még a l a n t a s a b b hangon ostorozza 
a «színi nyeglészkedés t» a MagyarJcáh című röp i ra t (Lipcse, 
1845); a s ima modoráról ismeretes F á n c s y t még csak «kis 
Guizot»-nak csúfolja,7 Sz ig l ige t i t azonban már haszonleséssel 
vádolja.8 De a magas színvonalon álló M a g y a r Szépirodalmi 
Szemle is «emancipációt» sürge t «az egyedül t a p s u t á n v á g y a -
kodó színészet u ra lkodása alól.»9 

Ezek és az ehhez hasonló ny i l a tkoza tok azonban legfeljebb 
csak r eg i sz t r á l t ák a he lyze te t — a megindu l t fo lyamato t fel
t a r t ó z t a t n i nem t u d t á k . A Nemzet i Sz ínház «üzemesítése» szí
nészeink kor lá t l an u ra lmára vezete t t , s ezzel szemben minden 
felszólalás h i ábava lónak bizonyult . 1 0 

Egressy Gábor már 1840-ben olyan «színigazgató választmányt» java^ 
solt, amely «az elnökön kívül, a jelesb színházak példájára, két jeles költő
ből, két történet- és régiségtanaiból, két történeti- s egy tájfestészhöl, öt 
színészből és egy színmesterből állana.»11 Színészeink véleményét már Bartay 
Endre is mindig meghallgatta, az ötletből rendszert azonban Ráday Gedeon 

* Társalkodó, 1840., 1841. évf. 
2 Athenaeum, 1841. évf. 
a U. ott. 
4 Athenaeum, 1841. I. félév, 915. 1. 
s Pesti Hírlap, 1841. 31. sz. 
8 1841. I. félév, 918. 1. 
8 «Szigligeti . . . feji az országos tehenet.» 85. I. 
? 1847. 9. sz. 
!0 V. ö. cikkemet: A színházi üzem kialakulása a reformkorszakban. 

Színpad, 1836. 351—354. 1. 
11 Athenaeum, 1840. I. félév, 374. I. 
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csinált, mégpedig meglehetősen radikálisan, mert az általa szervezett igaz
gató-tanácsban a karmesteren kívül pusztán színészek foglaltak helyet. így 
a tényleges hatalom Fáncsy Lajos, Egressy Gábor, Erkel Ferenc, Lászió 
József, Lendvay Márton, Szentpéteri Zsigmond és Szigligeti kezébe került.1 

Az ö akaratuk érvényesült a drámabiráló bizottságban,2 tőlük függött a sze
reposztás, ök állították össze a műsort. Hogy ezt a példátlan hatalmat nem 
mindig önzetlenül és nem mindig művészi elvek szerint gyakorolták, az 
szinte természetes. Ha nem is pártatlanul, de félreérthetetlenül jellemzi 
Czakó Zsigmond egyik levele a helyzetet : «Eltökéltem még évet a nemzeti 
színháznál tölteni — meglehet elvesztem ezt is — mint másikat ; s ha egy
kor elfogom hagyni, oka az lesz, hogy mind azokban, kik eddig valamire 
mentek, nem ügyszeret(el) — nem a művészethez tapadó tiszta ragaszko
dást látom — hanem egy alárendeltséget, önzés(t) .. .Itt a színészet kenyér
kereset — az irodalom kenyérkereset s hogy egyiknek se kopjék fel az álla, 
mosni kell egymás kezét —• piszokkal vagy sem — az nem kérdés.»3 Külö
nösen Szigligeti ügyeskedett a saját javára darabjainak színrehozatalában.4 

Így került Petőfivel szembe: a Tigris és hiéna bemutatója vasárnapra volt 
kitűzve, Szigligeti azonban keresztülvitte, hogy a jobb jövedelmet ígérő 
vásári napon az ö darabja (Egy szekrény rejtelmei) kerüljön előadásra ; 
az önérzetében séi*tett költő erre visszavonta drámáját.5 És egészen bizo
nyos, hogy Czakó Zsigmond megdöbbentő öngyilkosságában is nagy szerepe 
volt annak a furcsa szélmalomharcnak, amelyet a «klikk» egyeduralma ellen 
vívott. 

Színészeinknek uralomraj utasa drámairodalmunkban tehát 
társadalmi emelkedésükkel és a Nemzeti Színház sajátos viszo
nyaival állt összefüggésben. Nem ez volt az első eset. hogy a 
«nemzet napszámosai» írói tevékenységet is kifejtettek. Színi 
műveltségünk kibontakozásának éveiben (1792—95) és a vándor
színészetnek rákövetkező évtizedeiben sem tudta mindig ellátni 
a színpadot megfelelő darabokkal az irodalom, s ezért színé
szeinknek gyakran kellett vállalkozniok a szerző szerepére is. 
Úttörő színészeink ez elől a feladat elől sem hátráltak meg : nem
csak idegen drámák fordításával és átdolgozásával, hanem ere
detiek írásával is szolgálták a magyar játékszín ügyét. 

Ez az írói működés azonban csak kevés nyomot hagyott 
irodalmunk fejlődésében. Színészeink nem is törekedtek költői 
babérokra. Csak szükségből ragadtak tollat, s ha kielégítették 
a napi igényt, munkájukkal nem törődtek tovább. Hagyták 
őket elkallódni ; nyomtatásra csak akkor gondoltak, ha a kez-

i Pataki József: A magyar színészet története. 1922. 106—109. 1. 
2 «Beh nagy kár, hogy Garay és valamennyi drámaíró nem lett szí

nésszé, bezzeg elfogadnának akkor tőlük szénát, szalmát egyaránt.» Pesti 
Divatlap, 1845. 147. 1. 

3 1K. 1937. 70. 1. 
4 «Szigligeti darabjai kivételes pártfogásban részesültek, s a legkedve

zőbb, t. i. vásári időben kerültek előadásra;» Frankenburg Adolf: Emlék
iratok. 1868. III. köt. 77. 1. 

5 Ferenczi Zoltán: Petőfi életrajza. 1896. II. köt. 245—246, 1. 
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deményezés az irodalom részéről indult ki, mint pl. Endrődy 
János és Verseghy Ferenc vállalkozásánál. Amikor a második 
pesti színtársulat működése idejében az elismert írók nem moz
dultak meg oly mértékben, mint a 90-es években, a színész
drámaírók tevékenysége is kevesebb irodalmi nyomot hagyott 
maga után.1 

Más a helyzet a reformkorban. A Nemzeti Színház toll
forgató tagjai már nem színészek és — mellékesen, szinte szé
gyenkezve — írók is, hanem színészek és írók teljes egyen
rangúságban. Az irodalmi alkotás számukra tudatos becsvágy, 
amely idővel írói gyakorlottságra vezetett, ez pedig kifejlesz
tette a művészi kezdeményezésnek és a tudatos vezetésnek bá
torságát is. Színészíróink lassanként fölibe kerültek az iroda
lomnak — a színház vezetésében elfoglalt kiváltságos hely
zetük kezükre játszotta a drámai stílus irányítását is. 

