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D U G O N I C S  T Á R H Á Z I J A .

(Iskolai vígjáték u múlt századból.)

E vígjáték, melyet én bocsátok először e füzetben világ elé, 
Dugonics egyik legkorábbi m unkája, s kiadatlan zsengéi közt, úgy 
tartom , a legméltóbb a figyelemre. J 770-ben írta , midőn a Kegyes 
Rend váczi gym nasium ában taníto tt, oly időben tehát, midőn még 
Trója veszedelme a fiókot nyom ta, az Argonautikon meg csak 
készülőben volt. Váczott és Medgyesen, előbb gram m atika és 
syntaxis, utóbb rhetorika és poesis tanára, Dugonics meglehetősen 
foglalkozott az ó-classikus irodalommal, de ez érdeklődés csak 
felszínes volt és mélyebb tanulm ányra sohasem szolgált ösztönül. 
1766-ban P lautus Menaechmusait, «m agyarra fordítva s mocskai
ból kitisztítva,# előadatja növendékeivel ;*) ugyanezen s a követ
kező évben lefordítja Sallustius Calilináját, Phaedrus Meséinek 
első könyvét, Curtiusból egy néhány beszédet s Neposból Epami- 
nondas életrajzát. Mindez, továbbá egy cicerói beszédből meg 
H oratius Költészettanából fordított töredék, noha megannyi a 
Dugonics-féle «csombókos magyarság* jellemző példája, összevéve 
is csekély irodalmi érdeket bír tám asztani. Nyilván való, hogy 
Dugonics ekkor még inkább «tanítványai hasznára* dolgozott, 
sem m int m agasra vívó ambitióval, irodalmi czélból.

A plautusi nyers komikum mégis, úgy látszik, mélyebb 
hatást tőn a vastag vonásokat és rikító színeket kedvelő Dugo
nicsra. A Menaechmusokkal egy azon évben lefordítja Amphitruót 
i s ; 2) 1807-ben pedig, m ielőtt egyetemi tanszékétől nyugalomba

*) Dugonics már 1762-ben írt magyar nyelven egy vígjátékot, melyet 
szülővárosában, ugyancsak növendékei adtak elő. E darabjának azonban 
czímét sem hagyta ránk, és csak annyit tudunk róla, a mennyit íme, ön
életrajzában megjegyez: tPro anno . .  . 1762 mansi Szegedini in mea patria, 
et docui maiorem parvam cum principiis. Comoediam eo anno Hungáriáé 
produxi, quae rés, quoniam non adhuc usurpata Szegedini et circum vicinia, 
copiosissimos auditores excivit, parentibus incredibile solatium attulit.* 
Analecta Andreae Dugonics. (Nemz. muz.* kézir.)

a) Hoc anno Am pliitruonem  Plauti in hungaricum verti, et Vaciensi 
suffraganeo Carolo de Szalbek. . .  dedicatam produxi.• U. o. — Nem-e tévedés 
forog itt fenn? minthogy a M enaechmusolról e helyütt egy szóval sincs 
említés.
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vonúl, a Menaechmusokat, teljesen átdolgozva, a censura elé te r
jeszti. De bár az engedély nem késett sokáig, a darab, Sallustius 
Catilinájával együtt, sohasem látott világot. Jóval előbb, még 
1789-ben, átdolgozás alá vetette Tárházit is, melyet ím ’ közrebo
csátunk, s melynek főszemélye a plautusi miles gloriosussal, bár 
nem közvetlen, de azért félreism erhetlenül rokon.

Tárházit, akkor még Gyöngyösi néven, váczi gvmnasiumí 
tanulók játszották első s, a mennyire tudom ásunk terjed, utolsó 
ízben i«, 1770-ben, Migazzi bécsi érsek és váczi püspöki hely tartó  
színe előtt.1) H a Dugonics maga nem m ondaná is, gondolhatjuk, 
hogy, valam int komoly színmüvei, ez is közvetlenül ném et forrás
ból ered. A forrás egy Holberg-féle vígjáték, Tyboe Jakab ném et 
átdolgozása, mely Detharding altonai tanártól való, és Bramarbas 
névvel jelent meg Gottsched ismeretes Játéfazinében.2) A darab 
hőse, Bram arbas, a Thraso és Pyrgopolinices családjából sza k ad t; 
harsánykodó szájas katona, ostoba és hiú, ki az t hiszi meg van 
áldva az ég minden ja á v a l ,  s hogy szemének egy haragos 
villanata elég hogy akárkit porba sújtson. De a veszély perczében 
minden bátorsága oda vész; a kivont kard látása is elrémíti, s 
m ihelyt az ellenség megjelenik, ütközés helyt egyezségre száll. A 
harcz oka mi más m int a m indenható szerelem, mely a  gyávák 
szivébe is harczi kedvet önt. A szép Leonora kezét hárm an 
ahítják: B ram arbas kapitány, kiről ím ’ szólottunk m ár; m agister 
Stiefeliu8, egy iskolabüzü pedáns, ki syllogismusokban udvarol s 
a kofákat is Plátón nyelvén szólítja meg, s egy L iebm ann nevű 
«jeune homme de fatnille,» kit Leonora is szeret. De Liebinannak 
minden vagyona csupán egy reménybeli örökség elaggott s bete
ges nagybátyjától, ki, a nagybátyák szokása szerint, csak a darab 
végén lesz szives az árnyékvilágot ide hagyni. A kapitány s a 
m agister ellenben jómódúak, s Leonora anyja, özvegy H artm anné,

l) «Anno 1770 Vacium veni docuique ibi í-lietoricam et poésini, et- 
Cardinale Migazzi . . . praesente eomoediam cum meis produxi versam ex 
Gottschedo, quara iste Bramcvrbam nominat.* U. o.

