A MAGYAR NÉPSZÍNMŰ BECSI GYÖKEREI.
A népszínmű története a magyar irodalomtörténet terén
egyike a legkevésbbé felkutatott területeknek — épen ezért tele
van megoldásra váró problémákkal. Még a műfaj fogalmának
meghatározása is téves, s szabatos megállapítása annál fontosabb, mert ez egyben világot vet a népszínmű eredetének
kérdésére is. Poétikai és irodalomtörténeti kézikönyveinkben
azt olvassuk, hogy a népszínmű középfajú dráma, amelyben
víg és érzelmes elem vegyül, t á r g y á t a népéletből veszi és
népdalokat sző a cselekvénybe. 1 Ez a meghatározás valóban
rá is illik a Tóth Ede utáni népszínművekre; Szigligeti nép
színműveknek tartott darabjait azonban már bajos ennek a
meghatározásnak a keretébe szorítani. Mert ugyan hol van
még a legtágabb értelemben vett népélet is a Zsidób&n,
A rabba.il vagy az Egy szekrény rejtelmében, de még az első
magyar népszínműnek nevezett Szökött katonában i s ? Nyil
vánvaló, hogy a népszínműnek Szigligeti korára vonatkozólag
valami más meghatározást kell adni.
A legtermészetesebb s legbiztosabban célra vezető út
megkeresni, mit értettek népszínművön a fogalom keletkezése
idején. Ez a műfaji megjelölés először a negyvenes évek elején
merül fel színikritikákban; ekkor a köznép mulattatására szánt,
könnyű fajsúlyú, látványos vasárnapi darabot értenek rajta.
Mint hivatalosműfaj megjelölés Ney Ferenc pályanyertes művének,
A kalandornak, színlapján 2 (1844 február 24.) szerepel először.
Ez a «népszínmű» teljesen városi darab; Pesten a Gellérthegyen,
a Városligetben és a Zugligetben játszik,szereplői — Eürgefi fiatal
gróf, Zománczy, volt nagykereskedő, Wildheimné, gazdag keres
kedő neje, Erődy ügyvéd — az arisztokrácia és a városi polgári
középosztály soraiból kerültek ki. A nép, tágabb értelemben vett
városi népet értve alatta, csak mint staífage szerepel. (Gyermekek.
Hangolyások. Cigányok. Katonák. Mézeskalácsosok. Birbicsjátszók. Szivaráruló fiúk. Hárfás lányok. Zsidófiuk. Almaárusnők.
Táncosok. Nép.) Szigligeti a Szökött katona színlapján a «színmű
dalokkal és tánccal» műfaj megjelölést használja, ugyancsak
színműnek nevezi a Zsidót, a Szekrény rejtelmét és a Babot is.
1
Riedl Frigyes: Poétika, 1904. 224. 1. — Négyesy László: Poétika,
1907. 156. ].
3
Fáncsy gyűjtemény. Nemzeti Múzeum.
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Később azonban maga mondta a Szökött katonát az első magyar
népszínműnek. 1 Ez a megállapítása azután átment az irodalom
történetbe és a köztudatba is — pedig a magyar népszínmű
Szigligetiig igen bosszú utat futott meg, s a Szökött katona
és előzői közt nem tátong szakadék. Első magyar népszínművé
a Szökött katonát legfeljebb példátlan sikere ütötte.
Szigligeti a Dráma és válfajaiban, részletesen foglalkozik
a népszínművel, annál inkább, mert a műfaj megállapításának
dicsőségét magának tulajdonítja. Nem adja ugyan a műfaj
meghatározását, de tárgyáról beszélve épen az ellenkező meg
állapításra jut, mint a népszínműnek ma közkeletű meghatá
rozásai. Azt fejtegeti, hogy a népszínműnek nem szabad tár
gyát csak a népélet köréből vennie: «A népszínműírók a
népet eleitől fogva a legtágabb értelemben vették s körébe
nem csupán a parasztokat, hanem az összes alsó- és közép
osztályt is belefoglalták, sőt részben, vagy épen egyik drámai
fél gyanánt, a magasabb rangúakat is szerepeltették; nézetem
szerint igen helyesen: mert csupa parasztokkal, azoknak
együgyű észjárása, eszméletlensége, műveletlensége, még komikai
színezet s összes naivságuk mellett is, a darab csakhamar egy
hangú és unalmas lett volna.» (434—435. 1.)
Salamon Ferenc már úgy értelmezi a népszínmű elneve
zést, hogy népről szóló darab és ennek folytán hibáztatja is,
mert szerinte műfajt tárgyáról elnevezni fölötte helytelen
dolog.2 Gyulai az első, aki 1873-ban helyes szempontból adta
a népszínmű meghatározását s egyben rámutatott arra is, hogy
a népszínmű elnevezés nem a tárgyra, hanem a célra vonat
kozik : a népszínmű a népről szóló, hanem a népnek való színmű.
Ugyanő először világít rá a magyar kifejezés idegen eredetére :
«A kritika is, mely gyakrabban kezd foglalkozni a népszínmű
vel, nem épen a legjobb tanácsokat adja a költőknek, mert
inkább zavarja, mint tisztázza a fogalmakat. Minden nap
olvassuk, hogy a népszínmű tárgyában és alakjaiban valami
ethnographiainak kell l e n n i . . . csak a népnek szabad benne
szerepelni más osztályok kizárásával, még a nagyvárosi népnek
sem, csak a falusinak, hiszen maga a népszínmű elnevezés
eléggé kimagyarázza a válfaj e sajátosságait. De a név nem
sokat magyaráz . . . A népszínmű nem egy határozott faj
neve, mint a tragédia vagy komédia, hanem több válfajé,
a melyeket más nemzetek más névvel neveznek, noha a németek
is használják a Volks' stück, Volksdrama kifejezést. Épen ezért
jobb a népszínműnek neve helyett fejlődését venni szemügyre.*»*
1
2
s

Szigligeti: A dráma és válfajai. 1874. 508. 1.
Szépirodalmi Figyelő 1861. II. 44. 1.
Szigligeti és újabb színművei. Újra: Dramaturgiai dolgozatok,.
1908. II. 395. s k. 1.

