RIGÓ LÁSZLÓ

SALAMON FERENC DRAMATURGIÁJA

Amikor 1851 végén Nagyváradról Pestre költözik Salamon Ferenc, még csak a reáltudományok iránt érdeklődik: mint az enyedi kollégium diákja matematikusi erényeket
csillogtatott, mint végzett tanár újfajta logaritmus tábla szerkesztésén töri a fejét, ,a fizika
s a földrajz is vonzza, sőt: egy ideig az orvosi pályára vágyik. Első publikációi angolból for
dított földrajzi cikkek, önálló természettudományos értekezések. 1852-től azonban lassan
megváltozik érdeklődési köre. A literátus családból származó s szépirodalmat olvasgató
Salamon Pesten az .irodalmi élet középpontjába kerül; ekkor zajlik le az epigonokkal foly
tatott vita, megjelenik az új ízlést hirdető Szépirodalmi Lapok, Kemény ekkor írja program
szerű politikai s irodalmi esszéit; megismerkedik Kemény, Csengery írói körével, elvrokonait
látja bennük, .barátságot köt Gyulaival, Pákh Alberttel. Az ő ösztönzésükre próbálkozik
meg az irodalommal: a Pesti Napló közli is Thackeray-, Eliot- s Dickens-fordításait, a Hölgy
futár magyarra átültetett francia népballadáit. Mégis 1854-ben, Nagykőrösön, még a mate
matika professzora* Itt Arany tanártársa, barátja lesz: a „nemzeti irodalom ápolása" Kemény
Zsigmond-i koncepciójának megértésén s elfogadásán túl a vele folytatott eszmecserék is
az irodalom féle irányítják figyelmét.
Ezek áz évek az önművelés, a kritikusi pályára való felkészülés s a kritikusi maga
tartás kialakulásának évei. A magyar irodalom történetét tanulmányozza Zrínyitől saját,
koráig: főként Csokonai, Kölcsey, Katona, Vörösmarty, Petőfi, Arany és Kemény művészetét,
s' a korabeli irodalmi állapotokat. Különös érdeklődéssel búvárkodik a 40-es évek kritikai
dramaturgiai vitáinak anyagában: Bajza, Henszltnann, Erdélyi tevékenysége érdekli. Angolul,
franciául, németül jól tud, ekkor kezdi rendszeresen olvasni Shakespeare-t, a francia és német
klasszikus drámát, a történetíró Macaulay-t, a korabeli francia s főként angol regényiro
dalmat. Tanulmányozza az esztétika- s. dramaturgiatörténet olyan művelőinek, mint Arisz
totelész, Lessing, A. W. Schlegel, Schiller, Gervinus, a kortárs Sainte-Beuve, Nisard, Planche
s másoknak a munkait. Liberális politikai elvein, világnézetén s az ezeket formáló olvas
mányokon alapuló határozott kritikusi-esztétikai felfogása, mely már első bírálataiból pon
tosan körvonalazható, e néhány évben alakul ki s nem is változik a lényegét illetően a követ
kező évtizedben..
A híres nagykőrösi gimnázium tanári karának tagja, amikor 1855 nyarán Szilágyi
Ferenc szerkesztő meghívására átveszi a Budapesti Hírlap tárcarovatának vezetését & a
lap színikritikusa lesz. Az itt töltött két év dramaturgiai termése igen gazdag: mintegy 60
bírálat. 1857 közepétől Kemény Zsigmond Pesti Nap /ójának tárca s újdonságrovatát szer
keszti: itt júniustól 1858 májusáig jelennek meg dramaturgiai dolgozatai. A következő évek
ben főként irodalmi tanulmányokat ír Aranyról, Petőfiről, Csokonairól székfoglalót, valamint
politikai cikkeket. Amikor Arany 1860 őszén, megindítja a Szépirodalmi Figyelőt, Salamont
kéri fel állandó színibírálójául. Szinte minden szám közöl egy-egy kritikát vagy rövid nemzeti
színházi szemlét Salamon tollából, többnyire — m.— jelzés alatt. A Koszomnak, melynek
még munkatársa, már Gyulai a színikritikusa: Salamon 1862-től 65-ig a Pesti Napló tárcájába
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ír még néhány bírálatot, majd felhagy kritikusi tevékenységével s élete végéig a történet
írásnak él.
Éppen egy évtizednyi időt ölel fel irodalomkritikusi s dramaturgiai munkássága:
első színikritikája id. Dumas Lelkiismeret c. drámájáról jelent meg, a Budapesti Hírlapban,
1855. augusztus 28-án, az utolsó Szigligeti A fény árnyai c. szomorújátékáról, a Pesti Napló
ban, 1865. április 30-án. A több mint száz dramaturgiai dolgozat tárgya a legkülönfélébb.
A java színikritika klasszikus, illetve korabeli külföldi és magyar darabokról, neves nyugati
s magyar színészek játékáról, a dráma legfontosabb elvi kérdéseit: motiváció, történeti
hűség, tragikum-komikum, műfajelmélet stb., boncoló tanulmány s vitacikk; pályázati
jelentések, a Nemzeti Színház műsoráról szóló féléves vagy havi szemlék, a színház műsor
politikájával, a korszerű rendezéssel, jelmezekkel foglalkozó értekezések. Ebből is látható:
téma-skálája valamennyi kortársi dramaturgénál szélesebb. E dolgozatok, amelyek a vezető
sajtóorgánumokban jelentek meg, színvonal tekintetében teljesen egyenrangúak a kor leg
jobb színikritikusának, Gyulainak az írásaival; Gregusséi mellettük csupán kísérleteknek
nevezhetők. A 60-as évek elején pedig, amikor Gyulai Kolozsvárott tanárkodik, Salamon
versenytárs nélküli, iránytadó színikritikus. S mégis: több kötetnyi tanulmányának, drama
turgiai elveinek későbbi hatásáról alig beszélhetünk. Annyi bizonyos, hogy messze elmarad
Gyulai dramaturgiája mögött. Része lehetett ebben annak is, hogy Gyulai fél évszázados
aktív dramaturgiai gyakorlata á köztudatban egyrészt elfeledtette Salamon nevét, másrészt
felhasználta, átmentette, s a közvélemény később az ő nevéhez fűzte Salamon tevékeny
ségének egyes eredményeit is. Az alapvető okok azonban Salamon elveinek jellegében rej
lenek s nézeteinek elemzésekor önként adódnak. A dramaturgiai, persze, csak egy része
munkásságának: megértéséhez a politikai-világnézeti-esztétikai alap felvázolásán keresztül
visz az ú t . x
Politikai elvek-, világnézet
1889-ben kiadott irodalmi tanulmányainak vallomásszerű előszava szerint az 50-es
években meggyőződésből, gondolkodásánál fogva, sőt: hálából lett Kemény Zsigmond
és Csengery Antal politikai s írói körének híve, és „militans közkatonája". ,,Ez a kör, miután
a politikai térről az eszmék vitatásában le volt szorítva, a költészetben és tudományban
igyekezett a helyes elveknek érvényt szerezni az álság, valótlanság és ámítások ellenében. Az
irodalom által igyekeztek előkészíteni a tért azon időre, midőn majd a nemzet egy vagy
más úton visszanyeri a maga fölötti rendelkezés jogát. Ha féltették nemzetünket a germanizálástól, félteitek saját maga hibáitól, a túlzástól, önámítástól, nyegleségtől, s általán a jellem elfajulá
sától, mire az irodalom s kivált a költészet, mely gyakran előpostája a közel jövendő poli
tikájának, nagy hatással van. Az ízlés nem csupán az ízlés dolga, kapcsolatban áll az erkölccsel
s a helyes gondolkodással is. Az irodalmi kör a nemzeti nyelvvel együtt a magyar józan ész
őre is kivánt lenni. A fölcsigázott reményű emigráció e törekvésekből keveset tudhatott
s később sem sokat akart tudni róla; de a nemzet intelligentiája felfogta, megértette és
pártolta." Ezen irodalmi kör — Salamon utólag „irodalmi Deák-pártnak" nevezi — tagjai
köré sorolja az akkor vidéken élő Aranyt, Tompát, Lévayt, Erdélyit, Szász Károlyt, valamint
a Pesten működő Keményt, *Csengeryt, Pákh Albertet, Sükeit s Gyulait.2
1
Művei kiadásáról: Irodalmi dolgozatainak javát maga Salamon rendezte sajtó alá;
1. S. F.: Irodalmi tanulmányok I—II. köt. Bp. 1889. (A továbbiakban: IT. I.,ill. II.) Drama
turgiai dolgozatainak túlnyomó többségét s néhány irodalmi-esztétikai dolgozatát foglalja
magában az 1907-i kiadás. 1. S. F.: Dramaturgiai dolgozatok I—II. köt. Bp. 1907. Sajtó alá
rendezte és a Salamon Ferenc esztétikai .munkássága c. bevezető tanulmányt írta: VÁRDAI
BÉLA. (A továbbiakban: DD. I., ill. II.) E kötetekben nem szereplő írásaiból idézve az első elő
fordulási hely impresszum-adatait adjuk.
2
IT. I. Előszó. V I - I X . (Kiemelések tőlem: R. L.)
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Salamon Ferenc furcsa önigazolási kísérletét rejtik magukban ezek a sorok. Egy már
meghaladott, az új korviszonyok által elsöpört politikai-esztétikai koncepció képviselője
próbálja, harminc év távlatából, egységesnek feltüntetnka Bach-korszak egymástól eltérő
politikai-irodalmi irányzatait: az Arany és Tompa képviselte népies-nemzetit s a Kemény és
Csengery képviselte nemesi polgárosodás irodalmi törekvéseit, olyformán, hogy a két irányzat
között a 60-as években, főként Gyulai tevékenységében létrejött részleges kiegyenlítődést
teljesnek láttatja s visszavetíti az előző évtizedekre. Ez a feltételezett közös eszmeiség pedig
Kemény abszolút igaznak feltüntetett politikai-esztétikai eszmeköre volna, amelyet a Vilá
gost követő évek termékének érez, s amelyet a korviszonyokkal igazol.
A valóság azonban egészen más. Sőtér István Nemzet és haladás c. kormonográfiájában
bizonyítja, hogy Kemény jól ismert politikai irányvonala alapjaiban 1848 előtti, erdélyi, erő
sen nacionalista indíttatású; fő tartalma ekkor: óvatos, körültekintő politikai reformok kiví
vása, állandó tekintettel az európai „konstellációkra" és a hazai szociális s nemzetiségi viszo
nyokra. Amíg e célkitűzés engedi, Kemény 1848-ban is együtt halad a forradalommal; az év
őszének eseményei következtében, a nemesség zömének balratolódásával egyidejűleg, a béke
párt egyik alapítója s teoretikusa lesz. A világosi katasztrófában sejtéseinek igazolását látja s
láttatja, holott: végső soron a szabadságharc sikertelensége s az osztrák abszolutizmus teszi
lehetővé koncepciójának diadalát s majdani megvalósulását a kiegyezésben.
S a forradalmat eleve elvető, sikertelenségét elősegítő, liberális gondolkodó a röpiratok
ban, publicisztikájában s szépirodalmi műveiben már kifejtheti a kompromisszumos politika
elvi alapjait: a külpolitika meghatározó erejét s ezzel párhuzamosan a kis népek lázadásának
hiábavalóságát, a súlyegyen elméletét, a nemzetibb nemesi polgárosodás s a korlátozott, óva
tos kapitalizálódás elvét, népkarakterológiáját, leszűkített nemzeteszméjét. Nemzeti történel
münk tragédiája az oka, hogy ez a fogantatásában reakciós, s a világosi katasztrófától megerő
södő eszmeiség egy ideig pozitív szerepet is tölthet be. A Bach-korszak harcaiban a nemesi
osztálypolitika országos, nemzeti érdekké emelkedhet az érdekegyesítés eszméjében: nemzeti
hivatása van, a magyarságot fennmaradásában veszélyeztető németesítő kísérletek indo
kolják.
Ez a nagyon is kétarcú Kemény Zsigmond-i politika elfogadása formálja a kritikusok
közül legodaadóbb hívének, Salamonnak a nézeteit, önvallomása szerint Arany művészetéből s
a világirodalom remekeiből meríti ugyan eszméit, de azok Kemény elvein, mint prizmákon
megtörve tükröződnek esztétikájában. Őt vajmi kevés szál köti 1848-hoz. Amíg egy Aranyt
korábbi plebejus magatartása, Petőfi emléke megóvja a behódolástól, Gyulait pedig
lassan halványodó liberalizmusa, élményei még hosszú évekig befolyásolnak kritikai értékíté
leteiben, Salamonnál mindennek nyomát sem leljük. Arany vergődése, költői útkeresése az 50-es
évek elején, vagy Gyulai belső tépelődései tőle idegenek. S az a rendkívül fontos tény, hogy
Salamon tudati fokon nem éli át az 1848-hoz vezető út s a szabadságharc problematikáját,
okozza, hogy olykor (pl a népiesség kérdésében, a forradalom megítélésében, vagy az 1860-as
évek pártharcai idején) még Keménynél is reakciósabb nézeteket vall. Salamon eszmekörét már
valóban csak a Világos után válságba jutó nemesi liberalizmus hívja életre s legvilágosabban
tükrözi ezen időszak politikai jobboldalának elveit. S ezért válnak egyben végletessé is esz
tétikai nézetei a moralizmus és eszményítés koncepciójában, mintegy előrevetítve a Gyulai és
Kemény irodalomszemléletének a következő évtizedben beálló megmerevedését.