*) J. C. Gottsched, D ic Deutsche Schaubühne, nach den Regein dér 
altén Griechen und Römer eingerichtet. Dritter Theil. Neue verbesserte 
Auflage. Leipzig, 1746. — Bramarbas, oder dér groszsprecherische Officier. 
Ein Lustspiel in ftinf Aufzügen. Aus dem Danisclien des Hm Prof. H ol- 
berg'B übersetzt von Hm M. G. Aug. D ethardingl, Professom in A lton a. —  
Az első kiadás 1741—5-ig jelent meg ugyanott.
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arra  szorítja leányát hogy e kettő közül válaszszon m entül előbb, 
m ert Liebm ann, kinek még ki tudja meddig kell várni az örök
ségre, pusztán érdemeivel nem segíthet szorult helyzetükön.

H artm annéval azon hú rt penget K atalin, a haszonleső és 
furfangos szobalyány; ő is a gazdag kérők pártjára  szegül, kik jól 
megfizetik szolgálatait, s különösen a kapitányhoz m utatja haj
landóságát. Bizalm asan értésére adja, hogy Leonora szívesen lát 
tőle egy csinos üdvözlő verset, neve napján. B ram arbas, ki 
szintoly jára tlan  az írás-olvasásban m int a hogy nem kenyere a  
kardforgatás sem, poéta-keresni ú tnak  indítja Péter nevű inasát, 
a ki nem rég hogy hozzá elszegődött. Pétert azonban tőrbe csalja 
egy Schlaukopf nevű ingyenélő, afféle typikus parasita, minő Arto- 
trogus vagy Gnathon, ki a gazdagok hiúságának tömjénez, hogy 
asztaluknál kedve szerint töltözhessék. Ez a Schlaukopf, színleg, 
jó  barátja mind a kapitánynak mind a m agisternek ; ezt tudomá
nyáért, am azt vitézségéért, szemben, dicscsel tetézi, de hátuk 
mögött gúnyolja, gyalázza őket, s egynek a terveit elárulja a másik 
előtt. Valósággal Liebm annak a híve, s fondor elmével cselt sző, 
hogy B ram arbast és Stiefeliust eláztassa H artm annéknál s hogy 
helyettök Liebm ann férkezzék H artm anné meg K atalin  kegyébe. 
Péter inastól könnyű szerrel kitudja mi jára tban  van, s míg az a 
kocsmában időz, kieszeli, hogy majd ajánl ő a kapitány inasának 
poétát, a ki oly ocsmány verset ír számára, mely B ram arbas becsü
letét a lyányos háznál tönkre teszi. Nyomban tudatja  szándékát 
m agister Stiefeliussal, m ert épen őt akarja megnyerni poétának. A 
m agister azonban megeskütt volt, hogy soha sem tesz olyat, a m it 
Cicero nem te tt ;  hanem épen k ap ó ra jö n  barátja, Grossmann, ki 
a poéta szerepét szíves-örömest ellvállalja. Péter, a kocsmából 
jövet, egy tétova hadonázó s gondolatokba m erült férfiúra akad, 
kiről föl sem teszi, hogy más volna m int poéta vagy bolond. 
Grossmaunak sikerül is névnapi üdvözlő vers gyanánt Péterre 
kötni egy pár deákul irt m ondatot, melyekben H artm annét, Leo
nórát és K atalint a legaljasabb megnevezésekkel illeti.

ím e, az első csomó, melylyel az intrika bogozása megindul. 
Schlaukopf im m ár Stiefelius alá ássa a vermet, hogy őt is teljesen 
ártalm atlanná tegye. A kapitány, még a névnapi vers átadása 
előtt, látogatást tesz H artm annéknál s ott éri a m agistert is. A két 
versenytárs összetűz, mire H artm anné s leánya távoznak, Katalin 
meg mindenik kérőt külön fogja s elhiteti vele, hogy Leonora
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bizonnyal az övé lesz 8 hogy ö mindenkép azon törekszik hogy a 
lyány szivében az iránta való* hajlam  gyökeret verjen. Stiefelius 
nyugodtan haza megy s Katalinnak megígéri, hogy jó szolgálatai
ért, még az nap, egy erszény pénzt küld számára, ajándokúl.

A m agister Ígérete csakham ar tudom ására ju t Schlaukopf- 
nak, s ez rábeszéli B ram arbast, töltessen meg egy kétszer akkora 
erszényt m int a m agisteré, holmi patkószeggel, rossz pénzzel és 
üvegdarabokkal, s indítsa vele útnak Péter inast Katalinhoz. 
Ő aztán betanítja Pétert, hogy ittasságot színleljen s ha majd a 
m agister szolgája a csapszékbe csalja, holt részegül, oda se 
nézzen neki, ha erszényét kicserélik. Más részről, Schlaukopf a 
m agistert fonja körül, úgy hogy ez szentül meg van győződve 
hogy B ram arbas kiköszörüli a vers által ü tö tt csorbát, ha valami
kép most tőrbe nem ejtik. Ily módon tehát Stiefelius is könnyen 
lépre megy, és Schlaukopf a magister szolgáját Jánost szintén 
betanítja szerepére. Csakugyan, minden úgy történik a mint 
Schlaukopf kigondolta, s K atalin az erszény, Leonora pedig a 
névnapi üdvözlő m iatt, haragra gyúl a kapitány s a m agister 
ellen. K atalin legott boszút forral, s midőn előbb Bram arbas, 
utóbb Stiefelius H artm annék háza előtt megjelennek, egyiket a 
másik után az ablakból leönti.