Ez a gyakorlatban a színszerűség vezérelvvé való emelését 
jelentette. Drámairodalmunk jellege megváltozik: a cél és esz
köz fogalma összekeveredik, a gyakorlati használhatóság eszté
tikai mérték, a közönségsiker irodalmi értékítélet lesz. A tiszta 
irodalmiság képviselői tehetetlenek voltak a fejleményekkel 
szemben; a költőiség és színszerűség hívei közt még javában 
folyt a tollcsata, amikor az élet a harcot már régen eldöntötte.3 

Az alacsonyabb színvonalú rétegek megnyerése ugyanis nem
csak anyagi érdek, hanem közműveltségi célkitűzés is volt. A 
magyarosítást elsősorban Pest-Buda polgárságában kellett vég
rehajtani, és így ennek a társadalmi rétegnek ízlése szabta meg 
a Nemzeti Színház műsorának általános jellegét. Az irodalom 
kénytelen volt egyelőre beletörődni az adott helyzetbe. íróink 
egy része, kivált a nem színészírók, visszavonult a dráma
írástól és a kri t ika fedezékeibe húzódva igyekezett befolyni 
az irányításba — egy másik csoport megalkudott és követte 
színészíróinkat a szín szerűség ösvényén. 

Az i t t vázolt folyamatnak középpontjában, akárhonnan 
nézzük is, a Nemzeti Színház áll : ez volt az az intézménnyé 
sűrűsödött végső ok, amely mint látható vagy láthatatlan, de 
állandóan jelenlévő és ható erőforrás új helyzetet teremtett 
színi viszonyainkban és drámairodalmunkban. A Nemzeti Szín
ház mint élő szervezet egységbe foglalta, közös nevezőre hozta 
a különböző korú, származású, műveltségű és tehetségű írókat. 
A 40-es és 50-es évek drámaírói egymástól eltérő egyéniségek, 
alkotásaik sokban elütnek egymástól. Azáltal azonban, hogy 
legtöbbjük a kerepesi-úti színház légkörében élt, hogy legtöbb-

1 Waldapfel József: Ötven év Buda és Pest irodalmi életéből 1780—1830. 
Í935. 217. 1. 2 A vita részleteire vonatkozólag v. ö. Haraszthy Gyula : Irodalom
elméleti kérdések a múlt század második negyedében. Budapesti Szemle, 
227. köt. (1932) 183—200 1. 
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jük tevékenységének ez az intézmény volt éltető eleme, ihlet
forrása, vezérelve és célkitűzése, mai szemmel egységes írói cso
portnak látjuk őket, még akkor is, ha ez az összetartás nem 
vált is mindegyikükben tudatossá. Megokolt tehát az is, hogy 
a múlt század derekán virágzó színszerű drámairodalmunk kez
dőpontjául a Nemzeti Színház megnyitásának esztendejét, 1837-
et tesszük. Igaz, hogy ez az év még nem hozott olyan irodalmi 
aLkotást, amely éles határ, vagy akár csak határozott átmenetet 
jelentene az előzményekkel szemben. De kétségtelen, hogy az 
új színház új stílust kezdeményezett. A régi minták lassan
ként elfakultak, s a frissen ácsolt deszkákon 1838-ban már meg
kezdi irodalmi működését — nem egészen előzmények nélkül, 
de határozottabban és új utakon — az új színésznemzedék első, 
egyben legnagyobb hatású tagja: Szigligeti Ede. 

2. 
Szigligeti Ede egész élete a színház szolgálatában telt el. 

Ezt munkásságának egyetlenegy méltatója sem mulasztja el 
megemlíteni, a kép azonban, amely Szigligetiről irodalom
történetünkben él, ennek ellenére is inkább a tisztán írói 
vonásokat emeli ki. Szigligeti pályáján — különösen 1844-től 
— fokozatos emelkedést figyelhetünk meg, és a művészi ma
gaslatokra törő, ezeket olykor-olykor el is érő költő emléke 
háttérbe szorította a színház napi igényeit, mesterember mód
jára kiszolgáló kezdő írót. Az 50-es években Szigligeti sűrűn 
dolgozta át első drámáit, és ezek az átdolgozások mutatják 
legjobban, hogy ízlése és stílusa mennyit fejlődött. A szabad
ságharc előtt és közvetlenül utána azonban minden becsvágya 
ellenére is ízig-vérig színészdrámaíró maradt. «Összes munká
lataim legfőbb célja más nem volt soha, mint a magyar színé
szetnek Pesten emelése» — mondta 1846-ban a Kisfaludy-
Társaságban tartott székfoglalójában1, és ezzel az elfogulatlan 
önkritikáról tanúskodó vallomásával hitet tett írói hovatarto-
zóságáról is. 

Ez a székfoglaló egyébként is jellemző. Szigligeti nyíltan 
bevallja, hogy drámái «leginkább színpadi hatásra dolgozott 
művek.»2 Nézeteit ' tehát a színszerűség vezérelvének hódoló 
színészdrámaíró dramaturgiájának tekinthetjük. Bölcseleti meg
alapozottságú esztétikát persze hiába várnánk tőle; ő maga 
mondja, hogy «nem barátja a definícióknak», és tudjuk, hogy 
világos elméletet még akkor sem tudott alkotni, amikor szán
dékában volt.8 Székfoglalója nem is egységesen felépített 

1 Drámai állapotjainJcról. Kisfaludy Társaság Évlapjai. Régi folyam. 
VII. köt 439. 1. 

2 ü. o. 436. 1. 
1 Bérezik Árpád : Szigligeti dramaturgiája. Császár-emlékkönyv. 1934. 
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ér tekezés , hanem gondo la toknak laza csokra — e g y g y a k o r 
l a t i ember g y a k o r l a t i vélekedése. M i n t a képzele te t szabályozó 
és i r á n y í t ó szemlélet azonban nemcsak Szigl iget i re , hanem 
többé-kevésbbé v a l a m e n n y i sz ínészdrámaí rónkra jel lemző. 

Szigligeti abból indul ki, hogy «drámában jellemeket kell előállítanunk)). 
Ez a megállapítás első pillanatra ellentmond a színi hatás elvének; a 40-es 
évek vitáiban a jellemekre felépített dráma — szemben az érdekes cselek
vényt nyújtó, meglepő helyzetekkel dolgozó regényes drámával — költőinek 
számított, èzigligeti azonban vagy felismerte, hogy a jellemdráma is lehet 
színszerü, vagy ezzel az udvarias és elismerő gesztussal Henszlmann és a 
többi elméleti alapon álló színikritikus felé akarta hallgatóinak, a tudós 
gyülekezetnek jóindulatát megnyerni. Ez utóbbi feltevés valószínűsége mel
lett szól az a körülmény, hogy Szigligetinél a «jellem» csak kiindulópont. 
Mibenlétét nem fejtegeti bővebben ; mindössze annyit mond, hogy «állandó 
és maradandó hatást csak a benső valóság adhat, valóság a jellemek és 
szenvedélyek festésében». A továbbiakban ő is elsősorban a drámai cselek
vénnyel foglalkozik. Nézete szerint ugyanis «egyik jellemnek a másikat kell 
érintenie» — így áll elő a helyzet. Ez a dráma legfontosabb eleme : 
«Memnon szobrának nap kellett, hogy hangozzék, a jellemnek helyzet, hogy 
hevüljenek, szóljanak, cselekedjenek». A helyzetek legyenek változatosak, 
a tárgyat mindig más-más oldalról kell «leleplezletni», az eseményeknek 
egyre újabb és újabb fordulatot kell venniük, különben a dráma unalmat 
szül. «Érdekelni kell tudnunk, ha hatni akarunk» — ez Szigligeti esztétiká
jának kateaorikus imperativusa ; hogy Szigligeti az «érdeknövelés»-en a 
cselekvényt és nem a jellemfejlesztést érti, illetőleg, hogy a jellemzés egye
düli hatásos módját az események bogozásában, a fizikai történésben látta, 
azt egy, a Bánk báni illető megjegyzése bizonyítja. Szerinte Katona drá
májának V. felvonása már nem kelt érdeket, a nádornak jelleme már nem 
fejlődik — nyilván' azért, mert a főhős tragikus összeomlása pusztán lelki 
síkon s nem vizuálisan, cselekvényes formában játszódik le. Melinda halál
híre sem alkalmas — úgy mond Szigligeti — a drámai feszültség fokozására; 
ö neki, mint meggyalázott nőnek, a halál jótétemény, pusztulása tehát nem 
meglepő. Ennél súlyosabb kifogást nem is emelhetett volna Szigligeti; a 
változatosság és a váratlan meglepetés nemcsak a színszerü dramaturgiának 
egyik sarkalatos tétele, hanem általánosan hangoztatott követelmény is volt. 
«A dráma terve csak akkor jó, ha nem úgy végződik, mint mikép már a 
harmadik felvonásból mintegy bizonyosan gyanítjuk» — mondja a Társal
kodó T. G. jegyű (Tanárky Gedeon ?) kritikusa.1 

