
A S Z Í N S Z E R Ü S É G U R A L M A D R Á M A I R O D A L M U N K B A N . 
(Második, bef. közlemény.) 

Czakó s t í lusának a lapja a pátosz. De jel lemző, hogy drá 
m á i n a k tú l fű tö t t sége a szereplő személyeknek felfokozott cse
lekvés i készségében ny i l a t koz ik meg. Da rab j a inak nye lvében 
i s megta lá l juk az emelkede t t ségre való törekvés t , de ha e l ra
gadja is a köl tő i lendüle t és nem minden dagá ly tó l mentes 
szónokiasságba csap, képei és hasonla ta i l ego t t e lárul ják a szí-
nészirót . 

Legköltőibb drámájának, a János lovagnak (1847) hasonlataiban mindig 
időben lejátszódó folyamattal jellemzi a tárgyat : araint magvait nagy gonddan 
ápoló kertész . . . » (Összes művek, 1883—84. II. köt 179. 1.); «a korona 
mint egy vulkántorok okádta lángjait» (282. 1.); «miként sasszárnyaktól 
emelt bogár mélység, magasság közt leng-tévedez» (283. 1.); «korbács levek 
Isten kezében, mely orkánként dúlta Jordán téréit.» (361. 1.) 

Kelendi Endre jól ismert monológja pl. («Mi ez a tenger sima arcához 
képest . . . » stb. Kalmár és tengerész II. felv. 5. jel.) sűrített dráma az óceán 
világából ; Margit és Endre ismételten «jelenet»-nek nevezik. A metafora öt 
részre tagolható, mint egy klasszikus dráma. Az első négy rész lelke eay-
egy erőteljes, gyors mozgást kifejező eselekvő ige, a nyomukban felmerülő 
képzet mozgalmasságát háromszor egy jelenidejű melléknévi igenév is 
fokozza: 1. a tenger a látókör tükrére borulva repíti a remény felhőit; 
2. a nap alkonya bíborát elöntve küldi hozzánk búcsúját ; 3. a vész jajong, 
a dörgés hirdeti az egek harcát ; 4. ég és föld dühe kifáradva visszakorbá-
csoljdk a hullámokat. Az ötödik, befejező részlet nem cselekvést fejez ki, 
hanem záróképet ad: az éjtszaka a természet kivilágított egyháza. 

Az i l yen részlet azonban a r á n y l a g r i t ka . Czakó hősei 
vá lasz tékosan bár, de á l t a l ában azon a « p r a k t i k u s d r á m a i 
n y e l v e n » 1 beszélnek, ame lynek célja a d rámai cselekvés elő
idézése. Czakó mestere vo l t a szavak d r a m a t u r g i á j á n a k ; a 
szavak végső je lentésé t , hangu l a t i á r n y a l a t á t az a rc já ték és a 
mozdula t ha tározza meg, a párbeszéd a színészek j á t é k a á l t a l 
k a p értelmet.2 D r á m á i b a n sűrűn köve t ik e g y m á s t a rendezői 

1 A kifejezést 1. Julius Bab : Das Theater im Lichte der Soziologie. 
Leipzig, 1931. 63. 1. 

2 Hevesi Sándor: A szavak dramaturgiája. Budapesti Szemle 228. 
köt. (1938) 166. 1. 
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utasítások — nincs még egy régibb drámaírónk, aki a színészi 
játéknak kifejező nrejét ilyen mértékben és ennyire tudatosan 
aknázta volna ki. Érdekes pl. megfigyelni, milyen nagy gondot 
fordított a szereplők járásának árnyalására: a mozgás mindig 
hű tükre a lélek állapotának. 

A Végrendelet utasításainak nagy része a színészek helyváltoztatását 
szabja meg. Antónia «ingadozva egy székre ül,» «méltósággal a mellék
terembe lépdel,» «lábujjhegyen, észrevétlenül Táray megé megy;» Táray 
«sebesen el,» «ráveti magát a székre,» «ingadozva a zongorához megy ;» a 
grófné «eszmélet nélkül íutkos,» «eléje térdel,» «a pamlag felé tántorog,» 
stb. Czakó értett a szemek játékának felhasználásához. Irén «habozó nyug
talansággal nézi.» «reszketve nézi,» «mintegy kővé meredten nézi» a gyilkos
ság gondolatát szuggeráló Leonát; Kelendi «Endrén mereng, kezén fogja, 
szembe néz,» Artúr «figyelemmel nézi» Bilsennét, Endre «Margit vonásain 
mereng,» Margit «szünet után felnéz, szemei az Endréével találkoznak, Bil-
sennére tekint, könnyekre fakad.» Művészien alkalmazza Czakó a jellem
zésben az ellenfél érzelmeinek fokozására a nevetést is. Leona győzelme 
jeléül «rámosolyog» áldozatára; Aquil «felkacagva» utasítja el könyörgő 
anyját. A János lovagban Palizsna Gara szavain először mosolyog, azután 
nevet, majd hangosan kacag, s így ingerli a végsőkig dühös nagyurat. 
(II. felv. 11. jel.) 

Már ez az utolsó példa is mutatja, hogy Czakó minden 
szónál drámaibbnak érezte a tettet s neki tulajdonította a 
legmagasabb fokú színi hatást. Ez a veleje a Szász Károlyhoz 
í r t és dramaturgiai nézeteit tartalmazó levelének is.1 Akárcsak 
Szigligeti, Czakó is a jellemzés problémájával kezdi fejtegeté
seit: a dráma főcélja az emberábrázolás.2 Abban a tekintetben 
is egyetért Szigligetivel, hogy a drámai jellemrajzot egy 
magasabbrendű elvnek kell alárendelni. Mig azonban a Nem
zeti Színház életével egybeforrott Szigligeti képzeletének 
szabályozója a közönség ízlése volt, addig Czakó hatásos hely
zeteket eszelt ki és ezektől tette függővé a műalkotást. «A 
compositióban ne a priori vegyen fel charaktereket. . . hanem 
állítson elő phantasiája erejével költői egész képet: drámai, 
psychoL'giai vonalakon nyugvó gruppokat.» Ilyen fő költői 
«kép» Artúr leleplezése (Kalmár és tengerész), Táray meg-
őriilése (Végrendelet), Erast halála (Leona), Vince gyilkossága 
(Könnyelműek, 1847). Vagyis a «képek» nem tablók, mint azt 
első pillanatban gondolhatnánk — ellenkezőleg, nagyon is 
mozgalmas jelenetek. Czakó mint színész élte át a költői al-

1 Bérezik Árpád : CzaüóZsigmondról. Kisfaludy Társaság Évlapjai. 1875. 8 Shakespeare-en kívül Schlegelre és Lessingre hivatkozik, noha egyik
másik gondolata Ifflandra is emlékeztet. (Fragmente über Menschendar-
Stellung, 1785.) Iffland nézetei általánosak voltak Németországban, és a 
hazai német színészet útján nálunk is elterjedtek. Iftlandra utal az a körül
mény is, hogy Czakó a jellemzést realisztikusan képzeli: «A psychologiára 
egyedül az élet tanít.» 
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kotás egész folyamatát s drámáinak meséit is azért fokozta 
egészen a bizarrságig, hogy minél bőségesebben aknázhassa ki a 
játéklehetőségeket. A főjelenetek hatását egészen a pantomi
mimikára építette, a «kísérő mozgás mellett» sűrűn aLkalmazta 
a «tiszta mozgást.»1 A szó teljesen háttérbe szorul; a túlfűtött 
szenvedély izgalma megbénítja a nyelvet, de felszabadítja az 
izmokat — a szereplők már csak sikoltani vagy hörögni tudnak, 
minden energiájukat arra fordítják, hogy a cselekvés pátoszának 
romantikusan túlzott mozdulatával fejezzék ki magukat. Szig
ligeti, a körültekintő és józan rendező, egységbe foglalja a 
párbeszédet, a játékot meg a díszletet, és az egyiket a másik
kal kiegészíti — Czakó egyoldalúan fanatikus szinészíró: 
megbontja a színpadi kép Összhangját és mindent a túlméretezett 
mozgásnak rendel alá. 

5. 
Szigligeti és Czakó mellett egy egész sereg drámaírónak 

nevével találkozunk a Nemzeti Színház első évtizedének mű
sorában.2 Mindnyájan a színszerűség hívei voltak és darab
jaikat is ennek szellemében készítették. Drámáiknak legnagyobb 
része azonban mindössze egy-két előadást ért meg; nemcsak 
a magasabb szempontú irodalmi bírálat, hanem a közönség is 
elutasította őket. (Nyomtatásban sem igen jelentek meg.) Ez 
a körülmény arra figyelmeztet bennüaket, hogyha alacsonyabb
rendű is a közönség tetszésére számító dráma, mégis saját 
törvényeivel bíró műformának átéléséhez és megalkotásához 
épen úgy kell hajlam és tehetség, mint bármilyen más művészi 
tevékenységhez. A Oerő a Bánk öanhoz, a Kalmár és tengerész 
a Kabale und Liebehez viszonyítva gyönge és művészietlen — 
a maguk nemében azonban tökéletes alkotások, mert a dráma 
ősi formájában mindazt megvalósították, amit a 40-es éveknek 
színszerű dramaturgiája korszerűnek és fontosnak tartott. Ez 
Szigligeti és Czakó alkotásainak jelentősége : bennük testet 
öltött egy olyan irányzat, amely ha kezdetben a művészeten kívül 
eső forrásokból táplálkozott is, lassanként, s épen az ő tevé
kenységük nyomán, bevonult az irodalomba s ott körülbelül 
két évtizedig uralomra jutott. 