E  csúfos pironságra, nagy harczi riadás. A két hős fegyverre 
zúdul, m ert Schlaukopf elhiteti egy részt a kapitánynyal, hogy 
a névnapi vers a m agister müve, más részt Stiefeliussal, hogy az 
erszénycserét a kapitány koholta s oly ügyesen veté meg a hálót, 
hogy ő maga is benne akadt. B ram arbas egy pár katonával, S tie
felius egy diák-csapat élén, vitézül kiállnak a s ík ra ; ám m ihelyt 
észreveszik egymást, lelohad bennök a gyilkos indulat, és a harczi 
kedv ottan elpárolog. Bram arbas, ki Nagy Sándor példájára 
hátulról vezényli a hadat, nem fél ugyan, de érzékeny szive meg
esik a fiatalokon, s egyátalán, ha elkerülheti, nem  szívesen ont 
keresztyén vért. Schlaukopfot tehát arra  kéri, hogy m inden áron 
békét szerezzen. Ez nem  is já r nehézséggel, m ert Stiefeliusnak 
ép ekkor ju t eszébe hogy fegyvert hordani «est contra leges 
academicas.* Schlaukopf, a m int a diák-csapat felé ta rt, a magis
te r szolgájával találkozik, ki vele egy járatban van. Miután a két 
vezér összebékül, Schlaukopf feltüzeli őket, torolják meg egyesült 
erővel a csúfságot, a melyet H artm annék részéről oly m éltatlanul 
vallottak. Erre a m agister s a kapitány csakugyan elvégezik, hogy
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a H artm ann-házat, m ihelyt az alkonyat beáll, megtámadják. 
Schlaukopf e közben összekerül Liebm annal s m egm utatja neki, 
hogy itt az alkalom, hogy Leonora kezét könnyű szerrel meghó
dítsa. Elég ha egy szál karddal a Hartm ann-házból kitör s az 
ostromlókat elkergeti. A katonák be vannak tan ítva hogy a leg
csekélyebb ellenállásra h á ta t fordítsanak, m ert B ram arbas gúny 
és nevetség tárgya a tisztek előtt, kik, mulatság okáért, szívesen 
rendelkezésére bocsátják néhány emberöket.

Még egyszer s utoljára előttünk a derék Bram arbas, csapatja 
élén, kezében nagy öklelő dárda, oldalán Stiefelius, Schlaukopf és 
Péter. A kapitány buzdító beszédet ta rt katonáihoz, s dárdát 
szegezve a ház kapujának rohan. Belülről a nők jajkiáltása hali- 
szik, s Bram arbas, a diadal érzetében, felkiált, hogy itt nincs 
menekvés, adják meg magokat életre*halálra. De íme, a végzetes 
p illa n a t: a kapu kitárul, s Liebm ann a küszöbön megjelenik. Egy 
pisztolylövésre a katonák hanyatt esnek, s a bősz ellenség a  
halálra ijedt kapitánynak tart, hogy irgalm atlanul felkonczolja. 
Schlaukopf hiába könyörög, kímélje a nagy hős életét, ki annyi 
csatában diadalt a r a to t t ; Liebm ann nem könyörül, s B ram arbas, 
a haláltól rettegve, futásnak ered. H artm anné pedig, hálából a 
szabadító iránt, L iebm annak adja Leonora kezét, s hogy teljes 
legyen az öröm, az udvarias nagybátya nem késik tovább ide
hagyni a múlandóság birodalm át.

A meglehetős durva szövetű intrika tárgya, elütni egy leányt 
a harsánykodó száj hős meg az öntelt pedáns kezéről; ez a tett, a  
mely felé a dráma cselekvénye halad, tehát alapjában úgy a plau- 
tusi Milcs ylor tónussal m int Terentius Her éltjével megegyezik* 
Csakhogy a miles jellemében, ki azt hiszi oly szép is, nemcsak 
vitéz, m int Achill, a m agabízott hiúság, vegyülve durva érzéki
séggel, a fő ideg, mely az intrikát mozgásba veti. B ram arbas 
sokkal decensebb alak; buja vágy nem ingerli őt és aljas 
gyönyörre nem vadász. 0  pár excellence katona, ki akkor van ele
mében, ha csatáiról beszól, de szellemére ép oly sokat ta rt m int 
vitézi voltára, s ép úgy fitogatja ism ereteit m int testi ügyességét. 
Hanem ő a legostobább miles valamennyi k ö z t; gyávaságban a 
Thraso superlativusa, ki szintén hátulról intézi Tliais házának 
ostromát, s lármásabb és lienczegőbb, bár nem oly «merész 
beszédű# m int Hári Jánosunk.

A «sot ignorant» m ellett a «sot savant.* Stiefelius a tudósok
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közt ugyanoly szerepet játszik m int B ram arbas a tisztek kö zö tt: 
korlátolt eszű és tudom ányát hánytorgató pedáns, ki a szörnyű 
ignorantián kesereg, hogy van akadémikus a ki nem tudja hány
szor 8 mily alakban adták ki Cicerót, sőt meg nem tudja válasz
tan i a tóga praetextát a laticlaviától. Ez a vonás a  philosoph 
Pancratiust ju tta tja  eszünkbe, ki a világ romlottságáról panaszko
dik midőn M arphurius az alakot az idommal összevéti. Pancratius 
komikumából ju to tt a poétázó Grossm annak is ; ez szintoly 
sokféle nyelven csinálna verset m int a mily sokféle nyelven 
beszélne amaz. A többi személylyel röviden elbánhatunk. Lieb
m ann, a kissé fagyos szerető, sablonszerű a la k ; de Leonora üde 
naivsága igazán szivünkhöz szól. A mellékszemélyek közül Péter 
a legsikerültebb, ki együgyű paraszt eszével belátja és ki tudja 
zsákmányolni urának ostobaságát. Es, lest nőt least, a cselszövő 
Schlaukopf! 0  a cselvígjátékbeli intrikus, a souverain indító és 
mozgató erő; a többi az anyag, melyet lebír és kormányoz czélja 
szerint. Egy maga köti meg oldja az intrikát, s noha csúful 
rászedte őket, mind a kapitány mind a m agister végig azt hiszi, jó 
barátja. Egyesül benne Artotrogus meg Palaestrio, a stereotyp 
parasita, ki «fülét kénytelen megtölteni, hogy álla föl ne kopjék,# 
s az éles eszű rabszolga, ki volt urához híven ragaszkodik s k a r
jaiba viszi kedvesét, kit mostani gazdája a miles elrabolt. Kár, hogy 
a Schlaukopf ragaszkodása Liebm annhoz épen nincs motiválva, 
m int a hogy Pleusideshez a Paleestrióé, 8 az egész alakon, ily 
formán, a conventio fakó szine ömlik el, nem az élet eleven 
pírja, üde zománcza, mely csaknem mind a többinek arczán 
mosolyog.