Szigl iget i d r ama tu rg i á j á r a azonban nem a jel lem és cse
l e k v é n y elsőségéről k i fe j t e t t nézete a legjellemzőbb. A színész
drámaí ró a k k o r ny i l a t koz ik meg a legőszintébben, amikor 
mind a jel lemfestést , mind a bonyol í tás t , a d r á m á n a k ezt a 
k é t a lapvető szerkezet i elemét, a művészeten k í v ü l eső szem
pon tnak rendel i a l á : « K i színpadi h a t á s t a k a r e s z k ö z l e n i . . . 

1 1838. 91. sz. 
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figyelemmel kell lennie még egészen művén kül eső dolgokra 
is, s azok: az előadó színészek és a közönség.»1 

Ez világos beszéd. Szigligeti dramaturgiája a tömeg 
óhaját többre tartotta, mint az írói egyéniséget, a színpadi 
illúziókeltés divatos eszközeit — mert «előadó színészek» 
átvi t t értelemben a színház egész gépezetét jelentik — mint 
a műalkotás, belső logikai és lélektani törvényeit. Thienemann 
Tivadar szerint minden íróban két lélek lakik: az egyik a 
szerzőé, a másik az olvasóé, s vannak írók, akikben az olvasó 
erősebb a szerzőnél.2 Ilyen író volt Szigligeti is, csakhogy ő 
művészi ösztöneit nem egy, hanem két irányban szolgáltatta 
ki', a hétköznapiságnak —- képzeletét nemcsak a nézőtér vár
ható lelki magatartása, hanem a Nemzeti Színház korabeli 
technikai felszereltsége is irányította. 

Az elvi magatartás teljes összhangban állt a gyakorlat
tal : Szigligeti színszerű felfogásában gyökerezik alkotásainak 
valamennyi technikai sajátsága. A közönség ízlésének hatását 
a változatosságra való törekvésben, a színpadi eszközök ural
mát a melodrámai feldíszítésben figyelhetjük meg; a két 
irányból jövő befolyásnak pedig együttes következménye az 
intrika alkalmazása. 

A változatosság elvének érvényesülését kezdetben a mese
indítékok halmozásában figyelhetjük meg. Szigligeti a 30-as 
évek végén a közönség legalacsonyabb műveltségű rétegének 
igényeit vette mértékül. Annak a közönségnek álláspontjára 
helyezkedett, amelynek műélvezete egy színvonalon áll a 
gyermekével, s legfőbb gyönyörűségét a változatos és izgalmas 
fizikai cselekvésben találja. Ezért olyan zsúfoltak első drámái. 
«A történet gazdag és termékeny, sőt, mondhatnók felette az; 
viszonyokkal és érdekkel halmozott» — állapítja meg találóan 
Vörösmarty a Dienesröl,* s ugyanez érvényes ennek a kor
szaknak többi alkotásáról (Vazul, Gyászvitézek, Pókaiak, Aba, 
Romiida). Szigligeti ezekben a drámákban, mint a legtöbb 
kezdő, a gyengébb minőséget a nagyobb mennyiséggel akarja 
pótolni. A cselekvényt a népmesék végtelenbe kígyódzó, bár
mikor folytatható és soha véget nem érő szerkesztési mód
ján szövi tovább. Az Aba a Vazuln&k, a Korona és kard 
viszont az Abána,k folytatása; az Al-Endréhen. .királlyá koro
názott III . Endre főszereplő a Oeröben, stb. Egy-egy dráma 
több eseménysort zsúfol össze ; majd mindegyik felvonásnak 
Önmagában is befejezett, külön meséje van.4 Szigligeti gondo
san vigyáz arra, hogy a közönség szenzációra éhes rétegének 
egy pillanatra se legyen oka panaszra, 

1 Id. mü. 45*. 1. 
2 Irodalomtörténeti alapfogalmak. 1931. 23í—235. 1. 
3 Összes munkák 1885. VII. köt. 59. I. 

, 4 Bayer József: A magyar drámairodalom története. 189/. I. köt. 499.1. 
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A 40-es évek drámái ebből a szempontból mértéktar-
tóbbak; cselekvényük egyszerűbb, egységesebb. A kezdet 
bizonytalanságain túljutott Szigligeti nem az indítékok, 
hanem a hangulati elemek halmozásával igyekezett a közön
ségre hatni. 

Legjellemzőbb ebben a tekintetben az Ál-Endre (1841) — majd mindegyik 
jelenetnek más a jellege. A misztikusan kezdődő I. felvonás a 3. jeleneiben 
hirtelen átcsap a vígjátéki stílusba; két jelenettel később, Demeter és Do
monkos fellépése, egyszerre hazafias és ünnepélyes hangot üt meg, de a 
felvonás befejezése megint tréfás. A komoly és vidám jelenetek váltakozása 
jellemzi a II. felvonást is. 

A Micbán családja (1840) annyiban különbözik az Ál-Endrétől, hogy 
a hangulat kevésbbé rapszodikusan, nagyobb egységekként változik. Az 
előjáték Leo bölcselkedése által népszerűen tanító célzatú s az értelemre 
hat. Az I. felvonás lírai jelenetekben bővelkedik — a legszebb közülük Si
mon nagy monológja a «szőke Tiszához» (I. felv. 4. jel.), a meginduló Al
föld-kultusz egyik jellegzetes megnyilvánulása. A II. felvonásban bohózatos 
félreértések következnek. Az utolsó felvonás a drámai feszültség fokozásával 
komolyra váltja a hangot ; a befejezés ünnepélyes csoportozat. 

Az ellentétes hangulatnak átmenet nélkül való váltogatása egyenesen 
bántóan művészietlen «a Gerö (1844) II. felvonásában : a szerelemféltés 
szívbemarkoló jeleneteit a burleszk' komikumba fúló olcsó komédiázások 
követik. Szigligeti valóban megfogadta Goethe színházigazgatójának tanácsát: 
sokat hozott, hogy mindenkinek nyújtson valamit — nevettető bohóckodást 
a karzatnak, megható érzelmességét a páholyoknak, hazafias lelkesedést a 
földszintnek. 