A MAGYAR NÉPSZÍNMŰ BÉGSI GYÖKEREI

145

Gyulai kitűnő érzékével fölismerte, hogy a népszínmű elne
vezés a német Vólhsstüch szónak a fordítása, hogy a műfaj
mintája a bécsi Volksstück, s hogy ez a gyűjtőnév különböző
alfajokat foglal magába. í g y magyarázható az is, hogy míg az
újabb magyar népszínmű Tóth Ede óta egységes jellemű műfaj,
addig a fejlődés régibb állapotában, Szigligetinél és előzőinél, a
legkülönbözőbb műfajok kerülnek együvé a műfaj fogalmában;
összekötő kapocs csak egy van közöttük: az, hogy szélesebb
néprétegek érdeklődését igyekeznek megnyerni. A magyar nép
színmű sokáig keresi a maga útját és mire megtalálja, a forma
keresés idejének tarka összevisszasága egységgé higgad.
A magyar népszínmű nem az irodalom, hanem a színpad
terméke. Legbuzgóbb művelője és kialakítója Szigligeti, az
első nagystílű magyar színpadi szerző. Mintája, a bécsi nép
színmű sem az irodalom, hanem a színpad közvetítésével jutott
el hozzánk. Sőt ezt a mintát is a színpad szükséglete
szülte, és termékei, talán az egy Raimund műveinek kivételé
vel, irodalmi ambíció nélkül, a színházi műsor ellátására
készültek. Az egész műfaj kialakulása, fejlődése, virágzása és
hanyatlása szorosan összefügg a bécsi népszinpadok történetével.
Termékeinek élettartamát színpadi szereplésük határozza m e g ;
legnagyobb részük nyomtatásban meg sem jelent. Ezért hamar
eltűntek a német irodalmi köztudatból, csak újabban fordult
feléjük a figyelem. A magyar köztudatban ez az egész erősen
szétágazó, sokrétű osztrák műfaj komplexum két névre, Raimundéra
és Nestroyéra, zsugorodik össze. Pedig ez a bécsi népszínmű
a magyar színpad műsorának a magyar színészet kezdő korá
tól egészen a magyar népszínmű kifejléséig annyira fontos
tényezője, hogy külön rendezője volt, s a hivatalos színházi
kimutatások a drámai és operai előadásoktól egészen külön
választják a népszínműre, vagy amint abban a korban nevez
ték, a paródiára vonatkozó adatokat. Paródiának nevezték a
bécsi népszínmű mindenféle termékét, az egész műfaj elnevezé
sére egyik legszorgalmasabban művelt alfajának nevét ter
jesztve ki. Paródiának hívtak, amint látni fogjuk, a műfaj
magyar utánzatait is egészen a népszínmű elnevezés felmerü
léséig. Ennek a népszínműnek többször hangoztatott hivatása
épen az volt, hogy mint magyar termék a bécsi mintát a
magyar műsorról leszorítsa.
A bécsi népszínmű kezdetben a XVII. századi barokk
jezsuitadráma népi kiágazása; kifejlésére, a bécsi, olasz és
francia színpadok eleven közvetítésével, nagy hatással volt a
commedia dell'arte és a comédie de la főire is. Két alapeleme,
egyfelől a barokktól örökölt vonzalma a természetfölötti, a
patetikus iránt, másfelől a mindennapi élet trivialitásá
nak kiaknázása; művelői új komikus hatásokat értek el a
két elemnek és két stílusnak ezzel a tudatos vegyítésével.
Irodalomtörténeti Közlemények XL,
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Legismertebb formája a tündérbohózat (Zauberposse); ezt nálunk
Raimund nevéhez szokás kapcsolni, de Raimund csak tetőpont
j á t jelenti a műfajnak. Ezzel szemben áll a lokális bécsi
bohózat (Lokalposse): a" mindennapi élet görbe tükre, szatiriku
sán kiélezve az akkori Bécs társadalmi élete ellen. Ez az
irány tetözödik Nestroy alkotásaiban. A két irány között
csak stíluskülönbség van; anyaga mind a kettőnek a bécsi
élet; a tündérország kellős közepén, az Olympus csúcsán is
mindig csak Bécsben vagyunk, s a ferdeségek kifigurázása
közben minden kupié refrénje a «Ja nur ein Kaiserstadt, ja
nur ein Wien.» De magába szívja ez a drámatermés a nagy
német irodalomnak minden stílushullámzását is és a maga
bécsi képére és hasonlatosságára formálja át. í g y lesz itt a
Sturm und Drang lovagdrámáiból lovagi bohózat (Ritterposse),
rablódrámáiból rablókomédia (Räuberposse), a romantika monda
kultuszából dramatizált néprege (Volksmärchen mit Gesang).
Minden fajuk dalbetétekkel, kísérő zenével és látványos kiállí
tással is növeli tömegvonzó hatását. Az előbbieken kívül később
az Auerbach-féle Dorfgeschichte és a tájnyelvi költészet is be
hatol a bécsi népdrámába s ott a népnek új, szentimentális
felfogását honosítja meg.
Falusiak, különösen a napóleoni háborúk óta népszerű
tiroliak és magyarok, kezdettől fogva kedves alakjai a bécsi
népszínpadnak; természetes és esetlen, de tisztalelkű, derék,
romlatlan emberek; külsőleg komikusak, de tisztább erkölcsök
levegőjét hozzák a romlott nagyvárosba. Ez a Stadt und Landtéma — Marinelli darabja a Der Ungar in Wien óta Friedrich
Kaiser Stadt und -Lawdjáig (1844) — végighúzódik az egész
népdrámán.
A már felsorolt bécsi népszínpadi műfajoknak fejlődésé
vel párhuzamosan fut a paródia és travesztia élete; az előbbi
adta nálunk az egész műfajnak nevét. A mitológiai karika
túra a mitológiai tárgyú operák népi reakciója. De a kül
városi népszínpadok paródiával felelnek a Burgtheater vala
mennyi emelkedett stílusú műsordarabjára; így születnek a
Hamlet, Prinz von Tandelmarkt, a FiesTco der Salamikrämer
vagy a Frau Ahndl, Nestroy genialis Judit und Holoferneséig és Tafmftawser-paródiájáig.1
1
A bécsi népszínmű gazdag és sokágú fejlődése ebbe a rövid vázlatba csak
nagyon hiányosan volt beleszorítható. Ezért utalok a speciális irodalom fontosabb termékeire: Nagl-Zeidler: Deutschösterreichische Literaturgeschichte
II. — J. Nadler: Das österreichische Volksstück 1921. — R. Fürst: Eaimunds
Vorgänger, 1907. (Schriften der Gesellschaft für Theatergeschichte X.) —
M. Enzinger: Die Entwicklung des Wiener Theaters vom 16. zum 19.
Jahrhundert. 1918—19. ü. o. XXVIII—XXIX. — 0. Rornmel bevezetései az
Alt-Wiener Volkstheater c. kiadássorozathoz és Nestroy müveinek új kia
dásához. Egyes írókról 1. az ott idézett irodalmat.
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A bécsi népszínmű a magyar színészet műsorának kezdet
től fogva fontos alkotó eleme. Színészeink és kritikusaink
a bécsi népdráma különböző fajainak megjelölésére sokféle
kifejezést használnak; nevezik ,helyzeti tréfa'-nak, ,víg bűvös
játék'-nak, ,tündéries játék'-nak, , víggal elegy vitézi játék'-nak*
,bűjáték'-nak, ,helybeli bohózat'-nak, sőt ,hely-furcsaság'-nak i s ;
végül a terminológiában két kifejezés válik állandóvá: a
bohózat és a paródia.
Első magyar színészeink műsoruk megalkotásánál á leg
nagyobb nehézségekkel küzködtek. Elméleti tanácsadóik, mint
Kazinczy, az irodalomból indultak ki, mikor a zsenge magyar
színpad számára drámafordításokat készítettek. Ezek csak
egyes kivételes napokra valók voltak, s színészeinket gyakor
lati érzékük vezette, mikor előadásaik sorát nem akarták
Kazinczy óhajtása szerint az ő /ZamZeí-fordításával meg
nyitni. 1 Hamlet-elÖ adásokkal nem lehetett a pesti német
színháztól elcsalni a közönséget, mikor ott mulattató bécsi
népszínműveken szórakoztak, s a legjobb német színészek a
Lokalkomiker s a Lokalsängerin voltak. Pesten működött már
1814—15-ben és 1820—21-ben a bécsi népszínpadok egyik
legkiválóbb komikusa, Korntheuer, és tizenegy esztendeig
(1836—1847) tagja a pesti német színháznak Rótt Károly
Mátyás, a bécsi nópszínpad egyik büszkesége, akit a magyar
kritika annyiszor állít oda példának a magyar népszínmű
komikusok elé.2 Saját fegyvereivel kellett a német színhazat
legyűrni, könnyebb darabokkal a színházba csalni a közönséget.
Első színészeink hevenyészett fordításai közt szép számmal
találjuk bécsi népszínművek átültetését. Hafner egyik bohózata
Szalkay Antal fordításában mint Pikkó hertzeg és Juttka
Perzsi a régi magyar színpad egyik legkedvesebb darabja; 3
Hensler és Schikaneder darabjai már csoportosan szerepelnek
az első magyar műsoron. Perinet Die Schwestern von Prag c.
bohózata Ernyi Mihály honosításában már mint A Pestre
vándorolt szabólegény vagy a komáromi nénikék szerepel.* A bécsi
népszínmű már felbukkanásakor megteszi az első lépést a
magyar népszínmű felé.
Ezt a lépést meg is kellett tennie. Eredeti formájában
annyira Bécshez kötött volt, hogy helyi célzásait, német
szójátékait a magyar közönség nem értette; bécsi utcai figurái,
tiroli parasztjai idegenek voltak a pesti publikumnak. Hatást
1
2