A Holberg-féle darab cselekvénye, a m ennyiben legkivált 
Tyboe-Bramarbas körül forog s a mennyiben a szájhős kigúnyo
lását és megejtését tárgyazza, kétség kivül plautusi forrásra vall. 
Egy pár motívumát, m int említők, Terentius HcréUjének köszön
het, s néhányat Moliére Kénytelen Házasságának. De az erjéxz 
compositio, a hárm as verseny egy leányért, a katonának szembe
állítása egy tudóssal, s az ellentét az egyszerű és keresetlen 
modorú nemes hölgy meg a komorna között, ki úrnőjét kaczér- 
kodni tan ítja : mind ez a Párisi séták (Les Promenades de Paris) 
czímü nyom orult vígjáték- vagy inkább vázlatban leli ferm entu- 
mát, melyet a Hótel de Bourgogne olasz színészei 1095-ben já t 
szottak először s mely a Gherardi-féle Olasz Szhímiitárban
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foglaltatik.1) E  gyűjtemény a dán költőnek szinte állandó szer
táráu l szolgált; rendelkezett vele m int sajátjával, de a m it a másé
ból elvett, a magáévá tette minden ízében, — igaz tulajdonává, 
melyet ő tőle senki se b írna elvitatni. A Párisi sétákból vette az 
expositiót, a poétakeresés m otívumát, egy éles persiflaget az új 
nemesség ellen,2) s a mi fő, innen a hárm as verseny eszméjét, 
melyet az intrika fejlesztésére oly productiv módon fel tudott 
használni. A franczia darabban a kigúnyolt m iles-typusnak 
nyom a sincs, sőt Elisenek három szeretője közül ép Leandre, a 
dragonyos kapitány diadalmaskodik, és Calmar a törvény embere 
(hom m e de robe) játszsza a rászedett pedáns szerepét. Octave a 
nemes ifjú (jeune homme de famille) meglehetősen a Holberg-féle 
Leonard-, illetve L iebm annra üt, Colombine meg, Elise komor- 
nája, Pernillere, illetve Katalinra.

Tyboe Jakab, mely a Holberg-féle darabok közt, a keletkezés

x» Le Theatre Italien de Gherardi ou le Becueil General de toutes 
les comédies et scénes fran(;oises jotiées pár les Comódiens Italiens du Roy. 
Cinquiéme Edition, divisée en six tomes. Amsterdam, 1721. — Tome VI., 
p. 3. Les Promenade8 de Paris. Comédie en trois actes, mise au theatre 
por Monsieur Mongin, et représentée pour la premiere fois pár les Comé- 
diens Italiens du Roy dans leur Hótel de Bourgogne, le sixiéme jour de 
juin 1695.

2) V. ö. Tyboe Jakab I. fv. 4-ik jel. (Holbergs Ausgewahlte Komö- 
dien. Aus dem Danischen von Bobért P ru tz. Lepzig. Bibliogr. Instituí. 
Zweiter B. III. Th p. 10.) — Hogy az összehasonlítást megkönnyítsük, ide 
iktatjuk a P árisi sétákból az illető részletet (T. VI. p. 17.):
A r le q u in ......................

Noblesse en ce pays se tire de la bourse.

Cela te semble-t-il étrange ?
Pierrot aura pourtant, tout comme le voilu,
Des lettres de noblesse avec lettres de change.
Ainsi tu peux porter arme, et quoique manant,
Tu pourras á tón gré suivro l'arriére-ban.

P ierrot. Allons donc; aussi bien ces arríére-banistes
Des morts et des blessés n’emplissent point les listes.

Mais comment m’appellera-t-on ?
(’ar Pierrot, ce nom-lá n’est point fait pour la gnerre. 

Arlequin. Hé, tous les jours on change et d'habit et de nőm: 
P ierrot s'appellera le marquis de la Pierrc,
Et Perrette ta femme aussi sera marquise.
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sorrendje szerint, tizenegyedik, Kopenbágában 17i4 tavaszán 
került színre e lő szö r; de csak a század vége felé, jeles színészek 
alakítása tud ta  részére a dán közönség tetszését m eghódítani. 
Bramarbas néven *) sokáig kedvelt repertoire-darab volt a ném et 
színpadon is, hol a vígjáték a dán költőt uralja teljes harmincz 
éven át, 1740 tői a 70-es évek elejéig. Mind a mellett, hazánkban, 
úgy látszik, Holberget nem igen ism erték ; Szerdahelyi legalább, 
dram aturgiai müvében, igaz hogy «korának Plautusa* névvel, de 
csak mellesleg említi föl.2) Hogy Bramarbas mi módon ragadta 
meg Dugonics figyelmét, arról nem szólhatunk; reá nézt a darab 
bizonnyal annál érdekesebb volt, m ert a henczegő katona typusát 
a Miles gloriosusból ism erhette már. Gyöngyösit, — ily czíme van 
az első átdolgozásnak, — 1770 april 8-án fejezte be, s valószínű 
hogy a darab nem  került színre előbb csak év zártakor, az ünnepi 
köz vizsgálat idején.8) A Gyöngyösi név azonban, vagy a későbbi 
átdolgozás czím e: Tárházi, a Holberg-Detharding-féle darab 
czímével nem vág össze. H a eszünkbe veszszük, hogy Dugonics, 
szintúgy m int az ókori vígjátékirók s m int Holberg és Detharding, 
a vígjáték személyeit átalában jelentő névvel ruházza föl, kitetszik 
mindjárt hogy Bram arbas képét, ugy az első m int a  második 
átdolgozásban, Ágyúsi viseli; Stiefeliusnak, szintén mind a két 
helyütt, Deáki, Liebm annak Polgári, Schlaukopfnak pedig 
Sehonnai vagy Sohonnai felel meg, s Péter ina9 m agyar párja Peti.

*) A Bram arbas nevet Gottsched a Philander von dér Linde Beszél
getéseiben (Unterredungen von dér Poesie) találta, hol egy költemény, mely 
efféle szájhős-jellemet rajzol, a következő sorokkal kezdődik:

Bram arbas, Cyperns Herr und Kaiser,
Dern hunderttausend Lorberreiser 

Zugleich um seine Scheitel m im ;
Dér durch die Thiiren, auf den Knien 
Voll Majestat pflegt einzuzieh'n,

Wie insgemein die Riesen thun.
(Deutsche Schaubúhne, 111. Theil, p. XVI—XVII.)

