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Szigligeti történeti jelentőségét a magyar dráma fejlődésében elsőként 
Gyulai fogalmazta meg. Dramaturgiai dolgozatok című munkája tanúsítja, 
hogy számos kritikáját szentelte Szigligeti drámáinak, és ezekben követ-
hetők leginkább nyomon Gyulai tragikum- és komikumfelfogásának elemei. 

A magyar kritikusok közül éppen Gyulai foglalkozott először a nép-
színművel, az 1840-es évek népiességének drámai műfajával. Kezdetben 
meglehetősen tartózkodó álláspontot foglalt el vele kapcsolatban, de később, 
a 60-as években, talán éppen Szigligeti Lelencének a hatására, ismét foglal-
kozni kezdett a népszínművel. 

Szerinte a népszínmű a politikai demokratizmus és az irodalmi népies-
ség találkozásakor alakult ki. így határozza meg a műfajt: „. . . formában 
határozatlan drámai stíl, szellemben democratiai irány, tartalomban magyar 
élet genreképi vonásokban, tragikomikai oldalról, népzene és népdal kí-
séretében." Máshol így fogalmaz: „. . .modern melodráma tragikomikai 
alapon, legtöbbször társadalmi iránnyal." Gyulai a népszínművet közelíteni 
akarta a saját drámaeszményéhez, amelyben a tiszta tragédia és a tiszta ko-
média uralkodott. 

Kovács Kálmán tanulmányában olvashatjuk: Gyulai nem a költői anyag 
felől közeledett a műfaji problémákhoz, hanem megfordítva, a műfaji nor-
mák talajáról jelölte ki a drámai művészet életanyagát. 

A LELENC 

Hasonlóképpen, mint az Egy bújdosó kurucnak, Gyulai ennek is úttörő 
szerepet tulajdonított. Az előző dráma után, valószínűleg A lelencben ta-
lálható minőségi fejlődés hatására, itt még behatóbban és alaposabban boncol-
gatja a népszínművet. 

A kezdetben tartózkodó álláspontot fokozatos érdeklődés váltja fel, 
Gyulai szemlélete módosul, valószínűleg éppen Szigligeti Lelencének a ha-
tására, amelyet a megszületendő magyar népdráma első — nem kis remé-
nyekre feljogosító — képviselőjének tartott. Gyulai magatartását valószí-
nűleg az a tény változtatta meg, hogy a népszínmű a 40-es évektől a 60-as 
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évekig (A lelenc bemutatásának időpontja 1863. nov. 20.) nem tűnt el, hanem 
átalakult, módosult és mint hosszabb ideje jelenlevő drámai műfaj őt is 
foglalkoztatni kezdte. 

Ebben a bírálatban törekszik leginkább arra, hogy a maga dráma-
elméletében valamilyen módon elhelyezze a népszínművet, összegezze ki-
alakulásának társadalmi, történeti és egyéb körülményeit. Egy megállapítása 
szerint: „. . .a polgári demokratizmus és az irodalmi népiesség összetalál-
kozásából született meg a népszínmű. . . Politikai életünk demokráciái 
mozgalmainak egyik hatásaként tűnt fel a népszínmű színpadunkon." 

Saját bevallása szerint is A lelenc bemutatásáig a magyar kritika még 
annyit sem törődött a népszínművel, hogy a fogalmát meghatározta volna. 
Ezért ezt a bírálatot bizonyos mértékig hézagpótlónak is szánja. Ezt írja: 
„A népszínmű se vígjáték, se dráma, se tragédia, de mindebből valami; 
vegyes nem, mely sok mindent magába olvaszthat, sőt a zenét is segédül 
veheti. Egy neme a melodrámának, . . . legtöbbször társadalmi iránnyal." 

Meglátja Szigligeti problémafelvetésének társadalmi jogosultságát, ha-
bár — mint írja — a magyar népszínművek a francia népdrámákhoz vi-
szonyítva, hasonlíthatatlanul szerényebb társadalmi változásokat követelnek. 
Szigligeti ennek ellenére „egész virtuozitással" öntötte formába mindazt, 
amit a pillanatnyi politikai és irodalmi mozgalmakból felhasználhatónak 
talált. 

