SZIGETI JÓZSEF FORRÁSAIHOZ.
Ha színműíró színész alkotásainak forrásait vizsgáljuk,
önkényt felmerül a kérdés: miért is ír a színész színdarabot?
Tapasztalat szerint ugyanis a legkiválóbb színészek soha sem írnak
drámát. Ez természetes valami. A színészet annyira külön művé
szet, hogy az egész embert kívánja s más irányban foglalkoztatja
a képzeletet, mint a dráma. A legnagyobb tragikus színészek, kik
művészetüknek legmélyére hatolnak, soha sem írtak tragédiát vagy
egyéb színdarabot. Garrick és Schröder, kik e tényt megczáfolnák,
egyúttal színigazgatók is voltak, a kik műsorukat akarván gyara
pítani, mások munkáit dolgozták át. Ha mégis akadt jelentékeny
színész, a ki színműírásra adta fejét, annak két oka volt: 1-ször,
hogy szerepet írjon magának, 2-szor, hogy pénzt szerezzen. Elvétve
fennforoghatnak egyéb körülmények is, hogy a színész saját mesgyéjét túllépje, p. o. ha nem épen kiváló a szakmájában s mint író
akar érvényesülni. A németeknél Benedix, nálunk Szigligeti. De
azért, bár igen ritkán, voltak kitűnő színészek is, a kik színmű
írással foglalkoztak. Azonban a franczia Moliére és Samson, a
német Iffland és Holbein, a magyar Szigeti József példája azon
jelenséget világítja meg, hogy e neves művészek a víg múzsa
terén tűntek ki, hol könnyebb módon alkothatván, nem mélyedtek
úgy el művészetükbe, hogy minden más iránt közönyösek lehettek
volna. Voltak »üres óráik«, s mint a szellem egyénei, ezeket újabb
munkával óhajtották kitölteni, szóval megint csak alkotni. Alkotni,
még pedig úgy, hogy színészkedésüknek szerezzenek új tárgyat.
Míg a tragikus elvan a modern nélkül, hiszen a klasszikái meglevő
anyag egész életére elég, a vígjátéki művésznek újság, változatos
ság kell.
Ez a szempont vezérelte Szigetit is, mikor színészi babérait
a drámaíróéival szaporította. A komoly Violát ő is akkor írja,
mikor még mint drámai színész csak küzködve érvényesült. Lendvai
betegeskedik, Egressy el van tiltva a színpadról: ekkor Szigetinek
kel fel a napja, s még Coriolanusban is ki mer állani. Ekkoriban
békét hagy a tollnak. Mikor azonban a körülmények leszorítják a
drámai színészetről, akkor megírja legjobb szerepeit: Friczit (Vén
bakancsos), Vavraneczet (Egy jó madár), Óvárit {Falusiak), Sas
Istvánt (A kísértet), Bukenbukkot (Széchy Mária), Benczét (Toldi
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Miklós), Kádas Mihályt (Nagyralátó), végül a legkiválóbbat, Bannait
{Rang és mód). A Nemzeti Színházban színre került művei között
kevés is az, melyből magát mint színészt kihagyta volna, s a melyet
{Becsületszó, Kolostorból) csupán a darabért magáért írt volna.
De később a Népszínház megnyíltával írói pályája nem vall többé
oly ambitióra, mint mikor magának is írt szerepeket. A Csókon
szerzett vőlegény, bár a Népszínházban színrekerültek között ez
a leghatásosabb, a Marcsa és Mariska, a Czigányprincz, a
Nőemanczipáczió, a Rokolyás bíró a tantiéme-szerzésnél magasabb
becsvágyat nem bizonyítanak. Sajátságos az, hogy Szigeti, kinél
jobban egy írótársa sem ismerte a népet, ritkán merít a népélet
forrásából, s Szigligetivel azt látszik tanúsítani, hogy ne csináljunk
•mindenáron parasztkultuszt. A népet csak elvétve, de akkor is
•az úri renddel keverve mutassuk be, s csak akkor válaszszunk
népszínműtárgyat, ha valóban újat és érdekeset tudunk nyújtani.
Ez mindenesetre Szigeti költői műérzékére vall. Épen ezért, ha
mégis az utóbb elsorolt népszínházi darabjait dallal, tánczczal sallangozza föl, a mit azelőtt még népszínműveiben sem tett meg; ha
egy régi, jóízű vígjátékát (Szerelem és örökség) énekes bohó
zattá (Nőemanczipáczió) gyúrja át: mind ennek a már akkor éltes
írónál, kinek nem kellett többé érvényesülnie, ideális okát semmikép
sem adhatjuk.
És ez visszavisz bennünket arra, hogy a színész műveinek
forráskérdése egészen különleges valami. A színész jóformán kívül
él a társadalmon. Bármily polgárias érzületű, munka- és életrendje
szorosan műhelyének világához köti. A színész a férfiút, a nőt, a
gyermeket, a leányt, a családi életet mindig és mindig csak társai
életében látja. A való élet részére ismeretlen mesevilág. Ezért
közönséges színészírók jellemrajzában sok a természetellenesség, sőt
ízetlenség. Nem így Szigetinél. Ha nem tudnók, hogy színész volt,
azt hihetnők, hogy az életet és nem a színfalak világát másolta.