Moralizmus
Az 1850-es évek íróinál, gondolkodóinál a politikai-társadalmi-szociális problémák
erkölcsiekké minősülnek át — a nemzeti eszme hegemóniája következtében. E moralizmus
bonyolult képlet: a kor egészében nézve tartalmi változásokat mutat, az egyes alkotóknál
pedig egyéni színezetet nyer. Jelent hősies helytállásra, meg nem alkuvásra buzdító maga56

viseletet, mély felelősségérzetet, magábaszállást, a politikai ellenállás lehetetlensége miatt
lelki ellenszegülést. A moralizmus e tendenciáit színezi egy erőtlen bölcseleti szembeszállás a
nyugati mechanikus materialista, „anyagelvű" filozófiákkal, s bizonyos — objektíve — anti
kapitalista vonás is: a tőke velejáróitól (az ember elgépiesedésétől, a nagyvárosi nyomortól, a
pauperizmustól stb.) való félelem, egy eszményibb társadalom sóvárgása. Az ilyen moralista
még leginkább az angol kapitalista fejlődés zökkenőmentesebb útjának egy idealizált, lelassí
tott változatában látja a magyarság számára járható utat. E morál egyszerre Habsburg
ellenes s a kapitalizmus torz jelenségeit elutasító. A lélekhez, az eszményhez, a kötelességek
hez fellebbező vonások árnyalják. Ez az erkölcsi szemlélet elvezet a szabadakarathoz, az egyén
erkölcsi autonómiájához. (Hiszen gondoljunk pl. Marx fejtegetéseire: a tőkés társadalmi rend
ben, amely megfosztja az egyént munkaeszközeitől, az ember a teljes szabadság illúziójában él,
úgy érzi, hogy az emberi lélek mindent elérhet.) Olyan értékeket juttat szóhoz a műalkotások
ban (lélek- s jellemrajz, stb.), amelyek ha pótolni nem is, de feledtetni tudják a társadalom
szemlélet elszegényedését. Szükségszerű, egy adott korszak terméke, mely előbbre helyezi a
nemzetit a szociálisnál. Ez a fajta moralizmus az 50-es évek első felét jellemzi inkább, elsősor
ban Arany (őt egészen a 60-as évekig!) s Gyulai művészetét.
1848-tól eltávolodva, a moralizmus problémakörén belül egyre nagyobb súlyt kapnak a
fékező, passzivitást szolgáló tendenciák. Megjelenik az erkölcsi rend (a társadalmi valóságot
uraló erkölcsi törvények világának) képzete — utat nyitva a morális-lelki konfliktusoknak.
Eszerint az egyén alá van rendelve a "cselekvő világrendnek, mely a vétkezőt vagy tévedőt,
sorsa ellen lázadót kérlelhetetlenül bünteti. Az emberideál ezért az erkölcsi ember, aki az érte
lem erejére támaszkodva/fékezi szenvedélyeit. A harctól, az ellenszegüléstől rettenti el az embert
ez a világnézet, mely a nemesség tudatában beállott változást jelzi.3 Salamon esztétikájának
alapvetését ez a fékező, passzivitást hirdető moralizmus adja.
Felfogása szerint az embert elsősorban nem az jellemzi, hogy társadalmi, hanem hogy
erkölcsi lény. A világon uralkodó erkölcsi törvény irányítja az egyént, indítja nemes elszánásokra, vagy szab határt tetteinek. E törvény az ember lelkében realizálódik — mint a priori,
velünk született morális érzet. Az egyén csak az erkölcsi törvény megszegése nélkül élhet. Ha
külső hatások folytán mégis harcolni próbál ellene, eleve pusztulásra van ítélve, hiszen saját
lelki meghatározottságával is szembekerül — s önnön magával folytatott harcában bukik el.
Minden tettében szigorú erkölcsi motiváció uralkodik tehát: nem társadalmi-s osztályhelyzete
szabja meg erkölcsi nézeteit, hanem fordítva: morális-pszichológiai alkata motiválja minden
tettét.
Erkölcsi mag nélkül irodalmi alkotás el sem képzelhető Salamon szerint. Ez nem azt
jelenti, hogy erkölcsi prédikációt, didaktikus jellegű műveket kér számon, hanem, hogy a mora
litás: előfeltétel. Ennek kell uralkodnia a műben, amelynek befejezettsége lehetetlen erkölcsi
igazságérzet s ezt kielégítő írói igazságszolgáltatás nélkül. A morális érzet a lélek szubsztanci
ája, igazsága a lélek igazsága. Az irodalom feladata az erkölcsi-pszichológiai igazság hordozó
jának, a léleknek hű, plasztikus, teljességében való rajza. Innen Salamon konklúziója: az iro
dalom légfőbb tárgya az erkölcsi ember — az irodalom pedig alkalmazott lélektan !
A lélektani igazság etikai kategóriájának, mély Salamon szerint „örök emberi" s „álta
lános", voltaképp pedig nagyon is időleges kortermék, a nemesi-polgári együttélés során
kialakult fogalom, alapvető fontosságát s az előbbiekkeli összefüggését így fogalmazza meg s
teszi kritikájának zsinórmértékévé: „A költészetben leglényegesb kellék a lélektani igazság
és hűség; — a költői tehetség legcsalhatatlanabb jele az emberi lélek találó utánzása szóban és

3
A kor moralizmusának felvázolásakor KOVÁCS KÁLMÁN Hozzászólás a realizmus vitá
jához c. tanulmányára, főképpen annak Morál és realizmus c. részére támaszkodtunk. (ItK
1961. 712-721.)
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cselekedetben; a mű becsét azon lélektani igazság határozza meg, mely alapjául szolgál, s azon
részletek, melyek e lélektani igazság fejlesztései a megtestesített egyénekben; mert magától
értetik, hogy a költő, mint a festő, mindig a képzelethez s nem az értelemhez szól, megtestesített
képekben állítja elénk az eszmét. A regényben, beszélyben, mint a drámában tehát először is
az dönti el, méltó-e feldolgozni valamely tárgyat, ha vajon az emberi lélek, s különösen a szív
és erkölcsi világ egy-egy mélyebb igazságának lehet-e tükre, — s a költői tehetséget, phantasiát
nem fellengo metaphorákból, nem az ábrándos eszmékből, vagy ömledező érzelgésből, hanem
az emberi alakok plasticai megtermettségéből ítéljük."4
Eszményítés

%

Salamon morális-pszichológikus telítettségű világ- s társadalomszemlélete, a lelki való
ság előtérbe kerülése az anyagi rovására, meghatározza a valóságtükrözés esztétikai formáit,
az alkotás folyamatát is. Ha ugyanis az emberi tett mindig erkölcsi-lélektani indítékok folyamánya, akkor ennek a cselekedetnek művészi megtestesítése esetén is amaz indítékoknak kell
uralkodniok. A teljes valóság összes elemeinek bemutatása helyett egy lényegi; a Salamon-i
„külsőségektől" (társadalom, természeti környezet stb.) megfosztott, az emberi lélekre redu
kált valóságot, az eszményit kell bemutatnia az írónak. így jutunk el Salamon egyik esztétikai
alapkategóriájához: az eszményítésmk, mint a valóság egy sajátos visszatükrözésének kérdés
köréhez, vagy ami ezzel egy; eszményi s való relációjához.5
Salamon eszményítés-fogalma nem azonos a reformkorban használttal 6 s kortársai
közül leginkább Gregusséhoz hasonlít: a természeti, társadalmi, s ezek folyománya, a pszi
chológiai valóság viszonyának dialektikus felfogása s tükrözése helyett az ábrázolandó valóság
lelki valósággá való korlátozását célozza. Az eszményítő művész e leszűkülést, az objektív
valóság immár összhangtalanságát úgy ellensúlyozza szerinte, hogy a lelkit teszi szubsztanciálissá, azt mintegy megemeli, a tárgyi valóságot pedig annak alárendeli, mellékessé teszi, meg
határozó szerepét tagadva eszközzé alacsonyítja; belőle csak annyit használ fel, amennyi esz
méjének megtestesítéséhez nélkülözhetetlenül szükséges. Alakjait persze a valóságban gyöke
rezteti, ettől nem szakadhat el — csak kihagyja a társadalmi s más „lényegtelen" vonásokat, s
a lényeges, a lelki elemeket csoportosítja egy átszellemültebb, finomabb, ideális — persze, ön
kényes, nem valóhű — formában. Az ilyen művészi eljárást ünnepli Eötvös A molnár leány
c. (egyébként.az író korábbi műveinek eszmeiségét tekintve nagy visszalépést jelentő.) no
vellájában: „Eötvös az egyszerű házi életet is saját idealismusának melegebb legével s ma
gasztos érzelmeivel tudja elönteni. Életből veszi alakjait, de mindenik mintegy vasárnapi tiszta
ruhában, magába szállóbb ünnepi arccal áll előttünk . . . " 7

4
S. F,: Emilia. Beszélyek. 1860. IT. II. 190.
_s Az önkényuralmi korszak eszmény-, eszményítés-fogalma a korviszonyokból magya
rázható, nempedig külföldi esztéták, elsősorban a kritikusoknál divatos konzervatív,, roman
tikaellenes, a francia klasszicizmust idealizáló Gustav Planche hatásával. Planche két esztétikai
alaptétele — a művészet s műfajok különböző formáinak határai meg vannak szabva, melyeket
sohasem lehet büntetlenül átlépni; a művészet célja nem a létező szolgai utánzása, hanem
nagyítása, emelése a képzelet útján; a költés nem egyéb, mint helyes és célzatos túlzás (azaz:
eszményítés!) a gondolkodás útján; a valót élethűen tükröztető művész lehet tehetséges, de a
nagy alkotó emlékeit gondolataival „átrendezi", képzeletével eszményesíti; a valódi művész
nem a valóhoz, hanem a gondolathoz, az eszméhez hű — Salamon nézeteivel egyezik ugyan, de
Planche „hatása" egy, már kialakult, esztétikai elvrendszert erősít: benne találja meg Salamon
elvrokonát, hivatkozásainak alanyát. (Salamon ismerteti Montégut Planche Gusztáv c.
írását: BpSz. 4. köt. 1958. 381—392.)
e
Az eszményítés kategóriájának történeti értelmezését 1. SŐTÉR ISTVÁN: Nemzet és
haladás. Bp. 1961. 9—41, 607—668.
7
S. F.: Szigligeti Ede: Molnár leány. 1861. DD. II. 194. (Kiemelések tőlem: R. L.)

5S

Etikai determináltságú koncepciója a valóság megszépítését is jelenti, éspedig több
szörösen. Egyrészt a való rút elemeit kizárja a művészet köréből. A rút tudvalevőleg a roman
tikával tör be a művészetbe, ez fogadtatja el s teszi jogossá, a klasszika harmóniája ellen lázadva.
Az 50-es években, romantikaellenes kritikusainknál e kategória idealista értelmezése jelentkezik.
Salamon szerint a „bűnös, erkölcstelen" gondolatok a műben csak mint bűnhődők szerepel
hetnek, a visszataszítónak pedig csak a komédiában van helye. Másrészt: a költészet „maga
sabb rendű összhangját", a szép és erkölcsös ideáljának egységét követeli Salamon. A szép
ideáljának ellentéte a művészi „reálirány" (s ez a kisebb vétség egy művész részéről), a jó
ideáljának az etikai nihil, a „vér realizmusa" — s ez már súlyosabb vétség. A valóságszépítő
ideálköltészet feladata kétszeres: az érzelmek, szenvedélyek szép külső formába öltöztetése, és
ezen érzelmek nemesebbé, emelkedettebbé tétele — s e tartalmi követelmény meghatározó
érvényű.
Gondolható, hogy az élet bizonyos, „költészetbe nem illő" elemeinek (pl. a társadalmi
mozgalmak, politikai, filozófiai problémák, a rút) kirekesztésével a költő feladata is megnöve
kedik: hiszen a nem teljes valóságot teljesként, sőt: az eredetinél teljesebbként kell elfogad
tatni az olvasóval. A szubjektivitásnak így mind nagyobb teret engedő eszményítés-koncepcióban aránytalanul nő a „szabályozott" képzeletnek, mint a valóságban megbomlott egyen
súly műben való helyreállítójának, mint az eszményítés legfőbb eszközének a szerepe.