Az átlagközönség legszélesebb rétegeinek ízlésével való 
azonosítás következménye Szigligeti színszerú' technikájának 
egyik legjellemzőbb sajátsága: az íntrikának a cselekvény 
központjába való helyezése. «Finom, ügyes, ármányos cselek. 
Hohó! i t t elememben fogok úszni!» — adja Szigligeti Sze-
raphin (Gerő, II . felv. 1. jel.) szájába saját jelmondatát. S 
bizonyára nem véletlen, hogy Szigligeti első drámájának címe 
Megjátszott cselek (1835) — a drámai érdeknek cselszövény 
útján való bonyolítása pályája végéig kedvelt fogása volt. 
Jellemző, hogy egyes darabjainak, pld. a Pókaiakn&k átdol
gozása során intrikust szőtt a cselekvénybe.1 

A cselszövény ősrégi színházi indíték : már a régi görög 
és latin komédiában is megtalálhatjuk; Aristoteles is megemlé
kezett róla a tárgyi komikum fajai között.3 A nyugateurópai 
drámairodalomban Terentius vígjátékainak felelevenítése nyo
mán terjedt el a renaissance idején. Később bevonult a ko
moly drámába i s ; különösen a XVIII . századnak német polgári 

1 Vértesy Jenő : Szigligeti kéziratai a Magyar Nemzeti Múzeum 
könyvtárában. Magyar Könyvszemle 1914. 97. és 217. s k. 1. 

2 Szigetvári Iván : A komikum elmélete. 1911. 10. 1. 



A SZÍNSZERŰSÉG URALMA DRÁMAIRODALMUNKBAN , ' 27 

szomorújátékaiban (Lessing, Schiller) vált divatossá. Német 
minták közvetítették hozzánk is (Katona, Kisfaludy Károly); 
Szigligetire és kortársaira azonban már Seribe technikája is 
erősen hatott.1 Vörösmarty elismerő bíiálata az Egy pohár vízv'6\% 

mutatja legjobban, hogy a 40-es évek nemzedéke mennyire 
lelkesedett ezért a virtuózán bonyolított csel vígjátékért. 

Az intrikának már eredete is utal alacsonyabbrendűségrer 
de egyúttal szerkezeti és lélektani okaira is. Alkalmazásának 
feltétele a valóságos színházi előadás, a nézőtér és színpad 
ssoros kapcsolata. Az olyan írók, akik a művészit a színi ha
tásnál többre becsülik (Goethe, Ibsen), nem is élnek vele; Shake
speare és Schiller művészete pedig sors-szimbolummá finomítja 
a cselszövő alakját. (Jago, Octavio Piccolomini.) Cselszövény 
alkalmazása főként akkor szükséges, ha a közönségről fel
tehető, hogy a drámai küzdelem indokolásának magasabbrendü 
formái meghaladják művészi felfogóképességét. A csekélyebb 
műveltségű, a gondolkodásra lusta, lelki elképzelésre alkal
matlan színházlátogató csak akkor érti meg a drámai küzdelmet,. 
ha a hős ellenfelei húsból-vérből való személyek. A színházban 
nsak szórakozást kereső néző elsősorban érzékeivel, szemével 
és fülével élvez ; az erkölcsi kétely mardosását, a felkorbácsolt 
szenvedély ön kínzását, a kérlelhetetlen végzet beteljesülését 
csak testet öltött színházi démonok figurájában képes felfogni. 
Ilyen közönség ült a Nemzeti Színházban a szabadságharc 
előtt, s ha Szigligeti drámáit a cselszövényre építi, ez azt 
bizonyítja, hogy jól ismerte a közönséget — és igyekezett 
kedvében járni. 

Az intrika szerepét Szigligeti pályájának első felében legjobban a Gerö" 
ben figyelhetjük meg. A dráma kétségtelenül a Bánk bán hatása alatt 
keletkezett, s így a két dráma egybevetése alkalmas módon példázza a 
lélektani és a színszerü motiválást. Mindkét dráma a féltékenység tragédiája. 
Szigligeti drámájában Gerő gyanúba veszi nejét, Szerénát, hogy házasságuk 
előtt a királynak, III. Endrének volt kedvese. Szeréna ugyan ártatlan, de a 
látszat ellene szól; a magát megcsaltnak hitt Gerő, az ország főbírája, a 
pártosok élére áll és a király ellen tör. A cselekvény idáig lélektani indí
tékokra épül — míg azonban Katona drámájában mindvégig azon is marad, 
Szigligeti váratlanul, erőszakosan, sőt teljesen feleslegesen beleszövi III. 
Endre anyjának és az olasz udvaroncoknak ármánykodását. A kettős cse
lekvényt Katona is használja, de művészien : csak a dráma megindulását 
szövi két külön szálból, a fokozásban a kettőt már egyesíti egymással. 
Szigligeti épen fordítva jár el : az egységesen induló cselekvényt megbontja, 
így lesz a lélektani drámából cseldráma : Gerö bukása nem az elvakult 
szenvedély erkölcsi következménye, hanem hatalmi érdek összeütközésével 
tarkított pletykák és besúgások folyománya. 

1 Zolnai Béla : Szigligeti Struenseejának forrásai. EPhK. 1913.738. s k. 1. 
2 Összes munkái. 1885. VII. 248—49. 1. 
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Az intrika azonban, említettük, két gyökérből táplálkozik: 
alkalmazását a irodalom-szociológiai okokon kívül a színészi 
hagyományokban már évszázadok óta kialakult szerep is 
sugallja. Nehéz lenne minden esetben eldönteni, hogy melyik 
az ok és melyik az okozat: az intrikus mint színészi teljesít
mény vagy az intrika mint irodalmi fogás. A kettő elvál-
hatatlanul együttjár, a cselszövény művészi hitele nemcsak a 
közönség hiszékenységétől, hanem a színész alakításától is függ. 
Egészen bizonyos, hogy Szigligeti nemcsak a közönségre, hanem 
színésztársaira is gondolt egy-egy cselszövényes dráma írása 
közben. Gyulainak az a megállapítása, hogy Szigligeti jellem
rajzai «akarva nem akarva a színészekhez vannak mérve»1, 
elsősorban a cselszövőkre érvényes. Színészeken persze nemcsak 
meghatározott személyeket keli értenünk, hanem általában az 
earópai színészet fejlődése során nemzedékről nemzedékre 
hagyományozott szerepköröket is. Ezek egyike volt az «aljas 
cselszövő». Jellemző egyébként, hogy Szigligeti drámáiban a 
sablonos színpadi figurák egész sorával találkozunk, különösen 
a mellékalakokban. Szigligeti színpadi rutinjának, de termé
kenységének is egyik t i tka épen ez, s ezért hasonlítanak is 
darabjai oly feltűnően egymáshoz. Ha Szigligetitől több drámát 
olvasunk el egymásután, múlhatatlanul összezavarjuk őket; a 
határok és különbségek elmosódnak emlékezetünkben, mert 
mindegyik darabban fellép egy bősz apa, egy szende leány, 
egy nyelves szolgáló, egy sötét bajkeverő. Szigligeti drámaíró 
képzeletét eleve megkötötték a Nemzeti Színház való viszonyai. 
Adva volt egy játékegyüttes, és ahogy az operaszerző sem. 
tetszés szerinti melódiát, hanem meghatározott hangterjedelmű' 
és színezetű énekes által előadandó dallamot kompoüál, Szig
ligeti is mindig színésztársai testére szabott szerepeket írt. 

