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SOMLÓ SÁNDOR. 

Irta : PKRKNYI JÓZSEF. 

Élete. — Somló4 Sándor, családi nevén: mogyorósi és bánóczi Hla-
va thy Ödön, született 1859-ben Kaposon, Ung megyében. Atyja a pre-
montreiek jószágigazgatója volt. I skolá i t Ungváron. Sárospatakon és Budán 
já r ta . I t t vett anny i r a erőt ra j ta a színészet u táni vágy, hogy elhagyta 
az iskolát és egy iskolatársával Budáró l megszökött, hogy Székesfehérvárt 
belépjen az o t tani színtársulathoz. Családja hallani sem akart arról, hogy 
valamikor szinésszé legyen. A szökevényt útközben utóiérte nagybáty ja 
és visszahozta Pestre , de a ra jongó i f jú t nem tud ta lebeszélni eltökélésé-
ről. 1875-ben nagybátyja maga i r a t t a be az országos szinészeti iskolába — 
Somló Sándor név alat t —, de a szigorú apa megvont tőle minden anyag i 
támogatást , hogy így birja rá fiát az iskolába való visszatérésre. De min-
den hiába volt. Az i f jú kimondhatat lan nélkülözések közt végezte tanul-
mányai t . Másolásból és statisztaságból tartotta fenn magát. Mindvégig a 
legkitűnőbbek közt volt. Kedvelt taní tványa lett Szigligeti Edének, P a u l a y 
Edének és Szigeti Józsefnek. Lí ra i költeményekkel m á r előbb is megpró-
bálkozott, de rendszeresen ez időben kezdett a Magyarország És A Nagy-
világ c. lapban verseket írni. A sz ínműírás terén is ebből az időből valók 
első kísérletei, amelyekért Szigligeti is bátorította. A színésziskola elvég-
zése után 1878-ban a győri színházhoz szerződött, ahol három évet töl-
töt t . Győrből Debreczenbe szerződött, majd megfordnlt Esztergomban, Po-
zsonyban, Szombathelyen és ismét Debreczenben. Szegeden ismerkedett 
meg Yadnay Vilmával — nagyváradi Stépán Vi lma —, ki éppen úgy , 
m i n t Somló, már gyermekkorában nagy vágyat é rze t t a színpad után, s  
kit végre is Bl&báné művészete 'vonzot t a színi pályára . A két rokon mfl-
vészlélek csakhamar megértette egymás t és Somló feleségül vette az a k k o r 
m á r ünnepelt népszínmű- és Operette énekesnőt, kit mindenfelé nkis Bla-
háné»-nak hívtak. Vele bejárta az ország minden nagyobb városát. Nem-
csak mint előadóművész, de mint d rámaí ró is szép sikereket ért 1884 óta , 
amikor az Első szerelem c. vígjátéka akadémiai koszorút nyert. 1893-bau 
л Nemzeti Színház tag ja lett. Mint színésziskolai t a n á r előbb Rákosi Szidi 
színésziskolájában működött , majd az Országos Színészakadémján, ho l a 
művelődéstörténet t anára volt, Pau lay Ede halála u t án ennek az intézet-
nek igazgatója lett , az ő körültekintő vezetése alat t az iskola színvonala 
magas ra emelkedett. Hasonló érdemeket szerzett m i n t a Nemzeti Szinház 
igazgatója (1902.). Mint ilyen a nagy irodalmi t radiciókat szolgálta. A d rá -
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mai költészet terén kifejtett érdemes munkásságáért a Kisfaludy-Társaság 
1897-ben tagjául választotta. 1899-ben a Petőfi-Társaság is tagjai sorába 
iktatta. Meghalt 1916 szeptember 2-án. A kerepesi-xiti temetőben helyez-
ték örök nyugalomra. 