Vértesy Jenő tagadja Czakó Zsigmond hatását,8 a tények 
azonban mást mutatnak. A 40-es évek végén már valamennyi 
drámaírónk Szigligetinek és Czakónak modorában készíti el 
munkáját, még azok is, akik eredetileg nem tartoztak a Nemzeti 

1 Gy. Juhász László : A színpadi utasítás- Színpad, 1936. 844—45. 1. 2 így pl. Gaal József, Garay János, Hinár János, Hugó Károly, Jósika 
Miklós br., Kúthy Lajos, Obernyik Károly, Kovács Pál, Ney Ferenc, Vahot 
Imre stb. Ld. Bayer József: A magyar drámairodalom története- 1897. 
II. köt. 455—464. I. 

3 Vértesy Jenő: A magyar romantikus dráma. 1913. 189. 1. 
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Színház szűkebb világához. Jellemző ebben a tekintetben Obernyik 
Károly esete — drámaírói pályáját olyan parabolához hason
líthatják, amelynek gyújtópontjában a Szigligeti és Czakó 
művei által képviselt színszerűség áll. 

Obernyik drámaírói hajlama könyvélmények hatása alatt 
fejlődött ki.1 A szatmármegyei Csekén mint Kölcsey Kálmánka 
nevelője ismerkedett meg Kölcsey -Ferenc könyvtárában a 
világirodalom klasszikus drámáival, s erre az időre esnek első 
kísérletei.2 A Főúr és pórb&n (1844) egészen világosan felis
merhető a német polgári drámának (Iffland, Schiller) és a 
francia romantikusoknak, elsősorban Hugo Viktornak hatása.» 
De már megjelennek a színszerű elemek i s ; Szigligeti nép
színműveinek technikájára vallanak az időszerű vonatkozások, 
(célzás a folyóirati csatározásokra, a rossz pesti világításra, 
egy színésznő — Schodelné? — kifütyüléssre, stb.) és Tollasinak, 
a szemfüles újdondásznak vígjátékba illő alakja. A színszerű 
elemek azonban egyelőre csak a dráma peremén helyezkednek 
el. Ugyanezt tapasztalhatjuk az Örökségben is. (1845) A szín
szerű és irodalmi elemek egyensúlyának megbomlása először 
az Első szülöttben (1846) figyelhető meg — ebben a drámában 
már a színszerűség uralkodik. A német irodalom emlékeitől 
i t t sem tud szabadulni, de a bonyodalom a bűnügyi szenzáció4 

területei felé fejlődik. Az Első szülöttben is ártat lant vádolnak 
gazsággal, mint a Kalmár és tengerészben; György helyenként 
— pl. a IV. felvonás 9. jelenetében — egészen úgy beszél, 
mint Artúr. Károly megjelenése rabruhában a népszínmű stí
lusának beszivárgása; a III . felvonás díszletének és hangula
tának helyi vonatkozásai (kávéház, bérkocsi, hamiskártyások, 
pincérek, rendőrök stb.) Szigligetire, Nagy Ignácra és az élet
képirodalomra vallanak. 

A színszerű stílus tetőpontját Obernyik Károly munkás
ságában az Anya és vetélytársnö c. drámája (1850) jelenti. A 
probléma, amelyre Obernyik ezt a drámáját építi, lélektani : 
az anyának tulajdon leányával való versengése egy férfi sze-

1 V. ö. naplóját, Napkelet, 1858. évf. 
8 Ferenczy József: Obernyik Károly szépirodalmi összes munkái 

1878. I. köt. XVÍ1—XXVIII. 1. 
8 Az ellentét a polgári és a nemesi osztály között Schillernek Kabale 

und Liebe és Ifflandnak Verbrechen au? Ehrsucht c. drámájára emlékez
tet; a kártyaszenvedély is ifflandi indíték. Szenkey testvére Amáliának, de 
azt hiszik, hoçy a kedvese — ez elkoptatott német és francia drámairo
dalmi indíték. Egéa/en francia technikájú a felismerés a sebhelyről és a darab 
förúgója : a bo-fszú. 

4 Nem nehéz az Elsőszülött bevezető jelenetein Lessing drámájának, 
az Emilia Galottin<\k hatását felismerni, Obernyik egyik későbbi darab
jában, Az anya és vet'lytarsnöben a «festész»-nek és Bánfalvinénak párbeszé
dén is megérzik Lessing hatása. A két Várnay testvér viszálya kezdetben 
úgy indul, mint Moor Károly és Moor Ferenc története Schiller Rauberében. 
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re lméér t . A l szeghy Zsolt szer in t az 50-es évek d r á m á i n a k ked
venc t á r g y a a fé l t ékenység 1 — ennek az i n d í t é k n a k újszerű 
k i aknázásában Obe rny iknek ha tá rozo t t érdemei vannak . De 
OberDyik nem volna Szig l ige t inek és Czakónak t a n í t v á n y a , h a 
nem keve rné bele a tö r téne tbe a b ű n t é n y i n d í t é k á t is . A dara 
bon végigvonuló sötét t i tokza tosság , Bánfa lv iné lelki ismeret-
furdalásai és bűnhődése a gy i lkosságér t , ame lye t egy Á r o n 
nevű zsidó orvossal ha j to t t végre , épenúgy a r émdrámák közé 
i k t a t j a az Anya és vetélytársnőt, m i n t A r t ú r gaz t e t t e i a Kal
már és tengerészt, v a g y Alpár iné g y a n ú s múlt ja a Végrendeletet. 

A b ű n ü g y i mozzana toka t azonban meg ta l á lha t juk Ober-
n y i k korábbi darabja iban is. A d ráma k i r ívóan színszerű j e l 
l egé t az dön t i el, h o g y Oberny ik k é t pontban is u t ánoz ta Czakó 
d r á m a s t í l u s á t : hősei beszéltetésében és a melodrámai h a n g u l a t 
kel tésben. 

Az Anya és vetélytársnőnek szereplői egészen Czakó patetikus modorában 
és jellegzetes mondatfüzésében szavalnak. Bánfalviné pl. így festi bűnös 
vonzalmát gróf Marino iránt: «Szerelmem égő és határtalan, mint egy világ 
lángja. Képzeljen ön sötét, irtózatos éjét, melyben ég és föld nem látszik, 
hang és nesz nem él, hol a magános beteg saját lázálmai tói retteg, melyben 
egy-egy bűvös alakot lát, ki őt elnyeléssel fenyegeti. Képzeljen ön poklot, 
hol.. .Képzeljen ön a teremtés minden szenvedéseit egybehalmozva s minden 
gyönyöreit egy másik mérlegre vetve — ez az én szerelmem leend.» (II. 
felv. 6. jel.) 

Czakó lírai stílusa annyira megihlette Obernyikot, hogy itt-ott szinte 
szórói-szóra ismétli hatásos fordulatait. 

Anya és vetély társnő : Kalmár és tengerész: 
Gróf (elérzékenyülve): S kegyed Margit: Feledjen el. Én ígérem, 

igérje meg, hogy a távolban imáiba hogy soha sem feledem, és imádkozni 
foglalandja egy halott emlékezetét fogok ön nyugalmáért a — (el-
(félre) oh mennyei irgalom. (III. felv. akad. . . ) (II. felv. 5. jel') 
8. jel.) 

Amália : Nézd arcomat, gyászos Bilsenné : Nézd e színt, melyet 
romjait az egykori vidám ifjúságnak, halottaktól orozva élőknek drágán 
tekintsd meg szemeim kialudt tüzét adsz e l . . . (IV. felv. 9. jel.) 
— s aztán ítélj leányod szenvedé
seiről. (IV. felv. 9. jel.) 

De még feltűnőbb a zenei aláfestés sűrű alkalmazása. A II. felvonás
nak utolsó négy jelenetén keresztül a szín mögül «lant mellett egy dal 
hallatszik», s az epedő ária hatásos ellentéte a színpadon beszélők Önkínzó 
gyötrődéseinek. És még drámaibb a dal hatása, amikor megtudjuk, hogy 
ennek hangjai mellett ölte meg Áron húsz évvel ezelőtt Bánfalviné férjét. A 
III. felvonás kerete, hogy a zenei aláfestés természetesebb legyen, egy nagy 
táncvigalom, s a drámai ellentétnek kitörése a szomszéd teremből kiszűrődő 
zene hangjai mellett egészen operaszerü. Ugyanilyen az V. felvonásnak el-

1 A XIX. század magyar irodalma. 1923. 172—73. 1. 
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rendezése: a «kápolnában orgonától kísért ének» hangjai mellett lesz Bán-
falviné öngyilkos. 