Kazinczy levelezése II. köt. 96. 1.
Kádár Jolán: A pesti és budai német színészei története 1812—1847.
1923. 8és Athenaeum 1838. 279—80. 1.
Isoz Kálmán: Buda és Fest zenei művelődése. Budapest, 1926.
147—153. I.
* Császár Elemér: A német költészet hatása a magyarra a XVIII.
században. Budapest, 1913. 83—85., 101., 114—115. 1.
10*'
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csak úgy érhettek el velük, ha a bécsi aktualitásokat magyar
viszonyokra való célzásokkal helyettesitették. Bauerle Aline
oder; Wien in einem anderen Weltteil c. darabja mindenestől
Pestre költözött, Cilii és Bims híres kettősének «Was macht
denn der Práter, sag, blüht er noch schön» kezdete i t t így
változott: «Megnöttek-e már a fák a Duna partján» és refrénje
Pestet dicsőítette. Célzásokat szőttek be a magyar színészetre,
az első gőzhajóra és annak szerzőjére, ezt persze hangos taps
követte. 1 Rainxund A paraszt mint dúsgazdag c. tündérbohózatá
ban a «hamvszedő daljába» mindig aktuális új strófákat fon
nak, hol a színészek búcsúját szőve bele, hol a hőn óhajtott
új pesti színházra célozva. Szerdahelyi kifogyhatatlan leleményű ennek a pesti aktualitásnak és helyi színezetnek fel
használásában. 2
De a magyarosítás nem áll meg az ilyen külsőségeknél
s a magyar névre való átkeresztelésnél. Nem elégszik meg
azzal, hogy Stegmayer Herr Rochus Pumpernickeljéböl Tulokmányi Máté' vagy a Nyírifi először Pesten lesz, vagy Hensler
Rinaldo Rinaldinije
Angyal Bandivá, magyarosodik, hogy
Gleich egy bohózata KetsJceméti család Bécsben nevet viseli
vagy Bäuerle Der Leopöldstagja mint Mátyás napja Soroksáron
szerepel. 3 A közönség magyar alakokat kívánt, magyar életet.
S ekkor a színészek megtették az első lépést az írók h e l y e t t :
az idegen keretet megtöltötték magyar élettel. Nestroy Lumpacivagabunduso, azért jelenti a régi magyar színpadnak a
Peleskei nótáriusig legnagyobb sikerét, mert Bartha Lábszíj
és Megyeri Cérna szabó szerepében az eleven életből ellesett
hazai alakokat teremtettek. Lábszíjból palóc csizmadia lett,
Cérna szabóból tót vándorlólegény. S így, bár, mint az egykorú
kritika mondja, «az eredeti munkából némelly darabok és
elméricségek magyarban nem voltak is használhatók, de a'
helyökbe alkalmazott újabb énekek és magyaros elmés tréfák,
Cérna szabónak tótos magyar, Lábszíjnak palócos szóejtése.. .
a közönséget. . . tökéletesen ki is elégíté.» 4 A magyar nép
színmű Szerdahelyi és különösen Megyeri játékában született
meg, még mielőtt az irodalom figyelme felé fordult. Megyerit
magyar Scholz-nak nevezték el a bécsi párhuzamokat keresők,
de alakjainak tőrülmetszett magyarosságát senkisem vitatta. 5
Szerdahelyi Nestroy művészetét utánozta és még külsőségek
ben is másolta mesterét, de Nestroy fogásaival magyar életet
elevenített meg. 0
i Honművész, 1834. 349. 1.
Honművész, 1835. 405. 1. Athenaeum, 1838. 110., 797/8. 1.
Bayer József: A nemzeti játékszín története 1887. II.
Honművész, 1834. 263. 1.
\ Regélő, 1842. 1020. 1.
6
YachotlmTe:Magyarszínészekdaguerrotypei. Regélőtárcája,1842.370.1.
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Megyeri és Szerdahelyi játéka általánosan kedveltté tette
a magyar élettel megtelt bécsi népszínművet. Ezt a magyar
életet már meg is követelte a magyar közönség. Mikor
Raimund TékodójÁt hidegen fogadják a magyar színpadon,
Schedel (Toldy) abban találja okát, hogy a darabot nem ma
gyarosították meg kellőképen, s azt ajánlja, hogy Chevalier
Dumont-ját változtassák át magyar viszonyokhoz mérten tót
uraccsá vagy németté; ezt a tanácsot aztán meg is fogadják
és későbbi előadásokban Chevalier Dumont mint Ritter von
Berg jelenik meg. 1
Ezek a magyaros alakok és a magyar életnek a behato
lása túlságosan kedveltté teszik a bécsi «paródiát» a magyar
színház közönségénél. Hogy ezt a kedveltségét számszerű pél
dával illusztráljam, idézem a pesti magyar színházi részvény
társaság hivatalos jelentését. E szerint 1838 június 1-től
1839 szeptember 30-ig előadtak 264 színdarabot 54.103 frt
jövedelemmel, 76 paródiát 35.002 frt és 124 operát 38.465 frt
jövedelemmel. 2 Amint látjuk, az egy paródiára eső bevétel
messze felülmúlja az egy drámára, sőt még az egy operára
eső bevételt is. Természetes, hogy ilyen körülmények közt
a színház nem mondhatott le arról a jövedelemről, amit a bécsi
népszínmű neki jelentett. Egykorú kritikák szerint a Lumpacivagabundus előadásánál olyanokkal volt tömve a színház,
akiket máskor sose láttak a magyar színház tájékán. 3
Hiába emelte fel tehát szavát a kritika a paródiák ellen,
hiszen támadásai épen ennek a jövedelmi forrásnak a kiapasztásával fenyegettek! A kritika nemcsak a magyar színház
színvonalát féltette ezeknek az előadásoknak a túltengésétől,
hanem még inkább a magyar színműirodalmat. A dráma
íróknak irodalmi babérokra törekvő alkotásai nem versenyez
hettek népszerűségben a bécsi külvárosi múzsa színszerű, meg
színpadból született termékeivel. Ezeket most a magyar kritika
pergőtűz alá veszi, hogy kiirtsa. Bajza 1842-ben elismeri ugyan,
hogy vannak benne értékek, de ezek csak a maguk helyén,
a bécsi külvárosi színpadokon érvényesülhetnek: a magyar
nemzeti színpadon nincsen keresnivalójuk; ide csak akkor
bocsáthatók, «ha igen ügyes fordítók által akklimatizáltatnak.»*
De mikor ez az akklimatizálás túlságos meggyökerezésüknek
lesz eszközévé, akkor ez ellen is felemeli a kritika tiltakozó
szavát. Hopp Négy huszár és a gyermekharisnya c. bohózatában
a magyar színpad magyar huszárokat szerepeltetett és magyar
népdalokat szőtt bele. De a Regélő már nem üdvözli lelkesen
i Athenaeum, 1838. 279—280., 623. í.
Honművész, 1840. 167. 1.
34 Honművész, 1834. 263. 1.
Újra: Összegyűjtött munkái 1901. V. 272—73. 1.
2
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a magyarosítást, mint az egykori kritika a
Lumpaeivagábundus magyaros alakjait. Az idők változtak. «Szerencsétlen söpreje a német paródiák sörhordójának... Félig-meddig korcs
magyarosítás, melly szerint a' német katonák magyarokká
vannak átalakítva. Hát nem elég-e az, hogy eredeti dráma
íróink nagyobb része csak ollyan semmiházi magyarokat állít
elő műveiben, 's mi még a' német paródiák silány embereit is
megmagyarosítjuk! A dalok közt néhány magyar nóta is elő
fordul, 's ez talán jó volna, ha ez' idegen darabban úgy nem venné
ki magát, mint a pesti suhancok werklijében a Rákóczy induló.w1
Még a szereplő színészeket is támadják, különösen Megyerit,
hogy művészetével érvényesülésre segíti ezt a műfajt. ;<De nem
nyomhatom el lelkem fájdalmát, valahányszor olly jeles drámai
színészt, mint Megyeri, illy minden műbecs nélküli paródiában
látok működni, mert ő ezzel igen árt magának. Mióta Szent
péteri ezzel felhagyott, játéka sokkal nemesebb. S ha e' részben
Megyeri is vele tartana, e mit sem érő német paródia lassankint
elpusztulna nemzeti színházunkból.» 2
De minthogy ezek az előadások fokozott bevételt jelen
tettek, csak akkor lehetett volna róluk lemondani, ha előbb
helyüket mással pótolják. Ezért az osztrák paródia ellen intézett
támadásokkal karöltve járt a hasonló magyar termékek propa
gálása. Az eredetit támadják, a magyar utánzatot istápolják,
csak azért, mert magyar. Hibáikat megemlíti a kritika, de
mindig hozzáfűzi, hogy mégis dicséretreméltó az igyekezet,
mert utánzásra serkent; s csak így adódik a lehetőség arra,
hogy ez a külföldi import magyar termékekkel pótoltassék.
A negyvenes évek elején már megérett a helyzet arra, hogy
valami mesterséges módon mozdítsák elő a műfaj magyar
hajtásainak fejlődését.
Magyar utánzatok már a XIX. század kezdetétől fogva
akadtak. Többnyire színészírók művei, aminthogy ennek az
elsősorban a színpad számára készült műfajnak népszínmű nevé
vel illetett termékei is mindvégig legnagyobbrészt színészek
munkái. A bécsi népszínmű mindegyik formájával megpróbál
koznak, amíg kialakul az a végleges forma, amelyet a közönség
magyar népszínműnek elfogad.
A magyarosításokat már csak egy lépés választja el az
önálló utánzattól. Elsőnek a lovagi bohózat, a Ritterposse, talál
ilyen önálló utánzóra Balog István személyében, aki nemcsak
mint színész szolgálta a magyarság ügyét, hanem a bécsi
népszínmű összes fajainak legszorgalmasabb fordítója volt.
«Víggal elegy vitézi játéka», Cserni György, először 1811-ben
került színre, de még a harmincas években is kedves műsor1