*) Georg. Aloys. Szerdahelyi Porain Drámática  ad Aestheticam con- 
formata. Buda, 1784. p. 183.

8) A piarista intézetekben nem tudjuk, meg volt-e állapítva a színi 
előadások száma és ideje; a jezsuita collegiumban évenkiut rendesen két-1 
szer volt színi előadás : a farsangi szünidő alatt, meg az év végén, a jutal
mak kiosztásakor. (Ernest B oysse, Lr ThnHre des Jésuifr/t. Paris, 18SO 
p. 28.)
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Egy személy, a Hadnagy, ki az ostrom előtt félrevonúl, hogy B ra
m arbas felsülésében gyönyörködjék,1) hiányzik a Tárházi nevű 
átdolgozásból, a Csapiáros pedig ebben németté változik és 
Trummel nevet ölt. Egyátalán nincs m agyar párja egy Miska 
(Michel) nevű szolgának, ki legvégül a Liebmann nagybátyja halá
lát jelenti. Három személylyel mindenik átdolgozásban más néven 
találkozunk. Az elsőben János a m agister inasa Jankóval, Kristóf 
a kapitány kom ornyikja ugyancsak Kristóffal, Grossmann pedig 
Nagygyal azon személy, míg a másodikban ugyanők Téntai, 
Pisztoli és Versei néven szerepelnek.

Nő személyt — azt nem találunk itt egyet is a három  közül. 
Nem m intha a nő az iskolai drámából ez idétt is számkivetve 
volna, — hisz már a Jézus-Rend atyái, kik a játékszínt iskoláik
ban a fejlődésnek oly magas fokára emelték, sokat enyhítettek a 
Eatio Studiorum  merev szigorán.2) E ltértek az írott szabálytól, 
egy magasabb rendű 'szabályt tartva  szem elő tt: hozzásimulni 
m inden korhoz, m inden nem zet szokásaihoz és m inden társa
dalom szükségeihez. Nálok a játékszín több m int hiú m ulatság : 
komoly tényező az iskola szervezetében, s egyúttal jelentős része 
a tanításnak, mely testet-elm ét egyaránt érdekelt. Irodalm i és 
erkölcsi iskola, de a finom és választékos modor, a bátor és 
könnyed fellépés, az ildom és politesse iskolája mindenek fölött, 
mely a nemes ifjút a köz pályára s az udvari életre előkészité. 
Csakugyan, a hol oly fényes volt a társaság, oly delicat ízlésű az 
udvar s oly virágzó a művészet m int Francziaországban a XVII-ik 
század közepén, ott az ifjúság nevelése, ott az iskolai színpad 
hogy’ is m aradhatott volna azon a niveaun? melyre a Eatio S tu 
diorum fél századdal előbb helyezte volt. A jezsuiták nem szegül
tek az áram lat ellen, s lassankint módosult a régi szabály, mely a  
profán tárgyakat, a nem zeti nyelvet s a nő Bzemélyt az iskolai 
színpadról kiküszöbölte. Még a tragédiában is, igaz, hogy igen 
ritkán, felhangzik a nem zeti nyelv, de annál gyakrabban az úgy
nevezett interm édekben, hol néha magok a tragédia személyei

l) Bramarba* V. IV., 10. jel.
2> Tragoe<liarum et comoediarnm, qttas nonuiai latinos ac raríssimas 

esse oportet, argumentum sacrum sit ac pitim ; neque qnidquam actibus 
interponatur quod non latinnm sit et decorttm; ne<c persona ulla muliebris 
vei habitus i»troducatur.» Idézve Boy**c említett munkájában, p. 18.

Philolospal KAxlfíny. VI. 8. U. 51
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énekes monologok* s dialogokkal fejezik ki érzelmeiket, melyekre 
válaszkép a kar éneke zendül. H azánkban is olykor magyarul 
vagy más hazai nyelven játszottak , főleg ha az volt a czél, hogy a 
nagy közönségre is kiszálljon a hatás, m int am a politikai 8 fele
kezeti irányú darabokkal, melyek az iskolai színpadon átalános 
divatúak a m últ század közepe tá jt.1) A Jézus-Rend iskoláiban 
ekkor legszívesebben Buda megvételét s Savoyai Jenő diadalait 
adták e lő ; e mellett az ókori, a  régibb m agyar és bibliai történe
lem is színre kerül, sőt valószinti, hogy a ballet sem hiányzik, 
noha nincs kétség, azt a királyi pompát, melyet a párisi Nagy 
Lajos*collegium (college Louis-le-Grand) a balletben kifejtett, 
mi nálunk el nem  érte soha.

H át a Kegyes Rend iskolái? Volt-e itt is Thaliának otthona? 
Minden esetre volt, habár jóval szerényebb m int a Jézus-Rend 
iskoláiban, melyek néhelyt külön színházzal b írtak  s e czélra 
külön alapítványokkal el voltak látva gazdagon. Vajon mily 
darabok, m ikor és mily czélzattal kerültek sz ín re ; vajon a játék
szín több volt-e m int nyelvgyakorló és nyelvmivelő eszköz, s 
vajon kik voltak az egyes kiválóbb d rám aírók : m inderről édes 
kevés az adatunk eddigelé. A szerzők közül csupán Sim áit ismer
jük valamennyire, de van ok azt hinnünk, hogy nálok a változa
tosság akár a színmüvek tárgyát, akár a feldolgozás meg előadás 
módját tekintve, sokkal nagyobb, m ert hisz a  Kegyes Rend egész 
alkotm ánya nem  oly szigorúan centralisált m int a Jézus-Rendé. 
A nyitrai házban, a jezsuiták módjára, mellőzik P lautust és Teren- 
tiust, s a tanulók, — ha ugyan meghihető a. forrás, — maguk 
szerezte (!) latin, és olyik ízben m agyar színmüveket játszanak.4) 
Dugonics ellenben ép P lautust adatja elő Váczott, noha «kitisz
títva mocskaiból#, s átdolgoz és eljátszat egy németbe ojtott dán 
komédiát, melynek főszemélye a plautusi miles modernebb m ása, 
egy pár motívumában meg terentiusi hatás nyilatkozik.