Ez a melodrámai stílus kapcsolja Obernyik történeti drá
máit is Szigligeti-Czakó irányához. Mind a , Khe/oniszhsm 
(1854), mind a Brankovies Györgyin (1856) sűrűn alkalmazza 
a zenei aláfestést. 

A Brankovies György ugyan csak részben Obernyik müve, de az 
átdolgozó (valószínűleg Egressy Gábor) teljesen Obernyik szellemében járt el, 
amikor az V. felvonást pl. keleti balettel nyitja meg és gyászindulóvai 
fejezi be, vagy amikor a III. felvonásban úgy rendelkezik, hogy «a zenekar 
belevág a végszavakba» — hiszen az I. felvonásban is, amely teljes egészében 
Obernyik alkotása, harci zene és templomi ének van előírva. Zenei betétektől 
hemzseg a Khélonisz is. Ez Obernyiknak legköltöibb alkotása; azzá teszi 
erkölcsi alapeszméje, a cselekvény egységes felépítése, sikerült korrajza és 
az előző munkákhoz, töleg az Anya és vetélytársnőhöz képesl természetesebb 
előadása. A dráma hibája az, hogy nem kelt igazi tragikus hatást : Khélonisz 
ingadozása férje és atyja között erőltetett, s a dikció sem eléggé fenséges. 
A drámából hiányzik a szomorújátékok emelkedett hangulata — ezt maga 
Obernyik is érezhette, s ezt a hiányt igyekezett pótolni a sürü zenei alá
festéssel. A zene végigvonul az egész darabon: az I. felvonásnak nyolc 
jelenete közül négyben, tehát a jelenetek felében szól a zene; a III. fel
vonásban nagy bacchanália szórakoztatja a nézőt; a IV. felvonás — 
hasonlóan az I.-höz — kardallal kezdődik és fejeződik be; az V. felvonásban 
győzelmi zene és temetési ének teszik teljessé az operai hatást. 

Obernyik" példája azt mutatja, bogy a színszerűség uralma 
változatlanul tovább tar t az 50-es években. Drámairodalmunk 
már megindulásától fogva külön utakon járt ,1 s ahogy 1825 
nem jelent a fejLődésben korhatárt, úgy 1848/49 sem hozott 
lényeges változást színi életünkben. A Bach-korszak rendel
kezései nem érintették a Nemzeti Színház lényegét: szervezete, 
célkitűzése, társadalmi és irodalmi jelentősége a régi maradt. 
A színészgárda összetételében és hatalmi helyzetében alig tör
tént változás. A panaszok «Szigligeti & Comp.» uralma ellen 
ismét felbukkannak;2 a hírlapi viták felújulnak, a személyes
kedés, a színészek, szerzők és kritikusok harca tovább folyik, 
ha lehet, még kíméletlenebb eszk őzökkel.8 Szigligeti Ede újra 
kiadja dramaturgiai tanulmányát a Nemzeti Színház Nyugdíj
intézeti Naptárában a SzínJcÖLtészetröl címen (18n8. 58. s k. 1.) 
— átdolgozása csak stiláris természetű és nem érinti a színész
esztétika léuyegét. «Megnyugtatásomul szolgál, hogy újabb 11 
évi tapasztalat után is, majdnem egészen ugyanazon elvekből 
indulhatok ki, s akkori állításaimat legnagyobbrészt újra alá-

* V. ö. IK. 1933. 81. 1. 
* IK. 1932. 18b. 1. 
8 Szerdahelyi Kálmán pl. egy ízetlen vígjátékkal (Rászedtek a komédiások, 

1856) akart bosszút állni a kritikusokon. V. ö. Salamon Ferenc: Dramaturgiai 
dolgozatok. 1907. I. köt. 314. s k. 1. 
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írhatom.» Az 1857-re Szóló Színházi naptár bevezető fejtege
téseiben a 40-es évekből már jól ismert elveket olvashatjuk: 
a színház célja a magyar nyelvnek terjesztése, a múlt iránt 
való kegyeletnek ébrentartása, az erkölcsnek és ízlésnek nemesí
tése.1 Arra sincs adatunk, hogy kicserélődött volna a közönség.2 

Kemény Zsigmond cikksorozatából arra következtethetünk, hogy 
még a művelt színházlátogató is csak «szórakozni kíván, részint 
talán a darab szépségeinek útján; részint a közönségben gyö
nyörködés, az ismerőseivel társalgás, a színpadi látványok, jel
mezek, díszítmények, zenék, énekek, táncok által.»3 Csak az 
írók és a kritikusok sorában történt nagyobb arányú őrség
váltás. A színszerű stílus elsőségét azonban ez sem tudta egy
hamar megdönteni; a Gyulai-Salamon-Greguss kritikai front 
csak az öO-es éveknek közepén alakult ki,* hatása pedig csak 
jóval később jelentkezett. Salamon Ferenc vált ig hangoztatta, 
hogy a Nemzeti Színház főcélja a magyar irodalom támoga
tása,5 de még hosszú időbe tellett, míg ez az új, tisztult abb 
felfogás általános elismerésre és követésre talált. A Bach-korszak 
elején fellépő új drámaírók között — Benkő Kálmán, Berényi 
Antal, Feleky Miklós, Dobsa Lajos, Kövér Lajos, Hegedűs Lajos, 
Jókai Mór — egy olyan önálló tehetség sem akadt, aki új 
stílust t u d o t t i é s mert volna kezdeményezni.6 Alávetették ma
gukat a Nemzeti Színház igényei által képviselt stílusnak, 
annyira, hogy a színszerűség épen az ő darabjaikban érte el 
tetőpontját. 

Ez a megállapítás elsősorban az 50-es évek elején virágzó 
bűnügyi drámákra érvényes. Az idegen uralom egyidőre el
némította a történeti költészetet, íróink a veszélytelenebb polgári 
témákhoz nyúltak. De a korszerű környezet és a bennük itt-
ott felbukkanó erkölcsi probléma ellenére sem nevezhetjük 
őket igazi társadalmi drámáknak — a súlypont a bűnügyi 
bonyodalmon van. Ezek a színművek egytől-egyig szerves 
folytatásai a 40-es évek kalandor-romantikájának; szerzőik 
Czakó és Obernyik hatása alatt a 40-es évek bűnügyi 
irodalmának indítékait kombinálják és variálják. A mese 
kapcsán beszivárgó idegen befolyás erősen érezhető a darabok 
levegőjén: a drámák környezete a francia szalonok képzelt 

.* Pest, 1856. IV. 1. 2 M. Császár Edit : Színház és közönség a XIX. század derekán. 
KlebesbTg Kuno Magy. Történetkutató Intézet Évkönyve. 1935. 293. I. 

3 Összes művek. XI. köt. 1907. 22. 1. 4 Ifj. Szász Károly: A magyar színi kritika története 1849—1867-ig. 1929. ä «A Nemzeti Színház a magyar irodalom számára lön megalapítva.» 
(Színházi naptár 1857-re, 1856. 312. 1.); «Mi a s/.ín házat úgy tekintjük, 
mint irodalmi intézetet.» (Dramaturgiai dolgozatok, 1907. I. 160. 1.), stb. 9 A szabadságharc előtti és utáni korszak egységét Biyer József is el
ismeri: a Bach-korszak drámairodalma «elveiben kapcsolatos az lö48. előtti 
korral.» (A magyar drámairodalom története. 1897. II. köt, 207. 1.) 
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vi lága , hőseik a nemzetközi k a l a n d o r r o m a n t i k a könnye lmű 
asszonyai és á lnevek a l a t t szélhámoskodó á r i band i tá i . Vissza
t é rő i n d í t é k az e lcsábí to t t nő bosszúja, a k i megront óját 
furfangosan kieszel t kelepcébe csalja és a n y a g i l a g meg 
erkölcsi leg tönkre tesz i . Mindez jó a lka lom a r r a , hogy a 
szerzők fe lvonul tassák az egész a l - és félvilágot, s képte lennél 
képte lenebb fordula tokkal szórakoztassák a néző t ; a darabok 
belső szegénységét ö t le tességgel a k a r v á n pótolni , a b i za r r ság . 
sőt d u r v a s á g mezejére t éved t ek . 

Ebbe a csoportba tartozik Jókai Mórnak ma már teljesen elfelejtett 
drámája, A hulla férje (1851). Egy Barray nevű márki élve eltemetteti nejét, 
Améliát, hogy feleségül vehesse Oliviát. Ez azonban csak azért lesz Barray 
felesége, hogy halálra kínozhassa öt — Barray ugyanis egykor rosszul bánt 
Olivia anyjával. Amelia azonban nem halt meg: kedvese, a Pèra la Chaise 
temető «boncnoka», felébreszti a tetszhalottat. Barray tehát bigámiával tetézte 
gonoszságait. Ebből a bonyolult helyzetből fejlik a mese, amelynek végén Barrayt 
rendőrök hurcolják el. A darabnak stílusát a címen kívül az egyes jelenetek 
színhelye kellően jellemzi: hálószoba, ravatalozó, temető, törvényszéki terem, 
«mulató terem». 