Regélő tárcája, 1842. 180. 1.
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darab. Azzá tették a beleszőtt «magyar és rác népdalok», mert,
mint az egykorú tudósító mondja, «az alsóbb rendűeknek is
kell ám vasárnaponként valami ollyas könnyű, mit egész héten
dudorászhatnak nmnkájik mellett.» 1 Ez a népdal, amelyet
a közönség egy hallásra megtanul s utána «dudorászik», mind
végig a legnagyobb vonzóereje a népszínműnek.
Pár évvel később, 1817-ben Wandza Mihály a Bäuberposse' honosításával próbálkozik. Zöld Martzi vagy az úton álló
haramia c. darabjában Bayer József szerint a későbbi népszínmű
minden eleme megvan. 2 A magyar népszínműnek a vidéki
színpadok Sobri-drámáin keresztül Szigligeti Két pisztolyéig
kedves alakjai lesznek a bécsi népszínpadról származó kedélyes
haramiák. Wandza már rálépett a helyes útra, mely a magyar
népszínműhöz vezetett; a magyar népélet alakjaival: betyá
rokkal, juhásszal, cigányokkal, kikapós csapiaméval, német
schleiferrel, vándor talián árussal népesítve be a színpadot.
De a magyar szíapadi szerzők egyelőre letérnek még erről
az útról, hogy majd újra visszatérjenek rá. Előbb az osztrák
népszínpadnak egy más termékét, a tündérbohózatot próbálják
honosítani. Ennek a meggyökereztetésére történt a legtöbb
kísérlet, mert a legtöbb alkalmat adta látványosságok kifej
tésére, s így szerzői nagy tömeg vonzó erőt reméltek tőle.
A magyar népszínmű sokáig nem tud szabadulni a tündéri
apparátus nyűgétől, amely nálunk teljesen gyökértelen volt.
A tündérbohózat először Láng Ádám János Tündér Ilónájában kap magyar köntöst (1819). 0 fedezi fel a magyar nép
színmű számára annak legtöbbször feldolgozott témáját. Utána
Balog István ír az Argirus-meséből «tüneményes víg énekes
játékot», felmerül e faj Munkácsy J ánosnál (1838), aki a bécsi nép
színpadok példájára helyi aktualitást, a a pesti nagy árvizet
kapcsolja hozzá; s előveszi még Szigligeti is «népregé»-jében,
az Argyil és Tündér Ilonában, bekapcsolódva a bécsi nép
színpad és a magyar népszínmű hagyományába. Tündérbohózat
Munkácsy János Garabonciás diákja, is (1834), amely a szín
lapon büszkén nevezi magát «első magyar paródiának.» Teljesen
Nestroy Lumpacivagabundusá.n&k nyomain jár, melynek példájára
a magyar színpad egyidőre korhelyek seregével népesül be. Már
a bemutató előadás közönsége ráismer mintájára, de a kritika
mégis megdicséri: «bár elméncségei és jeleneteinek élénksége nem
áll a német hasonló munkák, p. o. Raimund, Nestroy, Bauerle
műveik elmés finomságának fokán», a szerző igyekezete méltány
lást érdemel, mert példát ad ennek a műfajnak a megmagyarosítására; ezt pedig a közönség és a színészek egyaránt óhajtják,
mert «mi tagadás benne, az ilyesmi sok nézőt csal s a pénztárt
i Honművész, 1835. 497. 1.
A magyar drámairodalom története II. 287. s k. 1.
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gazdagítja.» 1 A Garabonciás diák sikert jelentett, megvillan
benne az ösvény, amely a magyar népszínműhöz vezet—-ez a
magyar élet ábrázolása. Megjelenik a magyar falu, és meg
jelenik az ifjú Pest, ha csak futólag is, mint később a Szökött
katonábdjx. Népi alakok és pesti figurák vonulnak fel, bár
még rájuk borítja árnyékát a tündéri apparátus. Ecetesi
fogadósban mindenki a Fehér hajó goromba korcsmárosára
ismer. Az alakok ugyan halaványak, de amire az író nem
volt képes, azt elvégezte a színész: kitöltötte a kereteket az
eleven magyar életből ellesett vonásokkal, s ami fő, felhangzott
benne ismét a magyar dal.
Az ösvény megvillant, de nem ment rajta tovább senki.
Pekháta Károly «eredeti tüneményes vígjátéka», az Új
Theseusok vagy Ilus meg Kati Tündérországban (1834. XII. 3.)
ismét eltávolodik a magyar élettől;
Lumpaoivagabundusstilusú korhelyt vonultat fel s egy ősanyát a bécsi nagyszámú
Grillparzer-paródiákból. Tetszést csak az egyetlen magyar
motívum arat benne, a toborzó tánc. 1 Telepi György Borsszem
Jankójában (1835. II. 6.) még egy ilyen magyar epizód sincs.
Tipikus bécsi Maschinenkomödie, amelyhez a szerző a díszítményeket is maga készítette; a címszerepben — Telepy Mali
játszotta — a Hensler-féle «népregék» gyermek-tündérkéi
elevenednek meg. 3 De a magyar színpadon magyar életnedv
híján nem tudott gyökeret verni. Nem a tündérbohózat volt
az a minta, amelynek nyomán a magyar népszínmű meg tudott
születni, hanem a bécsi népdrámának realisztikusabb hajtásai,
amelyekben elevenen pezseg Bécs tarka élete, a maga városba
tévedt atyafiaival. I t t a bécsi élet helyett magyar életet
kellett adni, a tiroliak, a soproni mészáros, a felső-ausztriai
cérnakereskedő, a stájer kovácsné helyett 3 magyar vidékit, a
Peleskei nótáriust.
Gaal József Peleskei nótáriusa, a magyar népszínműnek
Szigligetiig legnagyobb sikere, melyet a színlap paródiának
nevez (1838) még szintén a tündérbohózat köntösében lép fel;
de a tündéri mechanizmus csak epizód, hagyomány, mellyel
szakítani nem elég bátor. Az óriási sikert- a magyar életnek
az a teljessége adta, amely a darabbal a színpadra bevonult,
s amelyet csak Szigligeti Szökött katonája, hozott oda újra.
Gvadányi és Gaal kora a bécsi népszínművekből ismert anachronízmussal kedélyesen keveredik össze; de ez senkit sem zavar.
Egységgé köti a nótárius alakja, amelyet Megyeri magyar
1
Honművész 1834. 535. 1.
*
U. ott 1835. 103. 1.
3
Schikaneder: Der Fleischhauer von Odenbiirg: Kringsteiner: Der
Zwirnhändler aus Oberösterreich; Schickli: Die Hammerschmiedin aus
Steiermark.