Megmaradt az a higgadtsága, hogy túlnézett szokott életkörén.
Fiatalabb éveiben Rétivel sok vad tréfának volt szerzője, de ez
nem érintette a bensejében rejlő nemesebb gondolkozást, nem altatta
el a szellemibb igényeket és éberen tartotta társadalmi, irodalmi
érdeklődését. Nem is szólván arról, hogy Gutzkownak egyik leg
érdekesebb drámáját (Das Urbild des Tartuffe) 6 fordította
magyarra; hogy Eötvös regényét, Arany Toldi\óX ő vitte színpadra:
Vörösmartyt is különösen kedvelte. Egy oly költeményét, mely csak
a beavatottabbak előtt ismerős, a Túlvilági képet, szerette a színész
iskolában növendékeinek szavalgatni. Mindez azt mutatja, hogy az
irodalom egykorú jelenségei iránt nem volt érzéketlen, s többet
színésztől, drámaírótól nem várhatni. Nem kívánhatjuk, hogy tudo
mányos látóköre lett légyen. Ilyen Szigligetinek is csak gyakorlati
munkássága közben kifejlett elmélkedése folytán volt, hiszen Névy
Lászlót mint tekintélyt idézi egyszer dramaturgiai művében. Szigeti
még tőle is távol állott. Sem mint színész, sem mint drámaíró nem
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nyilvánította irodalmilag hitvallását, úgyhogy akadémiai és Kisfaludy-társasági székfoglalóul egy-egy új színművel állott elő
(Kolostorból, Toldi Miklós) »Engem a drámáimért választottatok
be, tőlem ne kívánjatok többet!« Nem is kívánta tőle senki sem,
hogy még aesthetikus is legyen.1
Művei, melyek kinyomatásával absolute nem törődött — életé
ben mindössze öt jelent meg — részben irodalmi színvonalon állók, s
egyikük-másikuk maradandó becsű. Az irodalom, az élet hatása
szembeszökő rajtuk. Talán jó is, hogy Szigeti oly kényelmes, elvo
nult életet élt, s így a franczia drámának akkori, szinte zsarnoki
uralma nem érzik meg rajta. Annál eredetibb maradt. Benne élt a
franczia vígjátékban, sírjába vitte magával felséges pipogya férjeit,
apósait, de azért mint igazi színész, ki csak a maga jelenetével
törődik, e darabokat egészükben nem ismerte, azok nem érdekelték.
Legmélyebb szellemű művében, a Rang és módban, a technika fél
százéves hulladékaira bukkanunk. A dialógban megesik, hogy a
megszólaló, mielőtt máshoz beszélne, előbb mondatokat mond el
magában félreszóláskép,r úgyhogy a vele játszó partner ezalatt
nem tud mit csinálni. Úgy van, úgy! Itt elárulja Szigeti, hogy ő
annak a vonalnak, mely a naiv, tősgyökeres, hogy úgy mondjuk,
házias, családias kedélyességnek, magyarosságnak kifejezésében
Kisfaludytól fogva nyúlt a haladó időbe belé, utolsó, de valóban
nagynevű tagja volt. Utána még csak Murai Károly következett,
de az csakhamar el is hallgatott. '
Szigetinek legigazibb, mondhatni, egyetlen forrása a magyar
élet volt. A mi egyebet nála hatáskép kimutathatunk, az nem ölel
fel mást, csak azt, a mit mint maga körül, avagy előtte létezőt egy
alkotó sem mellőzhet, mert hiszen a legdúsabb képzelet is csupán
újjá alakít, midőn teremt.
Csakhogy Szigeti, a színész, oly elvonultan, oly kényelmesen
élt, hogy a modern életből, mely körülötte folyt, nem sokat vett
észre s ment a maga útján. A színész útja reggeltől éjfélig lakásá
tól a színházig és innen vissza van. Szigetié az Akáczfa-utczától,
a hol lakott, a Nemzeti Színházig és vissza. Közben este, ha nem
játszott, egy kis stáczió a Mátyás király kávéházban egy kis tartlira.
így telik ideje. A világgal nem törődik. Itt jár pl. Duse Eleonóra,
a híres olasz tragika, Szigeti meg sem nézi; az újságból tudja
meg, milyen. A Pesti Naplót meg, mely házi újsága, a színész
iskolában olvassa, mialatt a növendékek próbálnak a színpadon.2
A nagy világról itt tudja meg a legfőbb dolgokat. Innét látja, hogy
sikkasztanak, hogy ennek okai a nagyzolás, a gőg. S mialatt irótársai a házasságtörő franczia drámának udvarolnak, ő benne
Iffland módjára, csakhogy a legmodernebb értelemben, a társadalmi
1
Hogy a komikus dilemmából, midőn a Kisfaludy-Társaságban megtették
a Shakespeare-fordítások egyik bírálójának, hogyan lábolt ki, erre nézve 1. Bayer
Józsefnél: Shakespeare hazánkban II. 307. lap.