A legvadabb regényesség tombol Hegedűs Lajos{1818—1860) Hazatértek 
c. müvében. Me3éje annyira zavaros, hogy rövid tartalmi ismertetéséről le 
kell mondanunk. Szerepel benne kettős gyilkosság, csábítás, téboly, törvény
telen gyermek, remetelak, sírbolt koporsókkal, stb. Igaza volt a Peati Napló 
kritikusának, amikor azt állította, hogy egy «büntető kódexnek csaknem 
minden rovatát kimeríté.» (1851. május 26.) A motívumok halmozására jel
lemző a következő jelenet: a világtalan Flóra «halk zene, pásztori sípok, s 
nyájak kolompolása közben» nyílt színen nyeri vissza látását, de az Örömtől 
— megnémul! Később persze teljesen meggyógyul. Egyébként ez a mü is 
hírlapi vitát provokált ; ennek egyifc figyelemreméltó mozzanata volt az E. 
P. jegyű kritikus véleménye (Pesti Napló, 1851. június 2.) — szerinte Hegedűs 
munkájában «el van érve a rossz irány következetességének utolsó foka. 
A Czakó által követett pályát mi megfutva látjuk.» 

Még a Dame aux Camélias előtt jelent meg Hinár János (fl859) 
Veté'ynöJQ a Nemzeti Színház deszkáin. (1852.) A dráma tárgya a fél világi 
Oliviának bosszúja Osvayn és nején, a gőgös Paulinán. A kétszínű és 
könnyelmű gróf párbajban esik el, a megleckéztetett Paulina boldog lesz 
második házasságában. Olivia zárdába vonul. A darab Czakó és Obernyik 
hatását tükrözi. 

Dobsa Lajos Brumont marquis c. drámája (1850) — nyomtatásban 
Könnyelműség címen jelent meg — a Főúr és pór utánzata. Véry Gusztáv 
ravaszul kieszelt terv szerint tönkreteszi Brumont Leót, mert elszerette 
tőle kedvesét. A darab végén a két vetélytárs párbajban megöli egymást. 

Kövér Lajos, az 50-es évek népszerű vígjátékírója két társadalmi 
célzattal átszőtt bűnügyi színművel is kísérletezett. Darabjai értéktelenek, 
de a rikító indítékokat elég ügyesen vonta be a szalondarabok társalgási 
mázával. Drámáinak meséje az ismert sablon. A CoeleStmában (1856) Gerlei 
Vilmos Rejti Leoaának vagyonát szeretné megkaparintani, de Goeiestina, a 
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műlovarnő, akinek húgát Vilmos annak idején elcsábította, keresztülhúzza 
számításait. A Gazdagság és szegénység (1857) Zsűgori cselszövényei körül 
bon yolódik, s benne egy tekintélyes örökség elorzásáról van szó. Czakó drámáinak, 
nevezetesen a Kalmár és tengerésznek hatását, itt is megtalálhatjuk. 

Ugyancsak a Kalmár és tengerész utánzata Oldal Józsefnek (1822— 
1884) Touloni éj c. drámája (1851). Az álnév alatt szélhámoskodó főhőst 
ebben a darabban is Artúrnak hívják, ellenfele és végül leleplezője, a 
derék Leó, szintén tengerésztiszt. A borzasztó események egy ellopott vég
rendelet körül torlódnak, a végjelenetben a bűnös múltú grófné felismeri 
kitett gyermekét. Ebben a drámában még az aprólékos, a szereplők lelki 
állapotát jellemző rendezői utasítások is Czakóra emlékeztetnek. 

Szigligeti Arckép c. drámája (1851) szerelmi drámának indul, de mint 
bűnügyi bonyodalom folytatódik: Kornélia, a szép nevelőnő, gyilkosság 
gyanújába keveredik, s ártatlanságát esak nehezen tudja bebizonyítani. Bűn
ügyi fordulatokban bővelkednek azonkívül Szigligetinek a Bach korszakban 
írt népszínművei is: Fidibusz (1850), Aggteleki barlang (1851), Tízezer 
forint (1856). 

A pol i t ika i feszül tség enyhü l t éve l , az 50-es évek kö
zepétől kezdve, d ráma i roda lmunkban ismét megjelenik a 
t ö r t éne t i dráma. A cse lekvény felépí tését illetőleg: í ró ink k é t 
csoportra oszthatók. Hegedűs Lajos, Be rény i A n t a l és Vaho t 
I m r e Czakót köve t t ék és Shakespeare k i r á l y d r á m á i n a k min tá j á r a 
ep ikusán szőt t képsorozatban d r a m a t i z á l t á k m u l t u n k n a k egy-
egy terjedelmesebb szakaszát . Műveikben nincs fejlődés, csak 
tör ténés . A szereplők je l lemét m á r a da rab elején teljesen 
készen k a p j u k ; bonyoda lmat csak a külső erők összeütközése, 
a k ö r ü l m é n y e k szerencsés v a g y szerencsétlen a laku lása okoz. 
J ó k a i Mór, Dobsa Lajos és F e l e k y Miklós Szigl iget i példáját 
u t ánoz t ák . D a r a b j a i k b a n egy szenvedély t r a g i k u s fejlődését 
és küzdelmét p róbá l t ák színre v inn i tö r téne lmi környeze tben . 

Hegedűs drámája, a Nagy Lajos és kora (1856) címével Czakó első 
történelmi drámájára (Szent László' és kora, 1844) utal, meséje azonban 
a János lovagg&l kapcsolatos, mert az ebben foglalt események előz
ményeit viszi színpadra, Nagy Lajos halálától Kis Károly megöletéséig. 
A dráma eléggé zavaros — azzá teszi az indítékok és érdekek halmozása. 
Az előtérben Laczkovits István tragéd;ája áll, akit apja, Erzsébet törhetet
len hűségű, fanatikus híve, kiyégeztet, mert elpártolt a királynéktól. For-
gách és Mária szerelme, valamint a dráma befejezése a János lovag meg
felelő részleteinek — Mária és Frangepán idillje, Erzsébet halála — önállót
lan utánzása. 

Lírai dikciója és érzelmes jelenetei miatt vált népszerűvé Hegedűs 
másik történelmi drámája, a Bíbor és gyász (1856). Tárgya Vak Béla és 
Idill szomorú szerelme. Idill nem lehet a világtalan herceg felesége, mert 
annak politikai érdekből a szerb király leányát kell elvennie; ezért öngyil
kos lesz. A darab unalmas képek sorozata, tragikumnak nyoma sincs benne. 
De a színszerü elemek ízlésesebb összeválogatása ós mértékletesebb ada
golása következtében bizonyos emelkedést jelent Hegedűs pályáján. 
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Legsikerültebb Hegedűsnek utolsó darabja, Róma leánya (1858). A 
verses dráma Vajda János lldikő]á,nafc hatása alatt keletkezett,1 s komoly 
kísérlet az igazi tragédia műfajában. A színszerü elemek (diadalzene, kéz
fogó Hymen oltáránál) egészen a háttérbe szorultak, a így a dráma kívül 
esik dolgozatunkon. Mindenesetre azt bizonyítja, hogy Hegedűs Lajosnak 
korai halálával drámairodalmunknak egy nem egészen jelentéktelen ígérete 
vált semmivé. 

Vahot Imre Mária királynőié (1856) azonos tárgyú Hegedűsnek Nagy 
I.ajos és kora c. drámájával, de az eseményeket Kis Károly nápolyi udva
rában indítja el. A darab helyenként a paródia határát súrolja, különösen 
ott, ahol a krónikás szárazságot a végzetdrámáknak rég hitelüket vesztett 
indítékaival akarja élénkíteni. Prózája lapos, hétköznapi beszéd, népies 
kiszólásokkal cifrázva. Károly pl. így «feddi» a vészhíreket jelentő követe
ket: «A mennydörgős mennykő Üssön belétek!», Forgách meg emígy bíz
tatja a királynékat:«Nem kell félni, majd odacsapok én, ahol legjobban fáj !» 
stb. Ez a hang nemcsak Vahot csekély ízlését, hanem a népszínmű erős 
befolyását is mutatja — drámairodalmunk későbbi korszakában sem volt 
ismeretlen jelenség.2 

Egészen jelentéktelen Berényi Antal (1829—1856) próbálkozása. Unal
mas jelenetekben dramatizálta Vak Béla és Könyves Kálmán történetét. 
{Kálmán király, 1855, Vak Béla, 1855). A két darab közül a Kálmán 
király a mozgalmasabb, de igazi élet ebben sincs. Egyes részletei versben 
íródtak. A népszínmű behatását itt is megtalálhatjuk: UVra Dénes, Dalmácia 
kormányzója így aggódik szerelmeséért, Piroskáért, Álmos leányáért : «Szólj 
szép angyalom, mi bántja szívedet . . . lám tagjaid remegnek, mint a nyárfa 
lombja, s ajkad mint az árvalányhaj, oly fehér.» A dráma egyetlen érde
kessége, hogy Berényi egy helyen Petőfi Nemzeti dalából idézett — 
« . . . s a késő unokák majd hálakönnyűs szemmel borulnak sírjaink fölé s 
áldást rebegnek ajkaik» — a cenzor azonban nem vette észre a «veszedel
mes» idézetet. 