A MAGYAR NÉPSZÍNMŰ BÉCSI GYÖKEREI

153

típussá formált. Senki sem érezte itt már a bécsi rokonságot,
a bécsi bohózatokban unos-untalan ismételt Stadt und Landtémát, csak azt a magyar levegőt, amelyet Megyeri játéka a
színpadra hozott, s a magyar dalt, amelyet népinek érzett a
közönség; a juhászdallal nem tudtak betelni. 1
A PelesJcei nótárius állandóan műsoron maradt; nem unták
meg, mert Megyeri mindig új meg új ötletekkel fűszerezte.
De mellette mégis a szidalmazott bécsi bohózatokat kellett
elővenni pénztártöltőnek., vasárnap és vásárkor. Balog István
Ludas Matyijin
(1838. XII. 27.) kívül nem terem utána
közönségcsődítő magyar darab, magyar népszínmű. A Ludas
Matyihoz is a régi magyar irodalom adta az anyagot, mint
Graal Peleskei nótáriusához, a bécsi színpad a tündéri mecha
nizmust és bohózati élceket, s a színészek alakítása három
magyar alakot: Matyit, Döbrögit, Kobakot — ezek biztosí
tottak hosszú életet a darabnak, Hazuchának a hozzákapcso
lódó polémia folytán nagy port felvert «tüneményes vígjátéka»,
JELaíley üstököse vagy Buda-Pest a haladás világában, Meisl
bécsi külvárosi kasszadarabját, a magyar színpadon is gyakran
megfordult Három évszázad vagy 1723, 1823, 1923. c. a ábrán
dos időrajzolatát» követi; 2 s bár a közönség látja a XX. század
Pestjén «a conservatoriumot, a polytechnikai intézetet, nemzeti
nagy színházat a Duna partján, az álló hidat, a gőzönyöket,» 3
a darab nem kell neki, mert a szerző nem tudja magyar
levegővel megtölteni. Balog István próbálkozásai mind job
ban távolodnak a magyar élettől s ép ezért nem tudnak a
színpadon gyökeret verni, így a Holberg nyomán írt Politikus
csizmadia, a Kotzebue alapján gyártott Miss Baba vagy Mazibilla.
a kaspi tengermelléki mátka (1840. I I 22.) hiába kíséri a Peleskei
nótárius komponistájának,/Thernnek zenéje s hiába van «több
nevettető s mai korra alkalmazott célzással és ötlettel fűszerezve» ;
nem szerencsésebb az Egy fazekasnak pokolba vándorlása sem4 és a
bécsi népszínpad egyik legnagyobb sikerének, a Bauerle-féle AlCatalani-Ti&k hagyományához kapcsolódó Ál-Döbler, melyet Döbler bűvész pesti szereplése után nagy költséggel állított ki a
Nemzeti Színház, gondosan kiemelve a színlapon, hogy nem
azonos a pesti német színházban adott hasonló című művel. 5
1842-ben meghalt Megyeri, s ezzel vége a Peleskei nótárius
varázsos vonzóerejének is. A Nemzeti Színháznak új magyar
népszínművekre van szüksége, hisz a bécsi paródiák színrehozását
szinte lehetetlenné tette a kritika, lerontva minden hatását a
1
2