Gyöngyösi vagy Tárházi személysora, mondtuk, csupa férfi 
személyből áll, s a szerelmet, mely a Holberg-féle darabnak 
rugója, itt sokkal alacsonyabb szenvedély váltja fel, a  birtokhaj-

*) Mohuir A ladár, A közoktatás történeté Magyarországon a X  V I I I . 
szazadban. Budapest, 1881. I. k. 188. és 206. 11.

a) Dr. Csősz Imre, A kegyes tanító-rendiek Nyitrán. Nyitni, 1879. 
p. 391.
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hászat szenvedélye. Az iskolai színmű nem számkiveti ugyan 
egyátalán, de tá rt karral sem fogadja a női, m ár csak azért sem, 
m ert kerülni akar egy fonákságot: hogy nő-3zerepet férfi ábrázol
jon. A Menaechmiutok első átdolgozásában nincs több csak egyet
len nő személy, s Erotion, a kéjhölgy, itt  Erotius fogadóssá lesz. 
A Jézus-Rend elmélet-irói, élükön Jouvancy atyával, nemcsak a 
tiltott, magát a legtisztább szerelm et se tartják  iskolai színpadra 
valónak,1) és ez a szabály sokkal több és átalánosabb figyelemben 
részesült m int az, a mely a profán tárgyakat, a nő személyt s a 
nemzeti nyelvet oly merev szigorral proscribálja.

Dugonics tehát a  szerelmi in trika helyét másnemű intriká
val töltötte be, s a mi alig sikerül vala kiválóbb tehetségnek és 
avatottabb színm űírónak sem, ő abban teljes kudarczot vallott. 
Tárháziban nem egy viruló hajadon, hanem  egy roskadozó vén 
em ber a czél, mely a három  versenytársat hevíti, — egy unalom 
lepte agg, kinek vagyona mellé az ég nem adott örököst, s a ki ép 
ezért fiút keres, hogy élete alkonyát az apai érzelem késő vissz
fénye derítse, s hogy mohó gyülevész ne ragadozza jószágait 
halála után. Milyen morális tárgy 1 mily épületes szándék! meg
lehet így ujjongott némely tanártársa, kikkel a tervet közölte volt. 
Vajon m é ltá n e ?  lássuk.

Tárházit, — ugy mondja ő maga, — tiszteli és szereti m in 
den, «szeretik nemcsak az emberek, hanem az egek is,» m ert 
vagyonnal megáldották. Szeretik, — j ó ; de hát az ö szive eddig 
m ért volt idegen a szeretettől ? s hogy’ nem akadt eddig senki ? a 
ki szivébe férkezett, a kit apai szeretettel fölkarolt volna. Mért 
épen hetvenedik születése- vagy neve-napja körül ju t e dicséretes 
gondolat eszébe ? m ért csak most érzi először a szeretetlen magány 
rideg fagyát? s m ért csak most öli gond ? mi lesz a vagyonából 
holta után. Valójában, nem annyira szíve baján akar enyhíteni, 
m int inkább meggátolni azt, hogy «a kincs ne m aradjon embere 
nélkül». De ha tisztán szíve sugallatát követi is, mi egyéb értelme 
van e szándékának ? m int hogy öregségében vagyona árán akar 
szerezni fiúi vonzalm at s őszinte ragaszkodást, m iután, úgy lát
szik, eddigelé a M ammon-cultus volt az egyedüli érzés, melynek 
szivében helyet adott. Kialkudt és megfizetett fiúi sze re te t! nem-e 
annyit ér ez ? m int a megfizetett szerelem, mely nem a szemé

Iioysse id. m., p. 27. és 94.
51*
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lyünket, hanem  pénzünket illeti, — mely nem kizárólag a mieqk, 
hanem  köz bárkivel is, csak megfizesse. És Tárházinak e m ellett 
igen sok chance-a van, hogy rászedik : a mily korlátolt szivti, ép 
oly korlátolt eszű is, ki Ágyúsit, Deákit s Polgárit egyaránt szere
tet* és becsülésre méltónak ta rtja  mind addig, a míg Ágyúsi őt 
magát, Deáki pedig Gondosit oly durván meg nem sérti. Nincs 
biztosabb jele az elmebeli korlátoltságnak, m int a komikum iránti 
érzék teljes hiánya, s ezt az érzéket hiába keressük Tárbáziban. 
ím e, ily buta embert állított Dugonics egy kedves fiatal lyány, — 
s ily nyomorú érdek-intrikát a szerelmi in trika helyébe. S vajon 
kicsoda itt a  «dupe?» Ágyúsi? Bizonnyal az. D eáki? Ez is, két
ség kivül. De Tárbázi, — ki boldog hiszcmében, hogy a tisztelet 
tárgya önön érdemes személye, La Fontaine ereklyehordó szam a
rához hasonlít, — az első sorban, az mindenek fölött.

Mert, elvégre, bárki győzzön is, Tárházi a  darab végén úgy 
áll szemközt a fogadott fiával, m int dupe a csalóval, kik érzéke
nyen egymás karjaiba dőlnek, s az egész úgy h a t reánk m int egy 
hígvelejű vén ember rászedése, ki azt hiszi, igazán hü fiút szer
zett és igazán szerettetik. De semmiféle morális szükségét nem 
érezzük, hogy a győztes ép Polgári legyen, és meg nem foghatjuk 
m iért van neki több joga Tárházi szivéhez és vagyonához, m int 
Ágyúsi- vagy Deákinak. Tán e kettőt kevésbbé tiszta szándék és 
kevésbbé Őszinte ragaszkodás vezérli? m int amazt. Épen nem. 
Polgári semmivel sem jobb, ép oly önző és gyámoltalan, csakhogy 
szerencsésebb m int kigúnyolt társai, és egyetlen szava sem m utatja, 
hogy Tárházit tiszta szívből, egész önzetlenül szeretné, s hogy 
valóban kész volna életét is koczkára tenni csupán azért, hogy 
Tárházi «a maga hív tisztelői közé számlálja* ezután is.