2
Gróf Festetich Andor, Sz. tanítványa a M. Tháliában 1882. Szigetiről.
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kórság drámai eszméje fogan meg: a Rang és mód. De van más
forrása, útja is művei keletkezésének: a múltba való mélyedés.
Erről talán, ha feltevésem nem csal, én is tanúskodhatom, 1882-ben
láttam Szigetitől Tartuffe Orgonját, e felülmúlhatatlan alakítását.
Legfeltűnőbb volt előttem az a jelenet, melyben Tartuffe Orgont
Damis felfedezése után elámítja. Itt a bamba emberek azon
szokása szerint, hogy, ha rendkívülit hallanak, látnak, utánozzák a
látottakat: Szigeti Tartuffenek (kit egy igen modoros színész ábrá
zolt) mimikáját — mintegy fascinálva általa — mialatt az beszélt, némán
végigcsinálta. íme Emmerling játéka a Veszedelmes nagynénébőX
(Albini darabja), mely megvan az utasításban, s a melylyel Szent
péteri agyonkaczagtatta korát s az ifjú Szigetit. A pillanat ihlete
vitte-e rá e régi játékra, vagy már a próbákon jutott-e eszébe a
régi darab, s ez diktálta-e a játékot, vagy fordítva a játék juttatta-e
eszébe a vígjátékot, nem tudjuk, de okvetetlenül kísértette emléke
zetét a régi német darab, s ekkor írta meg a belőle merített
Csókon szerzett vőlegényt.1
1. Szép juhász. (1850.)
Polgár Gy. Ö. tanulmányában, 2 hol először foglalja össze
Szigeti működését, joggal sorolja e népszínművet a szerző romantikus
irányú művei közé, midőn pályája kezdetén kedvvel hajszolta
a gonoszságnak és büntetésének mentül kirívóbb bonyodalmait.
A czímszereplő s még inkább Bálint obsitos eredeti alakja egy
darabig fenntartották e népszínművet a színpadon. Az, hogy Berényiné
egy kuruzslónéval összeszűri a levet és felbujtják Szép Jancsit,
hogy lopódzzék be Rózsának, a haszonbérlő leányának, szobájába s ez
által őt hírbe keverje, Raupach Királyleány mint koldusnő ez.
drámájából van véve. Itt maga a király teszi ezt leányával. (L. e furcsa
ság találó és elmés kritikáját, melyben Raupachhal végez, Bajzánál
a színmű 1842 ápr. 11-iki előadásának bírálatában.) De Szép Jancsi
még tüntetőleg ki is ugrik a kisasszony szobájának ablakán. Ez a
mozzanat annyiból fontos, hogy határozottan mintája lett Szigligeti
Czigányának, a hol Rózsiról is ilyet híresztel a hajdú, hogy Gyurit
féltékenynyé tegye.
2. Viola. (1851.)
Szigeti kitűnően meglátta Eötvös regényének hatalmas drámai
ságát. De azt is el kell ismernünk, hogy sokkal több leleményt
tanúsított a remek regény átdolgozásában, mint az irodalmi köz
tudat tartja. Nem járt el szolgai módon, hanem hatásos következ1
Először 1883 decz. 1-én adatott, de Deréki Antal szerint másfél évig
hevert Evva igazgató fiókjában. (L. Deréki Ripacsok ez. tárczáját. Magyarország
1914. július.)
2
Polgár György Ödön: Szigeti József mini színműíró. Arad 1908.
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tetéseket vont ki mintája sorai közül; p. o. a nemes asszony szembe
szállása a szolgabíróval; a czimbalmos alakja a csárda rajzával;
a temetés; a kunyhóégés látványossága; Nyúzó és a czigány
alakjának humora, mely elevenebb, mint a regényben stb.
Szigeti példájára Farkas Lajos kolozsvári színész is színpadra
vitte Eötvös regényét. Átdolgozását 1851 októberében és novemberé
ben, tehát Szigeti után félévre,1 adták Kolozsvárott. E darabnak
azóta nyoma veszett.
3. A vén bakancsos és fia, a huszár. (1855.)
Nemcsak Szigetinek, hanem a magyar irodalomnak is egyik
chef d'oeuvreje. Ritka compositio. Egyöntetű oly simasággal, melyen
-a részek összetartozását egy repedeske, egy vonalka sem árulja
el. Szinte szervesen nőtt. Pedig — de ezt is csak a források
vizsgálatánál veszszük észre — a cselekvény mintha három bokor
ból állana. Ezek: a kincsásás dolga, másik a szeretőké, harmadik
a szerető ifjú katonáskodása, balsorsa. Az egészet a vén bakan
csos ármányossága tartja össze.