A lelencben a magyar népdráma első reprezentánsát látta. A darab 
közönségsikerét szinte magától értetődőnek tartja, mert a népszínművek 
hozták közelebb elsőként a színpadot a magyar élethez és elsőként terem-
tettek maguknak közönséget. Azt azonban már furcsának találja, hogy a 
kritika minden megjegyzés nélkül elfogadta a népszínművet, amely szerinte 
fejlődésének ezen a kezdeti fokán nem állhat meg. Fejlődnie kell, mert „ke-
verék" és nem „szerves vegyület"; Gyulai éppen A lelenc kapcsán vonja 
le a következtetést, hogy az együtt élő, de szervesen össze nem kapcsolódó 
elemeket szét kell választani és önállósítani kell őket, mert így külön-külön 
sokkal több művészi jogosultságuk van. Ez Gyulai dramaturgiájából egye-
nesen következik: tragikum és komikum, bohózatos és érzelmes elemek 
összeolvasztása szerinte semmi jót nem eredményezhet, igazi művészi ha-
tást ilyesmi nem képes kiváltani. Az egyetlen helyes üt, ha kiválik a bohóza-
tos és komikai elem, megteremtve a magyar bohózatot és vaudeville-t; az 
ének és zenerészekből alakuljon ki a magyar operett; az érzelmes tragikai 
elemekből pedig szülessen meg a népdráma — és így meg is oldódna a ma-
gyar népszínmű fejlődésének problémája. A lelencben már Szigligeti ilyen 
irányú törekvését üdvözli: „Nincs benne ének, zene, tánc; egészen dráma 
akar lenni.", vagyis a polgári dráma kialakulása van folyamatban; és éppen 
ezt a „tisztább stil" felé való törekvést tartja Gyulai a leglényegesebbnek. 
Figyelemre méltónak ítéli a társadalmi háttér megváltozását is, amelyben 
a vidéki alsó középosztály nagyobb szerepet kap, mint a burzsoázia. 

Csakhogy Gyulai nem tud kibékülni A lelenc befejező részével, ezt 
tartja a mű legnagyobb hibájának, amelyet nem tudnak feledtetni sem a 
jól rajzolt alakok, sem a pergő drámai jelenetek. A polgári drámák „örvényé-
nek" nevezi ezt a beteges szentimentalizmust a darab végén. Ez a „happy 
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end" a valóságtól való teljes elrugaszkodást, a neoromantikának tett enged-
ményt jelenti Gyulai számára: „. . . idealizmusunk rovására kíván szívünkre 
hatni, amennyiben felindít megnyugtatás nélkül, vagyis egészen más alapon 
nyugtat meg, mint amelyen felindított." 

Ez a valóságtól való elrugaszkodás a darab végén megint ugyancsak 
távol áll Gyulaitól, mer az általa követelt „valóság" a „morál egyetemes 
uralmát" jelentette; a hit az erény győzelmében és a bűn bűnhődésében 
számára egy volt a művészet alakító erejével. Ezért fel is teszi kérdést, hogy 
vajon a költő azért ír-e drámát, hogy tévedéseink és bűneink bocsánatát hir-
desse a viszonyok és embertársaink részéről, vagy azért, hogy kimutassa 
a megsértett erkölcsi, társadalmi és állami érdekek nemezisét? 

Ezután Shakespeare Coriolanusának befejezésére utalva Shakespeare-nek 
a tragikum iránti mély érzékét állítja Szigligetié mellé, s így bizonyítja, hogy 
Szigligeti szarvashibát követett el A lelenc végén. Nem hat éppen meggyő-
zőnek ez a máshol is fellelhető összehasonlítgatás Shakespeare-rel; Szig-
ligeti drámairodalmunk jelentős egyénisége ugyan, de semmiképp sem ál-
lítható párhuzamba Shakespeare-rel. 