Munkái. — I. Költemények: Költemények. Budapest . 1878. — Éjsza-
kák. Győr. 1880. — Bolyongás. Arad. 1893. — Az apród. A szerzetes. 
Falusi történet. Az arany fésű. Jorick. Bndapest. 1893. — II. Színművek 
linóul szerelme. Pramolet te 1 felv. 1879. (A Költemények közt). — Apa és 
fia. Népszínmű 3 felv. Kézirat. Előadták Győrben, 1881 január 12-én. — 
Első szerelem, vigj. 3 felv. Budapest. 1884. Uj k iadása : Szépirodalmi 
Könyvtár 2. Budapest. 1886. Egy részlete Endrődi Sándor: A magyar 
költészet kincsesházában. Az Akadémián 1883-ban a Teleki-dijat nyer te 
el. Először játszották a Nemzeti Színházban 1885 márc ius 29-én. — OH-
ilius, vígj. 3 felv. Kézirat. Egy részlete megjelent Bolyongás e. kötetében. 
1885-ben az Akadémia Teleki-diját nyerte el. — Gorgó, trag. Kézirat . 
A darabot Pozsonyban nagy hatással adták. — Nagyravágyó, trag. 5 felv. 
Kézirat. Az 188S-ik évi Teleki-díj nyertese.)— Sirius, trag. Kézirat. Az aka-
démián dicséretet nyert. Egy részlete megjelent a Bolyongás c. köteté-
ben. — Thököly Imre, történeti dráma 3 felv. Kézirat . 1890-ben a Nem-
zeti Színház Mészáros-díját nyerte. Színre került a Nemzeti Színházban 
1906 okt. 27. (Egy tervezett trilógia első része). — Rákóczi bujdosása. 
Kézirat. A tervezett trilógia második része. (Töredék.) — .4 ghuliator, 
tragédia. Kézirat. — T'rii Girolamo, trag. 5 felv. Budapest. 1896. Az Aka-
démiától 1893-ban a Teleki-, a Nemzeti Színháztól a Bökk Szilárd-pálya-
díjjal koszorúzva. Először színre került a Nemzeti Színházban 1895 ápril 
19. Egy részlete megjelent a Magyar Szemle" Emlékalbumában is. Buda-
pest," 1898. — Királyi házasélet, vígjáték 3 felv. Kézirat. A Vígszínház 
1000 frtos díjával jutalmazva. Először a Nemzeti Színházban 1899 j a n u á r 
20. Zsolt vezér ifjúsága, történeti vigj. 3 felv. Budapest. 1897. Az 
Akadémiától a br. Bánffy Dezső, a Nemzeti Színháztól a Bökk Szilárd-
pályadíjjal koszorúzva. Először a Nemzeti Színházban 1896 május 8. — 
IV. István, történeti trag. 5 felv. Megjelent a Történeti Színműtárban 
1898. Az Akadémia 1896. évi Kóezán-díjának nyertese. — A szombatosok, 
történeti színmű 3 felv. Könyvalakban : A Fővárosi Színházak műsora 
97—98. sz. Budapest. 1899. A Kisfaludy-Társaságtól a br. Bornemissza 
Károly adományából jutalmazva. — Szerelem, t rag . 5 felv. Kézirat. Az • 
Akadémia 1897. évi Teleki-díjának nyertese. Első felvonása megjelent a 
Kisf. Társ. Évi. 1901. Rege, tündérjáték 5 felv. Kézirat. Az Akadémia 
1906. évi Teleki-díjának nyertese. — A király leánya, tragédia 5 felv. 
Bndapest. 1915. Az Akadémia 1912. évi Teleki-pályázatának nyertese. |— 
Fortuna szekere, vígj. 4 felv. Kézirat . Az Akadémia 1913. évi Teleki-díjá-
nak nyertese. — Lélekvásár, színmű 4 felv. Kézirat. Az Akadémia 1915. 
évi Teleki-díjának nyertese. — TJayka Gábor, s z ínmű, befejezetlen kéz-
irat. Bészleteket a Kisfaludy-Társaságban olvasott föl belőle. (Kisf. Társ. 
Évi. XLVIII . 19. 1.) - III . Drámabirálatok a Cél I—II. kötetében K. J. 
dr. aláírással. — IV. Különfélék : Képes Családi Lapok. 1885. költ. ШЭд, 
elb. ; Arad És Vidéke. 1887—88. költ. ; Alföld (Arad). 1887. költ. ; Kis-
faludy-Társaság Évlapjai. 1887. Az apród. Egy királylány története. 1901. 
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Szerelem с. t rag. 1 felv. ; Pozsonymegyei Közlöny. 1899. Г>5. sz. Szigligeti 
Ede ; Hazánk. 1895. 31. sz. Sziget i József; Ország-Világ. 1896. költ . 1904-
20. sz. Jókai és Frankenburg. Az országos m . kir. Színművészeti Akad. 
Értesítője. 1914/15 : A magyar színészoktatás múltjából. (U. az a Buda-
pesti Szemlében is 1915.) U. ot t : Újházi Ede. 