E képzelet mindig az életből merít, de érdekes kombinációkban és nagyítással: „a maga
eszményítésével s a való túlzásával nagyobb illúzióba ringatja a lelket, mint az élet hű másolá
sával". A képzelet Salamonnál kettős feladatot szab a valóság felhasznált elemeinek: egyfelől
az alkotott képet ezek teszik valószínűvé, ezek óvják meg a kép életszerűségét s akadályozzák
A fantázia túlzott csapongását; másfelől: ezek világítják meg s teszik Összhangzóvá a testté
változtatott eszmét. A képzelet ezen eljárása a „tökéletesítés műtétele." 8
Mivel a művész célja az eszményített valóság bemutatása, társadalmi típusok helyett
ideáltípusok megalkotása, módszerében is a célnak kell tükröződnie: a valósághűség nem az
élethez való lényegi hűségen, hanem csupán a preparált jellemek logikáján alapszik. Az adott
lelkiállapot, lelki meghatározottság belső fejlődésének végigkísérése a jellemalakulás bemuta
tása lesz az író feladata: így kerül előtérbe a jellemzés, az „objektiválás", a társadalmi és a valódi
lélektani analízis rovására. A jellemrajz válik az első művészi követelménnyé, mert hisz a lelki
struktúra (gondolkodás, indulatok, vérmérséklet milyensége) határozza meg a hős tetteit
(cselekmény, szerkezet), megnyilatkozási formáit (stíl, nyelv).
Esztétikai nézetei kompromisszumot jelentenek különféle irányzatok között. A plasz
tikus jellemeket, megtestesített érzelmeket követelő Salamon kárhoztatja a magyar klasszi
cista eszményítés bizonyos maradványainak továbbélését, az egyénítés hiányát, az élettől való
elszakadást.
Éles romantikaellenesség is jellemzi: főként a Sand—Sue—Dumas-féle francia roman
tikát s ennek hazai vadhajtásait támadja. Realizmus elleni harca az értékelőt óvatosságra inti:
ugyanis világos, hogy Salamon — kortársaival egyetértve — „realizmuson" az élet külsőségeinek
másolását, szolgai utánzását, a forma elhanyagolását — azaz egyfajta földhözragadt, alacsony
rendű naturalizmust ért. Ugyanakkor szerepel kritikai rendszerében a valósághűség követel
ménye, normatív jelleggel: azt jelenti, hogy az író olyan jellemeket fessen, akiknek lelki alkata
nincs ellentétben az alárendelt társadalmi, természeti környezettel, s akik felismerik és elfo
gadják az örök társadalmi-erkölcsi törvények helyességét. Nem kétséges," hogy az eszményítés
Salamon Ferenc-i koncepciója, mint politikai-világnézeti mérsékelt liberalizmusának megfe
lelője, elsősorban az ekkortájt jobbára csak a világirodalomban érvényesülő kritikai realizmus
módszerei (a teljes valóság lényegi bemutatása, típusalkotás, külső és belső motiváció,
társadalmi analízis, kritikus-elemző nézőpont.stb.) ellen irányul.
S

S . F.: Csokonai Dorottyája. 1861. IT. I. 275-278.
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Salamon moralizáló-eszményítő felfogása, e merev, de jól megkonstruált rendszer;
magyarázza gyakorlati kritikájának fő szempontjait is. Szerinte az egyes költők teremtő ere
jének, tehetségének, mű és szerző egységének vizsgálatát célzó irodalomkritika mindig elvonat
koztatja a művet a kortól; a kritikus „legelső s mindenekelőtt való teendője a műveket mint
önálló egészeket, abstrahálva minden egyébtől, venni vizsgálat alá", s kimutatni az azokban
nyilatkozó költőiség erényeit vagy tévedéseit.9 A dialektikus történetiség figyelembevétele
ellen szól: a művészi szabályok alapjaikban örökkévalóak, változhatatlanok, mint ahogy azok
az emberi lélek s annak érzelmei és szenvedélyei is.10 Örök művészi normák vannak (valójá
ban e normák az 50-es évek liberális irodalomszemléletének szülöttei!), s a kritikus ezekhez
alkalmazkodik, ezeken méri a művek értékét. Salamon tehát, a priori módon, az irodalmat
mintegy immanensnek fogva fel, a vizsgálandó művet kiszakítja a valóság összefüggéseiből s
egy meghatározott lelkiségű szubjektum felől szemléli. így az írói alkat ^ mű reláció már
nem azonos a valóságossal — hanem annak egy elképzelt, morális síkon való, torz jelentkezése.
Salamon a „művészi" kategóriáját kortársainál szűkebben értelmezi, lényegében a
költői kivitel s megformálás bizonyos mozzanataira korlátozza; egyik másik összetevőjét, pl. a
művész lelkében való megfogamzás egyes elemeit (érzelmek minősége, valódisága) a lélektan
körébe utalja. Mindez a kritikusi nézőpont esztétikai és pszichológiai összetevőinek részleges
szétválását is maga után vonja.
A morális szemlélet gátolja Salamont a differenciáltabb pszichológiai elemzésben mód
szertanilag is. Ő kívülről bírál, nem helyezkedik a műbe, mint később Péterfy: még csak meg
sem próbálja, hogy az író helyébe képzelje magát. Valahogyan a matematikus, s nem a művész
logikája érvényesül kritikáiban. Ezek mindig egyirányúak: van-e a műben erkölcsi irány, lélek
tani hűség, ezekre épülő jellemek? Etikai tételeken lovagol, ezeket olvassa a szerző fejére, s ez
didaktikussá teszi elemzéseit; bár e didaxisra valamelyest szükség is volt a korban. Péterfy
szavai jellemzik e módszert, ami több, mint módszer: egyéniség s szemlélet is: „Gondolkodásá
ban több az izom, mint az ideg; nagyobb az egy irányban kifejtett erő, mint a sokoldalú rokon
szenv."11
/
A műfajok értékrendje
Ez az etikai indíttatású esztétika a korban egyedülállóan végletes műfaji értékrendet
alakít ki. E valóságos hierarchia csúcsán áll a dráma, elsősorban a tragédia, melyben a morális
szempontú jellemzés leginkább megvalósítható, a szenvedély kordában tartható (hiszen
mindig bűnhődik!), s a világrend képviselte erkölcsi igazság itt jut legfényesebben érvényre.
A dráma után közvetlenül az eposz, éspedig az Arany János-i, a drámai és regényszerű elemekkel
átszőtt eposz áll: ebben is a megtestesítés, a tárgyiasítás dominál s cselekvőleg működik a
világrend. A regényt, mint valamiféle „alacsonyrendű" műfajt, Keménnyel, Gyulaival ellen
tétben, nem tudja Salamon megfelelően értékelni: a szigorú szabályokat kedvelő s követelő
kritikusunk számára a laza szerkezetű, epizódokkal tarkított regény, sőt még a novella is csak
megtűrt, de nem kedvelt forma. Megdöbbentő azonban a líra degradálásának nála tapasztalt
foka. Amíg Arany (gondoljunk pl. az Irányokra), de Gyulai is oly nagy jelentőséget tulajdonít
líránknak (ők maguk lírikusok is!), Salamon a lírától is erkölcsi igazságot követel, s csakis
valamiféle, érzelmeket objektivizált módon tükröző lírát tud — de ilyenért sem lelkesedve! —
méltányolni.
9
S.
10

F.: Arany János kisebb költeményei. Népmondák és népregék. 1856. IT. I. 68—69.
S. F.: Hegedűs Lajos: "Bibor és gyász. BH 1856. január 8—9.
11
P. J.: Salamon Ferenc: Irodalmi tanulmányok. P. J. összegyűjtött munkái. 3. köt.
Bp. 1903. 490.
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A drámáról általában
Salamonnál a költészet s benne a dráma tárgya leszűkül a természeti-társadalmi kör
nyezetéből kiemelt „erkölcsi emberre", célja a jellemek, indulatok, szenvedélyek hű rajzával
„illúzióba ringatni" az emberi lelket. Keményhez hasonlóan s Gyulaival ellentétben, csak a
szorosan vett lélektani drámát ismeri el költőinek, mondván, hogy a társadalmi viszonyok
változhatnak, de az erkölcsi érzet, a lélek törvényei függetlenek azoktól, természetüknél fogva
minden korban azonosak. Következőleg a dráma magva is mindig erkölcsi elv, morális lélek
tani igazság — sohasem társadalmi, politikai eszme: „alapját ne valami politikai vagy társa
dalmi irányeszme tegye, hanem egy-egy mélyebb lélektani igazság, melyet legtöbb drámaiság
gal lehet egy egyénben megtestesíteni, bárha . . . társadalmi és politikai vonatkozások
mellékesen nincsenek kizárva." 12 A szenvedélyek, indulatok támadása, kifejlődése, az erkölcsi
renddel való összeütközésük s a morális igazság győzelme, a szenvedély szükségszerű bukása —
ez a valódi dráma tárgya.
A kései reformkor dramaturgiája ellentétet szül cselekmény s jellemzés között: a színi
hatás-vitában a romantikus Bajza a cselekményt, Henszlmann a jellemzést tartja elsődleges
nek. Egy évtized múltával, elsősorban Gyulai tevékenységében, szintézis jön létre a két irány
zat között.13 Salamonnál azonban, az etikai determináltság eluralkodása következtében,
ismét felbomlik az egyensúly: a cselekmény alárendelődik a jellemzés követelményének.
Drámafelfogása szerint ugyanis az érzelmek, szenvedélyek hordozója, testet öltője a drámában
csak a jellem lehet. Ebből következik dramaturgiai fő mércéje: van-e a műben híven, — de
csak pszichológiailag híven ! — ábrázolt jellem, van-e hű —, de csak pszichológiailag hű ! —
jellemfejlesztés? A dráma azért a költői alkotások koronája, mert benne a költő legközvetleneb
bül állít elénk maga alkotta valódi embereket, erős és fejlődő szenvedélyekkel. Hajdan Arisz
totelésznél a dráma fő kelléke, sőt célja a fordulatos cselekmény: Salamon szemében a cselek
mény, szerkezet, drámai stíl s nyelv fontosak ugyan, de csak a lélektani megalapozottságú
jellemzés eszközei, hordozói, érvényre juttatói. A mű szerkezete összefügg az indoklással, ez
pedig a lélektani jellemzés egyik alapfeltétele; ha hibázunk a lélektan területén, akkor az eleve
szerkezeti fogyatékosságot von maga után. A hű jellemábrázolással tehát az író már a kompo
zíció, a szerkesztés fő problémáit is megoldja.
A jellemfejlesztés természetesen csak egyénekben realizálódhatik. A klasszikus görög
tragédiában még nem játszik oly nagy szerepet az egyénítés — hisz a mitológia az indoklások
tárházát szolgáltatja a költőnek. De az újkori drámának már az egyénítés a lelke — s különösen
fontos követelmény Salamon elméletében, akinél az egyén társadalmi eszme hordozója, akinél a
lélektani motiváció eldöntő jelentőségű. Az egyénítés fokozottabb számonkérése, mint kritikai
szempont azonban csak úgy lenne egészében haladó dramaturgiai elv, ha együttjárna a tár
sadalmilag tipikus ábrázolásának követelésével, azaz: ha az életre hívott egyén nemcsak
„lelki típus", hanem egyben a társadalom valamiféle jellegzetes típusa is volna. Fontos, s a
korabeli drámaírók gyakorlatával szemben helyes viszont Salamonnak az egyénítés s a drámai
érzelmek viszonyáról szóló fejtegetése. Az egyénnek és érzelemnek együtt kell megnyilatkoznia.
Tiltakozik az „állandó, örök érzelmek" ellen; az ellen, hogy az írók sztereotip vagy elvont érzel
meket ábrázoljanak — egyéniség felléptetése nélkül: „ . . . a drámában az egyének és kor szerint
különbözően kell az érzelmeknek nyilatkozniuk. Az érzelemnek, mint elvont valaminek nincs ér
telme a költészetben. Állítsátok bár elő a leglíraibb, legábrándosabb érzelmet, csak akkor lesz
hatása, ha egy meghatározott egyéniség szükségképp és természetes tetteiben, szavaiban nyilat
kozik. Ez ad érdeket, életet, hatást az érzelemnek s ez az, mi rajta az eredetiség színét önti el." 14
12
S. F.: Az 1860/61-iki vígjátéki pályázat a Karácsonyi-féle 100 aranyos jutalomra.
J861. DD. II. 133.
13
KOVÁCS KÁLMÁN: Fejezet a magyar kritika történetéből. Bp. 1963. 242.
14
S. F.: Berényi Antal: Kálmán király. BH 1855. november 21.
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A tragikum
Szigligeti Ede A világ ura c. drámájáról írott bírálatában (1856) így fogalmazza meg
Salamon a tragikum lényegét: „A tragikumnak, úgy látszik, egyik kelléke az, hogy a mű hőse
nagy, dicső, jeles, mindenesetre életbéli állásánál vagy egyéni tulajdonainál fogva kiváló egyé
niség legyen . . . Másik kelléke a tragikumnak, hogy a kitűnő, részvétet ébresztő hősi, azon
fatalitásnálfogva, mely jellemében, vagy szenvedélyében van, mintegy önkénytelenül vigye azon
örvény felé, melyet sok esetben mindenki Iát, csak maga nem, vagy ha lát, a melység felé bor
zadva néz ugyan, de mintegy igézetnél fogva mindig gyorsabban közeledik feléje. A szenvedé
lyek, a lelki tulajdonok e meredek lejtőjét, ezen az egyéniségben rej lő falumnak kényszerűségét
tárja fel előttünk az újabbkori tragédia-író. E lelkifejlesztés nélkül tragikus hatást nem tudok
képzelni . . . " 1S
A korszak legfatalisztikusabb, nem esztétikai, hanem etikai-filozófiai jellegű tragikum
elméletével van itt dolgunk — a romantika véletlen-fogalma végletessé: végzetszerűvé mere
vedett. Salamon nem kevesebbet állít, mint azt, hogy a tragédiában mind a bűntettnek, mind a
bűnhődésnek kényszerűleg kell folynia a lélekből s egyéniségből, de úgy, hogy a jellem eleve
megszabja az egyén sorsát. A fátum nem valamiféle fejünk fölött lebegő hatalom, hanem a
jellemben rejlik. A korszakban divatozó bűn—bűnhődés-teória is másként alakul nála. Sala
mon szerint a tragikum érzetéhez nem feltétlenül szükséges bűn s egy oly erkölcsi jellegű
világrend, mellyel a hős konfliktusba bonyolódik; a tragikum legfőbb kelléke a lélekkel született
végzetszerűség, mely bukásra vezet. A bűntett s a bűnhődés már következmény, ez utóbbinak
az előző nem motívuma. A tragikus hős bűn nélkül is elvész, önnön lelke megnövekedett
harcában.