Honművész 1838. 645. és 700. 1. Regélő 1842. 95. és 1020. 1.
Fáncsy-féle színlapgyüjtemény a Nemzeti Múzeumban. Vértesy JenÖ
A magyar
romantikus dráma 1914. 253. I.
3
Honművész 1839. 173. 1.
* Honművész 1840. 46. 133. 439. 1.
s Honművész 1840. 327. 1.
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műfajnak. A közönségnek sem nagyon kell, mióta megízlelte
magyar hajtásában a magyar életet. Ami nem terem magától,
meg kell teremteni. Ezt célozza B a r t a y Endrének, a Nemzeti
Színház igazgatójának 1843-ban hirdetett pályázata, <iQgj a
népéletből merített, minden aljasságtól ment, jó irányú látvá
nyos színműért, mely által a köznép is a színházba édesgettetvén, ízlése nemesbíttessék, melyben a szerzőnek egyszersmind
szabad mezőny engedtetik díszítmények, ruházatok s minden
egyéb költségek kiállításával, de természetesen csak arányos
belső tartalmasság mellett, színműve hatását emelni». A pá
lyázatnak minden feltétele arra mutat, hogy a bécsi népszín
műnek olyan magyar talajba ültetett hajtására gondolt, mint
aminőre Graal a Peleshei nótáriicsseA példát adott. 1 A «népélet»-en
nem a falu világát értette, hanem olyan tágabb értelemben
vett városi népéletet, mint amilyen, a bécsi színpadok világát be
népesítette. Ezt mutatja a pályanyertes darab, Ney Ferenc Kalan
dor^ amely, mint láttuk pesti miliőben játszik, arisztokrata és
polgári szereplőkkel és felépítésében a bécsi ,Lokalstück' tiszta
példája. A bírálat különös'érdeméül rója fel, hogy a pesti népéletet
viszi a színpadra. 2 De különben Bartay meg is mondta, hogy
milyen darabot akar; mikor megkérdezték, milyen legyen a kí
vánt dráma, azt felelte, hogy olyan, mint a Peleshei nótárius, vagy
a németekZauberschleierje.s Ez a Zauberschleier a Raimund-epigon
Tóidnak páratlan sikerű látványos darabja: négyszázszor egymás
utánjátszottak a bécsi józsefvárosi színpadon s ekkor a pesti német
színháznak is legnagyobb sikere volt.* Bartay maga utal a magyar
népszínmű kettős forrására: a bécsi népszínműre s a magyar
hagyományra, amely közvetve ugyancsak a bécsi forrásból ered.
Szigligeti Szökött katonája erre a pályázatra készült.
A pályadíjat ugyan nem kapta meg, de megnyert valami
sokkal nehezebben elérhetőt, a közönség tetszését. A Szökött
katona a Nemzeti Színház első nagy sikere, amelyet a németek
meg is irigyeltek tőle. Weil Fülöp budai német író írt is egy
német Szökött katonát Der Deserteur címen, az ottani német
színházban elő is adták s ebben rútul elplagizálta Szigli
geti művét. 5 De mindhiába: a német színház előadhatta volna
akár teljes fordításban Szigligeti darabját, nem lett volna
hatása. Ott csak az érvényesülhetett; amit Szigligeti maga is
idegenből v e t t : a technika, a bohózati figurák, színpadi fogá1
J. v. Pukánszky-Kádár: Wiener Bühnehüberlieferungen im unga
rischen
Volksstück. Deutsch-ungarische Heimatsblätter 1929.
3
Bayer József: A magyar drámairodalom története. 1897. II. köt. 8é. 1.
s4 Pesti Hirlap 1843. 106. 1...
Nagl—Zeidler: Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte II. és
Kádár5 i. m.
Pukánszky Béla: A magyarországi német irodalom története. 1926.
512—513. 1.
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sok, komikus helyzetek. De a német színpadra nem kerülhetett
át a magyar dal s a magyar atmoszféra: ez a holt szöveg
ből talán nem árad felénk, de elővarázsolja az eleven színpad.
Szigligetinek nem ez volt első szereplése a népszínmű
terén. Ilyenféle kísérletei a tündéries vígjátékok, a Lidércek
és Rontó Pál. Az előbbi nem került színre, az utóbbi egy
előadás után letűnt a színpadról. Szigligeti erre más úton
próbálkozik ezzel a közönségvonzó műfajjal. Teljesen a bécsi
népszínmű hagyományában gyökerezik Nagyidai cigányok c.
«népregéje», de már Qgj lépést tesz a magyar élet felé.
Óvakodik művét a teljesen hitelét vesztett ,paródia' vagy
,bohózat' névvel nevezni, bár a kritika mindjárt rásüti ezt a
bélyeget: «A szerző nem tudni, mi okból, vonakodék legújabb
elmeszüleményét igaz néven nevezni. 'S így, amit ő elhall
gatott, azt mi nyíltan kimondjuk, hogy t. i. ezen műve, sem
szomorú-, sem szín-, sem vígjáték, hanem valóságos népies
bohózat, millyen a' német színpadokon számtalan fordul elő.»1
De jelentős lépéssel juttatja előre a műfajt azzal, hogy elved
a tündéri apparátus ócska ballasztját és teret j u t t a t egy
magyar népies típusnak, a magyar cigánynak. I t t kezd már
megmutatkozni a Szökött katona s még inkább a Cigány szerzője.
Szigligeti utóbb, amint már említettük, maga nevezte a Szö
kött katonát első magyar népszínműnek. A dráma válfajairól írott
munkájában mindazt, ami előtte népies színjáték volt, bohózat
nak nevezve külön kategóriába sorozza. A magyar bohózat,
amely bécsi minták nyomán keletkezett, szerinte csak nyolc
esztendeig élt (1834—1842). Ekkor a bohózat névnek már
olyan rossz volt a hangzása, hogy a szerzők ilyen jellegű
műveiket inkább vígjátéknak kezdték nevezni; a bohózat
népies elemei viszont a népszínműbe mentek át. 2 A népszínmű
és bohózat között tehát megvan a kapocs. De mi az, ami
Szigligeti szerint a népszínművet a bohózattal szemben nép
színművé teszi ? Ez a komoly elem, tehát — bármily különö
sen hangzik — ép az, ami benne nem népies: így a Szökött
katonában Gergely származásának története, a Két pisztolyban
Stein és Bájkerti bűnügyi históriája. A népi elem nagyrészt
a komikum hordozója és először csak a Csikósban vesz tevékeny
részt a komoly cselekvényben.
A különbséget a Szökött katona és előzői közt Gyulai abban
jelöli meg, 3 hogy a víg népdal mellett az érzelmest is megzendí
tette. De szentimentális a nép egész beállítása is, szemben az
előzőinél talált pusztán komikus beállítással, azonkívül itt
kapcsolódnak először a bohózatos jelenetek a bonyolult romani Regélő, 1842. 940. 1.
A dráma és válfajai. 1874.
s

2

i. h.
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tikus históriához. A Szökött katona tehát háromféle elemből
szövődik össze: a szentimentális-népies, a romantikus és a
bohózatos elemből — ennek az utóbbinak hordozói itt már
merőben városi figurák. Szigligetinek minden korai népszínműve
ilyen heterogén elemekből szövődik össze és telve van
reminiscentiákkal. Ez természetes is olyan írónál, aki mint
színész végigjátszotta több emberöltő drámai termését A Szökött
katonának többféle elemből Összeszőtt volta már a kortársaknak
is feltűnt. Zolnai Béla két csoportba osztja ezeket az elemebet i1
a polgári dráma és a romantikus dráma hagyományából
származókra. De kikerülte figyelmét az a körülmény, hogy
ezek a végső" elemzésben a polgári drámából származó elemek
nem közvetlenül, hanem a bécsi népszínmű közvetítésével
kerültek Szigligeti darabjába, s ez a közvetítő erősen torzítva
adta tovább őket. A XVIII. század végének polgári drámájá
ból alig valami élt már ekkor a magyar színpadon; ellenben
a bécsi .paródia' mint láttuk, lényeges műsoralkotó elem volt,
s ezeket a paródiákat jól ismerte Szigligeti, aki mint tipikus
epizódszínész egész sereg bohózati szerepet alakított bécsi
népszínművekben: Bäuerle, Gleich, Hopp, Meisl, Nestroy,
Raimund, Schickh, Schikaneder, Told és mások darabjaiban.
De a Szökött katona meséjén túlmenően, amely osztrák nép
drámán, Hensler Der österreichische Deserteuren
alapszik,2
a darab egész felépítésében és típusaiban egyaránt a bécsi
népszínpadok hagyományához kapcsolódik kétféleképen i s :
közvetlenül és a magyar népi bohózat közvetítésével.
A Szökött katonát számos szál kapcsolja magyar előzőihez.
Már magának a témának megvan a magyar hagyománya i s :
nem is annyira a dezertálás, mint a verbuválás állandó motívuma
a magyar népszínműi-hagyománynak; megjelenik Láng Ádám
Yerbuválásé,ha>n s a népies darab lassan alig képzelhető el
toborzó-jelenet nélkül. A Peleskei nótárius példáján indulva
kapcsolja össze az első felvonás falusi képét a harmadik pesti
jeleneteivel, s Graal mutatott magyar példát a múltnak és
jelennek a bécsi népszínműben annyira szokásos anachronisztikus
összekapcsolására. Már az egykorú kritika megállapítja, hogy
Szigligeti a múlt faluját kapcsolja a jelen Pestjéhez, mert hisz a katonafogdosás ideje már rég lejárt. Magyar elődök nyomdokain
járva használja fel a magyar népdalt a színpadihatás fő eszközéül.
Közvetlen bécsi forrásból fakadt — mint már említettük —
a dezertőr-téma; innen való a népiesnek újszerű, szentimentális
felfogása is, mely Raimund követőinek üres díszlétpompája és
Nestroy epigonjainak száraz racionalizmusára való reakció
gyanánt született. Már a XIX. sz. harmincas éveitől kezdve behatol
1
s