Feleky Miklós (1818—1902) Enyingi Torok Miklós c. drámája a fél
tékenység tragédiája, s mint ilyen gyönge, nagyon gyönge OíAeZio-utánzat. 
Voltak »pen nem is történeti dráma, hanem esztétikailag képtelen átmenet 
a tragédia, a zenés bohózat és a párbeszédbe tördelt elbeszélés között. 
Később Szigligeti dolgozta ki ugyanezt a témát, nem sokkal több szeren
csével.8 

Jókai és Dobsa történeti drámáit irodalomtörténetünk eddig 
is nyilvántartotta, ezért nem szükséges, hogy tárgytörténeti 
és esztétikai szempontból róluk külön megemlékezzünk. 

Nincs különbség azonban a drámák színszerű kidolgozása 
tekintetében. A hatásvadászás már a tárgy választásban is 
jelentkezik: szerzőink a múltból elsősorban azokat a jelenete-

i V. Ö. IK. 1938. 139. 1. 8 V. ö. Galamb Sándor: A magyardráma története 1867-től 1896-ig. 
I. köt. 1937. 94 I. 3 Galamb Sándor: id. mű, 49—50, 1. 
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ket vitték színpadra, amelyek hálás színészi feladatnak ígér
keztek. Divatossá lett a beteg, abnormis emberek szerepeltetése. 
Vak Bélát ketten is választották drámai főhősnek: Hegedűs 
ésBerény i ; Jókai a Könyves Kálmán (1855) IV. felvonásának 
zárójelenetében lépteti fel a megvakított Álmost és Bélát; « 
Obernyik a BranJcovics Györgyben a szeme vil ágát vesztett 
fiút két felvonáson keresztül szerepelteti. Szigligeti drámái 
közül az Andronikban (1851) találkozunk vak jóssal, a III. 
Bélában. (1852) a megvakított Vatával. Színészi problémának 
szánta Guttenberg c. drámájában (1852) Dobsa az ellentétek
ben romantikusan tobzódó Maximilian! aki «ingerültségében 
majd dacos, majd szelid — kihívó, alázatos, blasirt, ideális, 
sceptikus, rajongó, gúnyos, érzelgő, forró, s egyszerre már 
fagyos —- daemon és angyal», Jókai a ferde vállú, kancsal, 
bicegő Könyves Kálmánt. A színészi teljesítménynek egyik 
csúcspontja mindenkor a téboly megjátszana volt. Szerzőink e 
tekintetben — nyilván Shakespeare Ophéliájának hatása alatt 
— főleg színésznőinknek dolgoztak kezükre. Piroska (Berényi: 
Kálmán király), Katalin (Hegedűs : Nagy Lajos és kora), meg
őrül, csakúgy mint Emérke (Tóth. Kálmán : Harmadik magyar 
király, 1860), Marietta (Obernyik : Anya és vet elytársnö) és 
Irén (Kövér: Coeledinal Erdplyi János alig számítható a szín
szerű drámaírókhoz, mégis a Velencei hölgy c. drámájában (1851) 
Eliza az utolsó felvonásban megvakul és megörül. Es ha nem 
kínálkozott is mindig alkalom a testi és lelki gyötrelemnek 
ilyen végletes és kirívó bemutatására, drámaíróink akkor is 
a minél erőteljesebb színészi gesztusra adtak utasítást. Nagyon 
jellemzők e tekintetben Jókainak rendezői utasításai a Dalmában 
(1852),1 Hegedűséi a Bíbor és gyászban, Obernyikéi a Khelo-
niszban. 

Színszerű drámaíróink azonban nem elégedtek meg a játék-
hatással, hanem a siker érdekében Szigligeti példájára mozgó
sították a színpad egész gépezetét. Ebben a tekintetben nem volt 
különbség bűnügyi dráma, népszínmű és történeti tragédia 
között. Mindhárom műfajban — nyilván, hogy a dráma belső 
feszültségének hiányát feledtessék — szerzőink bőven alkal
mazták a látványos és hangzatos díszítő elemeket. Különösen 
ez utóbbit olyan sűrűn vették igénybe, hogy az 50-es évek 
közepén egy új műfaj volt kialakulóban: a melodráma.2 À 

[ népszínmű kezdettől fogva a szín szerűségre volt alapítva; a 
bűnügyi dráma, amilyen gyorsan virágzásnak indult,"olyan 
hamar el is sorvadt: ezekben a műfajokban tehát a szín-
szerűség túltengése nem okozott nagyobb veszedelmet. Annál 

1 V. ö. Bayer József : A magyar drámairodalom története. 1897. II. köt. 
224. 1. 

2 V. ö. Gyulai Pál : Dramaturgiai dolgozatok. 1908. I. köt. 526. 1. és ' 
Galamb Sándor : id. mű, 6. 1. 
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több kárt te t t a történeti drámában; szerzőink még Szigligeti 
áltörténeti drámáinak színvonalát sem tudták elérni. Darab
jaikban vannak felvonások, amelyek csak azért keletkeztek, 
hogy bennük egy ünnepélyt vagy felvonulást lehessen be
mutatni ; ez alkalmat nyújtott a tánckar szerepeltetésére, sőt 
divatba jöttek a «néma képezetek» is, rendszerint valamelyik 
szereplő álmának megérzékítésére. Jellemző, hogy amikor Fáncsy 
Lajos 1854-ben átdolgozta Bárány Boldizsárnak Bachich 
József regénye után készült1 Sajdár és Murik (1839) c. drá
máját, a cselek vényen semmit, a stíluson csak keveset változtat, 
az egyes felvonások elejére és végére ellenben karéneket állít 
be, a darab csúcspontjául pedig egy ünnepélyes királyi be
vonulást sző a színműbe. 

Hogy az operaszerű kiállítás minő mértéket öltött, arra 
nézve szolgáljon tájékoztatásul a következő összeállítás. (Ober-
nyik drámáit 1. feljebb.) 

1. Kísérő zene. Orgona : Dobga : IV. László, Szigligeti : Az egri nő 
(1851); karének: Szigligeti: Víd (1850), Szigligeti: Mátyás király lesz 
(185 ); (gyermekkar: énekli a szín mögött a «Mátyást mostan válasz
tolta. . .» verset) ; Szigligeti : Hl. Béla, Jókai: Manlius Sinister (1853); 
gyászzene. Jókai : Szigetvári vértanúk (I860); induló: Feleki: Enyingi 
Török János; ünnepi zene: Jókai: Könyves Kálmán; diadalzene: Hege
dűs: Róma leánya; dalbetét: Berényi: Kálmán király, Vahoi: Mária 
HrályvÖ, Jókai: Szigetvári vértanúk, Dózsa György (1857); zárdai ének 
és lélekharang: Jókai: Könyves Kálmán; szerenád és halotti ének : Dobsa: 
I. István (1861). 

2. Balett Vajda János : Ildikó (1857), Szigligeti : Víd, Feleky Miklós : 
Enyingi Török János. Az egykorú kritikákból megállapítható, hogy rende
zőink akkor is felléptették a tánckart, ha azt a szerző nem hagyta meg. 
Jellemző adat Vahot Imre egyik diámájának címe: Álmos és Árpád vagy 
a hét magyar vezér. Nagy látványos eredeti hősdráma 3 felvonásban nagy
szerű kardalokkal, áldozó és fegyvertánceal.2 ' 

3. Látomány. Dobsa: I. István, Szigligeti: Víd (tündértánccal), Szig
ligeti : Álmos (ugyancsak tündérekkel), Hegedűs : Nagy Lajos és kora, 
Vahot: Mária királynő (Johanna véres-szelleme), Jókai: Szigetvári vér
tanúk (Szelim álma). 

4. Felvonulás, ünnepélyes (koronázási) menet. Hegedűs : Bíbor és 
gyász, Nagy Lajos és kora, Jókai : Könyves Kálmán, Dózsa György, 
Kövér: Indiana, Szigligeti: III. Béla; lakodalmas menet: Szigligeti: Víd ; 
menet a vérpadra : Szigligeti : Az egri nő. 

5. Országgyűlés, tanácskozás. Bérén vi : Vak Béla, Hegedűs: Nagy 
Lajos és kora, Vahot : Mária királynő, Szigligeti : III. Béla, Vajda : Ildikó. 

6. Egyéb látványosság. Tüzpróba: Dobsa: IV. László; pogány áldo
zat: Szigligeti: Vid, Jókai: Manlius Sinister és Dalma; dőzsölés: Dobsa: 
IV. László, Jókai • Manlius Sinister ; királyi lakoma : Vahot Mária 
királynő, Jókai: Kálmán király; «kúnírtás» : Berényi: Vak Béla; elő
készület a megvakításhoz : Berényi: Kálmán király; Róma áladása Bren-
nuí-nak : Hegedűs : Borna leánya ; török ima és seregszemle : Jókai : Sziget
vári vértanúk. 