Az első alkotó elem forrását legújabban mutatta ki Dobóczki
Pál 2 Fáy Andrásnak Hasznost kincskeresés ez. elbeszélésében. Meg
van itt Veres csaplár történetének magva, valamint leánya szerel
mének története is. Csakhogy a fortélyt, melylyel a szerelmesek az
öreget kórságából kigyógyítják, maguk eszelik ki. Szigetinél az a
természetes, hogy erre ők maguk egyedül nem képesek. A szerel
mes Laczi csak szeretni tud, kedvese szintén. Apja, a vén baka,
üti nyélbe a dolgot. Ez az alak Tompához vezet bennünket, kinek
Szuhay Mátyásában találjuk a második, a legfontosabb elemet, a
cselszövő baka típusát. Tompának ez az elbeszélése egyik legsike
rültebb és, mondjuk ki őszintén, az irodalomtörténetben igen futólago
san érintett remeke. A fösvény csapiárosnak itt a szintén fösvény,
labancz Vas Benedek felel meg, ki nem akarja leányát feleségül
adni az ifjú Keszi Pálnak, mert kurucz. Kapzsisága ejti tőrbe, mint
Veres csapiárt. Betör Szuhay Mátyás pinczéjébe, a ki úgy áll rajta
bosszút, hogy miután Vas Benedek uramat gaz csínyén rajta kapta,
teteti, mintha nem látná s füle hallatára azt mondja, hogy Keszi
báróságot kap. (A bakancsos is így beszél a maga gazdagságáról
és épen úgy színli, mintha nem tudna a bokor mögé elbujt csaplárról.) Vas uram most maga segíti elő az ifjú pár szökését és összeesketését. Mikor aztán megérti, hogy felkopik az álla, azzal
vigasztalja magát: »Kis Benczél nem adnám ezer báróságért!«
Szigetinél a csaplár is örül a veszett, fejsze nyelének: hogy
elveszett becsületét végre megtalálta. Szuhay Mátyás itt az a
1
8

L. Ferenczi Zoltán: Eötvös József báró életrajza.
Dobóczki Pál: A kincskeresés motívuma Fdynál és Szigetinél. EPhK.
1912. 486. lap.
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szerető ifjúnak és kedvesének, a mi Szigetinél a vén bakancsos
a fiának.
A színmű cselekvényének harmadik részére mintául, úgy
látszik, Vörösmartynak A katona ez. románcz-sorozata szolgált.
Csak az a különbség, hogy a leány, kit a legény nyolez évi katonás
kodás után visszatérve feleségül vesz, távoztakor még gyermek, s
anyja szinte tréfából jelöli ki számára a besorozott Endrét. De
hazajöttekor a kúton találja s megemlékszik a nyolez év előtti
tréfás eljegyzésről. Vörösmarty költeményének thémája akkoriban
nagyon a levegőben volt és nem egy szerelmes párral eshetett
meg. De költőileg készen itt találta Szigeti, s nyomot hagyhatott
lelkében. Szigeti azonban merész realizmussal élét vette Vörösmarty
epizódja romantikusságának. Az ő szeretője mint félkezű tér vissza
katonáskodásából. Nem emlékszünk, hogy honnét vehette ez ötletet,
mely épen, mivel legszélén jár a realizmusnak, a túlsó oldalról
kerül vissza a romantika birodalmába, Mert hogy a hű kedves a
csonka szeretőt elfogadja, az lehet hihető, de hihetetlen is még
inkább. Hogy azonban új, nem elcsépelt drámai fordulatok következ
nek belőle, az bizonyos.
A cselekvény három főrészét tehát Szigeti megannyi külön
költeményben találta meg, mely mind magyar volt. Bizonysága
annak, a mit fentebb mondtunk, hogy ismerte az egykorú magyar
irodalmat, mely szerencséjére klasszikus volt. Polgár szerint (i. m.
29. lap) Szigeti a darab meséjét még vándorszínész korában egy
hosszabb gyalogútja idején gondolta ki s először mint novellát
jelentette meg Vas Gerebennek egy naptárában.1 így tehát csak
Fáy hathatott volna reá, mivel Vörösmarty költeménye csak
1845-ben, Tompáé meg 1847-ben jelent meg, Szigeti pedig ez idő
előtt volt vándorszínész. Mi azonban azt hiszszük, hogy Fáy alap
ján igen is kigondolhatta a mese magvát, de a teljes cselekvényt
Vörösmarty és Tompa hatása alatt teremtette meg.
Nem hallgathatom el, hogy az öreg Rétitől, a vén baka
felülmúlhatatlan első ábrázolójától, ki házunkban gyakran megfordult,
tudom, hogy neki nagy része volt a vén baka-darab kieszelésében.
Az öreg színész nem volt szószátyár ember s szerette a komoly
olvasmányokat, így állításának bátran hitelt lehet adni. A fentebbi
források által szolgáltatott anyagkészlet után még sok teendő
maradt a színmű megkomponálására: a fösvény apa cselszövénye,
melyet a kántorral főz ki a legény eltávolítására, hogy a csaplár
fia helyett legyen katonává, a kétkulacsos szerepet játszó kántor,
Friczi, a csapláros fia, és mindenek felett a vén bakancsos alakja,
mely oly saját jelleget ad az egész darabnak. Meglehet, hogy az
1
Polgár állításának két fele nem erősíti egymást: Szigeti 1841-től
1844-ig volt vándorszínész, Vas Gereben pedig első naptárát csak 1854-ben adta ki.