De Szigligeti képzelete nem állt meg a színészi játék
lehetőségek kiaknázásánál. Nagyon jól. tudta, hogy a hálás 
szerep a drámai hatásnak csak egyik alkotó eleme. Lelki 
szemével a teljes egységet : a kész előadást lát ta — drámaírói 
működésének ez volt a végső rugója. Ha megfigyeljük legelső 
történeti drámáit, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy mindegyikük 
«kiállításos» darab. Előadásukhoz mozgósítják a színház teljes 
előadó és technikai személyzetét, a cselekvény kapcsán min
den alkalmat megragadnak az optikai és akusztikai hatás^ 
eszközök alkalmazására. 
. , • Jellegzetes rendezői utasítások pl. : «Díszterem, fényesen világítva s 
virággal ékesítve, a falakon a fegyverek virágkoszorúkkal ővezvék» (Pókaiak 
I. felv. 1. jel.). «Zene, násznép . , . urak és hölgyek, nyoszolyóleányok, 
vöfények (így) s a t . csinos renddel jönek, a termet ellepik.» (U. o. I. felv, 
5. jel.) «Igen távolról muzsika és érthetetlen népzaj, melly mindig köze-

1 Dramaturgiai dolgozatok. 1908. .II. köt. 404. 1. 
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Iedik; végre ,ÉIjen Vazul' hallható — Szebusz és a bakók jőnek. A töm
lőéből nyögés hallik. . . . A néplárma igen közelről hallik. Végre ünnepélyes 
menet jő a tömlöcbe. Magyar főurak, nemesek, nép, fegyveresek . . . (Vazul 
IV. felv. 5. jel.) «Várnagy egy koporsót vezet (így !) mellyet 6 feketébe 
öltözött szolga vállán hoz 6 szövétnekes közt.» (AbaY. felv. 4. jel.) «Tábori 
zene; elöl hírnökök zászlókkal s más győzelem-jelekkel; fegyveres nép, a 
Császár, Péter és Albert közt lován (így !) ; országnagyok, nemesek.» (Aba 
V. felv. 8. jel.) « A székesegyházban Salamon királlyá koronáztatik. Azon
ban színi előadáskor a szükség úgy hozván magával, ezen jelenet követke
zőleg módosítható. Terem, mellyböl hátul a székesegyházba ablakok nyílnak 
Az ablakoknál székek a királyi és hercegi család számára. Oldalt két felöl, 
bejárás. A templomból lassú orgonaszó hallatik. A királyi és hercegi család 
jő, némelly főurak kíséretében . . . » (Korona és kard, IV. felv. 5. jel.) 

Az 50-es években ezeket a rendezői fogásokra épült drá
mákat melodrámáknak nevezték — találóan, mert elsősorban 
a kísérő zenét, a dalbetétet és a táncot hívta segítségül az 
effajta rendezői tevékenység. Mindebben nagy része volt annak 
a körülménynek, hogy a Nemzeti Színház felváltva játszott 
operát és drámát, s a két műfaj határterületei lassanként 
egybeolvadtak ; a díszlet- és kelléktár közös volt, s a drámai 
színészeknek egy része énekes darabokban is fellépett, így pl. 
Szilágyi Pál, Szerdahelyi József, Lendvay Márton. Egy másik 
fontos körülmény az opera nagy népszerűsége volt. Az opera 
túltengése ellen viselt küzdelmek ismeretesek; Szigligetinek 
gyakorlati érzékére vall, hogy a nagyopera hatásos és jól be
vált eszközeivel akarta darabjainak sikerét biztosítani.1 

Szigligeti Ede első drámáiban maga a mult is csak kül
sőséges díszítő elem. Ezek a darabok valójukban ál történeti 
drámák — cselek vényük szerint a 40-es évek bűnügyi iro
dalmához tartoznak. Szigligeti aközönséget szórakoztató regényes 
ízlés divatja szerint történeti «bűnöket» leplez le : Vazul egy 
aljas merénylet históriája, az Aba és az Ál-Endre az ország 
tétjével játszó kalandorokat mutat be. Szigligetinek nem a 
múlt volt az élménye —- ha mégis olyan korban írt történeti 
keretbe foglalt drámát, amelyben a közönség lassan elhi
degült a multat tárgyaló műfajoktól,2 csak látszatra szól a 
történeti ihlet mellett. Nem nyúlt tiszteletlenül forrásaihoz, 
bántó hibát, kiáltó anakronizmust nem követett el, de darab
jainak felépítése azonnal elárulja, hogy számára a múlt csak 
nyersanyag volt — keret egy cselszövényhez, alkalom a 
kosztümhöz, színes díszlethez, felvonuláshoz, emelkedett han
gulathoz, amellyel a naiv nézők ámulását és látványosság 

1 A Seri be-Meyerbeer opera hatásáról 1. cikkemet : Történeti dráma
irodalmunk a szabadságharc előtt Császár-emlékkönyv. 1934. 196. s k. 1. 

2 Kemény Zsigmond: Élet és irodalom. Összes művek. X. köt. 1906. 232.1. 
és Szekíu Gyula: Három nemzedék. 2. kiad. 1922. 109—243. 1. 
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iránti ösztönét akarta kielégíteni. Szigligeti drámáiban hiába 
keresnénk pl. világnézetet — ebben a tekintetben a Kisfaludy 
Károly-korszak jóval gyöngébb alkotásai is többet nyújtanak, 
mert egy határozott történelemszemlélet, a patriotizmus lengi 
át minden sorukat.1 De Szigligeti ebben az értelemben nem 
volt hazafi, nem volt politikus — színész volt és történeti 
drámáit a számító színházi ember rutinjával teremtette meg. 

3. 

Szigligeti színszerű technikáját még szembetűnőbben pél
dázzák népszínművei. Ez természetes is : a népszínmű az a 
műfaj, amely létét teljes egészében a színi hatás uralmának 
köszönheti. Benne Szigligeti szerencsés ötlettel természetes 
•összhangban egyesítette a színszerű technika valamennyi fogását. 