A drámai hőst érő sorscsapásoknak a főhős hibáiból, erkölcsi fogyatkozásaiból, gyen
geségéből kell származniuk s nem külső tényezőkből, a mostoha,viszonyokból. A Salamon
számonkérte drámai hősök így végső soron passzívak. Hangsúlyozza ugyan, hogy a drámában
küzdelmet akar látni, de mégcsak az egyénnek a fiktív erkölcsi rend elleni tudatos lázadásától is;
visszariad. A hős aktivitása szerinte csupán arra szorítkozik, hogy küszködik saját pszichi
kumának feltörni vágyó „nemtelen" szenvedélyeivel. A küzdelem a lélekben zajlik le. Csak
látszat ez az aktivitás, inkább csak vergődés, hisz a drámai hős sorsa már előre meghatározott.
Az író feladata csupán az, hogy végigkíséri, pontosan követi a hős jellemének alakulását,
bemutatja a fátum kérlelhetetlenségét, a gyenge embernek kiszolgáltatottsága elleni lázadását,,
ezt az intenzív, de voltaképpen kilátástalan akarást, hogy végül is a saját lelkében realizáló
dott erkölcsiség, a morális igazság nemezise diadalmaskodjék, véget vetve hasztalan erőlkö
désének. Az emelkedett jellem küszködésének, a tragikumnak az egész művön való végig
húzódása, a tragikus alaphang, a végzett ellenállhatatlansága, a katasztrófa közeledésének
tompa, majd^ egyre erősülő moraja, amelyet a néző késleltetni igyekezne, adja a költőiséget,,
támasztja a nézőben a drámai érdeket — s végül a megsértett erkölcsi igazság győzelme helyre
állítja a megbomlott harmóniát.
Nem is érdemes Salamon koncepcióját Vörösmarty vagy Petőfi optimista, a hős pártján
álló tragikumelvével összevetni, elég a Gyulaiéhoz hasonlítani, már így is nyilvánvalóvá lesz
végtelen pesszimizmusa. (E párhuzam csak az 50-es évekre vonatkozóan lesz érvényes.) Mind
kettőjük elmélete alapvetően egyezik abban, hogy tragikus bukás csak akkor képzelhető el,
ha a hőssel együtt az eszme is, melyért harcolt, megbukott. (Arany, Madach, de Szigligeti
nézete is közismerten ellentmond az ilyen elvnek.) Az eltérések azonban igen jelentősek.
Gyulai, Kemény hisz a tragikai vétség elkerülhetőségében (a vétség bűnhődése persze már
elkerülhetetlen !) — Salamon nem: ő a fátum kérlelhetetlenségének híve. Gyulai elmélete
társadalmibb színezetű, a társadalom legalább porond hősei harcának számára; Salamoné egyé
nibb, a társadalom nála csak elmosódó háttér. Mindkettőjüknél a szenvedély kordában tartá15
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sát ellensúlyozza a bűnhó'dés; de Gyulai a súlyegyent még nem veszélyeztető mértékű szen
vedélyt akarja megmenteni, legalább a tragédia számára, — míg Salamon fő célja a szenvedély
elfojtása, mert szerinte mindennemű szenvedély erkölcsi katasztrófába viszi az egyént. Gyulai
hősei (s Keményéi is, de csak teoretikus írásaiban) cselekvőek, lázadnak a külső világrend ellen;
ők a téves célzatú, elítélendő lázadást vetik el, illetve büntettetik. Sőt: Gyulai, az50-es évek
elején, mintegy 48 eszmeiségének utórezgéseként, olykor igenli e lázadást, szerinte az egyén
jogosan is harcol vagy harcolhat ama világrenddel. Ellenben Salamon jogtalannak minősít,
elutasít az erkölcsi rend elleni bárminő indítékú támadást: a hőst nem azért bűnhödteti, amit
akart, hanem mert akart. Salamon azt sem engedi meg a hősnek, hogy merjen cselekedni,
nem hogy ésszerűen, logikusan s bátran cselekedjék.
Még a Kemény-regények tragikumánál is fatalisztikusabb színezetű Salamon elméletér
Keménynél a végzet a vak történelmi-erkölcsi erőkben van, amelyek lesújtanak a tévedő,
hibázó hősre. Salamon a fátumot az egyénbe helyezi, még ezzel is aláhúzva a küzdelem önma
gában való kilátástalanságát. Pedig: tudatosság s cselekvési lehetőség nélkül törpe az emberi
lélek. S ugyan milyen lehet egy ilyen „hős"-ben a tragikus érzés? E kérdést: a tragikum szub
jektív oldalát, továbbá a katarzis, a részvét fogalmát érdemben nem is elemzi Salamon.
Amitől fél Gyulai és Kemény — a túlzott erkölcsi szemlélet eluralkodásától — Salamon
nál már testet ölt. A kor valamennyi jelentős drámai kísérlete ellentmond elveinek — így lesz
Salamon a 67 utáni, valódi szenvedélytől mentes tragikumelméletek előfutára. Ennek az
egyoldalúan s szélsőségesen erkölcsi indítékú elméletnek háttere és sugallója a nemzet (persze a
nemesség vezette nemzet!) féltése, óvása mindennemű megrázkódtatástól, szenvedélytől, a
liberális „okulás" 1848—49 példáján. De éppen ez a morálisság vesztette el konkrétságát a
60-as években, s így maga a tragikumelmélet is anakronizmussá vált. Talán ő maga is meg
érezte, vagy esetleg belátta ezt: annyi bizonyos, hogy az akkor írott tanulmányaiból tükröződő
tragikum-felfogása már bizonyos változást mutat: megjelenik a bűn és bűnhődés fogalma, sközeledik a Kemény-regények ismert tragikumszemléletéhez. Salamon dualisztikus elmé
lete — s nem annyira a Gyulaié ! — támad fel majd Beöthynél, megfosztva a korviszonyok azt
valamelyest indokló motívumaitól, üres erkölcsieskedésbe fulladva, s nyeri el megérdemelt
kritikáját emezével együtt Péterfy tollától.
A komikum
Tragikum-elméletével egy tőről fakad A:omrA:izm-feIfogása. A komikum alapja is morális
elv megsértése. A tragédiához hasonlóan, a komédia is a jelenben levő fátumra épül, s végpont
jául ugyané nemezis szolgál — ez esetben a nevettetés, a gúny eszközeivel: „A valódi komikum
mindig valami erkölcsi fogyatkozáson nevettet, legyen az képmutatás, gyávaság, indulatosság
fösvénység stb. És midőn mindezeken nevettet, nemcsak a társadalmi visszásságot, hanem a
lélektani következetlenséget és fonákságot mutatja ki, A társadalmi környezet, a különféle
helyzetek csak eszközül szolgálnak arra, hogy az egyéni jellem célba vett minőségei mentül
jobban feltűnjenek, illetőleg mentül nevetségesebbekké legyenek."16 A tragédiával szemben a
vígjátékban megengedi, jogosnak, sőt fontosnak érzi a társadalmi s nemzeti hibák, fonákságok
ábrázolását — hiszen a szerző a humor vagy szatíra eszközeivel tompíthatja élességüket. De
kortársaihoz, sőt még Péterfyhez hasonlóan is a teljesebb társadalmi szatírától, a konvenciók
erőteljesebb kigúnyolásától idegenkedik: a komikum alapja szerinte sohasem lehet a társadalmi
normák elleni morális tett.
Csakis a jellemkomikumot tartja művészileg igazoltnak. A komikum elsődleges feladata
az ő felfogásában az emberi jellem ferdeségeit, értelmi, szívbeli, erkölcsi hibáit üldözni. Péterfyéhez hasonló helyes megfigyelése: „E gúny annál nemesebb, a komikum annál értékesebb, minél
16
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általánosabb emberi tulajdonok fonákját tudja elénk fordítani s annál kevésbé becses, annál
alantabb járó, minél inkább egyéni különc tulajdonokhoz tartja m a g á t . . . " A vígjáték elé
bizonyos didaktikus, éppen erkölcsi jellegű célt is tűz: „A vígjáték feladata az ember tévedései
nek kigúnyolásával javító és nemesítő hatást tenni." 17
A drámai motiváció
A reformkori romantikus dramaturgia a drámai motiválás lessingi értelmezését vallja.
Vörösmarty s Bajza szerint a drámai hős cselekedetei a jellemből fakadnak ugyan, de a jellem
alakításban — miként az életben — társadalmi és pszichikai erők, sőt: a véletlenek is szerepet
játszanak. 1849 után a nemzeti-erkölcsi hangoltság, valamint az erősödő természettudományos
szemlélet — részben a továbbélő romantika motívumkelléktárának: képzelt vagy spirituális
jelenségek, előérzet, megérzés, hipotézis ellensúlyozására — földibb, a ráció által igazolt,
realisztikus motivációt kíván. De ezzel a reformkori egyensúly is felbomlik: a lelki kauzalitás
elve hódít tért s váltja fel a korábbi motiváció-elméleteket, másként Keménynél s Gyulainál, és
más formában Salamonnál. Az előbbiek a „tett megizmosodását" pontos, aprólékos lélektani
motiválással mutatják be, illetve kérik számon. Sőtér István állapítja meg: „A motiváció
fontosságának aggályos szem előtt tartása a determinizmus szemléletének közelségére figyel
meztet; bármennyire tiltakozik majd a kor írógárdája a mechanikus determináltság ellen, a
végzetről alkotott felfogásuk is hajlamossá teszi őket arra, hogy a cselekedetek szükségszerű
ségében higgyenek."18 A teljesen determinációs szemlélettől azonban megóvja őket az,
hogy az indoklás műveikben — pl. Gyulai Udvarházában — az elsődleges lélektani mellett
társadalmilag is kidolgozott, hiteles, s a jellemalakulásra külső erők is, ugyan kisebb mértékben,
de hatnak motiválólag.
Keménynél és Gyulainál a mechanikus lélektani determináció tehát még csak veszélye
sen közeli lehetőség, Salamonnál már, éppen a külső tényezők jellemalakító cselekedetet elin
dító szerepének tagadása miatt — valóság. Fejtegettük, hogy az egyén pszichikuma szerinte
nem a környezeti hatásokra alakul, hanem fő vonásaiban velünk született, fejlődése önelvű.
Az egyén tetteinek végoka is elsődlegesen a csak önmagától változó lelki alkatban rejlik.
Következőleg: a motívum Salamon koncepciójában a jellem eleve meghatározottsága, a hős
lelkületének mintegy az állapota a fellépés pillanatában. A tett szükségképpeniségének oka
tehát sohasem külső indíték, hanem a jellem állandó minősége.
Éppen a drámai motiváció kérdésében zajlik le a század egyik legérdekesebb drama
turgiai vitája, 1857-ben, Salamon s a kor legünnepeltebb magyar színpadi szerzője, Szigligeti
között. E vita előzményéül tekinthető Salamon 1856-os bírálata Obernyik Károly Brankovics
György c. drámájáról.19 Obernyik drámáját, az ismert történeti témát tekintve, a legkézen
fekvőbb konfliktusra építette. Brankovics György szerb despota a magyarok szövetségese,
becsülete, erkölcsi érzéke e szövetség melletti kitartást sugallja. Mint államfő viszont az
erősebb török oldalán látja biztosítottnak hazája sorsát s vele köt új szövetséget, két fiát túsz
ként hagyva Murád szultánnál. A szerb nép fellázad fejedelme ellen s kényszeríteni akarja a
törökkel kötött egyezség felbontására. A lázadás hírére a szultán megvakíttatja a fiúkat s így
küldi vissza apjukhoz őket. Megújul a harc magyar s ozmán között, az előbbi győz; Brankovics a
csatában halálos sebet kap. Salamon elhibázottnak véli a mű alapkonfliktusát. Fő kifogása,
hogy Obernyiknál nem morális mezben jelentkezik a tragikum; a tragikai érdek nem abban
áll, hogy „Brankovics jellemének makacsságát gyermekei szerencsétlensége bünteti." Obernyik
érezteti Brankovics sorsában a két nagyhatalom közötti kiszolgáltatottságot, minden követ17
S. F.: Az 1860/61-iki vígjátéki pályázat a Karácsonyi-féle 100 aranyos jutalomra.
1861. DD. II. 130-134.
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kezményeivel — Salamon pedig mindebben csak egy tragédiára alkalmatlan „diplomatikai
nézetet" lát. Szerinte: ha az egyén elbukik, ennek oka mindig önmagában van, sohasem a reá
nehezedő erőkben, a tragikus történeti szituációkban, vagy az embertelen társadalmi törvé
nyekben, szokásokban. A tragikum ilyen felfogása a motiválás terén azzal a követelménnyel
jár tehát Salamonnál, hogy „a költészet minden szakában, valahol csak közéletbeli vagy poli
tikai viszonyok és merőben azokra célzó tettek hozatnak föl, szükséges, hogy valamely szen
vedély, valamely egyéni, mélyebben ható indulat vétessék fel motívumul." Az élet logikáját
fordítja visszájára Salamon: „ . . . a politikai tények nem mint indokok hozatnak föl, hanem
megfordítva, a szenvedélyek, az egyének magán szenvedélyei, s saját egyéniségük szolgál a poli
tikai meggyőződés, pártok és történeti események indokául."