Szigligeti Szökött katonájának külföldi elemei. EPhK. 1915.
U. ott.
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a bécsi népdrámába a tájnyelvi költészet, majd később az Auerbach-féle Dorfgeschichte s ott az eddigi komikus beállítástól
eltérően a népnek új, érzelmes felfogását honosítja meg. így
fejlődik ki az osztrák népi daljáték, amelyben a népviseletek
és alpesi tájak szerepelnek látványosság gyanánt. Már 1833-ban
találkozunk egy ilyen jellegű darabbal. (Schmiedl: Die Lieb'
auf der Alm, Riotte zenéjével. 1834-ben már a pesti német
színház is bemutatta.) Ezt az irányt képviselik J. G. Seidl,
Castelli és Baumann egyes darabjai és különösen Friedrich
Kaiser, aki már a népdráma és Anzengruber felé vezet.
A súly itt is a dalokon és a zenén volt, különösen a nálunk
is többször megfordult alpesi dalosok szereplésének hatása
alatt. Ezek az alpesi dalosok hozták Bécsben divatba az
osztrák népdalt, amely hamarosan bevonult a szalonokba is. 1
Hogy a, társas szokásokban annyira Bécs felé figyelő pesti
társaság is hamar ajtót t á r t a magyar népdalnak, amelynek
ép a színpad lett leghatékonyabb meggyökereztetője, az több,
mint természetes. A Szokott katonában is a városba jutott
falusi már nem komikus, különösen akkor nem, ha hű marad
a* maga népi voltához. Nem az Julcsa, aki vágyva gondol a
falusi egyszerű életre, de nevetséges az elpuhult városi uracs
és a parvenü Korpádiné.
A legnagyobb hatást a Szökött katona a maga korában
azzal az újításával tette, hogy népies és bohózatos elemeit egy
az úri osztály körében játszó bonyolult romantikus történet
hez fűzte. A bohózatos elemeknek bécsi hagyományát Fried
rich Kaiser már hozzákapcsolta a francia regény- és dráma
termelés hatásvadászó motívumaihoz, ezzel a bécsi népszínmű
nek egy új változatát, a lokales Lebensbildet vagy lokales
Charakterbildet alapítva meg. Ilyen kriminalisztikus párisi
motívumok találhatók, a régi bécsi bohózati hagyomány mellett,
Dienstbotenwirtschaft
c. darabjában 2 (1840). Még ugyanabban
az évben bemutatta a pesti német színház. Ehhez a műfaj
hoz áll a legközelebb összetételében a magyar népszínműnek
a Szökött katonáh&n. jelentkező fejlődési formája.
A bécsi gyökerek harmadik csoportja a régi bohózati
tradícióhoz vezet. Innen valók mindenekelőtt Lajos és Korpádiné
alakjai és az a pesti környezet, mely őket körülveszi. Lajos
a külföldieskedő, a piperkőc és a parvenü típusait egyesíti
magában. Zolnai Béla már említett értekezésében a X V I I I .
századi német drámából összeállítja a külföldieskedő típusának
fejlődését, de figyelmen kívül hagyja a bécsi népszínműnek
nagyszámú külföldieskedőjét. A külföldieskedő a bécsi nép1

Nagl—Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte. H. köt.

564. s.2 k. 1.
Nagl- Ziedler „i. m. II. és Rommel bevezetése Fr. Kaiser válogatott
darabjaihoz. Deutsch-Österreichische Klassiker-Bibliothek 45. köt.
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színpad legkedvesebb figurája; valamennyi ilyen alak felsoro
lása nagyon messze vezetne, csak a legfontosabb változatairól
emlékezem meg. Leggyakoribb a parvenü, aki előkelőségből
francia szavakkal dobálódzik (Bäuerle: Die Damenhüte im
Theater, Die falsche Primadonna) és igen gyakori, hogy hibás,
vagy maga kitalálta franciát beszél (Bäuerle: Der Leopoldstag,
Der Fiaker als Marquis; Meisl: Die travestierte Zauberflöte,
Ein Tag in Wien); Gleich egyik alakjának bécsi franciáját
(Die Brüder Liederlich)1 épúgy, mint Nestroy Zwirn szabójá
nak (Lumpacivagahundus)
bécsi olaszát már csak egy lépés
választja el Korpádi Lajos tót-franciájától. A Lumpacivaga
hundus Zwirnje közvetlen mintája Korpádi Lajosnak. 2 Mind a
kettő szabó, piperkőc, parvenü, előkelősködő, pénzét könnyel
műen elherdáló alak. A tót-francia ötletét az adhatta, hogy
mint említettük Cérna szabó a magyar változatban mint tót
szabólegény szerepelt.
Korpádiék pesti szállása pontosan beillenék abba a
szatirikus képbe, amelyet a bécsi népszínpad a bécsi társa
dalmi viszonyokról, az alsóbb néposztályok úrhatnámságáról
festett; a zsibárusné előkelő nevelésével és érzékeny idegeivel
dicsekszik (Gleich: Die Musikanten auf dem hohen Markt), a
hentesné svéd keztyűt visel (Gleich: Der alte Geist in der modernen
Welt) s a mosónét fia a házmesterné előtt «nagyságos mamának»
nevezi. Olyasféle leleplezésekben, mint aminőket Korpádiéknak a
III.felvonásban ki kell állaniok,épen gazdagez az'irodalom.(Meisl:
Die alte Ordnung kehrt zurück, Bäuerle: Staberls H.ochzeit: Gleich:
Die Bedienten in Wien),5 Korpádiék estélyen agyon emlékeztet
Zwirn szabó társaságára a
Lumpacivagabundusban.
Még csak azt a kérdést akarjuk röviden megvizsgálni, hogy
Szigligeti későbbi népszínműveiben távolodott-e a bécsi mintától
és mennyiben tette a műfajt önállóbbá és főkép magyarabbá.
Szigligeti népszínműveinek körét igen nehéz megvonni, mert
műfaj jelölései ingadozók. í g y pl. Dalos Pista c. darabját a
kéziraton vígjátéknak, a szinlapon népszínműnek nevezi, a
Csokonait egyszer színműnek, máskor népszínműnek, a Pün
kösdi királynét
egyszer vígjátéknak, másszor népszínműnek.
Ha csupán azokat a műveket soroznók ide, amelyeket maga
már eredetileg népszínműveknek jelölt, akkor a Szökött katona
is kimaradna a sorból. Pintér Jenő 23-ra teszi Szigligeti nép
színműveinek számát; 4 Szentgyörgyi László Szigligeti nép
színműveiről irott monográfiájában 29 népszínművét és «rokon
fajú darabját» sorolja fel.6 I t t mi szélesebbre vonjuk a kört,
1
B. Fürst: i. m.
a
.Kádár Jolán: Szigligeti Szökött katonájának förrásailioz. 1915.
8
Fürst i. m.
i
A magyar irodalomtörténet kézikönyve. 1921. II. 161—164 1.
5
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EPhK.