1 György Lajos : Egy fejezet regényirodalmunk történetéből. EPhK. 
1913. 599. L 

2 Vértesy Jenő: A Magyar Nemzeti Múzeum súgókönyvei. Magyar 
Könyvszemle. 1909. 241—42. J. 
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A melodráma és a népszínmű elemeinek összekeveréséből 
született a színszerű dráma utolsó, egyben legcsekélyebb értékű 
változata: a «történeti színmű dalokkal.» Szigligeti rnt'g pályája 
elején kísérletezett ilyen irányban — az első «történeti nép
színmű» voltaképen a Nagyidat cigányok (1842). A Szökött 
katona sikere azonban megmutatta, bogy a közönség jobban 
szereti a moiern tárgvú énekes játékot. Az ötletet a szabadság
harc után Kövér Lajos újította fel ; Indiana c. színdarabja 
(1858) a népszínművek elmaradhatatlan komikus figuráinak, 
a cigányoknak apoteózisa. A 60-is évek elején azután több 
történeti népszínmű került bemutatásra: Dobó Katica (Í'861) 
Tóth Kálmántól, Széchy Maria (1863) Szigeti Józseftől, Álmos 
(1861), Istenhegyi szék-ly leány (1861) és Egy bujdosó kuruc 
(1863) Szigligetitől. Kritikusaink erélyesen tiltakoztak eme 
korcs műfajnak divatja ellen.1 a színszerííségnek jól bevált 
fogásaival útjakra bocsátott darabok azonban műsoron marad
tak mindaddig, míg a színszerűség legfrissebb hajtása, az 
operett, a század vége felé feleslegessé nem tette őket. 

6. 

Míg egyrészt a történeti dráma kényes és kifinomult, a 
legkisebb behatásra is érzékeny műfaja telítődött meg a leg
több színszerű elemmel, addig épen erről a területről indult el 
útjára az a folyamat, amely egy új drámai stílus kialakítására 
törekedve a színszerűséget lassanként szerényebb mértékre 
szorította vissza s ezzel megdöntötte egyedura mát. Ez az 
átalakulás szorosan összefüggött irodalmunknak általános 
jellegével, elsősorban a* realizmus elterjedésével, illetőleg 
megerősödésével. 

Az élettel való kapcsolatot már a bűnügyi dráma is 
kereste, főleg az időszerű vagy a helyi vonatkozásoknak 
formájában. Ez a divat Czakó és Obernyik drámáiban hatá
rozott irányzatossággá növekedett, s a kor hangulatának 
megfelelően a főúri osztály gőgje és maradisága ellen irányult.2 

Később, a nemesi előjogoknak eltörlése után —• francia minta 
nyomán — a társadalom erkölcsi sebesültjei felé fordult a 
figyelem. Hegedűs Lajos a törvénytelen gyermek szomorú 
sorsát festi Rovatos alakjában (Hazatértek), Hinár a bukott 
nőt veszi védelmébe (Vete'/ynő), Szigligeti Arckép c. drámája 
az ifjúkori ballépés gyászos következményeit példázza, s Kövér 
Lajosnak is majd mindegyik darabjában találhatunk valamilyen 
tanító célzatot. Ez az irányzatosság egyelőre azonban még a 

1 Pl.r Gyulai Pál: Dramaturgiai dolgozatok. 1908. I. köt. 523. 1., 
Greguss Ágost: Tanulmányok. 1872. II, köt. 2óti. 1. 3 V. ö. Farkas Gyula : A fiatal Magyarország kora. 1932. 178. s k. 1. 
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színszerűséget szolgálta, a háttérben maradt, s már csak azért 
sem válhatott' további fejlődés kiindulópontjául, mert a bűn
ügyi dráma, láttuk, az 50-es éveknek közepén elsorvadt. 

A népszínmű már szándékaiban is közeledett a realizmus 
célkitűzéséhez, a darab kiállításos és bohózatos elemei azonban 
elnyomták a valósághű stílus csíráit, s így a gyakorlatban 
ez a műfaj is egy alsóbbrendű romantika síkjára tolódott át. 
Komoly nemben tehát egyedül a történelmi dráma nyújtott 
lehetőséget a realisztikus elemek felszívására és életben tartá
sára, sőt fejlesztésére. Ma persze romantikusnak érezzük vala
mennyi történeti drámánkat — tárgyukat és kidolgozásukat 
tekintve azok is — de az. 50 es évek végétől kezdve mind 
gyakrabban csillan meg bennünk egy-egy lélektani probléma, 
annak jeléül, hogy drámaíróink a nézőknek már nemcsak 
érzékeire, hanem érzületére is akartak hatni. Szigligeti a 
Világ urában (1856) az apa-fiú ellentétet viszi színpadra, 
Tóth Kálmán drámaköltészetének központjában a politikai 
eszme áll.1 A legtöbben azonban a férfi és no kapcsolatának 
kérdését boncolták. Régibb drámáinkban a szerelem színtelen 
és sablonos epizód: az angyali szépségű és jóságú kedves csak 
mint eszményi végcél és jutalom, esetleg mint bosszúok 
szerepel. Hős és hősnő kétely és fenntartás nélkül szeretik 
egymást, s a kérdés csupán az, hogy jó szerencsével győzedel
més kednek-e a bősz apa vagy a gonosz cselszövő által 
támasztott akadályokon. Női főhőssel csak Kisfaludy Károly 
Irénjében találkozunk, de Iréné szerelme sem kérdéses, mert 
csupán külső erőkkel kerül ellentétbe. A Bach-korszak végén 
hirtelen megszaporodnak azok a drámák, amelyeknek köz
pontjában egy-egy érdekes egyéniségű nőalak áll. Ildikónak 
(Vajda János), Cornéliának (öegedűs Lajos: Róma leánya), 
Ételnek (Tóth Kálmán: Egy &m%«0), Indiánának (Kövér Lajos), 
Nápolyi Johannának (Farkas Albert) összetett lelki életében 
a szenvedély különféle és egymással ellentétes árnyalatai 
keverednek egymással, s szerelmük már önmagában hordozza 
a tragikus összeütközés csiráját.2 A jellemzésnek a lélektani 
mélységek felé való eltolódása az egyéni elemzésnek, egyúttal 
azonban az erkölcsi szubjektivizmusnak is tág teret nyitott — 
mindez azonban már a realizmus jele. 

A költőiségre való törekvés drámáink nyelvében is 
jelentkezik. Ebben a tekintetben különösen fontos Jókai Mór 
működése. Jókai ugyan vérbeli színszerű drámaíró volt, de 
darabjainak lendületes jambusai, szép képei és hasonlatai 

iV .ö . Aiszeghy Zsolt: Tóth Kálmán drámaköltészete. EPhK. 1913. 
581. és 66ö. s k. 1, 

* Az lldikőva.1 kapcsolatos fejtegetéseim (IK. 1938. 132. s k. ].) az itt 
felsorol! valamennyi hősnő jellemrajzára érvényesek. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XLTX. 11 
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ízelítőt adtak a költészet önértékűségéböl. Míg Czakónak 
pátoszát is a színszerűségre való törekvés fűtötte, Jókai dik
ciója inkább líraiságával tűnt ki, s mint ilyen egy új drámai 
esztétika és a tiszta költészetet ismét jogaiba helyező új roman
tikus dráma számára készítette elő a talajt. 

Határozott irányváltozásról azonban még sokáig nem 
beszélhetünk. Szigligeti, Jókai, Dobsa, sőt Hegedűs is láthatóan 
igyekeznek a színszerűség béklyóitól megszabadulni; a Világ 
ura, Bélái Pál, Szigetvári vértanúk, IV. Láss ó, Róma leánya 
a költőiségre való törekvésnek jeleit mutatják. A kísérlet 
azonban csak részben já r t eredménnyel. A színszerűség ekkor 
már olyan mélyen gyökerezett drámairodalmunkban, hogy 
mint kötelező és hagyományos stílust magasabb művészi becs
vággyal készült darabokban is alkalmazták. Ezért nehéz 
pontosan megállapítani a színszerűség korszakának végét. Iro
dalomtörténetünk a kiegyezést tekinti választó vonalnak, s 
ezt, jobb híján, elfogadhatjuk a színszerűség uralmának határ
kövéül is, noha korántsem olyan jellemző évszám, mint a kor
szak kezdetén 1837, a Nemzeti Színház megnyitása. Rákosi 
Jenő és az újromantika sok fellépése ugyanis a 60-as évek 
derekára esik, az akadémiai könyvdráma is 1864-ben tűnik 
fel újra (Szász Károly, Zichy Antal), miután irodalmunk már 
az Ember tragédiájából gazdagodott. Az új idők közeledtének 
kétségtelen jelei azonban már az 50-és évek végén is meg
csillannak jobb drámáinkban. 