Felfogását, teljes részletességgel a Szigligetivel folytatott polémiája során fejti ki.
A vitát Salamon egy megjegyzése-provokálja: Prielle Kornélia játszotta 1857. október 11-én a
Nemzeti Színház Cigány-előadásán Rózsi szerepét. Az előadásról írott szemléjét így kezdi
Salamon: „A darabban a parasztlegény (Qyuri), ki minden ok és Jago nélkül lesz hirtelen
Othellová, s a cigányleány, ki nem elég motívummal.lesz Opheliává, a színpadi absurditások
közé tartozik." 20 Szigligeti válaszol a megjegyzésre s több cikkből álló vita kerekedik köztük,
melynek csak egyik részletkérdése az egyébként is közepes színvonalú népszínmű gyatra moti
vációja: középpontjában általában a drámai motiváció elmélete áll.
Szigligeti nézetei így összegezhetők: a Cigány Gyurijának féltékenysége indokolva van,
mert szemtanúk állítják, hogy kedvesével látták a hajdút bezárkózni, mert a hajdú Rózsi
körül legyeskedik s Gyuri kérdéseire kétértelmű válaszokat ad: nem tagadja, de nem is ismeri
el a feltételezett csábítást, s mert az egész falu azt hiszi Rózsiról, hogy megcsalja Gyurit.
Mindezek külső motívumok s ezek is lehetnek jellemfejlesztő erejűek. Gyuri féltékenységét
tehát szituációk keltik fel: a külső okok azután „átvivődnek Gyuri jellemére"; Szigligeti nagy
igazságot mond ki itt, kissé ügyetlen fogalmazásban: azt ti., hogy a külső indíték által az egyén
ben kiváltott okozat (jelen esetben a környezeti tényezők nyomán fellobbant féltékenység)
más viszonylatban új cselekedetek belső, lelki motívumául szolgál. Ezt az elvi tanulságot vonja
le Szigligeti az Othello, Bánk bán elemzéséből s ezt valósította meg 1849 előtti népszínműírói
gyakorlatában is.21
Salamon, mint a Brankovics-bírálat már előrevetíti, másként vélekedik: szerinte a
hősök tettei belső motívumokra, örök jellembeli sajátságokra vezethetők vissza. Kell lenni a
drámai egyén lelkében egy mélyen meghúzódó, állandó oknak (féltékenység, bosszúvágy stb.),
amely folyton működik, ami nélkül fejlés nincs: „A motívumnak lélektani szükségességűnek
kell lennie. Ki kell mutatnunk az indulatok és szenvedélyek támadásának és fejlésének elkerül
hetetlen természetes rendét és módját... A külső esemény csak táplálja, támogatja (de nem lét
rehozza!) a belső motívumot: a valódi motívumok mindig az emberi lélek, az emberi természet
mélyében vannak." Az, hogy pl. Gyuri parasztlegény, s általában: a polgári állás, az osztály
helyzet, csak külső tényezők, nem motívumok: „Az érzelem világa ugyanaz nagyban véve a
hercegi palotákban és a kunyhóban, s ki azt hiszi, hogy a sült parasztok lelkének más törvényei
vannak, mint a magasabb osztályúaknak, az igen felületesen vizsgálta az embereket."22 Amíg a
belső motiváció természet szerinti szükségszerűség nála, a külső esemény véletlenszerű. Sala
mon tagadja azt a mindennapi tényt (természetesen a drámában), hogy egy külső esemény is
válthat ki törvényszerű okozatot az egyénben. A szituáció szerinte kell a drámában; de csak
kellék, ez ad alkalmat az örök jellem megnyilatkoztatására: „a helyzetek csak impulsusokat
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adhatnak, fokozhatják a szenvedélyt, de az állandóan működő ok a jellem minősége."23 A csak
eszközszerepű szituációkat motiválni kell: „az a dráma legjobb, melyben a situatiók össze
függése is a szükségképiség, a jeliemből s a mű előbbi fejleményéből folyó szükségesség színét
viseli magán."24
A motiváció egyik igen lényeges kérdésében félreérti Szigligetit. Salamon szerint ugyanis,,
ha külső ok is lehetne drámai motívum, abból az következnék, hogy a „külső viszonyok, bár
kire nézve ... mindent motiválnak; hogy a situatió egyenlő hatással van a világon minden em
berre nézve."25 Holott Szigligeti nézeteiből pontosan az ellenkezője következik: az emberek —
külső hatások s belső erők eredményeként— nem egyformák, nem egyforma a jellemük sem;
ha külső hatásra cselekednek természetesen a reflexiók is eltérő módozatokban mennek végbe.
A szituáció más-más emberre nézve másként hat. Másrészt: az a lelkiállapot, ahogyan fogadja
az egyén az impulzust, már szintén számtalan megelőző külső hatás következménye.
Az az ingerült hangú kirohanás, ahogyan Szigligeti többnyire helyes ellenvetéseit
próbálja cáfolni, mutatja, hogy világnézeti kérdést rejt a motiváció milyensége körüli polémia.
Szigligeti elveit a drámát alapjaiban megtámadó „vaskos materializmusnak", „erkölcstelen
nézetnek" nevezi; elmélete a „legerkölcstelenebb következményekre" vezet, mert nem keve
sebbet foglal magában, mint azt, hogy „bizonyos viszonyok között minden ember azt tenné,
amit az önök hőse tesz. A viszonyok, a situatió mindent kiment." 26 Ügy véli, ha következetesen
végiggondoljuk Szigligeti elveit, odáig jutunk el, hogy a tragédiák oka nem az egyén hibáiban,
hanem a társadalomban van. Amíg tehát a külső motiváció helyes értelmezője a környezet
jellemformáló erejét hangsúlyozva, rámutat az egyén tettének társadalmi motiváltságára, a
társadalom felelősségére is, addig Salamon elmélete az igazságtalan társadalmat védelmezi: az
egyén és társadalom harcában mindig az utóbbinak szolgáltatja az igazságot. Az aktivitástól,
forradalmi cselekvéstől visszariadt nemesi liberális passzivitás esztétikai megfelelője Salamon
pszichológiai-erkölcsi determináltságú motiváció-elmélete.
A történeti hűség
Történetszemlélete fatalisztikus: felfogása szerint a történelemben vak törvény, kérlel
hetetlen nemezis uralkodik — s ugyanaz motiválja az egyén tetteit is. A történelemben leját
szódó, végzettel záruló folyamat ismétlődik meg „kicsiben" az egyén sorsában. A lélektani
hűség: azaz a jellemben megbúvó fátum elkerülhetetlen kifejlődése, elhatalmasodása az egyé
nen, majd a tragikus bukás pontos reprodukálása egyívású tehát a történeti hűséggel, a múltbeli
hősök erkölcsi hibák miatt bekövetkező katasztrófáinak hű ábrázolásával.Tóth Kálmán Dobó
Katiczá-}át éppen a történeti hűség nézőpontjából bírálva, lényegében e gondolatot fogalmazza
meg: „Azon végzetszerű világrendben való élő hit, mely a nagy drámaköltőket lelkesíti, csak
nem ugyanaz, melyet a dynastiák és nemzetek sorában tapasztal a történet érdeklődő olvasója
— az emberi lét azon mélyebb felfogása, a nagyszerűség a jellemfestésben és sorsa kifejleszté
sében, mely költeményükben oly elevenen meghat. . . " 27 A történelem Salamon számára a
nagy erkölcsi tragédiák tárháza. A történetben uralkodó nemezis drámai megragadása — ez
hát a történeti tragédia költőjének feladata Salamon szerint. Ezért ajánlja a múlt rendszeres
tanulmányozását a drámaszerzőknek s ezért kéri számon e stúdium elmulasztását.
A történeti hűség a reformkori s a Világost követő dramaturgiának egyaránt fontos
követelménye. Érdemes megfigyelni, hogy míg pl. Kölcsey szinte mindenben átveszi Lessing
nézeteit, éppen a történeti hűség kérdésében eltér tőle. Lessing a probléma egyik legnagyobb
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teoretikusa az esztétika történetében; szerinte a „történelem nem más a tragédia számára,
mint olyan nevek repertóriuma, amelyekkel bizonyos jellemeket szoktunk összekapcsolni.
Ha a költő a történelemben több körülményt alkalmasnak talál anyagának feldíszítésére és
egyénítésére: ám használja fel. Csakhogy ezt éppúgy nem lehet érdeméül betudni, mint az ellen
kezőjét bűnnek minősíteni !"28 Egy történetet a valószínűség tesz elhihetővé, nem a történeti
hitelesség, s mindegy, hogy ezt a hagyomány s a tudomány tényei megerősítik-e. Ha igen,
ezzel illúziónk teljesebbé válhat. A költő az ún. történeti igazságtól — mert „mi is ez az igaz
ság, ki tudja pontosan?"— úgy távolodhat el, ahogyan akar, csak a jellem legyen igaz. Lessing
azt megbocsátja az írónak, ha megformált jelleme nem fedi a történetből ismert jellemet, de
azt soha, ha az önként választott jellem bemutatásakor akár a valószínűség, akár az erkölcs
tanulság ellen vét. Kölcseynél, s Bajzánál is, a „korszín" hű visszaadása azonban már követel
mény: „a drámaköltőnek . . . híven kell a történetnek korszínét is a személyek individuális
vonásaiban élőnkbe varázsolni."29 A történeti hűség hangsúlyosabb számonkérése összefügg
korabeli drámairodalmunk helyzetével; a nemzeti témájú drámáknak aktuális politikai funk
ciójuk is van nálunk: a nemzeti hagyományok őrzése, a kegyelet érzésének táplálása történel
münk nagy hősei iránt, nemzeti harcunkat szolgálja tudati síkon. S az 1850-es években, ért
hetően, még fokozottabb szerepet kap a hagyományápolás, a nagy, követendő s erőtadó tör
téneti példák felmutatása. A kor felelősségtől áthatott kritikusai könyörtelenek minden olyan
művel szemben, melyről úgy érzik, hogy'szellemével, vagy a tények megmásításával megsérti a
történeti hűséget. Szigligeti Mátyás fia c. színművéről pl. így ír Salamon: „Történetileg oly
nevezetes emberünket így állítani színpadra, szó nélkül nem mellőzhető s történeti emlékeink
nevében ünnepélyes óvást kell tennünk az ily könnyelmű eljárás ellen ...; nagy embereink jelle
mét egy drámaíró könnyelmű kontárkodásának sem engedjük oda, hogy nem méltó színben
mutogassa be a nemzet előtt! Hogyan akar mimagunkat mulattatni valaki saját történetünk
nagyjainak elsilányított képeivel?!" 30
Persze, a történeti hűség elve nagyon is kétarcú, politikailag s esztétikailag egyaránt.
Funkciója a korban, mint mindennek, ami a nemzeti érdekegyesítést szolgálja, vitathatatlan.
A „történeti igazság" azonban mindig osztályjellegű, számonkérése ez esetben a birtokos réte
gek igazságát képviselő Kemény Zsigmond-i politika történeti, igazolását szolgálja. E hűség
fogalom Salamoh kritikai elvei szerint a kor intézményeihez, szokásaihoz, jellemeihez, a kor
szellemhez való hűséget jelenti. Az önmagában helyes követelmény hangoztatásával egyidejű
leg, a gyakorlatban, tág kaput nyit a szubjektivitásnak, a történeti eszményítésnek: a történeti
hűség aspektusából elhanyagolhatónak véli a társadalmi s osztályviszonyok festését. Megengedi,
hogy a költő a múlt nagy egyéniségeinek egy-egy fő jellemvonását a többi fölé emelje, s plasztikusabbá tegye, — szóval: eszményítse. Az ilyen történeti hűség Salamonnál normatív jellegű
dramaturgiai követelmény.