A befejezés körüli probléma okozója az, hogy Szigligeti kíméli a csá-
bítót, majd érezve ennek visszatetsző voltát, eljárását különböző részvét-
gerjesztő fogásokkal (a csábító feleségének rokonszenve az ártatlanul gya-
núsított lány iránt, a csábító lelkifurdalása) enyhíteni igyekszik, közben 
arra apellál, hogy a közönség ne kívánja a csábító bukását, békés családi 
életének feldúlását. 

Gyulai azt tartja, hogy az ilyen kibékítés nem is drámai, mert nincse-
nek belső indítékai, „nincs benne benső kényszerűség". Ez a romantikus, 
sőt szentimentális megoldás egyébként sem adódik szervesen a műből, hanem 
csak „külsőleg van odatapasztva". 

Ám Gyulai sem tud „tippet" adni arra, hogy milyen legyen a tökéletes 
befejezés. Szerinte „az az ok, hogy az összeütközéseket úgy hozza össze, 
hogy bajos megoldani, s úgy oldotta meg, hogy erkölcsi türelmességünkhöz, 
könyörülő szívünkhöz folyamodott, s mintegy elnyomni, vagy legalábbis 
kijátszani akarta idealizmusunkat, melyet nem elégíthetett ki. S éppen ezt 
nevezzük mi beteges szentimentalizmusnak." 

Ez a megoldás nem nyugtat meg, csak elérzékenyít, könyörületre hangol, 
ami az életben talán lehetséges, de nem drámai emóció, a dráma lényegétől 
idegen — esztétikai elemei vesznek el ily módon. 

Gyulai számára semmi sem volt ellenszenvesebb, mint a tragikus kon-
fliktusok érzelmes vagy éppen érzelgős feloldása, a bonyodalmat teljesen 
elsekélyesítő érzékeny befejezés. 

A lelenc bírálatának leglényegesebb pontja, hogy Gyulai összegyűjti 
benne a népszínműre vonatkozó, nagyrészt ma is elfogadható tudnivalókat 
és egyben irányadó is a műfaj további fejlődésére nézve. A lelencben olyan 
művet lát, amely már útban van a magyar polgári dráma felé. 
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A FÉNY ÁRNYAI 

A fény árnyai a Teleki-alapítvány pályadíját nyerte el 1865-ben és mint 
Gyulai írja: „Valahányszor jutalmazott színmű kerül színpadra, mind a 
közönség, mind a journalistika a szokottnál élénkebb figyelmet tanúsít." 

Éppen emiatt érdekes ez a bírálat, Gyulai voltaképpen a „kritikák kri-
tikáját" írja meg. Vitába száll a Pester Lloyd, a Bécsi Híradó, a Hon, a Fő-
városi Lapok és a Pesti Napló kritikusaival, érveket hoz fel mellettük és 
ellenük. 

Szigligetit a közönséggel és a kritikusokkal szemben egyaránt védel-
mébe veszi. Szigligeti ebben az időben már huszonöt éves drámaírói pálya-
futásra tekint vissza, rengetet sikerült és kevésbé sikerült színdarab van mö-
götte — egy kis túlzással azt is mondhatnánk, hogy közönség és kritika már 
egyaránt unja Szigligetit. A közönség „huszonöt év alatt oly sokszor meg-
tapsolta, ledorongolta e drámaírót hogy szeretné már egy újabb kegyencen 
gyakorolni e souverain jogát." Ezenkívül „Szigligetitől senki sem vár már 
fejlődést, jobb műveket az eddigieknél." Láthatjuk, hogy Szigligeti egy-
-egy pályaműve mekkora nehézségekkel volt kénytelen megküzdeni. 

A fény árnyai nagy vetélytársra talált a Heródes c. pályaműben, 
az ismeretlen drámaíró már eleve rokonszenvet ébresztett, annak ellenére, 
hogy műve jóval gyengébb volt, mint Szigligetié. 