Nem valószínű tehát, hogy a tárgy már olyan korán, a 40-es évek első felében,
költői alakot nyert Szigetinél, s így az értekezőnek alább olvasható következtetése
helyesnek látszik. Szerk.
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utóbbira nézve volt befolyással költőnkre Réti tanácsa, ki esetleg
magának kívánt egy jó obsitos szerepet Íratni. Feltevéseinkben
persze az első lépésen túl nem haladhatunk. 1
Az obsitos típusának előbb epikailag Garay és Szemere
Miklós juttattak vezérszerepet. Színpadon Döme Gergely (Bayer
szerint 2 Gaál József álneve) Köcsmei sárkányának Csuha Ferkó,
majd Szigligeti Szekrény rejtelmének Rózsás szerepében jelent meg.
Maga Szigeti is Szép juhászában, kedvvel léptette fel. Legkitűnőbb
alakját ugyancsak tőle a Vén bakancsosban bírjuk.
Egyéb, a hagyományra emlékeztető hatások a következők:
A szerelmes párnak sebtiben való összeeskettetése s az ezt
sürgető apának felsülése már Tompa Szuhay Mátyásában szerepel.
De a végrehajtás módjára, úgy látszik, Szigligeti
Liliomfi\a.
vagy — ha ugyan a darab nem volt már ekkor készen — a
Windsori víg asszonyok, folyhatott be. Ennek egyetlen előadásán
Szigeti játszta Falstaffot, ki épen akkor, mikor erről szó van, folyton
a színpadon volt. Shakespeare e műve 1854 decz. 18-án adatott.
Az a mulatságos jelenet, midőn Lidi apja modorát utánozza,
sincs minta híján. Töpfernek angolból átdolgozott XII. Károly
Rügen szigetén ez. vígjátékában fordul elő, hogy Éva Ulrika előtt
elparódiázza XII. Károly szokott modorát. Szigeti játszta XII. Károlyt.
(1852 okt. 6.):Ugyancsak Lidi játékának hatása alatt írta Klárné
Angyal Ilka Árendás zsidó ez. népszínművében azt a hasonló
jelenetet, mikor az énekes primadonna, Betti, az öreg zsidó félszegségével mulattatja a nézőséget.
E csekélységeket figyelmen kívül hagyva, a Vén bakancsos
még hagyományaiban is ízről-ízre magyar, úgyhogy mikor
németül adták, a német közönség nem mondhatta, hogy a magáét
látta viszont fordításban. Mikor Berlinben a Wallner-színházban
színrekerült, a »Berlin ez. lap fájdalommal állapítja meg, hogy e
mű nem német földön termett«. (Magyar Sajtó 1859 nov. 14.)
Dux Adolf, a fordító szerint »Bécsben csakúgy általánosan
tetszett, mint Pesten« (Szépirod. Közi. 1858.) Vidéken persze
minden tovább él, mint a metropolisokban. Dr. Tyrolt, kedvelt
bécsi színész, írja emlékirataiban,3 hogy az osztrák vándortársu
latok még a 70-es években is rendesen adták a Vén bakancsos
és fia, a huszárt
4. Rang és mód. (1882.)
Talán nem csalódunk abbeli feltevésünkben, hogy Szigeti e
színművét Csiky Gergelynek Czifra nyomorúság ez. drámája
által kihíva írta. Mintha ezt mondta volna: »Majd megmutatom én,
1
Csakis e lépésen belül koczkáztatjuk meg a következtetést, hogy a
baka keresztnevét Rétiről vette Mihálynak a szerző.
3
A magy. drámairodalom története, II : 74. 1.
8
Dr. Tyrolt, Aus d. Tageb. eines Wiener Schauspielers 1904. 43. lap.
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mi az igazi czifra nyomorúság!« És meg is mutatta. A tisztviselői
nyomort Csiky inkább keserű humorral rajzolja s problémája
később a szerelmi féltés közepett szinte eltűnik. Szokása szerint
egész tábort mozgósít. Szigeti ellenben szintén szokása szerint
minimális személyzettel igazán mélyére hatol a társadalom kérdé
sének s Csikyhez képest (mint már akkor kiemeltem ] ), mint bor
zalmas fekélyt hozza felszínre. Akkoriban Csikynek, ki uralkodó
planéta volt, nagyobb volt a hatása. Ma Csikyt, bár méltatlanul,
elfeledtük, a Rang és mód újabb felújítása óta azonban, noha
a főszerepben, melyet a költő magának írt, gyengébb utóddal,
mégis hosszú ideig műsoron volt. Igaz, hogy Blaháné játszta az egyik
főszerepet, de talán az sem megkoczkáztatott feltevés, ha a költő
megértésében is merünk végre bizakodni, a mi közönségünk
haladása mellett bizonyítana. Hiszen a nagyzás e világában Szigeti
műve a legalkalomszerűbb. Az élet, a magyar élet forrásából merített
ez alkalommal. Még egyszer visszatért Szigligeti kiinduló állás
pontjához, ki a nép és az úri rend közötti ellentét eseteit mutatta
meg, csakhogy másként járt el. Szigeti soha sem szerette a nép
színmű járulékait, a dalt, a tánczot stbt. Nincs itt falu, nincs nóta,
nincs táncz, s mégis népszínmű ez a legmagasabb értelemben.