A népszínművek keletkezését illetőleg a kutatás eddig 
négy mozzanatra mutatott rá : Bartay Endre felhívása a mű
velődéstörténeti, Szigligeti leleménye a művész-lélektani, a 
vaudeville és a tündérbohózat példája a műfajtörténeti, végül 
•a korszak demofil hangulata a szellemtörténeti okot jelöli. 
Közülük eddig csak a két utolsó részesült kellő figyelemben, 
és ez az aránytalanság némileg torzítva lá t ta t ta a 40-es évek 
népszínműveit létrehozó erők szerepét és jelentőségét. Külö
nösen a szellemtörténeti vonatkozás túlzott kiemelése okozott 
sok zavart és félreértést. Igaza volt Gyulai Pálnak, hogy a 
népszínműveket a politikai mozgalmak körébe kapcsolta, de 
az Ö szeme előtt inkább irodalmunk egésze és az az eszményi 
teljesség lebegett, amelynek kedvéért szívesen képzelte nép
nemzeti líránk és epikánk mellé harmadiknak a népszínművet.2 

Népszínműkutatásunk azonban zsákutcába jutott, amikor egy 
jóval későbbi, tehát velejében anakronisztikus irodalomszem
lélet hatása alatt a demokráciát a tudat alatt lappangó han
gulati együttható szerepéből közvetlen ihletforrássá léptette 
elő. A valóságnak megfelelőbb és az adatokkal egybehangzóbb 
eredményt kapunk, ha a népszínmű népiességét saját korának 
felfogásához mérjük és a műfaj természetének megfelelően 
számításba vesszük a színháztörténeti körülményeket is.3 Az 
ilyen irányban kiterjesztett vizsgálat azt mutatja, hogy Bar tay 
és Szigligeti kezdeményezésében nagyobb szerepet játszott a 
közönség tetszésére számító színszerű ügyeskedés, mint az 
európai és a hazai közélet hullámverése. 

i IK. 1933. 40 -41 . 1. 
„ Emlékbeszédek. 3. kiad. 1914. I. köt. 154. 1. 
3 Pukánszkyné Kádár Jolán (IK. 1930. 143. s k. 1.) és Galamb Sándor 

(Budapesti Szemle, 229. köt. [1933] 201. s k. 1.) elvi jelentőségű kezdeményezése 
és újszempontú megállapítása a kutatók egy részénél még mindig nem 

italált kellő méltánylásra V. ö. bírálatomat IK. 1937. 92. 1. 
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Bartay Endre emlékét csak színház- és zenetörténetünk 
őrzi, noha működése a 40-es évek irodalmára is volt némi 
befolyással. Nemcsak a sokat emlegetett pályázat hirdetésével. 
Még ezt megelőzőleg, mihelyt átvette a Nemzeti Színház igaz
gatását, híre járt, hogy a «francia vaudé ville-re kacsingat» és 
a Bécsben szereplő Trouillet-féie társaságot 4—6 előadásra 
Pestre hozza.1 A tervből nem lett semmi, de Bartay nem 
hagyot t fel az ilyen irányú újdonságok meghonosításával. 
Szerződtette Veszter-Dobozy «tánc- és zenetársaságát», s min
den alkalmat megragadott, hogy betétként felléptesse őket.2 

Megtette azt is, hogy a farsangi bálokban divatos «díszme
netet» a Nemzeti Színház egyik előadása keretében megismé
teltette.3 Mindez már a népszínmű útját egyengette. 

Lát tuk azonkívül azt is, hogy Bartay a színház igaz
gatásába bevonta színészeinket is. A közvetlen érintkezés 
folyamán bizonyára rközölte velük terveit, elgondolásait, kül
földi tapasztalatait. Útmutatásaival elsősorban Szigligeti dráma
író tevékenységét befolyásolhatta; tudjuk, hogy egyik bécsi 
útjára őt is magával vitte. Valószínűnek látszik tehát, hogy 
Bartaynak szellemileg is része volt a népszínmű kialakulásában. 
Magasabb eszmei célkitűzés persze aligha lebegett szeme előtt. 
Ennek ellentmond egész egyénisége — jókedvű és nagyétű 
bohém volt, s a pályázat hirdetésével is csak a színszerű 
iránynak uralmát és a maga hasznát akarta biztosítani. 

Bartay szerepére vonatkozólag, közvetlen adatok híján, 
csak feltevésekre vagyunk utalva. De ezek teljes összhangban 
állnak a leghitelesebb tanú, Szigligeti kijelentéseivel. Szig
ligeti történeti visszapillantásában nyíltan bevallja, hogy a nép
színművek kezdetben «egy bukófélben lévő színháznak s vegyes 
ajkú és elemű közönségnek Írattak.»* Hozzáteszi. ugyan, hogy 
a népszínműben «feltűnik a szabadelvű és reformokat sürgető 
irány,» de már ebből a fogalmazásból is kitűnik, hogy a 
demokratikus célzatosság csak mint járulékos elem, utólagosan 
vonult be a műfajba —- a politikum «tűnt fel» a drámában, 
s nem miatta vagy érte a népszínmű. Szigligeti nem volt 
«népköltő» ; írt a népnek, a színház alacsonyabb műveltségű 
látogatóinak, írt a népró?, az alsó osztályok életéről, de nem 
ír t a nép^rí, r& nép érdekében. Ehhez hiányzottak a lelki elő
feltételek. 0 is, mint kortársainak jórésze, «aljas»-nak, azaz 
művészileg alsóbbrendűnek tartot ta mindazt, ami a köznéppel 

» Regélő, 1843. I. félév. 3. sz. 82. 1. 2 Csárdást táncoltak még Molière Botcsinálta doktorában is. Regélő 
1843. I. félév. 7. sz. 220. 1. 3 Az anakronizmussal itt sem törődött. Auber Báléj c. operájában pl. 
bemutatták «Hunyady Mátyás magyar király hazaérkezését Csehországból.» 
{Regélő, 1843. I. félév. 16. sz. 502. 1.) 4 Dráma és válfajai. 1874. 518. 1. 
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kapcsolatos.1 A parasztban még harminc év múlva is, Petőfi és 
Arany fellépése, a nép-nemzeti irány kibontakozása után, szinte 
bántó maradisággal csak vígjátéki figurát lát — huzamosabb 
szerepeltetésével szemben még az alacsonyabb műfajokban is 
komoly aggályai vannak.2 

Ilyen felfogással nemcsak politikai, de irodalmi népiesség 
sem állhatott Szigligeti szándékában. Ha figyelembe vesszük 
a korszaknak az irodalmi népiességről táplált felfogását, akkor 
Szigligetit azok közé kell sorolnunk, akik ezt. a mozgalmat 
legfeljebb külsőségeiben fogták fel.8 A Kisfaludy-Társaságban 
tar tot t székfoglalója szerint az «ú.-n. népszínművek» stílus
problémáját egyedül a komoly és a víg elemnek összevegyítésé
ben látja, és a műfaj létjogosultságát — azonkívül, hogy «a 
színházat nélkülük be kellett volna csukni» — mindössze azzal 
tudja megokolni, hogy az élet is vegyüléke a vidám és 
szomorú dolgoknak. Az a nyilatkozata viszont, hogy a paraszt 
szerepeltetése unalmat szül, azt mutatja, hogy Szigligeti a 
népszínmű esetében is azonosította magát a színházi közön
séggel, azzal a közönséggel, amely színházba azért ült be, 
hogy ámuljon és szórakozzék, s a nép — amelynek szociális 
nyomora és jogi kifosztottsäga szóba sem került — viszonyai 
iránt is csak ebben az értelemben és ebben a mértékben ér
deklődött. 