Gyulainak az a véleménye, hogy A lelenc óta egyetlen Szigligeti-mű 
sem részesült annyi ünneplésben, mint A fény árnyai; sokkal jobb mű, mint 
amilyennek az akadémiai választmány feltünteti, sőt annyivei jobb az előző 
Szigligeti-drámáknál is, hogy „a külső eszközöket inkább igyekszik összhang-
zatba hozni a belsőkkel". 

Emlékezzünk vissza, hogy mennyire vitatható volt A lelenc szenti-
mentális befejezése, Gyulai szerint „kellemetlenül hat az erkölcsi mélyebb 
érzületre". Itt azonban Szigligeti már korántsem engedékeny; szigorúbb, 
majdnem kérlelhetetlen. Művében nincs hamis szentimentalizmus, messze 
elkerüli az érzékeny jeleneteket; a tragikai hatásban keresi a morált. 

Gyulai örvendetes jelenségként nyugtázza, hogy Szigligeti technikai 
virtouzitása — amely az utóbbi időben mintha gyengült volna (lásd a Na-
dányit) — újra a régi. Sőt megkockáztat egy olyan kijelentést is, hogy A 
fény árnyai „technikai tekintetben majd mindent felülmúl, amit valaha írt." 
A technikai virtuozitáson kívül az „érzelem határozottságát" is erényeként 
emlegeti. „Erkölcsi érzését hazafisága teszi erélyessé, az ősi vagyon pusztulását 
együtt rajzolja meg az erkölcsi élet feldúlottságával", írja a főhősről. 

Gyulai szerint az érzelmek intenzitása a technikai virtuozitással párosulva 
olyan hatást tud elérni, hogy a mű gyöngeségei első pillanatra nem válnak 
feltűnőkké. Csak mélyebb vizsgálat után fedezhetők fel pl. a jellemrajz hibái. 

A műről megjelent bírálatok sok mindent felrónak a drámának, de fő 
hibáját, Gyulai szerint, egyik sem említi. Itt kezdődik a kritikák kritikája. 
Gyulai indoklása a következő: „Talán így érthetőbbé teszem saját bírálatomat 
s némi adalékkal járulhatok dramaturgiai fogalmaink tisztázásához." 
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Először a Pester Lloyd bírálatát veszi vizsgálat alá. A legolvasottabb 
pesti lapként tartották számon ezt az újságot, de Gyulai megkérdőjelezi 
ezt egy ironikus megjegyzéssel; kérdéses, hogy azért van-e annyi olvasója, 
mert valóban a legjobb, vagy pedig azért, mert a magyar közönség szíveseb-
ben olvas németül, mint magyarul. 

A Pester Lloyd kritikusának nem tetszik, hogy A fény árnyai tragédia 
akar lenni vígjátéki szereplőkkel; csak az ötödik felvonás sejtet valamit a 
tragédia komorságából, de az egész úgy illik egymáshoz, mint a Hamlet 
utolsó felvonása a Windsori víg nők első négy felvonásához. Gyulai megle-
hetősen éles hangon ítéli el a drámához való ilyen viszonyulást. Szerinte 
ugyanis a mai élet anyagát feldolgozó drámák kezdő hangja már eleve nem 
lehet olyan patetikus, mint a történelemből vett témákat feldolgozó drámáké. 
"Az emberi szenvedély ugyan minden időben ugyanaz, de a múlt félhomá-
lyában inkább nagyíthatni a körvonalakat, s a hősök ( . . . ) viszonyai a szenve-
délyek fönséges rajzára hálásabb anyagot szolgáltatnak, mint az egyszerű 
polgári állás összeütközései." — Megjegyzésként csak ennyit: ha A fény 
árnyai polgári dráma, Gyulai figyelmét miért kerüli el az a tény, hogy a 
polgári szereplők hiányoznak a drámából (Nyáray és Charlotte alakja egya-
ránt az arisztokrácia világát idézi). 