A paraszt belécseppent az úri világ közepes közepébe. Nem ellen
osztálya az úri rendnek, hanem rokona. A módos parasztember
unokaöcscse miniszteri tanácsos, kinek neje megveti a pórt, míg
végre kénytelen előtte megalázkodni. A legegyszerűbb, a leghihetőbb,
modern módon támadnak itt a legmegdöbbentőbb összeütközések.
Szigeti a népélet legbensőbbjét tárja fel, midőn főalakját épen a
nem neki való talajon, elszigetelve, önerejére utalva viszi színpadra.
Ez adja meg jelentőségét a Rang és módnak, mely az utóbbi
évtizedek drámairodalmának egyik legkiválóbb, s mindenesetre
legmagyarosabb társadalmi színműve.
Azt a thémát, hogy az úrrá emelkedett paraszt szégyenletes
helyzetbe kerül, midőn véreivel a szalonban akad össze, megrá
zóan érintette már Szigligeti Rabja, is. De csakis az általános
théma emlékeztet itt rá bennünket. Inkább egy idegen termékre
irányozza figyelmünket a hasonlóság. Mert az a sajátságos, hogy
Szigeti e tősgyökeres alakjának, Bannainak, német a mintája.
Ez nem más, mint Kaiser Frigyes, kedvelt bécsi népszínműírónak
Der Viehhändler aus Ober-Österreich, oder Stadt und Land
ez. színműve. Szigeti azonban aligha a német eredetit ismerte,
hanem magyar átdolgozását. Ez 1859-től A szegedi paraszt ez. alatt
Benedek József, színész átdolgozásában volt a vidéki színpadokon
forgalomban. Mi tagadás, mi a vidéken, ha megszorultunk, e becsüle
tes gyártmánynyal szolgáltunk a közönségnek, czímét rendesen
a hely szerint változtatva (kecskeméti stb. kupecz). — Megvallom, míg
nem tudtam, hogy e darab német eredetiből készült, jó magyaros
1
Koszorú. Szerk. Szana Tamás
tanulmányomban.

1883. 38. számban. Szigetiről szóló
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nyelvétől félrevezetve csodáltam, hogy az öreg Benedek utána
letette a tollat. A darab határozottan hatott a Rang és mód kelet
kezésére. Igaz, hogy csak a főalakot és az első felvonás meg
indítását merítette belőle a szerző, de ennyi elég is volt alapnak.
Egy jólelkű parasztgazdával találkozunk itt. Leánya úri öcscsénél
pesti kisasszonynyá válik, míg az úri öcs leánya viszont a paraszt
gazda nevelésében elparlagiasodik. Persze megfoghatatlan, hogy a
nagyzoló Kovácsi miért nevelteti a szegedi parasztnál leányát s
miért nem törődik vele. Szigeti nem is vette át e körülményt.
De igen is azt, hogy a paraszt Pestre jő, s úri öcscse itt szégyent
vall vele. Az utóbbit azonban a paraszt jó szíve az anyagi bukástól
menti meg.
A többi azután Szigetinek saját leleménye. Hiszen a mit az
újságokból olvasott, a mit maga körül látott, hallott, csak azt
kellett cselekvénynyé alakítania. De hogy mélyen ez állapotok fene
kére hatolt, hogy ezeket kivonva a zajos világból költői lelkülete
csendjében összpontosította, hogy a körüle zajló franczia compositiókkal nem törődve, saját végtelen egyszerűsítő művészetével
hozta ki a kész alkotást, ez drámairodalmunk történetében mara
dandó nevet biztosít számára.
5. Csókon szerzett vőlegény. (1883.)
Már másutt (Egressy és kora I. 182.) jeleztem, hogy e
bohózat alapeszméje Albininak Die gefährliche Tante ez. víg
játékából való. Ez alkalommal a megoldás forrásaival foglalkozunk.
Midőn Ábray Irén megnyerte a fogadást, hogy megcsókoltatja
magát az öreg Csontayval, s így ennek unokaöcscse őt elveheti
feleségül, az öreg úr nem tudja leküzdeni a győztes színésznő
iránti ellenszenvét, s hogy legalább megvetését biztosítsa, kár
örömmel veti oda Irénnek, hogy úgy-e, mikor egyik alakoskodó
szerepében nemes származását fitogtatta, az csak komédia volt.
Irén most elkomolyodik s elmondja, hogy apja lengyel nemes volt,
ki a magyar szabadságharezban is részt vett. Ez fellelkesíti az
öreget, s kész örömmel egyezik bele unokaöcscse házasságába.
A bohózatnak ezen lendületes befejezése nem Szigeti leleménye.
Weissenthurm Johannának Az idegen nő ez. színműve ugyanígy
oldódik meg. Henrik gróf egy homályos származású leányba szeret
belé, de anyja ellenzi a házasságot. A leány végre felfedezi, hogy
ő voltakép Petrowsky Mária, magasrangú lengyel leánya, ki a
lengyel szabadságharezban szenvedett vértanúi halált. (A darab
meséjét 1. Bajzánál, az 1841 jan. 12-ki előadás bírálatában.)