A történeti hűség kérdéséhez fűződik Salamon másik dramaturgiai polémiája. A vitát
az váltja ki, hogy 1862 elején a Szépirodalmi Figyelőben Salamon szigorú kritikát jelentet
meg Dobsa Lajos István, az első magyar király c. tragédiájáról, s ebben a szerzőt elsősorban a
történeti hűség elhanyagolásának, sőt: megsértésének vádjával illeti. Dobsa olcsó szellemeskedéstől, fölényeskedéstől nem mentes válaszára Salamon újabb elvi fejtegetéssel felel.31
A vita egyik*sarkpontja: István király a történeti valóságban sikeres reformokat hajtott végre s
nem volt tragikus személy. Joga van-e, s hogyan, az írónak egy tragédia elbukó hősévé tenni,
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megváltoztatni a tudományban, köztudatban róla kialakult képet? Dobsa szerint igen: nem
baj, hogy nincs tragikum á történet Istvánjában, elég, ha ő lát benne. A történelem márvány
tömb, nem ad kész szobrot; az író, szobrászként, kedve szerint formálhatja a múlt nagy egyé
niségeinek jellemét. Dobsa valamiféle egységes nemzetet s nemzeti tudatot vetít vissza az
Árpádkor elejére: műve tragikumát önkényesen István és a magyarság közötti ellentétre
építi. Mint nemzetétől elidegenedett árnyékkirályt lépteti színre: elrettentő példaként mutatja
fel, mint oly uralkodót, aki idegeneket akart betelepíteni az országba. A király nagy politikai
reformjairól szó sem esik a drámában. Salamon joggal tiltakozik: a történelem nem holt anyag,
megköti az író kezét, fékezi fantáziáját. István nem lehet tragédia főhőse, különösen úgy nem,
mint ahogyan Dobsa teszi. (Hasonlóképp vélekedett Kölcsey Körner Zrínyiiéről.) A történet
tudományra hivatkozik: István valóban betelepített idegeneket, de tévedés, hogy elpártolt
volna tőle a magyarság. István, éppen a reformok érdekében, támaszkodott idegenekre, de
sohasem lett eszközükké. Dobsa egy rosszul sikerült iránydrámát alkotott: a 60-as évek németesítő tendenciái, az önkényuralom „civilizáló" eszméi ellen akart tiltakozni. Ezeket Salamon
is „gyűlöletes eszméknek" nevezi, de vélekedése szerint a németesítéssel való szembenállás
nem történhet a nemzeti kegyelet megsértésével. Dobsának inkább Pétert kellett volna meg
tennie tragédiahősnek.
Dobsa fejtegetéseiben van igaz mozzanat is. A belső motiváció híveként Salamon meg
rója a szerzőt: István miért nem a saját hibájából bukik el? Dobsa válaszából kitűnik, hogy a
külső indoklást is teljes jogú drámai elemnek érzi: Istvánt sorscsapások érik, külső cselszövényeknek esik végül is áldozatul. Salamon szerint „a sikerült reformok emberei nem lehetnek
tragédia hősei",32 mert — s itt már fatalisztikus tragikumelmélete mutatkozik meg — az eszme
bukása, sikertelensége nélkül nem képzelhető el tragikus hatás; az egyéni szerencsétlenség
csupán megindító lehet, de nem tragikus. Dobsa alapelve viszont: minden reformátor született
tragikus hős, mert összeütközésbe jut korával; mennél inkább sikerült eszméje, annál alkal
masabb a drámai' féldolgozásra. Az egyén s a korviszonyok konfliktusát próbálja tehát meg
fogalmazni Dobsa, amely konfliktus végül is a hős bukásával végződik, de győz az eszme,
melyért harcolt. Persze: szó nincs itt tudatos elméletről, csupán zavaros fejtegetések egyetlen
világos és igaz mozzanatáról, s tán nem tévedünk, ha egy volt demokratikus érzelmű, szem
léletű író természetes-ösztönös megnyilatkozásának érezzük.
A drámai műfajok, a népszínmű
Ha a dráma tárgya és célja a lelki-erkölcsi meghatározottságú jellemek végzettől de
terminált belső fejlődésének végigkísérése a nemezis bekövetkeztéig, tehát a pszichikumon
belüli harc ábrázolása, akkor a drámai műfajok jellegét is csak az határozhatja meg, hogy mi
lyen irányban történik á fejlesztés: tragikus vagy komikus irányban. Egyoldalúan morális
hangoltságú esztétikái elvei ellenére Salamon műfajelmélete viszonylag rugalmas. Szigligeti
Molnár leány c. népszínművéről írott kritikájában helyesen .fejtegeti, hogy a dráma minden
ben: érzelmekben, jellemekben, cselekményben „nagyobb hathatóságot" követel, mint más
költői nemek, ezért „a költői belformára nézve is e két Iegerőteljesb végletet kívánja: vagy
tragédiát, vagy komédiát. Minden gyenge aránylag, ami e két forma közé esik." A korabeli dráma
helyzetére gondolva azonban mindjárt engedékenyebbé oldja ítéletét, elismerve a szomorú
játék és vígjáték jogosultságát: „Ha tragédiát nem követelhetünk, legalább követeli maga a
dráma, hogy komolyabb nemben erősebb szenvedélyek, kiválóbb, magasabb jellemek szere
peljenek,^ némi nagyság és hév pótolja a valódi tragikum helyét. A komédia helyett elfogad
juk részint a bohózatos képeket, részint azon derült kedvet, eleven, félig komikus, félig elmés
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alakokat, kik elég hűséggel ábrázolják az emberi gyengeségeket, anélkül, hogy oly nagyság
ban tüntetnék föl, mint a moliérei comédia. Szóval, ha nincs tragédia és komédia, — legalább
legyen a színmű vagy határozottan szomorújáték, vagy határozottan vígjáték." 33
Az erkölcsi-pszichológiai aspektus viszont mereven elutasító magatartást vált ki Sa
lamonból a „keverék-műfaj", a népszínmű irányában s alsóbb helyet jelöl neki a drámai mű
fajok rendjében. Az elnevezés helyességét kétségbevonva egyben a műfaj létjogosultságát
tagadja: „A népszínmű helytelen elnevezés; mert könnyen vezet azon tévedésre, hogy a ma
gyar drámában egy külön fajt képeznek bizonyos művek csupán tárgyoknál fogva, ha t i .
a magyar nép alsóbb osztályaiból vétetik a tárgy. Tárgyról nevezni el műformát — ellen
mondásokra vezet." 34 Voltaképp nem érti a népszínmű 40-es évekbeli szerepét és fejlődését.
drámairodalmunkban. Szigligeti korai népszínműveinek eszmeisége ellen is támad, mond
ván: bennük lelki motiváció, erkölcsiség, jellemzés helyett a „társadalom két osztálya" viszi
előre a darabot. Hasonlítanak „az amerikai foglyokhoz, vagy hollandi árva gyermekekhez,
kik jobbjukon tetőtől talpig egy, bal felükön más színű ruhát viselnek."35 Bizonyos, hogy 1849
után a népszínmű gyorsan süllyed: éltető eleme, a társadalmi mondanivaló elhalványodik
benne, alakjai már nem a társadalom kivetettjei, primitív, röghöz tapadó szemlélet jellemzi
őket. Salamon azonban a népszínmű Világos előtti s utáni formáját egyaránt elveti: üldözi á
társadalmi problémák esetleges utórezgéseit s üdvözli Szigligeti olyan népszínműveit (Dalos
Pista, Pálfordulása), amelyekben a „politikai irányeszme felmutatása" helyébe némi jellem
fejlesztés lép, vagy Szigeti József A vén bakancsos és fia a huszár c. darabját, mert a cselekr
menyében nincs nép s urak közötti konfliktus, „nincs szembeállítva a frakk és guba" az előbbi
rovására.38
A népszínmű előtt az 1850-es és 60-as években két művészi út lehetséges. Egyfelől a
formai elemek (zene, tánc) megőrzésével a magyar operett kialakulása; másfelől a formai ele
mek elvetésével a reformkori tartalom bizonyos, a kor megkívánta módosításokkal való át-:
mentése, a magyar népdráma létrehozása. E lehetőségek helyett a népszínmű jórészt bohó-i
zattá aljasul a szerzőknél. Salamon — Gyulaival ellentétben -^ a második utat, a népdráma
felé vivőt nem tartja számon, mint esztétikai elveivel ellenkezőt. A népszínmű szerinte csak
komikus jellegű lehet: „a népszínműnek a komikai nembe kell tartoznia, s a könnyebb, elmés
és derült menetű vígjátékok, vagy pedig a. komikum alsóbb nemének, a bohózatnak jellemét
kell magára öltenie. Továbbá a zene, dal és táncok is kiegészítő részei."37 Salamon tehát, mif
közben küzd a népszínmű elsekélyesedése ellen, voltaképp ugyané folyamatot segíti elő: egy
többre hivatott műfaj zenés-idillikus vonásainak előtérbe kerülését s a lényeges mondanivaló
kihullását.
•
A nyugati klasszikus és kortársi dráma
Salamon költő-eszménye a tragédiaíró Shakespeare. 1864-ben, a „nagy brit" születes
senek 300. évfordulóján szép megemlékezést ír róla Arany Koszorújába38; kritikái közül a leg
értékesebbek éppen a Shakespeare-drámákról szólók. Szinte minden írásában a tökéletes léleks jellemrajz példájaként idézi valamely drámáját vagy hősét. Kritikus társai közül kétségkívül
ő ismeri legbehatóbban Shakespeare korát s életművét, erre mutatnak azok a részletes és sok
tekintetben máig helytálló elemzések, amelyekben a Shakespeare előtti angol társadalom s
dráma, színészet helyzetét, e dráma Shakespeare művészetében való megújulását, és Shakes33
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peare-t, mint az elhaló keresztény középkori civilizáció és az új reneszánsz művészet értékeit
egyesítő művészt mutatja be.
Nem tudunk arról, hogy Salamon bármelyik kortársa is megpróbálna feleletet adni
arra az izgató s máig vitatott problémára, hogy ti. pályája végén miért fordul el Shakespeare
a nagy emberi-történeti tragédiák bemutatásától, s hogy miért változnak meg művészi esz
közei is a korábbiakhoz viszonyítva. Salamon megpróbál. Feleletét ma már nem fogadhatjuk
el. Szerinte ti. a Téli regével azt akarja Shakespeare bizonyítani, hogy „főleg a jelenetek drá
maisága, a jellemek erőteljes festése, a lélekállapot megragadó nyilatkoztatása által is képes
hatást tenni"39. A kérdés felvetése azonban jelentős érdem. A korábbi Shakespeare-művekben
sehol fel nem lelhető s itt mégis megjelenő görög fátum-koncepció magyarázata úgyszintén
értő s ihletett tollra vall. Shakespeare életművének utóéletét is feltérképezi s lényegében he
lyesen. Jól látja ezzel kapcsolatban azt is, hogy a magyar drámairodalomban nem tölt be mű
vészete a német és a francia irodalomban tapasztalt felszabadító szerepet: hisz jelentős magyar
klasszicista drámairodalom vagy dramaturgia, amely a múlt század elején gátolta volna drá
mánk fejlődését, nem volt.
Shakespeare-elemzéseibe Salamon belopja önnön dramaturgiai elveit: Shakespeare
egész életművének gyökeresen s nyilvánvalóan ellentmondó tragikumelméletét próbálja indo
kolni a halhatatlan tragédiák állítólagos tanulságával. A koszorúbeli emlékezésben írja róla:
„Annyiféle oldalról s oly mélyrehatólag egy költő sem festette tán az embert, s elfogulatlan
sága és úgyszólván pártatlansága mellett határozottabb erkölcsi meggyőződés nem található
egy költőnél sem. ő a bűnt, erényt a maga nyelvén, leplezetlenül s oly erőteljesen állítja elénk,
hogy mint nézők a rokon- és ellenszenv dolgában egy pillanatig sem vagyunk ingadozók, nem
is említvén a végső elégtétel mély igazságát s a nemezis kérlelhetetlen következetességét. Az
ember életének titka jellemében rejlik, s az erkölcsi minőség dönti el sorsát: íme ez az elv, me
lyet a görög tragoedia »fátuma« helyett alkalmaz művei alkotásában, tragikus cselekvényei
ben." 40 Shakespeare tehát csak megtestesült egyéneket, azok természetes érzelmeit és szen
vedélyeit rajzolja, de azt utolérhetetlenül; a költői igazságot csak magában a festésben, a hű
utánzásban, a j.ellem önfejlődésének hiteles visszaadásában mutatja fel. Minden szó s tett az
egyénből, a személyes bosszúból, a motivált gyűlöletből, vagy szerelemből ered nála — s nem
politikai, társadalmi szenvedélyek a mozgató erők. Pedig tudjuk: Shakespeare-nek még a lélek
tani drámái is telve vannak aktuális, az író korában aktuális vonatkozásokkal (Lear, Othello,
Macbeth), nem is beszélve a történeti drámákról.
A romantika Shakespeare-imádata -már nem jellemzi Salamont, miként Gyulait sem.
A reformkorból hagyományozódott Shakespeare-kultusz ápolásával egyidejűleg a francia,
olasz, német klasszicista dráma értékeit is hangsúlyozza, s ez a korabeli drámairodalmunk,
színjátszásunk helyzetét illető meggondolásokból, valamint esztétikai elveiből egyaránt kö
vetkezik. Nézeteit A. Ristori pesti vendégjátéka alkalmából fejti ki, amikor a híres tragika
Racine, Alfieri, Silvio Pellico hármasegység alapján felépülő műveiben aratott hatalmas sikert.