A népszínmű stílusának paradox voltát legjobban az a 
körülmény bizonyítja, hogy a korszaknak irodalmából épen 
azokkal a műfajokkal áll a legközelebbi rokonságban, ame
lyeknek semmi közük sincs a népiességhez. A tündérbohózatok 
írói még a népies elbeszélő irodalomból kölcsönöztek tárgyat 
(Graal József Gvadányitól, Balogh István Fazekastól, stb.) — 
Szigligeti a francia eredetű kalandorromantikához csatlakozik. 
Valamennyi népszínművében gyilkosság és rablás alkotja a 
mesét s ígj tárgytörténetileg a bűnügyi irodalom népes és 
a reformkorban divatos családjához tartoznak. Ha pedig a 
cselek vényt kivonjuk a dráma egészéből, a visszamaradó keretben 
első pillantásra felismerhetjük a korszak népszerű olvasmányát: 
az életképet. Van népszínmű, amely nem más, mint három-négy 
dramatizált életkép lazán összefüggő sora. A népszínműveknek 
felvonásokra történő tagolása nem a cselekvény fordulatai, 
hanem a képszerű lehetőségek kiaknázása szerint történik ; 
erre már a felvonások alcímei is utalnak. A Seökött katona 
(1843) egész hatása a siralomház és a Zrínyi-kávéház jelene
tére van építve. A színpad képszerű hatását annyira fontosnak 

1 Horváth János : A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. 
1927. 275. 1. V. ö. még a Ludas Matyi körül kirobbant tollcsatában Dob-
rossy Lajos véleményét, Társalkodó, 1841. II. félév. 10. 12. 17. és 24. sz. 

2 Dráma és válfajai. 434—35. 1. 
3 Horváth János : 'id. m. 276. 1. 
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érezték, hogy a színlapon külön feltüntették a díszletfestőnek 
— Enger tnek— nevét. Mindkét jelenet egészen drámaiatlan; 
az eseményt nem viszik előre, csak egy-sgy helyzetet festenek. 
Szigligeti mégis ezeknek a képeknek kidolgozására fordította 
gondját, annyira, hogy a szereplők jellemét is az életképi 
elemektől tette függővé. Az életképeknek egyik népszerű vál
tozata épen azok a riportok voltak, amelyek a különböző fog
lalkozási ágakat mutatták be. Népszínművei főhőseinek is 
elsősorban a foglalkozása érdekes és újszerű ; erre már a dara
boknak hivatást és életkörülményt jelölő címük is utal : Csikós, 
Cigány, Zbidó, Pákász. És Szigligeti úgy szövi a népszín
művek meséjét, hogy alkalom és mód kínálkozzék a fő
hősnek különféle környezetben való bemutatására. Mindegyik 
felvonás egy-egy új élethelyzet, &gy-^gy új életkép. Korpádi 
Gergellyel (A szökött katona) falusi otthonában, a katonaságnál7 
és a pesti korhelyek között találkozunk; Dalos Pista (Dalos Pista, 
1856) mint falusi legény kezdi, mint operaénekes és mint 
arszlán folytatja, hogy mint földbirtokos végezze pályáját; 
Bájkertit (Két pisztoly, 1844) az uzsonnázó társaságban, a báró
nál, törvényszék előtt, börtönben, Bakonyban, bálban, stb. látjuk 

Az életképekre emlékeztetnek Szigligeti népszínművei a korszerűség 
tekintetében is. A Zrinyi-kávéház, a megyei börtön, a pesti árvíz (Egy 
szekrény rejtelmei, 1846) nemcsak népszerűségükkel hatottak — az a 
közönség, amelynek ízlését olyan jól ismerte és méltányolta Szigligeti, leg
szívesebben önmagát látta a színpadon : ismerőseit, az utca jellegzetes 
alakjait, a legfrissebb kérdéseket és közvetlen gondjait, egyszóval a «minden
napi életet.» «Saját életünkből merített müveink, kevesebb mübecs mellet 
is, jobban natnak, mint az idegenek.» (Drámai állapotjainkról, 450. 1.) 
A színszerü hatáskeltésnek ezt a fajtáját szolgálták a darabokba szőtt idő
szerű célzások. Saint-Geran megleckézteti az anyanyelvüket nem tudó 
külföldieskedő magyar urakat (Szökött katona); Széchenyi líitelét, a fel
állítandó kisdedóvót, Vörösmarty Fóti daléX emlegetik a Zsidóban ; a Két 
pisztolyhaxi a boltosné az «isteni Abafit» olvassa és í. t. De jellemző, hogy 
egy célzás sem utal a jobbágyságra. 

A népszínmű keletkezésében tehát mind a politikai, mind 
az irodalmi népiességet csak mint másodlagos hatóerőt tételez
hetjük fel. A főindíték a színszerűség volt, s Szigligeti lelki 
szeme előtt nem a magyar nép, hanem a főváros lakossága 
lebegett. Ezt kellett színházba csalogatni, és ezért — nagyon 
ügyes fogással — a közönségtől ismert és kedvelt bűnügyi 
történetet és életképet összeolvasztotta és dramatizálta. A nép
színműírónak «korszerű tárgyat kellett választania, hogy érde
kelni tudjon; s a magyar életet festenie, mely a pesti közön
ség nagy része előtt ismeretlen, s már sajátosságánál fogva is 
vonzó volt.»1 Elbeszélőink indián történetekkel szórakoztatták 

1 Dráma és válfajai. 518. 1. 
Irodalomtörténeti Közlemények. XLIX. 3* 
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olvasóinkat a szabadságharc előtt — Szigligeti közelebbről 
szállította az exotikumot: a magyar falut és a vidéki életet 
vitte színpadra. 

A színszerűség a célkitűzésen kívül természetesen a tech
nikai részletekben is érvényesül. E tekintetben nincs különb
ség Szigligeti történeti drámái és népszínművei között. Nem 
véletlen, hogy Szigligetinek pályáján a történeti drámáknak 
első korszakát (1835—1843) a népszínműveké követi1 — az 
Al-Endrétől és a Micbán családjától nyílegyenes út vezet a 
Szökött katonához : mindegyik dráma a színszerű stílus legfőbb 
elvének, a keverésnek jegyében készült. Történeti dráma és nép
színmű között csak az összekevert elemek minőségében mutatkozik 
eltérés: királyi lakomák, udvari ünnepélyek helyett falusi és 
kisvárosi tömegjelenetek szerepelnek ; a koronát, palástot és 
kardot felváltja az árvalányhajas süveg, a lobogós ingújj és a 

, fokos : indulók, himnuszok és bordalok helyett pedig felcsen
dülnek az igazi és utánzott népdalok. 

4. 
Bűnügyi rémdrámával aratta első sikerét a színszerű 

drámaírónemzedéknek legtehetségesebb tagja, Czakó Zsigmond. 
Csak részben helytálló és semmiképen sem a lényegre tapintó 
ugyanis az a felfogás, amely társadalmi drámának minősítette 
a Kalmár és tengerészt (1844). A félreértés abból származott, 
hogy az eddigi kutatás a mesének kettős fonala közül — a 
címnek megfelelően — az Endre alakja körül bonyolítottat 
tekintette a darab tengelyének. A tengerészöccsnek szerelme 
és áldozata valóban polgári jellegű — eredetét tekintve a 
német szentimentális drámából való, elsősorban Schillernek 
Kabale und Liebe)ébol.2 A dráma cselek vényének főmozgatója 
azonban nem ő, hanem a kalandor Artúr, s ennek megfelelően 
kell a Kalmár és tengerész műfaji hovatartozását is eldönte
nünk. 0 az egyetlen cselekvő személy, ö indítja el a bonyo
dalmat, az ő kezében futnak össze a mese szálai. A többiek, 
így a címben hirdetett testvérpár is, csak általa vesznek részt 
az eseményekben. Viszont Artúr története jellegzetesen 
francia rémhistória. Az álnéven beférkőzött, rovott múltú szél
hámos, aki jótevőjét rútul megcsalja, hölgyismerőseit elcsá
bítja, kifosztja, szégyenbe és halálba kergeti, sőt meg is öli, 
s gazságai betetőzéséül ártatlanra hárítja a gyanút — mindez 
a maga túlzott és hátborzongató, az alacsonyabb ízlésű közön
ség szenzációhajhászására számító modorával minden kétséget 

1 Császár Elemér: A XIX. század nagy magyar költői. Egyetemi elő 
adás (nyomtatásban) 1929. 150.. 1. 2 V. ö. Lányi Ernő : Czakó Zsigmond színműveiről. 1913. 12.1. Schiller 
hatását, burkoltan bár, maga Czakó is elismerte. L. u. o. 19. 1. 
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kizáróan a Sue-féle bűnügyi romantika magyar változatainak 
körébe utalja a drámát. 