Azonban a német darab ezen situatiója is hagyományos típus
számba veendő. Maltitznak Der alte Student ez. drámájában
viszont egy férfi, Zolky, incognitója felfedezésével jut imádottja
kezéhez. Ő is lengyel szabadsághős volt. E régi darab annyiból
érdekes, hogy teljesen eltérő cselekvényével alapeszméjében hasonlít
Banville Theodore remek Gringoirejához. Mindkét darabban a hős
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költői lelkületével, szavalatával, énekével nyeri meg a leányt, a kit
szeret. A magyar műsornak meg Zolky, a vén diák annyiból
nevezetes darabja, hogy színészeink, kik még ma is idegenkednek
a lírai szavalattól, e kis drámában rá voltak erre utalva. Az eredeti
ben ugyanis Zolky Schillernek An die Freude ez. hymnusából
szaval és énekel (Beethoven híres dallamára). Nálunk itt a magyar
színész hazafias verssel állott elő. Egressy pl. ez alkalmat hasz
nálta fel Garay Kontrának elszavalására.
A közvélemény a »ripacs« elnevezést Szigeti e bohózatból
származtatja, mivel az egyik epizódszerepet játszó vándorszínésznek
Ripacs a neve. Ripacson, ripacs-szinészkedésen értjük a faluzó
színészetet, mely nemcsak hivatottság, hanem a művészetnek még
minimális kellékei nélkül is (kellő számú személyzet, legalább is
tűrhető díszlet, jelmez, maszkirozás) működik, úgyhogy még a
be nem avatott néző is észreveszi a hiányokat, s épen e hiányos
ság a szánalom helyett a mulattatás egyik eszközlőjévé válik.
A színészetnek e torzalakját a német világban Schmierenek, nálunk
ripacskodásnák nevezik. Voltakép egyszerre jelent meg a színészet
keletkezésével. (L. Szentivánéji álom.) Már 1837-ből van mulat
ságos ripacs-rajzunk.1 A legművészibb azonban Szigeti előtt kétség
kívül Jókaitól való, melyet a Szegény gazdagok ez. regényének
Babérossy Leander fejezetében kapott le a színi világból oly
találóan, mintha maga is színész lett volna. Szigeti azonban még
egyszerűbben oly szemléltető képét rajzolja a színészet e komikus
nyomorának, hogy teljes fogalmat ad róla. Deréki Antal azonban
figyelmeztet bennünket arra (fent i. m.), hogy a ripacs szállóigét
maga Szigeti is hagyománykép vette át. Előadása szerint Molnár
György, a jeles tragikus, Szarvason vendégszerepelt a hatvanas
években s midőn Othellóra üres háza volt, nem volt kedve feketére
festeni arczát, hanem egyik színésznőnek fekete fátyolát feszítette
ki képére. A fátyol azonban véletlenül pettyes volt s egyik
gimnáziumi tanár a nézőtéren megjegyezte, hogy soha életében
nem látott még ripacsos szerecsent. A fátyol-surrogatum nem
Molnár találmánya. A színész, kivált színésznő, ha szerecsent ad,
ha nincs nagyobb szerepe s ha a rendező eltűri, él vele, hogy ne
kelljen képét bemázolnia. Arról tudunk, hogy a Peleskei nótárius
Othellójára a színész fátyolba burkolta arczát. De hogy a valódi
Othellóban három órára, kitéve annak, hogy a sok beszéd, mimika
folytán szája fölött a fátyol elszakadjon, fátyolosan játsszék, erre
még a legnagyobb ripacs is fejét csóválja. Deréki maga is csak
hallomásból beszél. Molnár nem volt kedvelt alak és sokat ráfogtak.
Vegyük számba továbbá, hogy saját vallomása szerint2 csak 1880
után kultiválta Othellót. Ha tudjuk azt, hogy egy-egy szállóige
1
Szűcsi József hívja fel a figyelmet Gaál József Színjáték ez. rajzára
(Bajza életrajza 314. lap).
8
Világos után 49. lap.
'

48

RAKODCZAY PÁL

megszülemlése rendesen kideríthetetlen, a fentebbi magyarázatban
méltán kétkedhetünk. Csak az bizonyos, hogy a ripacs szállóige
a 80-as évek körül keletkezhetett. Része lehetett benne talán
Rákosi Jenő Ripacsos Pista dolmánya ez. népszínművének is.
Az tény, hogy e gúnynév nem sokkal Szigeti darabja előtt vált köz
keletűvé. A színészeti irodalomban ez idő előtt semmi nyoma sincs.
6. Nőemanczipáczió. (1886.)
A Csókon szerzett vőlegény Szigetinek utolsó jelentősebb,
irodalmi értékű műve. Pedig ebben is már az új Szigetit ismerjük
meg, ki szakít előbbi nemes puritánságával s alkalmazkodik a
Népszínház operette-szerű külsőségeihez. A Nőemanczipáczióban és
következő műveiben már e külsőségek a fők.