A jelen életből vett tragédiáknak a fent említettek miatt több nehézséggel 
kell tehát megküzdeniük, de a nehézségek leküzdésének a módja nem az, 
amit a Pester Lloyd javasol: a magasabb hangnemben való kezdés nem jelent 
megoldást. 

A Pester Lloyd másik ellenvetése, hogy a főhősök közül egyik sem tudja 
a néző részvétét felkelteni, vagyis érték nélküli hősökről van szó. Az olyan 
hős, akivel egy könnyelmű nő is feledtetni tudja hazáját, nem érdemes a 
részvétre; valódi férfival csak erős és nemes szenvedély feledteti el hazáját. 
Gyulai erre csak annyit jegyez meg, hogy ilyen elv alapján Shakespeare 
bele sem fogott volna az Antonius és Cleopatrába.. Nem akarja Shakespeare 
hőseit a Szigligeti-mű két főszereplőjével összehasonlítani, csak arra figyel-
meztet, hogy ilyen elvek kimondásával esetleg töröljük a világirodalom néhány 
remekét. 

Gyulai azt is megpróbálja bebizonyítani, hogy a két főszereplő alakja 
igenis eleget tesz a drámai követelményeknek, legfeljebb a kellő költői erő 
hiányzik megrajzolásukból, de ez még nem a felfogás hibája. 

A mű meg nem értésével vádolja a Pester Lloydot, amely ugyanis az 
ősi vagyon elpazarlása után nagyobb nyomort várt: Gyulai szerint ezzel a 
mű már a kriminalitások körébe került volna, ő viszont éppen azt tartja 
egyik legnagyobb érdemének, hogy elkerülte ezt. 

A Bécsi Híradó nézeteivel szintén szembeszáll. Eszerint ugyanis a hős 
nem önhibájából bukik el, hanem azért, mert gyönge jellem, aki nem érdemes 
részvétünkre, aki nem is drámai alak, hiszen „apró előnyök és csekély hibák" 
nem idézhetnek elő tragikumot. Gyulai éppen ezeken az apró előnyökön és 
csekély hibákon akad fenn. Ezt szintén olyan elhamarkodottan kimondott 
elvnek tartja, amellyel még jó néhány drámai hőst ki lehetne iktatni a drámai 
hősök sorából. Ennek alapján: Lear gyönge, de becsületes ember, szereti 
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lányait — apró előny —, szeszélyes és bolond fejével elosztja a vagyonát — 
csekély hiba —; ilyen felfogás mellett Gyulai szerint minden őrült hamisí-
tatlan drámai hős lehet. 

A Hon kritikusa dicséri a művet, azt mondja, hogy Szigligeti nem követett 
el lélektani hibát; Charlotte alakjában pedig, aki hideg számítással tesz rosszat, 
mindenki a jelenkorra, az életre ismerhet. Gyulai éppen a lélektani mozzanat 
miatt száll vitába a Hon kritikusával. A lélektan még nem költészet — állítja —, 
de lélektan nélkül nincs költészet, legkevésbé drámai. Charlotte alakja a 
jellemfejlesztés legmeghatározóbb pontjain is sok tekintetben hibás. Gyulai 
azt sem merné állítani, hogy Charlotte hideg számítással teszi, amit tesz, 
de még ez sem zárná ki a lelki küzdelmeket. „Szigligeti sokat elmulasztott, 
vagy sokra nem volt képes e nő jellemének rajzában", állapítja meg. 

A Fővárosi Lapok a legszigorúbban elítélte A fény árnyait; Szigligeti 
az égvilágon mindem feláldozott a hatásvadászatért, az egész mű csupa bizarr-
ság és rémség. Gyulai szembefordul azzal az állítással, hogy Szigligeti át-
vette az éppen akkor divatozó francia drámák sémáját, és főként ezek hibáit. 
Ő ugyanis éppen azt tartja a színmű egyik legnagyo b értékének, hogy vissza-
tért a régi francia drámákhoz. 