A különböző színezetű és eredetű indítékok erőviszonyá
nak vizsgálata tehát azt mutatja, hogy a Kalmár és tengerész 
csak annyiban vagy épen úgy nem társadalmi dráma, mint 
ahogyan a Két pisztoly vagy a Zsidó sem népszínmű a fogalom 
régebben közkeletű értelmében. Azt a körülményt, hogy a Kal
már és tengerész műfajilag egy töröl fakad Szigligetinek első 
népszínműveivel, elsősorban az írói szándéknak azonosságára 
vezethetjük vissza. Ezt a mesén kívül egyéb egyezések is iga
zolják. Czakó drámájának polgári környezete is az exotikum 
jegyében készült, akárcsak Szigligeti darabjainak falusi vagy 
kisvárosi kerete. Kelendi nem jellegzetes kalmár, Endre nem 
jellegzetes tengerész — foglalkozásukat annak köszönhetik, 
hogy ilyent előttük nem léptettek fel a pesti színpadon. A fő
városi kereskedő irodája, a tengert járó merész ifjú vállrojtos, 
paszomántos egyenruhája épen olyan közönségcsődítő fogás, 
mint a megyei tömlöc és a borjúszájú csikósing. És kétség
telen, hogy az érdeklődés felcsigázása végett került a főhős 
Artúr helyett a két Kelendinek magyar szemmel újszerű fog
lalkozása a címbe, akárcsak a «szökött katona» vagy még 
inkább a «zsidó», akiket szintén csak feltételesen nevezhetünk 
drámai főhősnek. 

Mindez a mellett szól, hogy Czakó Zsigmond Szigligetinek 
a tanítványa: a Kalmár és tengerész Szigligeti első három nép
színműve után került színre: a SzöMtt katonának bemutatója 
1843. november 25-én, a Két pisztolyé 1844. március 9-én, a 
Zsidóéi 1844. július 27-én — a Kalmár és tengerészé 1844. 
november 18-án volt.1 Ezzel szemben Czakó darabja életrajz
írói szerint már 1843-ban készen volt ; háromnegyed évig hevert a 
Nemzeti Színházban, míg végül Bar tay a Pesti Hirlap sürgető 
és támadó cikkeinek következtében előadatta. Ebben az esetben 
Czakót illeti meg az elsőség bűnügyi tárgy dramatizálásában. 
Kétségtelen, hogy Szigligeti mint színházi bennfentes már jóval 
a bemutató előtt, a kéziratból ismerte a Kalmár és tengerészt 
•:— talán az első benyomás hatása alatt írta a Két pisztolyt. 
De az is lehetséges, hogy a két író egymástól függetlenül já r t 
közös úton. Czakó darabjainak Szigligetiével azonos sajátságait 
a közös harmadik okra vezethetjük vissza: a színszerűségre, 

-amelynek Czakó Zsigmond is meggyőződéses híve volt. 
Czakó valamennyi drámája a színszerüség jegyében készült, még a 

Leona is (1846), noha ezzel a müvével magaaabbrendü költői babérra 
pályázott. A darab lényegében bölcselő mü, a drámai forma csak kerete a 
lét kérdésein tépelődő költő vallomásainak. Czakó a Végrendelet (1845) 

1 A Kalmár és tengerész és a Két pisztoly hasonlóságát Alszeghy 
Zsolt is kiemeli. A XIX. század magyar irodalma, 1923. 87. 1. 
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fergeteges sikere után elérkezettnek látta az időt, hogy a világról táplált 
egyéni nézeteivel a nyilvánosság elé lépjen. A Leonában leegyszerűsített, 
letompított mindent, hogy annál jobban érvényesüljön szubjektiv mondani
valója. A konkrét mindennapi helyett általános viszonyokat ábrázol ; a dráma 
kívül esik a valóságos téren és időn. Mind a négy szereplője egy-egy emberi 
sors, egy-egy életszimbolum : Erast a világtól megundorodott remete, Aquil a vi
lágot megismerő vándor, Leona à világból kiüldözött bujdosó, Irén'a világot nem 
ismerő «természetes lény». Czakó lemondott a fényes kiállításról, a hangos 
kísérő zenéről — a zeneiség magában a szövegben, a próza ritmikus tagolt
ságában, a gondolatok vezérszólamként visszatérő ismétlésében nyilvánul-
(De Aquil énekének így is fontos szerepe van, s jellemző, hogy mialatt 
Leona megfojtja Irén gyermekét, kívül Erast imaéneke hallatszik.) Egytől 
azonban nem tudott Czakó elszakadni: a színszerű mesétől. A Leona 
cselekvényéről a szimbolikus célzat és a lírai áradozás sem tudja eltüntetni 
a bűnügyi eredet nyomait. Az eseményeknek végső oka a bűnös múlt, 
csúcspontja egy gyilkosság és a gyilkosságnak ártatlanra háruló gyanúja ; 
Leona Alpári grófnőnek (Végrendelet) újabb, Artúrnak pedig női változata: 
intrikus, bosszúból törbecsalja a hiszékeny Irént. Czakó tehát a bűnügyi 
drámákból kölcsönzött fordulatoknak felhasználásával írta meg filozófiai 
sorstragédiáját — müvének épen ez a legsebezhetőbb pontja. A Leona 
mint színszerü dráma kelleténél elvontabb, mint költői alkotás olcsón regényes. 
Eszköz és cél egymással ellentétes kétfélesége, a színszerü borzalmasság 
és a szimbolikus életfilozófia egybeerőszakolása okozta azt a súlyos stílus
törést, amely a drámát úgy is mint színpadi alkotást, úgy is mint olvasmányt 
művészietlenül nyerssé teszi. 

Czakó drámáinak elemzéséből az is kiderül, hogy a közös 
vonások ellenére Szigligetitől eltérően fogta fel és valósította 
meg a színszerűség elvét. Ennek fooka Czakónak nagyobb tehet
sége és mélyebb költöisége. Ha hatott is rá Szigligetinek 
technikája, a színszerű fogásokat egyéni művészetével olvasz
totta össze és a lírai hevület kohójában nemesebb anyaggá öt
vözte. Azonkívül nagyon erősen éltek benne a minms ősi ösz
tönei ; rossz színész volt, de játékhajlamait annál korlátlanab-
bul engedte szabadjára műveiben. Míg Szigligeti mint rendező 
remekelt és színdarabjainak külső kiállítására fordította fő 
gondját, addig Czakó drámáiban mindent a színészi játék szol
gálatába áll í tott ; a hatásos színpadi helyzetet színészi képze
letének ösztönös erejével találta el és aknázta ki. 

SOLT ANDOR. 