Az irodalmiságra való törekvés vígjátékainkban is jelentkezett. Kövér 
Lajos és Dobsa Lajos, a francia szalóndaraboknak két buzgó utánzója, a 
választékosabb hangú társalgási vígjáték első művelője. Az újszerűségek 

iránt mindig fogékony Szigligeti is bangót cserél: a Mama, (1857) és a Fenn 
az ernyő, nincsen lias (1858) formában és tartalomban határozott lépés a 
jellem vígjáték felé. A seregszemlénkből módszerlani okok miatt kirekesztett 
komikai műfajok egyébként ugyanazokat a jelenségekhez mutatják, mint a 
korszak többi alkotása. Kisfaludy Károly dús örökségét az utódok a szín-
szerűség aprópénzére váltva kótyavetyélik el, s a táblabíróvilág családias 
jellegű vígjátékstílusát a városlakó karzatközönség bohózatává süllyesztik. 
A fejlődés irányára még aílegértékesebb alkotás, a Liliomfi (1849) is jel
lemző. Benne megtalálhatjuk a színszerűség valamennyi ismérvét: a színészek 
testére szabott bravúrszerepeket, a látványos jelmezre és szemfényvesztő 
alakcserére épített cselsz.Övényt, a népies-táncos kiállítást (a II. felvonás 
«nyitányában»), a zeneiséget a dalbetétekben, a színpad képazerűségét (az 
I. felvonásnak kettéosztott díszletében). S a darabnak a 'részleteken túl is . 
szinte szimbolikus értelme van, épen a színszerüség szempontjából : Liliomfi 
a jó családból származó, úri magyar színész képviselője — kedvességével 
és szellemességével elért fölényes győzelme a «nemzet napszámosainak» 
végleges polgári rangemelése. 

A drámai stílusnak a Bach-korszak végén meginduló 
lassú átalakulása természetesen összefügg a közállapotokkal is 
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Pest nagyvárossá lesz, és a lakosság számbeli gyarapodása a 
színi viszonyok terén is érezteti hatását. 1861-ben megalakul 
a Budai Népszínház; Molnár Uyörgy kezdeményezése nem 
volt hosszú életű, de a Népszínház eszméje tovább élt és 
különböző vállalkozások formájában meg is valósult.1 A keretek 
tágulása lehetővé tette egy egységesebb ízlésű közönség lassú 
kialakulását, és ez a színház mű sor politikájában is éreztette 
hatását. A fennállás első bét évtizedében a Nemzeti Színház
nak még a legkülönbözőbb társadalmi származású közönség 
igényeit kellett kielégítenie — most külön színház létesül a 
nyersebb ízlésű nézők szórakoztatására, és így a Nemzeti Szín
ház lassanként megszabadul attól a kötelezettségétől, hogy 
mint pusztán szórakoztató üzem működjék. 

A fővárosi élet és a drámai stílus egyidejű változása 
figyelmeztet bennünket a színszerűség szociológiai kapcsolataira, 
egyben fejlődéstörténeti jelentőségére. A színszerűség egyed
uralma azért szűnik meg akkor, amikor Pest nagyvárossá 
alakul át, mért színszerű drámairodalmunk szerves része volt 
a reformkor és a Bach-korszak Pestjének. A század első három 
évtizedének, Kisfaludy Károly és társainak drámái patrióta 
szellemükkel az egész nemesi társadalomhoz szóltak— a szín-
szerűség átlagdrámája elsősorban a főváros lakosságának volt 
szánva, s a különféle társadalmi osztályok közül is elsősorban 
annak, amely a 40-es évek Pestjének jellegét megadta: a 
magyarosodó, nemzetiesedő, a nemességgel lassanként egybe
olvadó polgárságnak. 

A főváros nagyarányú fejlődése ugyan már a reformkor
ban megindul, de a változás egyelőre csak mennyiségi. Merő 
anakronizmus a szabadságharc előtti évek Pestjét nagyváros
ként emlegetni. Egyszerű, részint patriarchális, részint kispol
gári életstílus uralkodik a fővárosban. Kisvárosi szellemről ta
núskodnak színszerű drámairodalmunknak már külső körülmé
nyei is. A színház társadalmi jelentőségének túlzott hangsúlyo
zása, színészeink fontoskodása, a folytonos torzsalkodások, hír
lapi viták, a közönség beleszólása a színház belső ügyeibe, a 
pletykák és rágalomhadjáratok, a hiúságból és anyagi mohó
ságból2 származó személyi érdekeknek a közvélemény igény-

1 V. ö. Galamb Sándor: id. müve, 18. s k. I. 
2 Szíriészdrámaíróink munkásságának egyik főrúgója kétségtelenül a 

remélhető anyagi haszon volt. Szigligetit is ez ösztönözte a gyors munkára ; 
leányának nyilatkozata szerint «írt, dolgozott, mert ösztökélte a kenyér.» 
(Új Idők, 1904. 217. 1.) Irodalmunk ezekben az esztendőkben lesz kenyér
kereseti forrássá. (L. Farkas Gyula: A Fiatal Magyarország kora, 1932. 
44—45. és 70—71 1.) A 40-es évek tollcsatáinak egy része is az anyagiak 
körül robbant ki — többen tették szóvá a szerzői tiszteletdíjak körül 
tapasztalható sérelmeket, a színészírók javára' történt részrehajlást. (V. ö. 
Honderű, 1845. II. félév. 2. az., Pesti Divatlapé .1845. I. évnegyed 9., 11., 
és 17. sz.) 

11* 
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bevételével történő érvényesítése, főként pedig a művészi jelen
ségeknek társadalmi rangsor szerint történő értékelése félre
érthetetlenül a kisebb területen összezsúfolt, szellemileg és 
anyagilag egymásra utalt társadalmi rétegek kicsinyes élet
formájának következménye. Es miként a Nemzeti Színház első 
két évtizedének, úgy a színi viszonyok irodalmi vetületének: 
a színszerűségnek is a pestbudai kispolgár a főhőse. A művel
tebb, a polgárosodás magasabb fokán álló néző a drámát akár 
mint irodalmi alkotást, akár mint színjátékot elsősorban szel
lemi vonatkozásban értékeli. A kiállítással csak másodsorban 
törődik; tudja, hogy a színpad illúziójának csak szimbólum ér
téke van, és épen ezért figyelmét nem erre, hanem a cselek
vény és a párbeszéd nyomán kibontakozó belső történésre irá
nyítja. Csak a kispolgár tulajdonít valóságértéket a színházi 
gépezet, a rendezői munka segítségével előállított színpadkép
nek, csak az ő élvezete nő egyenes arányban a közvetlenül 
kapott érzéki hatások mennyiségével. A kispolgár viszi magával 
mindennapi életét a színházba is — szívesen veszi, ha olyasmit 
mutogatnak neki, ami közvetlen kapcsolatban áll életkörül
ményeivel, tapasztalataival, gondjaival. Jól esik hiúságának, 
ha dicsérik a színpadon, helyeslően bólogat, ha kipelengérezik 
rosszakaróit. Az érdekli leginkább, amit már a hírlapokból is 
ismer : a rendőri krónika hátborzongató és a társasági élet el-; 
álmélkodtató újdonságai. És végül örül, ha a belépőjegy árá
ban bennfoglaltatik a színpadról szétsugárzó minél nagyobb 
dísz és pompa, amely — órákra bár — megfényesíti az Ő 
szürke és jelentéktelen életét is.1 Azt a korszakot tehát, amely
nek uralkodó műfaja a bűnügyi dráma, a népszínmű és a melo
dráma volt, bízvást nevezhetjük ízléstörténeti szempontból kis
polgárinak. 

Ugyanerre az eredményre jutunk, ha színszerű drámáink
nak művelődéstörténeti vonatkozásait vizsgáljuk. A vadroman
tikus fordulatok mellett megnyilvánuló valószerűség tökéle
tesen megfelel annak a kettősségnek, amely a reformkorszak 
irodalmát jellemzi. A városi olvasó- és színházlátogató közön
séggel együtt bizonyos gyakorlatias szellem is jelentkezett 
irodalmunkban. A pestbudai polgárt, amint általában Széchenyi 
és Kossuth eszméiért lelkesedő egész magyar középosztályt, 
a haladás hatalmas becsvágya fűtötte, és irodalmi ízlésére jel
lemző kíváncsisága mélyén is ott lappangott bizonyos tudás
szomj.3 Főleg az ismeretlen tájak és emberek, a különféle fog-

1 A pesti polgárság pompaszeretetére vonatkozólag 1. Kosa János : 
Pest és Buda elmagyarosodám 1848-ig. 1937. 28. s k. I. 8 Erre építette Bajza is magyarosító programmját: «Tanulságosat és-
pyönyörködtetŐt» akart nyújtani a polgári elemmel bővült olvasóközönségnek. 
(L. cikkemet Kölcsey szerepe irodalmunk polgárosodásában Irodalomtörté
net, 1938. 180. 1.) 
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lalkozási ágak, a lakosság külső életkörülményei érdekelték. 
Ezért volt a reformkorszak legdivatosabb műfaja az életkép,1 

ezért tömték tele regényíróink műveiket «festői» leírásokkal, 
s végül ezért juthatot t uralomra a színszerű dráma i s — ennek 
öncélúvá vált díszítő elemei ugyanazt a szerepet töltötték be, 
mint a regények leíró részletei. Színszerű drámairodalmunk
nak rajzolva ábrázoló jellege olyan erős, hogy a legtöbb darabot 
dramatizált életkép-sorozatnak tekinthetjük: a bűnügyi dráma 
a fővárosi, a népszínmű a vidéki életet, a melodráma meg a 
multat mutatta be, s mint megnagyított és megelevenített 
képeskönyv szórakoztatta, egyben tanította a kíváncsi kis
polgárt. 