E bohózatának alapeszméje a legáltalánosabban szintén egy
régi darabra emlékeztet. Bajza bosszankodva ír egy Leány és nem
üú ez. egyfelvonásos ú. n. tréfáról (1841 ápr. 1-i előadás bírálata).
Egy bárói pár egy tízéves kis leányt fogad örökbe, kiről nem tudják,
fiú-e vagy leány. Felöltöztetik katonaruhába, fegyvergyakorlatokat
csinál s mikor pajkosságai által magát megkedveltette, akkor sül
ki, hogy leány. A Nőemanczipácziónak
is az a főmomentuma,
hogy a kisasszony férfiúnak, katonának tetteti magát. Megjegy
zendő, hogy Bajza úgy jelzi, hogy a darabot »németből szabadon
Szigethy« dolgozta át. Hogy ez a mi Szigetink volna, kétséges,
hiszen ekkor még nem volt színész, csak pesti jogász, bár fel
tehető volna, hogy mint ilyen hozzá akarván valahogyan férni a
Nemzeti Színházhoz, e fordítását benyújtotta. E regényes hypothesisnek élét veszi azonban az, hogy Benkő Színvilágában a Leány és
nem fiú szerzőjeként — holott világosan németből átdolgozott
munka — Szili Károly van megnevezve.
7. A rokolyás bíró. (1887.)
Szigetit ez utolsó műve teljes hanyatlásában mutatja meg.
A gondolat, hogy a török hódoltság idejéből adjon a költő képet,
Jókai, K. Papp Miklós, Mikszáth (Beszélő köntös) pompás népies
elbeszélései után ma is csábító lehetne a színműíróra nézve.
Szigetinek hatástalan cselekvénye alkotásakor Tóth Kálmán Dobó
Katiczája lebegett szeme előtt. Itt is, ott is hősieskedő asszonyok
szerepelnek, meg Balassa mintájára a némi humorral bíró Benedek
diák. A szokástól eltérőleg azonban egy »jó basa«.
A Szigetire tett hatások általában fejlődésének nagy külön
bözeteit mutatják. Először a romantika csillagában indul. Még
pedig, bár mestere, Szigligeti, ekkor már rég szakított a túlzó
iránynyal, melyet népszínműveiben sohasem is követett, Szigeti
kedvtelve markol belé a gonoszság legsötétebb színeibe. Fejlődése
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második fokozatában ismét egy régibb irány hatása alá kerül, de
csak kiindulóiban: ez Kisfaludy Károly. Fogadások, alakoskodások
expositióihoz folyamodik. így látjuk ezt a Becsületszóban (mely
különben igen sikerült vígjátéka), Szerelem és örökségben, Falusiak
ban, mely kedves, magyaros légköre, hazafias tendencziája s a miben
egyetlen, az irodalomra való figyelmeztetése ellenére modernizált
Kisfaludy-iskolára vall. Az, hogy Táray gróf álnéven mint festő
jelenik meg, ismert ósdi motívum. A sok példa között talán
Jósikának Zólyomija lebegett Szigeti előtt, hol a száműzött görög
így nyeri meg imádottja szerelmét. Végre a fejlődés harmadik
foka Szigetinél az, a melyben teremtő ereje, művészete önállóan
bontakozik ki. A népies, minden ízében magyar jellemű vígjáték
és színmű szellemének legértékesebb termése. A romantikus gonosz
ság itt egyszerű gyengeséggé enyhül. A jellemek egymásra többé
nem alakoskodva, álczázva, hanem szemtől szembe érvényesítve
akaratukat, természetes cselekvényt adnak, mely annyira tömör,
hogy a legkisebb számú személyzetet mozgósítja s a külső segéd
eszközökről (dal, táncz, nagyobbszerű díszlet) lemondva, a leg
egyszerűbb staffage-zsal éri be. Elmondhatjuk, hogy Szigeti három
legsikerültebb művében (Vén bakancsos, Kísértet, Rang, és mód)
valósággal a legegyszerűbb lélektani tapasztalat válik költészetté.
Pályáján az a sajátságos, hogy egyszer-egyszer újra vissza
tér fejlődési fokozataihoz. Az oly tökéletes Vén bakancsos után a
Falusiakban újra felbukkan Kisfaludy hatása. A Rang és mód
után ismét, bár modernizálva, Kotzebue-Kisfaludy átöltözködési
cselfogásain alapszik a cselekvény. Sőt egyik utolsó művében, a
Marcsa és Mariskában (1882) oda jut vissza, a honnan kiindult,
a romantikához. De ezt Szigeti egyéniségéből megérthetjük. Nem
annyira a jelennel együttérező, mint inkább álmodozó írói jellem,
ki fiatal korában sem szívesen vált meg a múlttól. Mintha Gaál
Józsefből volna benne valami, a ki az új áramlat idején végkép
elhallgatott. Szigeti persze erősebb tehetség lévén, fel-felébredt a
jelen zajára és akkor alkotta kitűnő színműveit. De már az
aggastyán teremtő ereje fogytával egészen a múltba mélyed el s
a letűnt hagyományból merít ihletet munkáihoz.
RAKODCZAY PÁL.
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