Leginkább a Pesti Napló kritikusával ért egyet, aki ráérez ugyan a mű 
hibájára, de megmagyarázni már nem tudja. A Pesti Napló többek között 
azt kívánja a drámaírótól, hogy már az első felvonásokban tárja fel hőseinek 
egész jellemét, szándékaikkal együtt. Ez azonban teljességgel lehetetlen, 
különösen akkor, ha feltételezzük a jellemfejlődést, mert „a jellem a dráma 
emelkedési pontjáig, az esés kezdetéig, még mindig fejlik, sőt néha nagy 
átváltozásokon megy át, s így addig nem lehet szó valódi vagy egész jellemről". 

Gyulai rámutat, hogy az ókor és az újkor drámája között éppen az az 
egyik leglényegesebb különbség, hogy az ókor drámáiban az expozíció után 
csakhamar jött az emelkedés, a csúcspont, az elhatározó tett volt a fő, mert 
a görög néző nem szenvedhette az önmagával küzdő hőst, az akarat ingadozását; 
az újkor drámái viszont nagyobb teret engednek a hős belső küzdelmeinek, 
a döntő tettet pedig a drámában késleltetik. De hány olyan cselekmény van, 
ahol a hős nem akar semmit, és csupán az ellene irányuló cselszövés teszi 
aktívvá. Ilyenkor is jóval későbbre esik a hős jellemfejlesztése. 

Szigligeti drámájában Gyulai nem azt tartja hibának, hogy az első fel-
vonásban nincsenek kész jellemek, hanem azt, hogy a későbbiekben sok 
minden a színfalak mögött alakul és túl kész jellemek lépnek színre. A „szerző 
homályban hagyta nézőit, mert maga is homályban tapogatózik. Csak a 
tettet mutatja föl, . . . jellemeit nem fejlesztette, hanem erőltette odáig." 
Ezt tartja a mű talán legnagyobb hibájának. A jellemfejlődés találóbb bemu-
tatásával Szigligeti sokkal természetesebbé tehette volna a tragédiát. Az el-
mondottakból következik, hogy a harmadik felvonásban megbénul a mű, habár 
ezt az organikus hibát a szerző képes sokáig takargatni. 

„ . . . Nem halhatatlan mű, mint Szigligeti legjobb művei sem, de a 
szerző neve halhatatlan lesz drámairodalmunk történetében, mert egy korszak 
képviselője. . f e j e z i be kritikáját Gyulai. 
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A S T R I K E ÉS AZ AMERIKAI 

A lelencben írottak után itt fejti ki még egyszer a népszínműről vallott 
nézeteit, a népszínmű körül keletkezett tévhitek tisztázása céljából. 

A népszínműről a 70-es években a kritika még mindig nem döntött 
egyértelműen. Talán a nevéből adódó félreértés miatt követeltek a népszín-
műtől etnografikus mozzanatokat; egyesek szerint a költőnek népszokásokat 
kell ilyen alkalmakkor feldolgoznia, a darab szereplői pedig kizárólag a nép, 
méghozzá a falusi nép soraiból kerülhetnek ki. 

Gyulai ezt a félreértést akarja itt egyszer s mindenkorra tisztázni. „ . . . a 
név nem sokat magyaráz — írja —, mert ha a népdal, népmese, népballada 
neveket tekintjük, amelyek analógiájára neveztetett el a népszínmű, egészen 
más magyarázatot nyerünk. A népdal, népmese, népballada oly költemények, 
amelyeket a nép maga teremt, s amelyeket ha utánoz a műköltészet, azt szint' 
oly népi vagyis naiv felfogással igyekszik tenni." Ezzel szemben a népszínművet 
egyrészt nem is a nép teremti — ellenkezőleg, a népnek vagy inkább a nagy-
közönségnek van írva —, másrészt pedig nemigen lehet íróját népi naívsággal 
vádolni. 