A MAGYAR NÉPSZÍNMŰ BÉCSI GYÖKEREI

159

ide vesszük mindazokat a darabokat, amelyeket Szigligeti a
tágabb értelemben vett nagy közönség mulattatására írt, s ame
lyek a bécsi népszínpad hagyományaihoz kapcsolódnak.
A. Szökött katonát követő népszínművében, a Két pisztolyban, melyet a nagy sikeren felbuzdulva már 1844 elején
bemutatnak, saját bevált schémáját ismétli: romantikus bűnügyi
mese a francia dráma stílusában, bohózati figurák (így pl.
Hugli borbély az Aline Bimsének és a Franciaországi
tündér
Spindelbeinjának egyenes leszármazottja) és népi jelenetek a
bécsi népszínpadról, melynek egész kedélyes haramiavilágát
áttelepíti bohózatos Sobrijával, hozzákapcsolódva a magyar
népszínmű kezdeteinek hagyományához, Wandza Mihály Zöld
Marcijához és Graal Péleskéi nótáriusához. A Két pisztolynak
azonban már van egy jelenete, amely teljesen a magyar élet
ből sarjadt: az Eötvöst is megihlető börtön jelenet. 1
Szigligeti további népszínműi termése emelkedő hullám
vonalhoz hasonlítható, ahol a túlzottan gyors termelés folytán
a fejlődés lassú és visszaesésekkel tarkított. A fejlődést i t t a
falu felé való közeledés jelzi, mert a városi alakok mindig
nemzetközibbek, mindig kevesebb egyéni megfigyelés szüksé
ges az idegenből való átplántálásukhoz. A Két pisztolyt követő
darabok: Zsidó, A rab, Egy szekrény rejtelme azonban egészen
városi történetek, valóságos Lokatstückök, amelyekben a bécsi
népszínpadok hatása még sokkal erősebben érezhető, felépítés
ben, az aktualitások halmozásában, típusokban egyaránt.
A bécsi népszínpadok legkedvesebb alakjai, az uzsorás, a nagyra
látó asszony, a francia márkiként sikereket arató szélhámos,
Raimund Valentinjének egy halványabb mása, a Zsidónak
gazdájához a szegénységben is hű Jancsi inasa és végül a
részeg házmester, amelyeket Szigligeti későbbi népszínművei
ben folyton elő-elő vesz, bonyolult és bűnügyi rejtélyektől
hemzsegő mesébe vannak beágyazva.
A Csikós jelzi az első hullámhegyet. Bár a régi
Stadt und Land-tém&
változata, a magyar faluba vezet.
Szigligeti, városi ember volt s a népet nem ismerte. Népi
alakjai irodalmi, de magyar irodalmi reminiscentiák. A Csikós
nagy sikere utat mutatott, merre kell keresni a magyar nép
színmű kifej lését. Népi alakjai egészen sematikusak, de meg
adták a lehetőséget arra, hogy a színész az életből, a magyar
életből vett megfigyelésekkel kitöltse. í g y legalább külsőségek
ben magyar alakok jelentek meg a nézők előtt, s a közönség
felismerte bennük a maga romantikus népi ideálját, amelynek
a magyar népszínmű mindvégig megtestesítője marad. Párhuza
mos jelensége a magyar romantikus műnépdalnak, amelynek
legfőbb meggyökereztetője.
1

Rakodczay Pál: Szigligeti forrásaihoz. IK: 1914—15. -
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A Csikós után azonban Szigligeti ismét elhagyja a jövendő
útját, amelyre csak a Cigány-nydA tér vissza. Többi darabjában
a bécsi népszínpad különböző válfajaival próbálkozik, úgy
annyira, hogy még az avult tündérbohózathoz is visszatér
(Aggteleki barlang, Argyil és Tündér Ilona). Tiszta bohózat a
Liliomfi, amely teljesen a bécsi népszínpadok régibb hagyo
mányához kapcsolódik. Ismeretes, hogy Nestroy úgyszólván
lefordította Umsonst c. bohózatában s a plágiumért Szigligeti
nek kártérítést fizetett,1 Nagy változásokra nem is volt szükség,
a Liliom fi így is teljesen belevágott Nestroy stílusába. Gsohonaijának is megvan a mintája a bécsi színpadon ekkor divatba
jövő író- és színészdrámákban, mint Elmar
Ferdinand
Raimund]®,; tipikus «Besserungsstück» a Dalon Pista, s mint
J. G. Seid! a Das Veilehenfest-hea, úgy elevenít fel régi nép
szokást a Pünkösdi királyné. A lelenc már anzengruberi érte
lemben vett népdráma, mint F. Kaiser «életképei.» De mind
ezek folytatás nélküli próbálkozások.
Szigligeti után megszűnik a népszínműnek ez a tarka
sokfélesége. A fejlődés a Csikós és a Cigány irányában halad
és nemsokára schémává merevül. A magyar népszínmű* a falu
felé fordul, s az idegen gyökereket csakhamar elfödi a magyar
talaj. Magyar föld ez, bár cserépbe szedték, a romantika
szalon-népiessége, daloló és táncoló, mindig cifraszűrben és
mindig ünneplőben járó parasztjaival. Népdal és tánc mellett
valami régi bűntény bogozódik ki, a bűnösök meglakolnak
vagy megtérnek, de a fiatalok mindenkép összekerülnek; bol
dogságukért olykor valaki magán hagy száradni egy el sem
követett bűnt. Ez a Falu rossza, a Sárqa csikó s a többi nép
színmű vázlata. A bűnügyi történetet, úgy, mint Szigligetinél
bohózati figurák népesítik be, s ezek közt akad már sok az
életből ellesett és tőrülmetszett magyar alak. A népszínmű
súlypontja a meséről mindinkább a népdalra tolódik át. A ro
mantikus műnépdal nagyrészt ép a színpad közvetítésével
lett népdallá. Az irány főhordozója a színpadon Blaháné, aki
hez a népszínmű virágzása fűződik. A fontos csak az, hogy ő
megjelenjék, mindig ünneplőben, mindig új népdallal, melyet
másnapra utána dalol az egész város és lassan az egész ország,
í g y éí a magyar népszínmű a mai köztudatban. De amig
ehhez a fejlődési fokhoz eljutott, nagy utat kellett megfutnia
idegenből haza.
PUKANSZKYNÉ KÁDÁR JOLÁN.
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