E nnyit a darab morális érdeméről. — Természetes, hogy 
szerkezet és jellemrajz szintén megsínlik a Dugonics átdolgozó 
kezét, s különös, hogy a későbbi átdolgozás jobban m int az első. 
A dán meg a ném et vígjátékban a cselekvény erős impulsus hatása 
alatt, kellő erélylyel indul neki. L iebm ann szegény ugyan, de 
birja Leonora szerelm ét; Stiefelius meg Bram arbas, a  gazdag 
kérők, az anya és Katalin támogatásában részesülnek, kik egyre 
unszolják Leonorát, hogy m iham ar válasz szón e kettő közül. I t t  a  
viszonyok feszültsége, nagyon természetes, hogy küzdelemre visz, 
s a küzdelem nagy erélylyel indul és nagy hévvel foly. De Tár~ 
háziban hol ez a feszültség? hol az erős im pulsus? mely a cselek-
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vényt megindítja. Van-e Polgárinak erős oka félni versenytársaitól? 
s Tárházi figyelmét sikerült-e m agára vonni egynek is annyira ? 
hogy a másik kettő ellene támadjon. Hisz Tárházi eddig egy hang
gal sem adta jelét, hogy valamelyikhez mélyebb vonzalmat érez, s 
apai jóindulatában mind a hárm ukat egyaránt részelteti. Sőt, 
ha e jóindulat, e szelídség és könnyen-hivés Tárházi jellemének fő 
vonásai, nem-e önkénytelen arra  a kérdésre ju tunk  ? m iért hogy 
többen nem forognak a vén ember körül, s m iért hogy első sor
ban Gondosi nem, ki urára oly nagy hatással van s neki oly rend
kívül bízott embere, hogy tanácsa nélkül semmihez sem fog. 
Aztán Sehonnai! vajon mi köti őt Polgárihoz ? hogy azt szerzi be 
Tárházi vagyonába, mikór ő m aga is szép szerén bejuthat, oly 
leleményes észszel s annyi ügyeséggel.

Az első átdolgozásban Dugonics jobban ragaszkodik a Hol- 
berg-Detharding-féle eredetihez, s Liebm ann szegénységével ott 
párhuzamos az a motívum, hogy Polgári felesége igen torkos, úgy 
hogy Gyöngyösi attól fél, hogy m indenét megiszsza, ha a férjét 
találja fiának fogadni.1) Ágyúsi zajos belépte (III. fv.), mely 
kitünően jellemzi a hetvenkedőt, szintén bejutott ez átdolgozásba, 
de a Hadnagygyal váló jelenés, mely Ágyúsinak feltűnő hadi 
tetteit úgy a hogy motiválni igyekszik, s mely a későbbi átdolgo
zásból teljesen kim aradt, csak röviden indicálva van.2) Dugonics 
azért mellőzte, hogy a felvonás nagyon hosszúra ne nyúljék, s azt 
liiszszük ugyané hiú aggodalom fosztotta meg a későbbi átdolgo
zást egy sikerült párbeszédtől is, mely Ágyúsi és Sehonnai közt a 
békéltetés ügyében foly (V, 4 ):

Ágyúsi. Megmondhatja Kend a deáknak, hogy én olyan ember 
vagyok, ki tíz ember erejével birok.

Sehonnai. Sőt húszra mondom a számot.
Ágyúsi. Megmondhatja Kend, hogy ezer embert vágtam le e kar

dommal.
Sehonnai. Három ezret is mondhatok.
Ágyúsi. Megmondhatja Kend, hogy vitézségemért jól ismérnek a 

burkusok.

*) Később meg a Polgári nénjéről van szó, hogy a boritaltól forró 
betegségbe esett.

*) V, 11. H adnagy , Sehonnai. — In hac scena deberetur Locumte- 
nens prodire et Capitanei sui tenorem enarrare; ceterum, qtiia longus esset 
actus, omittam, (Dugonics sajátkezű jegyz.)
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Sehonnai. Sőt még & írancziákat is oda teszem.
Ágyúsi. Megmondhatja Kend, hogy én herczegekkel és grófokkal 

ebédeltem.
Sehonnai. Sőt még a római császárt is oda vetem.
Ágyúsi. Megmondhatja Kend, hogy ha meg nem akarnak békélni, 

az egész colleginmokat felforgatom; azntán megbeszélheti Kend, menő 
ütközetekben voltam életemben.

Sehonnai. Sőt még azokat is előhozom, a melyekben soha 
sem volt.

Hogy Dugonics mily kevés érzékkel b írt a valódi komikum 
iránt, m utatja ím e párbeszédnek kihagyása, melyben a csattanó 
ellentétesség moliérei példányokra vall; de m utatja legkivált az a 
sok ízetlenség és durvaság, az a sok aljas kiszólás, szóval a  mezít
lábas komikum hajhászata mely az egész átdolgozásban félreis- 
m erhetlen. Ágyúsi ostobasága nem egy helyt kilép a komikum 
határaiból, s az a  gulyás elleni vers, a melyet a kapitány Sehon- 
nainak felolvas, oly gyomorémelyítő undort szül, a  m ilyet csak 
am a piszkos hanswurst-áriák, a melyek a m últ századbeli ném et 
színpadon burjánzottak.1) Megjepyzendő, hogy a korábbi átdolgo
zásban e vers helyén egy ismerős népdalnak (Amott kerekedik egy 
fekete fö lhő . . . )  három sorát olvassuk, melyeket Dugonics, a  
ném et példa szerint, kitoldat egy ízetlen negyedikkel:

• Hogy megbolondultam, semmi sincs fejemben.*

Újra a népdal ismerős hangja zendül meg a kocsma előtti 
jelenésben, mely a benne foglalt nyerseségek daczára a sikerül
tebbek közé tartozik. Peti a részeg parasztnak, igaz hogy durva 
realism ussal festett, de legalább eleven képe, s átalában egész 
alakja sokkal tőrül-szakadtabb, sokkal frissebb és közvetlenebb, s 
egészen más kútfőre vall m int az Ágyúsi- és Deáki-féle színtelen 
utánzatok, melyekbe Dugonics elfelejtett m agyar vért önteni. 
Vajon kicsoda ismerte föl nálunk az ily fajta pedánsokat? és 
kicsoda az ily fajta hetvenkedőt? noha Ágyúsi a porosz és török 
háborút, Mehádiát és Szabácsot emlegeti. H a Dugonics itt is azon 
volt, m int komoly drám áiban, hogy a darabot «úgy alkalmazza 
a  m agyar játékszínre hogy épen eredeti munkának tessen,#8)

*) Johannes Scherr, Deutsche K u ltu r- und Sitten geschichte. Vierte 
Auflage. Leipzig, 1870. 400. és 612. 11.

2) Jeles Történeteit. Másod k könyv. Pest, 1795. Ajánlás.
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akkor a czeljától bizonnyal itt is messze m aradt. De a mi Peti 
alakját illeti, aligha csalódunk, ha azt hiszszük, hogy Dugonicsot 
ennek megalkotásában a saját contemplatiója tám ogatta, szintúgy 
m int Trummeléban, a mely teljesen eredeti alak, és az első kísér
let egyszersmind a magyar társadalom  idegen ajkú typusait szín
padra vinni.1)

Férne még néhány szó ez átdolgozáshoz, de a nyájas olvasó 
bizonnyal m ár is türelm etlenül várja, m ikor szakad vége a száraz 
fejtegetésnek oly csekély jelentékü tárgyról, minő egy m últ század
beli iskolai vígjáték melynek átdolgozója Dugonics. Csekély jelen - 
tékü — vajon ? Csak jusson eszünkbe, hogy a magyar drám a a 
keresztyén drámával nem azon bölcsöbül kelt, nem is egy nyomon 
járt, nem is egy vívású. A keresztyén dráma, gyönge korán, a 
liturgia szolgálatában áll, s midőn m int fölserdült m isterium- 
drám a és moralitás kikel a papok keze alól és elvilágiasodik: íme, 
pirkad a renaissance hajnala, a classicismus ölelkezik az elvilágia- 
sult misterium-drámával s m oralitással, és megszületik egyrészt 
a tragédia, m ásrészt a komédia. De hazánkban nem így. A 
m agyar drám a bölcsője nem az egyház, hanem  az iskola. A miste- 
riumból nálunk m isterium -drám a nehezen fejlődött, s ha mégis,
— a világiasság fokát soha sem érte el. A XVI-ik századbeli dra
m atizált szatira (Balassi) és egyházreform i actio (Sztárai) csupán 
a külső formában drámai, s szintoly kevés hatással volt a fejlő
désre m int a m isterium . A valódi fejlődés csiráit az iskolai drám á
ban találjuk, mely a m últ század folyamán, kivált a jezsuita 
intézetekben, nálunk is felvirágzott. S valam int a m isterium -drám a 
lassan-lassan világiak kezére bírt, s vallásos actusból világias 
mulatsággá lön, mely a renaissance virradtakor a művészet színére 
em elkedett: úgy a magyar iskolai dráma a m últ századvégi nem 
zeti mozgalmak sodrába kerülve, oda hagyja a szűk hajlékot mely 
addig otthona volt, s nyelvmívelő és nem zetiségi aspiratiók 
szolgálatába lép. Az első m agyar színtársulat tanuló ifjakból a la
kul, 8 a m agyar színügy első apostolai s az első drámaírók taná
rok, papok és szerzetesek.8)

*) Az első átdolgozásban, melynek «meséje Váczott történik,! a Trum  
mel helyét a *káptalan csapiárosa* foglalja el.

2) G yulai Pál^ Emlékbeszéfali. Buda-Pest, 1879. p. 136.
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ím e az iskolai drám a kiváló fontossága, s talán szerénytelen- 
ség nélkül m ondhatjuk immár, hogy e fogyatékos vázlat nem 
csupán Dugonics írói m unkásságára fog valamivel több fényt 
deríteni, hanem  egyszersmind nem megvetendő adalékul szolgál a 
m agyar drám a történetéhez.

H áhn A dolf.

A N A K R E O N I  DALOK.

5 8 —54. Rózsa.

Szeretőm, had’ énekeljük 
A virágos kikelettel 
A kinyíló zsenge rózsát ! 
Lelie <5 az isteneknek, 

r> Örömélv az embereknek, 
Gyöngyörűség Charisoknak, 
A virágos szép Szerelmek 
S Aphrodité kedvtelése,
A regéknek ünnepeltje,

io Múzsák kegyelt növénye. 
Milyen édes, ha szakítni 
Akarod tövisses úton, 
Milyen édes, ha letörve 
Puha kézzel melegíted, 

ír S a lehét magadba szívod. 
Piros Hajnal ujja rózsás, 
Vizi Nympha karja rózsás, 
S Aphrodité rózsa-testu,
A hogy éneklik a költők.

20 Neki nem-költő is örvend. 
Lakománál víg ebédnél 
Dionysos-ünnepeknél

Mi lehetne rózsa nélkül ?
A beteg számára gyógyszer,

35 A halott tetemre balzsam,
Az időn is győzedelmes: 
Gyöngyörű habár öregszik, 
Lehe még az ifjú illat.
Dalolom keletkezését, 

so A midőn a kék habokból 
A harmatos Kythérét 
A világra szülte Pontos,
S csata-sürgető Athéné 
Kiszökött a Zeus fejéből 

35 S az Olymp ijedve nézte : 
Ugyanakkor hoza létre 
Anyaföldünk rózsabokrot, 
Gyöngyörű egy magzatocskát, 
Mely az istenekre vallott.

*0 Hogy az ágán rózsa nyíljék, 
Nektárral öntözé meg 
A Boristen és kihajtott 
A virág a halhatatlan.

Fór 1. P. T. E.
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