Színszerü drámáinkban a díszlet nem kiegészítő és színező háttér, 
hanem a drámai cselekvénynek szerves része. Amikor színházi szerzőink 
olyan nagy gondot fordítottak a kiállításra, nemcsak a közönség álmélko-
dására számítottak, hanem tudatosan vagy ösztönszerűleg a színszerü dráma 
belső törvényszerűségének is hódoltak. Nem véletlen, hogy épen ebben a 
korban keletkezett Czakó Zsigmondnak «kép»-elmélete: a színszerüség tör
vényei szerint a színpad «festett» világa a drámának mintegy központi 
erőforrása. A Bánk bán meg az Iréné kulisszák nélkül vagy jelképes dísz
letekkel is előadható — a színszerü dráma a színpad képzőművészeti hatás
elemei nélkül elképzelhetetlen. 

A színszerüség uralmát megelőző és követő korszakok a drámai össze
ütközés alapjául szolgáló szenvedéiy okát az egyéniségben keresték — 
Szigligeti és társai a küzdelmet az egyénnek életkörülményeihez való viszo
nyából fejlesztik. Drámáikban a miliő nem statikus, hanem dinamikus 
célokat szolgál: a főhősök a dráma megindulásakor már mint kész jelle
mek állnak előttünk és a cselekvény azt mutatja, miképen viselkednek a 
környezeti változásokkai szemben. A népszínmüveknek és az életképeknek 
rokonságára már rámutattunk ; ugyanilyen szoros a kapcsolat az életképek 
és a színszerü drámairodalom másik két műfaja között. Bűnügyi drámáink 
társadalmi célzata épen abban rejlik, hogy a bonyodalom hivatás és foglal
kozás, hajlam és környezet ellentétéből fejlik. Czakó és Obernyik drámáiban 
a romantikus meglepetést a hősök szociális emelkedése vagy süllyedése 
okozza: a félvilági nő előkelő grófi sarj, az uracs körözött szélhámos, a 
gőgös főúr züllött kártyás és í. t. A képszerűség okozta végül történeti drá
máinknak epikai vontatottságát is. Czakó Zsigmond jambusos drámája, Szent 
László és kora, már címével is jelzi, hogy voltaképen dramatizált korrajz; 
Szigligeti hiteles történeti drámái — II. Rákóczi Ferenc fogsága (1848), 
IV. István (1852), III. Béla (1852) — egységes cselekvény helyett epizódokat 
mutatnak be a vezérlő fejedelem és az uralkodók életéből. 

Az é le tkép a k á r m i n t festészeti , a k á r m i n t i rodalmi mű
faj, a k i sváros csendes derűjét, op t imis ta n y u g a l m á t ábrázol ja . 

1 Szinnyei Ferenc: Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig. 
1926. II. 24. s k. 1. Az életkép és a realizmus kapcsolata: Császár Elemér: 
A magyar regény története. 1922. 214. 1. 
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Ugyanez a hangulat árad színszerű drámáinkból is. Tanulságos, 
ha a 40-es és óO-es évek drámáit ebből a tekintetből is összehason
lítjuk Kisfaludy Károly alkotásaival. Kisfaludy Károly szín
művei mint színpadi alkotások kétségtelenül kezdetlegesebbek^ 
de nemesi-társadalmi hátterüknek megfelelően egy magasabb
rendű életérzés: az elhivatott áldozatos hősiesség lengi őket 
á t ; sokszor naivan, de mindig meggyőzően hirdetik az ősi 
magyar virtus dicséretét. Színszerű történeti drámáinkban 
ebből a hazafias pátoszból semmit sem találunk. A főszereplők, 
még ha páncélban vagy palástban jelennek is meg, békés 
polgárok, és bukásukat nem erőtől duzzadó magabízásuk, hanem 
egy ravasz cselszövő ármánya okozza. Aba Sámuelt (Szigligeti : 
Aba, 1838) jámborsága dönti veszélybe, Kálmán király (Jókai) 
jószívű kegyességének, Dózsa György (Jókai) meg puhaságának 
lesz áldozata. A hősiesség teljes hiánya jellemzi Czakó Szent 
Lászlóját — a középkori lovagkirály a mogyoródi csata után 
úgy sajnálkozik a levágott pártosokon, mint egy modern paci
fista. Es a jelentéktelen kortársak műveiben még tehetet 
lenebb bábokkal játszik a sors, vagy az ellenpárt gonosz 
szeszélye. 

A szereplők lelkét hősiesség helyett mély és Őszinte 
szeretet tölti be hozzátartozói és embertársai iránt. A vitézi 
drámák eszményei között az első helyen a haza fogalma állott 
— a színszerü darabok felfogása szerint az otthon és a család 
a legfőbb erkölcsi érték. Szigligeti nagyon szerette családját,1-
és a színpadon is ezt az érzelmet szólaltatta meg a legszebben 
és a leggyakrabban. A nagyravágyó, erőszakos hősöket azzal 
bünteti, hogy megfosztja őket családjuktól: Abát a pártoskodó 
főurak kitépik nyájas családi köréből, Gritti élete semmibe 
hull (Gritti, 18451, mert fiai ellene fordulnak, Diocletian mély 
melankoliába süllyed (Diocletian, 1855), mert egy rossz órájában 
elűzte feleségét és leányát. Az anyai szeretet megindító rajzát 
kapjuk a Micbán csa/ádjáh&n és a Pókaiakba>n (1838) ; a gonosz 
Víd megjavul és lemond trónkövetelő terveiről, amikor keblére 
ölelheti elveszettnek hit t nejét és gyermekét (Víd, 1850); 
Apafi Mihály is megenyhül és megkegyelmez Béldi Pálnak, 
amikor Bornemissza Anna a családi érzésre hivatkozik [Béldi 
Pal, 1857). S nemcsak Szigligeti, hanem a korszak valamennyi 
drámaírójának művében döntő szerepet játszanak a rokoni 
kapcsolatok : a Kalmár és tengerész, a Főúr és pór, a Coelestina 
a testvéri szeretetet dicsőíti, a Végrendélet, a Leona, az Anya 
és vetélytársnö a keményszívű szülő szörnyű bűnhődésével 
végződik. Hasonló példákra hivatkozhatnánk a népszínművekben 
is. Nagyon jellemző továbbá, hogy Egressy Gábornak két 
legnépszerűbb alakítása Gritti és Brankovics György volt 

1 Vértesy Jenő: Szigligeti pályájának alkonya. IK. 193í. 10. 1. 
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— mindkét szerepben a gyermekeitől megfosztott apa fájdalmát 
szólaltatta meg hatalmas művészettel. 

A hősiesség hiánya, a családi érzés ápolása, a látványosság, 
a zene, a tánc szeretete, a mindennapi élet genreképszerű 
jelenetei iránt való érdeklődés — mindez pontosan egybevág 
az egykorú pestbudai polgár életstílusával.1 Színszerű dráma
irodalmunk annyira magán viseli a kor jellegzetes érzés- és 
gondolatvilágát, hogy a színszerűséget végső értelemben mint 
a dráma terén jelentkező polgárosodást foghatjuk fel. A pol
gárosodás eszménye lebegett a kor legöntudatosabb színházi 
bölcselőjének, Egressy Gábornak szeme előtt: «A színház leg
első feladata a nemzet minden tagját polgári önismeretre 
ébreszteni, s ezzel a köznevelés munkáját bevégezni, kiegészí
teni.»2 Es mélyen szimbolikus, hogy a mait század középső 
harmadának másik nagy színésze, Lendvay Márton, így sóhajtott 
fel halálos ágyán: «Megtettem polgári kötelességem!»8 

* * * 
Fejtegetéseink eredményeit a következőkben foglalhatjuk 

össze : 
1. Drámairodalmunknak 1837-től 1867-ig terjedő három 

évtizede egységes korszak és a színszerűség araima jellemzi. 
2. A színszerű drámának művelői legnagyobbrészt színészek 

voltak. A legjelentősebb köztük Szigligeti Ede és CzakóZsigmond. 
3. A színszerű dráma jellegzetes fajai a bűnügyi dráma, 

a népszínmű és a történeti melodráma. 
4. E műfajok mindegyikében a súlypont a látványosságon 

van; a kiállítást a dalbetétek, a kísérő zene és a táncmutat
ványok fokozzák. A regényes fordulatokban bővelkedő cselek vény 
hálás színészi alakításokrn nyújt lehetőséget; a környezetrajz 
realisztikus, olykor célzatos. 

5. A színszerű dráma legszorosabb rokonságban van a 
korszak életképirodalmával. 

6. A színszerűség uralma a fővárosi kispolgári ízlés érvé
nyesülése drámairodalmunkban, 

SOLT ANDOR. 

1 V. ö. Tolnai Gábor: Az árvíz és az irodalom- (Pest-budai ember 
a Szentszövetség korában.) Klny. a Pest budai árvíz 1838-ban c, mü, 
326. s k. 1. 

2 A francia színészetről. 18é3. (Egressy Galambos Gábor emléke. 
1867. 99. 1.) 8 Rakodçzay Pál: Egressy Gábor és kora. 1911. I. köt. 385. 1. 