A népmese, népballada nemcsak az alsó osztályok képviselőivel foglal-
kozik, hősei között szép számmal akadnak királyok, hercegek is. A népiesség 
tehát nem a tárgyban, hanem a felfogásban van. S a népszínműre nem jellemző 
az ilyen népies felfogás. Maga a népszínmű nem egy határozott műfaj neve, 
mint a tragédia vagy komédia, hanem több válfajé. Gyulai a népszínművet 
amolyan „ősformának" tartja, amely magában hordja azt a lehetőséget, hogy 
idővel kiváljék belőle a bohózat, az operett, a vaudeville. 

Szigligeti népszínműi formába öntötte mindazt, amit a politikai és iro-
dalmi mozgalmak kínáltak számára. Gyakran esett azonban abba a hibába, 
hogy „erősb tragikai összeütközéseket használt, mintsem kiegyenlíthetők 
lettek volna, a tragikai és komikai elemeket ritkán vegyítette a tárgy természete 
és hangulata szerint. Mindig fölvette a komoly és víg részt, de arra nemigen 
volt gondja, hogy ezek egymásnak árthatnak is, gátolhatják egymás fejlő-
dését, s minthogy a víg rész inkább sikerült, a legtöbbször háttérbe szorította 
a komolyt." Gyulai tehát nem a tragikus és komikus elemek vegyítését kifo-
gásolja, hanem a módot, ahogyan ez történik. 

A népszínmű új életre keltése nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. 
Szigligeti önmagát ismételte, de kevés tartalommal, kisebb lendülettel. Gyulai 
is kissé ironikusan jegyzi meg két későbbi színművel, A strike-k'A és Az 
amerikaival kapcsolatban, hogy „. . . annyiban egészen a régi népszínművekre 
emlékeztetnek, amennyiben a komikai és tragikai elemet nem jól vegyítik 
s az énekes részek háttérbe szorítják a cselekvény és jellemrajz drámai fej-
lődését". Nyilvánvaló tehát, hogy az újból életre keltett népszínmű zsákutcába 
futott ; nem volt képes túllépni előző hibáin. Újdonság erejével csak a téma-
választás hat, a cselekmény fő mozzanatát gyakran a gyári munkások, kéz-
művesek élete képezi. Ilyen témához A strike előtt Szigligeti sem nyúlt. 

Ennek a merőben új témaválasztásnak sajtóvisszhangja is volt. Nem 
kevesen vallották azt a nézetet, hogy csikósok és szegény legények nélkül 
nem is létezhet népszínmű. Gyulai leszámol ezzel a „kvázi-romantikus 
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nézettel", leszögezve, hogy a népszínmű nem szorítkozhat csak a pusztai 
vagy falusi élet rajzára, sőt a „fensőbb" osztályokat sem zárhatja ki, mert 
éppen ezzel mellőzné a legérdekesebb összefüggéseket, amelyek a különböző 
osztályok képviselőinek összeütközéséből keletkeznek. A tárgyválasztást sem 
lehet holmi önkényes szabályokkal korlátozni, mert ezt a műforma természete 
szabja meg, éppúgy, mint a tragédiában vagy a komédiában. 

Mégis, Szigligeti utóbbi két színművében éppen a témaválasztás prob-
lematikus. A téma kétségkívül újszerű, de Szigligeti olyan viszonyokat tár-
gyal, amelyek Magyarországon ekkor még nem kerültek előtérbe. 

Ezen túl, A strike és az Amerikai más téren sem kielégítő. Mindkét dráma 
meglehetősen vérszegény, vázlatos jellemrajzú, „a cselekvénynek alig van 
más érdeme, hogy gyors." Megismétlődnek a régi hibák is: a mellékszemélyek 
sokkal élethűbbek, sokkal inkább kiemelkednek, mint a mű hősei, akik 
többnyire csak egy eszme szócsövei. „Megvan bennük a régi színművek 
minden árnyoldala, de a fényoldal csak a szerkezet ügyességében, a technikai 
készségben nyilatkozik, amely ritkán szokta elhagyni Szigligetit", írja befeje-
zésül Gyulai. 
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