Történeti s elméleti érvekkel igazolja a francia klasszicista drámát: „Lessingnek elég oka lehe
tett a francia tragédiák rovására magasztalni Shaksperet, mert a német drámát a franciák
egyoldalú utánzásától [s a Gottsched féle Corneille-imádóktól!] féltette; de nekünk épen azért,
hogy ellenkező egyoldalúságba ne essünk, csínján kell bánnunk a francia, olasz és Schiller
féle tragédiák ócsárlásával."41 Hangsúlyozza: a hármasegység elvének égisze alatt is születtek
nagy értékű művek, és ami a francia, olasz, német színpadon s népben otthonra talált, az túl
van azon, hogy egyes kritikai iskolák elismerésére szoruljon.. Az 50-es évek színműveiből hiány
zik a költőiség—a költőiségért, a színház műsorpolitikájának egyoldalúsága miatt (a klasszi39
S.
40
S.
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F.: Shakspere: Téli rege. 1865. DD. II. 347.
F.: Shakspere. 1864. IT. II. 21.
S. F.: Ristori játéka Alfieri és Silvio Pellico drámáiban. 1856. DD. I. 435.
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kusok közül csupán Shakespeare-t játszották, ritkán s gyatrán) és színészeink okulására em
legeti hát Salamon s Gyulai a klasszicista drámát. De van e jelenségnek egy mélyebb, eszté
tikai oka is. Gyulai megfogalmazása az árulkodóbb: 1853-ban megcsodálja a Corneille- s Racine-féle művek „kellemes feszességét, finom ragyogását, rhytmusos páthoszát s korlátolt
szenvedélyét."42 A tragikumelméletben helyet kapó kisebb-nagyobb mérvű szevedély korláto
zására szolgál érvekkel, példákkal a francia klasszikus dráma Gyulai és Salamon számára is.
Salamon éppen az önmegtagadás, a becsület, hazaszeretet, magas erkölcsiség eszméinek meg
dicsőülését méltányolja benne. A romantika a hármasegység elvében a képzeletet megfojtó
bilincseket lát s nem tűri el a formák kötöttségét — Salamon a továbbélő, s a korabeli francia,
német darabok hatására új erőre kapó romantikus színmű- s regényirodalom ellenlábasát látja
a klasszicista tragédia formafegyelmében. S e formai tisztaság oly fontos követelménye Sala
monnak, hogy „megsértését" még az eszményképnek, Shakespeare-nek sem bocsátja meg:
a Téli regét elmarasztalja a cselekmény egységének (e drámától is megkívánandó követel
ménynek) s a mese folytonosságának hiányában, ezért nem is tartja a színműalkotás követendő
példájának; végső következtetése szinte megrovó: formatisztaság dolgában a görögök, a fran
cia klasszikus dráma, különösen Moliére, magasabban állnak Shakespeare-nél.
Schiller iránt Salamon valamennyi kortársánál megértőbb, és helyesebb képet alakít
ki róla, mint Gyulai, vagy Greguss. Az Ármány és szerelemről írott szép cikkében43 szól a mű
hibás kompozíciójáról, lélektani következetlenségeiről, az élethű egyéniségek hiányáról, a
túlzott eszményítésről. Jól látja: Schillert utánozni, vagy ezt követelni íróktól egy későbbi
korban, anakronizmusra vezetne, mert ha művészete iskolává alakul, akkor a magasztos esz
mék affektációja dagállyá, a nemes érzelmekkel folytatott kacérkodás érzelgéssé vagy szentimentalizmussá, az eszményi alakok ködképekké válnak. Az 50-es években azonban, amikor a
magyar dráma elparlagiasodik s földhözragadt szemlélet, érzelemszegénység vagy üres öm
lengés jellemzi, Salamon joggal mutat rá az ellenpólusra, Schillerre, akinek alakjai nem e föl
dön élnek ugyan, de gondolatai oly nemesek, oly költői hévvel szólnak, az érzelmek fejlesztése
mély és természetes, drámai jellegű, a cselekmény fejlik; s hősei a közönségesnél magasabb
világnézettel, merészebb képzelettel, nemesebb érzelmekkel bírnak, mint a köznap emberei.
Arról van hát szó, hogy Salamon az élettől való schilleri elszakadást kisebb hibának tartja,
mint a korabeli francia dráma társadalmiságát, vagy a francia vígjáték, illetve az azt utánzó
magyar rendkívüliségre, véletlenre épülő, a lelki fejlesztést elhanyagoló cselekményességét,
népszínműveink provincializmusát. S hogy Gyulainál is inkább szereti Schillert, az azzal ma
gyarázható, hogy neki, az eszményítő esztétika szélsőségesebb képviselőjének, a schilleri esz
ményítő eljárás (noha eltér elméletétől) mégiscsak tetsző: hiszen a valóság megszépítését jelenti.
.Salamon legélesebb bírálatai a francia romantikus dráma Hugo-féle változata, de külö
nösen az azt tovább fejlesztő, a színihatás elvén alapuló ötletes, bravúros technikájú Seribe
féle vígjáték, és az ifj. Dumas-féle erkölcsi-társadalmi problematikájú, élet- s korszerűbb té
zis-dráma ellen irányulnak. Nem ismeri fel azt a felszabadító szerepet, amelyet a francia ro
mantikus dráma tölt be a drámairodalom fejlődésében. Az antik-kultusz s főként az élettelen,
szentimentális ömlengő német dráma ellensúlyozását látta már Eötvös is a franciában: bizo
nyos liberalizmust, a dráma demokratizálódását, életszerűségét. Vörösmarty s Bajza a szen
vedélyét, a humánusabb erkölcsiségét, őszinteségét méltányolta. Mindannyian a dráma s
élet, dráma s nemzet szoros kapcsolatát hangsúlyozták: életből vett jeleneteket s életteli em
bereket, pergő cselekményt, szenvedélyek hullámzását akartak látni — s ehhez nyújtott ösz
tönző példát eszmeileg s technikailag is, a színszerűség elvében, a francia dráma —, inspirálva
Teleki, Szigligeti, Czakó művészetét. Salamon, visszatekintve a vitára, egy szót sem ejt Vörös42
GYULAI PÁL: Corneille: Cid. 1853. Gy. P.: Dramaturgiai dolgozatok I. köt. Bp.
1908. 38.
« S . F.: Schiller: Ármány és szerelem. 1856. DD. I. 394-403.
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marty s Bajza e valódi érdemeiről, s a pálmát egyoldalúan a francia romantika kultusza ellen
(a hegeli és a schlegeli filozófia, illetve dramaturgia alapjáról) fellépő, irányköltészet-ellenes,
a jellemzés, kompozíció, formatökély elveit, indokoltan ugyan, de helytelenül, a cselekményesség rovására hangsúlyozó Henszlmannak nyújtja.
Mai szemmel olvasva, ifj. Dumas, Augier s mások, a modernebb polgári dráma útját
egyengető drámaírók műveiről írott kritikái jórészt igazságtalannak tűnnek — holott csak
félig-meddig azok. Sainte-Beuve módján elismerően szól a francia dráma könnyed stílusá
ról, színpadszerűségéről, gyorsan pergő cselekményéről, s e téren utánzandóknak véli e mű
veket. Ügy látja azonban, hogy nem sok gondot fordítanak az egyénítésre s a jellemábrázolás
mélységére, a lelki fejlesztésre s indoklásra; olykor túlságosan regényszerűek, kompozíció
juk széteső a véletlenek halmozása következtében, nyelvük erőtlen s pongyola; céljuk gyak
ran csak a sírás vagy nevetés keltése, a puszta szórakoztatás; vígjátékaik jórészt sztereotip
szerelmi történetek, elménckedések csupán, csak helyzetkomikumra épülnek — s mindebben
Salamonnak nagyon isigaza van. A vitatható vagy igaztalanul elutasító érvek világnézetéből,
illetve merev esztétikai normáiból következnek. Számon kéri tőlük saját, eszményítés-fogalmát: ők a köznapi nyelvet meghagyják egyéneik ajkán, mindennapi eszméiket, gondolataikat
agyukban, érzelmeiket szívükben. Szerinte túlhajtják, nem szorítják gátak közé a szenvedé
lyeket (ami esetenként igaz, általánosságban azonban nem). Elítéli őket a külső motiváció,
a társadalmi körülményekkel való indoklás alkalmazásáért. Hibáztatja a társadalmi kérdé
sek bolygatását, a polgárosodó társadalom sebeinek feltárását; a társadalom erkölcsi fekélyeinek drámai ábrázolását. Éles szavakkal veti el a lélekelemzés finom titkaiban, és az érzelmek
drámaisítása terén járatosnak dicsért Dumas fils Gauthíer Margit (Kaméliás hölgy) c. dráma- '
ját, mert morál-fogalmával összeegyeztethetetlennek tartja, hogy „egy bukott nő az erény
polcára emelkedhessek". De legnagyobb vétküknek azt tartja, hogy nem ismerik a „mélyebb"
tragikumot: pl. az előbbi műben Margitot betegsége öli meg, nem szenvedélye; azaz nem is
mernek lélekben rejlő fátumot, nemezist, s az „isteni büntető jogot" a halandók kezébe ad
ják.44 Salamon mindig magyar szempontból nézi a francia drámát: abból az aspektusból, hogy
megfelel-e, s mit tud nyújtani az önkényuralmi korszak magyarságának? hogy az abban vísszateremtett élet s saját életünk között van e rokonság? S azért utasítja el, mert úgy érzi, hogy
romantikájánál s társadalmi problematikájánál fogva, nem szolgálhatja színművészetünk
magasabb, erkölcsi érdekkel megtoldott, a korban valóban elsődleges célját: a nemzeti ön
tudat ébresztését, illetve ébrentartását.
,A magyar dráma, színház, színészet
Korábbi drámáinkról vallott nézeteire egy-két kritikájából s elszórt megjegyzéseiből
csak következtethetünk. A Bánk bánt tartja legnagyobb nemzeti tragédiánknak, de kortársai
színműveit bírálva általában Shakespeare és sohasem Katona példájára hivatkozik. A kor
egyetlen élvonalbeli dramaturgja, aki nem ír érdemlegeset Katonáról. Gyulai is komoly, sok
értéket felmutató, de természetesen sikertelen erőfeszítéseket tesz arra, hogy saját elméle
tének művészi igazolását láttassa a Bánkban — Salamon tragikum- s motiváció-felfogását
azonban még látszólagosan sem bizonyíthatja Katona remeke. Egy sokatmondó megjegyzése,
mely szerint, a mű végén „Bánk . . . önmaga ellen támadt és lelkileg megtört ember", 45 tér
vissza Beöthynél koncepcióba ágyazva, s Péterfy néhány mondattal, könnyed eleganciával
zúzza szét ezt az elméletet, rámutatva a viszonyok szerepére Bánk tragikumában.
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S. F.: A. Dumas: Gauthier Margit. 1855. DD. I. 116—125.
S. F.: A Nemzeti Színház megnyitása 25-dik évnapjának örömünnepe, Pesten 1862ben, augusztus 22-ikén. DD. II. 276-277.
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Nemzeti drámánk másik, a Bánk bánhoz viszonyítva is értékes alkotásaként emlegeti
Teleki László A kegyenczét — Teleki tragikus halálakor szép emlékező cikket ír róla.46 Salamont
megragadja A kegyenczben nyilatkozó nagy drámai tehetség, a természetes erő s mélység, köz
vetlenség s határozottság, a valóban megdöbbentő lélekrajz s erőteljes, drámaian szaggatott
nyelvezet. Érdemének tartja, hogy olyankor jelent meg, amikor a költészetben szónoki da
gály s hazafias frázis uralkodott. Szóvá teszi viszont a jellemábrázolás hézagosságát, a lélek
tani abszurdumokat, a képzelet túlzásait, a cselekmény terjengősségét s ennek visszahatását
a szerkezetre. Teleki műve a pályakezdő államférfi nagy önvallomása, útkeresése, lázadása
a zsarnokság ellen, tárgya: mi az a határ, ameddig a zsarnokot szolgálni lehet — ^s csupán
eszköze a gúny s irónia. Salamon szerint viszont a dráma azt példázza, hogy „a zsarnokság
gal szemben a független lélek csak humorral és iróniával viselheti magát", sohasem lázadással.
Már Teleki kortársai s később Péterfy is rámutatnak, hogy A kegyenczben Teleki mély, tragikus
világnézete szertelen romantikájával párosul, s arra, hogy a tragikus szükségesség csak az író
romanticizmusában tükröződik, nem a hős cselekedeteiben—- Salamon ellenben saját moráls tragikumszemléletét igyekszik visszavetíteni Teleki művébe, egyenlőségi jelet téve Teleki
puritán erkölcsisége s önnön morálfogalma közé. Telekit eszerint a rossz, de nem a konkrét,
hanem valamiféle absztrakt, csak morális értelemben vett rossz gyűlölete jellemzi, s erre épül
tragédiája; másrészt a műben a bűn-bűnhődés teóriát, egyén s erkölcsi rend konfliktusát véli
megtestesülni.
A maga korának nemzeti tárgyú tragédia- s szomorújáték-íróiról — nem is jogtalanul —
szigorú ítéletet mond: a drámaíró Jókai, Szigligeti, Obernyik, Dobsa, Tóth Kálmán, a nem
zeti eszme bűvöletében, a fellegekben járnak, költőinek vélik a megfoghatatlant, jellemek
helyett cselekményt igyekeznek adni — azt is elég silányul. Az eseménytörténettel törődnek,
külsőségekkel, nagy lelkesítő jelenetek megkomponálásával. Salamon helyesen állapítja meg,
hogy nem a művészi hatás a céljuk, hanem a témával hatni, a nemzeti eszme meglovagolásával: ezért nem törekszenek igazi konfliktusra, a. hősök dialógusban oldják fel a történet ismert
eseményeit. A költő beszél — s nem a hősök. A művek egyike-másika, pl. Szigligeti: A világ
ura, Bélái Pál stb. nem érték nélküli, s játszik bizonyos szerepet a nemzeti öntudat ápolásá
ban is, de Salamon Aranyhoz hasonlóan jár el akkor, amikor hangoztatja, hogy a nemzeti
eszme hathatós ébrentartója s szolgálója csak színvonalas, művészi hatást keltő darab lehet.
A vígjáték helyzetét még sivárabbnak látja: Kövér Lajos, Kovács Pál s mások műveit való
ban hallatlan mesterkéltség, prózaiság, a jellemek, a képzelet s költőiség hiánya, ötlettelen
utánzás jellemzi; a mélyebb komikumot elmésségnek szánt bohóckodással akarják helyette
síteni. Salamon, nem táplálva illúziókat víg játékíróink tehetségéről, leszállítja a mércét: már
azt a művet is üdvözli, melyet élénkebb meseszövés, ügyesebb szerkezet jellemez. Szigligeti
A nőuralom c. vígjátékát pedig örömmel fogadja, mert már a valódi komikumra való törek
vést látja benne: Szigligeti az emberi hiú szenvedélyeket azzal bünteti, hogy nevetségessé
teszi.47 A szerzőket — helyesen — a párizsi, nagyvárosi társasélet utánzása helyett a hazai
témák, a vidéki falusi élet bemutatására biztatja, eredetiségre próbálja ösztönözni őket —
kevés sikkerrel.
Gyakorlati dramaturgiai tevékenysége főként a Nemzeti Színházhoz kapcsolódik. A kor
felelősségtől áthatott gondolkodói számára a színház különös fontossággal bírt: az egyetlen
intézmény, mely — úgy-ahogy — nyíltan ápolhatta a nemzeti hagyományainkat, a nemzeti
érzést s nyelvet. Kortársai közül Salamon foglalkozik legtöbbet s legbehatóbban a színház
problémáival, feladataival és súlyos fogyatékosságainak okaival. Hangoztatja, hogy a Nem
zeti Színház irodalmi intézményként alakult meg: fő feladata a drámai művészet emelése, a
magyar élőbeszéd ápolása. A dráma azonban mostoha gyermeke a színháznak: a népszerűbb
46
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S. F.: A kegyencz. 1861. DD. II. 162-174.
S. F.: Jelentés az 1862. évi Teleki-féle pályázat eredményéről. DD. II. 249—260.
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opera s a balett hódít tért — ami európai jelenség: a dráma funkcióját nyugaton a zenedráma
vállalja magára a korban, nálunk is Erkel, Mosonyi művei jobb szolgálatot tesznek a nemzeti
-eszmének, mint a történeti tárgyú drámáink — és ezek a színház műsoridejének nagyobb ré
szét foglalják le. Helyesen állapítja meg, hogy e jelenség alapvető oka drámánk elmaradott
sága, s ha a versenyben nem akar lemaradni, a drámai elemeket, nyelvet kell fejleszteni. Ne a
külsőségekkel igyekezzék hatni a magyar dráma: a kedély, a szenvedélyek, érzelmek hangját
szólaltassa meg, s a magyar valóságot (persze: a Salamon szerinti eszményit) tükrözze. Az élet
szerűbb drámai nyelv is akkor tölti be nemzeti feladatát, ha a drámaszerzők eredeti magyar
alakokat, szokásokat hoznak színre, s ezek jellemzésére, szenvedélyeik hű kifejezésére a ma
gyar élet nyelvének s a népnyelvnek egész gazdagságát felhasználják.
Színházkultúránk gyökeres reformját, európaizálását s modernizálását sürgeti. A szín
ház szabjon irányt a magyar drámairodalomnak s ne megfordítva. Szervezeti reformokat ja
vasol: nyugat-európai mintára nagy állami segélyt kell adni az intézménynek; a drámabíráló
bizottmányt pedig meg kell szüntetni, mert magukon a drámaírókon kívül olyan színészek is
tagjai voltak, akik csak az ízlésüknek, illetve játékstílusuknak megfelelő „jó szerepet" ke
resték a drámában; a választmányi igazgatás helyett egy teljhatalmú, szakértő, dramaturgiá
ban is jártas igazgatót kell megbízni a színház vezetésével; az igazgató döntsön az egyes mű
fajok gondozásával megbízott helyetteseinek meghallgatásával a bemutatandó darabokról, s
az íróval közösen válasszák ki a színészeket. A Nemzetinek nem volt állandó rendezője sem:
minden darabot más rendezett, gyakran maga a főszereplő. A londoni Princess Színház nagy
hírű rendezőjének, Charles Keannek példájára hivatkozva hangoztatja, hogy a Nemzeti Szín
házhoz egy állandó rendezőt kell szerződtetni.48 Szeretné a pályázatok jelentőségét is emelni,
s a pályaművekről tartalmas, elvi kritikákat követel. Az elméletet kell fejleszteni: ez gondolko
dásra, öntudatos cselekvésre nevel és termékenyítőleg hat a gyakorlatra.
A korszerű színház megteremtésének igen fontos feltételeként jelöli meg színészetünk,
a színészi játék átalakulását, fejlesztését. Színészi konzervatórium felállítását is javasolja,
és 1864-ben létre is jön a „Színészi képezde". Minden kritikájában az egész előadást: mű s szí
nészi megjelenítés egységét elemzi. Salamon a kortársi dramaturgok közül a legtöbb gondot
fordít a színészi munka bírálatára: megszívlelendő tanácsokat ad a színészeknek, különösen a
fiataloknak; jelzi, hogy egy-egy színész milyen szerepkörben a legotthonosabb. Ha pusztán
az azóta fogalommá vált neveket nézzük: Egressy, Jókainé Laborfalvi Róza, Prielle Kornélia,
Komlóssy Ida, Bulyovszkyné Szilágyi Lilla, Hollósy Kornélia, Fáncsy Ilka, Szigeti, Szerda
helyi s így tovább, kissé furcsának tűnik, hogy Salamon elégedetlen a Nemzeti szinészgárdájával. Ha azonban játékstílusukra gondolunk, jobbára megértjük Salamon elégedetlenségét.
Színészeinknél a 40-es években kialakult retorikus játékmodor uralkodik: szinte készülnek
egy-egy hálás nagy'jelenetre, s ebben valóban kiemelkedőt produkálnak, de ennek az egész
előadás vallja kárát: darabos lesz, a mű mondanivalója nem jut érvényre. Salamon „naturalis
táknak" nevezi őket, mert csak a tehetségükben bíznak, az önművelést nem sokba veszik.
Jól látja, hogy a klasszikusok, s főleg Shakespeare hazai népszerűtlensége azzal is magyaráz
ható, hogy a színészi játék nem tud felnőni Shakespearehez. Éppen ezért: amikor nagy kül
földi művészek vendégszerepelnek Pesten, Salamon cikkek sorában elemzi játékukat, mintegy
példaként hazai színészeink számára. Ristori, Ira Aldridge, Levassor, Teisseire egy-egy nagy
alakításában mutat rá arra, hogy a művész nem térhet el felfogásban a költőtől, hinnie kell,
amit játszik, a műből kell merítenie inspirációt. Az új kor új játékstílust követel: deklamációk
helyett az indulatok, érzelmek természetes, lélekből jövő rajzát, a teljes érzelmi-pszichikai át
élést; nem elég meghatni a nézőt, hanem gondolkodásra kell késztetni. Nagy jelenetek helyett
a mű egészére, az író gondolatainak s eszméjének újjáteremtésére kell fordítani a gondot.
Aldridge-ről írva teremtő képzeletét bámulja: Othello-alakítását hosszasan méltatja, figyelme
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szép testtartására, hangszínére, dikciójára, mimikamüvészetére is kiterjed.*9 Ristoriról még
nagyobb elragadtatással ír: „szerepléseiben a drámai művészet üli diadalát." 50 Az intellek
tuális-gondolati művészt, a bensőségest ünnepli benne, aki részint természet adta képességből,
részint önművelésből kifolyólag, a költő célzatának legmélyebb titkaiba hatol — s méltó tanul
mánya a színészeknek, szereplése több, mint egy dramaturgiai felolvasás. Dramaturgiai iro
dalmunk legjobb írásai közé tartoznak ezek az ihletett, a segítés szándékától s felelősségétől
áthatott elemzések.
*
Nem volt szenvedélyes kritikus, mint a bátrabb, ítélkezőbb Gyulai, inkább szenvtelen,
majdhogy nem hideg. Olykor egészséges, derült humor villan fel írásaiban, többnyire azon
ban már-már visszatetsző a „tárgyilagossága". Ellenfeleit nem követte a személyeskedések
terére, tévedéseit készséggel belátta, ha meggyőzték. írásai eszmecsere jellegűek, elvi kér
dések hosszas boncolgatásai. Kritikai modora nem mindig rokonszenves, egyszer-másszor
maga is kételkedett szerencsés voltában: „Hibám az lehet, hogy — őszinte kritikákat írtam.
Ez elütött a divattól, — s hiában mondom el minden alkalommal, hiában fordítok mindent
arra, hogy eljárásomban is kimutassam, hogy elvek és nem szenvedélyek szolgáltak cikkeim alap
jául; — dühösséget fognak rám, melyet, tán szerencsétlenség, hogy sohasem tudok érezni s
így a polémia uralkodó hangját nem találom el." 51
Ami az elveket illeti, láthattuk: a klasszikus drámákból leszűrt, vagy teoretikusoktól
átvett dramaturgiai ketegóriák csak a keretet adják: az eszmeiség, mely kitölti ezeket, Sala
mon nemesi-polgári osztálytudatának s az 50-es évek (Salamon elméletében végletessé vált)
nemzeti s morális hangoltságának közös eredménye. Elvei nem lehettek virágzó drámakölté
szet ösztönzői. Ez az eszmeiség nem vállalkozhatott a magyar dramaturgia legjobb hagyomá
nyainak áthasonítására sem: míg Gyulai fel tudta használni a népiesség s a romantika ered
ményeit, Salamon erre nem volt képes, a reformkori dráma s dramaturgia nem ösztönözhette.
Dramaturgiája, eszmeiség tekintetében, egyoldalúbb a Gyulaiénál: főként tragikum-elméle
tük különbözőségein mérhetjük le ezt az eltérést. A morális-pszichológiai körön belül viszont
Salamon kritikái gyakran többet mondanak, mint Gyulaiéi: elemzései mélyebbek, a központi
elvi kérdésekre irányulnak.
A korban jelentős elsősorban ez a dramaturgia: bizonyos értékóvö szerepet játszik s
ott ad maradandót, ahol nem a drámaelmélet sarkalatos elvi problémáit (tragikum, komikum,
motiváció), hanem a gyakorlatiakat: korszerű színészi játék, színészet stb. fejtegeti. S mint
az elődeitől elhanyagolt, a meghatározó társadalmi tényezőktől megfosztott valóság bemuta
tására részben mégiscsak alkalmas lélekábrázolás, egyénítés, jellemzés, igényesebb drámai
stíl és nyelv szigorú követelője, az 50-es években, a dráma területén ugyanazt a harcot vívta,
amit Gyulai. De morális kötöttségek szülte egyoldalúsága s merevsége gátolta már egy más
jellegű, engedékenyebb korban, a 60-as évek közepétől kezdve további színikritikusi műkö
dését — míg Gyulai rugalmasabb drámaelmélete egyidőre diadalmaskodott, iskolát teremtve.
Salamon dramaturgiája zsákutca — Gyulaié járható út: széles térből nyíló, lassan szűkülő
de számtalan folyóson át ismét a szabadba torkolló.
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LA DRAMATURGIE DE FRANQOIS SALAMON
Francois Salamon (1825—1892) était l'illustre historiographe de l'époque de la Monarchie
Austro—hongroise; antérieurement, entre 1855—1865 il était critique et lecteur au théatre.
L'auteur analyse dans cetté étude les idées littéraires et critiques de Francois Salamon.
II démontre que Salamon était le représentant des idées politiques et idéologiques modérées
mérne par rapport au grand courant du libéralisme de la noblesse. Son esthétique s'inspire
de la conception moralisante-idéalisante qui se manifeste dans ses opinions plus précocement
que dans les écrits de Zsigmond Kemény ou de Pál Gyulai. Ce phénoméne esthétique apparaít
aussi dans les problémes principaux de sa dramaturgié: dans sa théorie sur l'élément tragique
et de motivation.
Dans la seconde partié, l'auteur résume les opinions de Salamon sur le drame classique,
sur le drame occidental, ensuite sur I'histoire du drame hongrois et sur les drames de son époque.
II expose dans son étude les Iuttes que Salamon mena pour moderniser et relever au niveau
européen le drame hongrois et la culture du théatre hongrois. II caractérise ensuite sommairement la personnalité de Salamon comme critique de théatre et I'importance des activités
comme lecteur de théatre.
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