Irodalom. — I. Életrajzi a d a t o k : Szinnyei József : Magyar í rók élete 
és munkái. XI I . köt. 1239. 1. — Pallas Lexicon. XV. 71. 1. (Négyeey 
László). — Budapest i Szemle. 1910. évf. (Kéky Lajos). — Budapes t i Hír-
lap. 1916. 245. sz. (Sebestyén Károly). — Fővárosi Lapok. 1884. 72. sz. — 
B. Virágh Géza : A magyar színművészet. Budapest . 1900. — Színház És 
Élet. 1904. 41. sz. — Koltai V i r g i l : Győr színészete. Győr. 1890. — Váli 
Béla : Az a rad i színészet tör téne te . Budapest. 1889. Ferenczi Zoltán : 
A kolozsvári színészet és színliáz története. Kolozsvár. 1897. — Az orsz. 
m. kir. Szinművészeti Akad. Értes í tője az 1914/15. tanévről. — Akadémiai 
Értesítő. 1916. 652. 1. — II . I rodalmi munkásságára vonatkozó cikkek : 
Nemzeti Hír lap . 1878. 239. sz. — Petőfi-Társaság Lapja. 1878. I I . 20. — 
Sopron. 1880. 52. sz. — Délmagyarországi Közlöny. 1888. 266. Nemzet. 
1897. 35. sz. — Budapesti Hí r l ap . 1902. 113. sz. — Fővárosi Lapok . 1884. 
68. sz. — Vasárnapi Újság. 1893. 22. sz. — Pest i Hírlap. 19L6. 297. sz. — 
Akadémiai Ér tes í tő . 1894. 191 — 92. 1., 1895. 175 — 76. 1., 1897. 37—38. L, 
1906. 259. 1., 1913. 227 28. 1., 1914. 213—17. 1., 1885. 52—54. 1., 1889. 
58 59. 1., 1898. 157 160. 1., 1915. 19(1 204. 1., 1916. (>52. 1. A Kís-
faludy-Társaság Évlapjai. XXI. 54. 197, XXII . 75., XXIII. 82-, XXIV. 
68., XXV. 71., XXVT. 94., XXVII . 90., XXVIII . 92., XXIX. 94., XXXI. 
17. 38. 66. 67. 69. 103., XXXII. 62., XXXIII. 11. 29. 41. 51. 65., XXXIV. 
25. 34. 53., IXXXV. 11. 294., XXXVI. 152., XXXVII. 10. 107. 156., 
XXXVIII . 208. 224., XXXIX. 13. 380. 394., XL. 212., XLIX. 17., XIíVIIL. 
19. A m a g y a r irodalom tör ténete 1900-ig. Szerk. Ferenczi Zoltán. 
590—591. 1. — Irodalomtörténet . Szerk. Baros Gyula és P in té r Jenő. 
1916. 222. 385. 1. Antal Mik lós : Soi,t/ó Sándor emlékezete. A Gyön-
gyösy Irodalmi Társaság Evkönyve. IV. köt. Ungvár . 1918. 

Somló S á n d o r i rodalmi m u n k á s s á g á n a k javarészé t d ráma i m ű v e i 
teszik. Min t d r á m a í r ó az ú j r oman t ikusok csoport jába sorozzuk . A 
magyar d r á m a i r o d a l o m ú j r o m a n t i k u s korsz í iká t l iákosi J e n ő Лево-

• p i t sá tó l s z á m í t j u k (I860). Kákos i , ki költői tehetség dolgában vala-
m e n n y i k o r t á r s á t fe lü lmúl ta , eml í te t t v íg já tékáva l ú j u ta t t ö r t a 
magya r d r á m a i r o d a l o m b a n és ezen az ú ton c s a k h a m a r a k a d t a k kö-
vetői is. Rákos i és követői Shakespea re k o m é d i á i t követik l eg inkább , 
mesés o r szágoka t választanak nagyobbrészt m e s é s tárgyú d a r a b j a i k 
színteréül . A fan táz ia n a g y o b b szabadsága és merészsége j e l l emzi 
műveiket . A j e l l emra j zban kevésbbé b iz tosak , indítékaik g y a k r a n 
ingatag a lapon állnak, de egyes je lenetekben jeleset a lko tnak és a 
költői szín ezekben e lv i t ázha ta t l an . Műgondda l dolgoznak és k iváló 
súlyt f ek te tnek a lendületes költői nyelvre, de megtörténik, h o g y a 
képeknek, szó já tékoknak h a l m o z á s a miat t mes terké l tekké is v á l n a k . 
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Rákosi mellett Dóczi Lajos ért zajos sikereket. Ehhez az irányhoz 
tartozott egyideig Csiky Gergely is, míg Gyulai Pál figyelmeztetésére 
elhagyta Árkádiát és a mindennapi életet kezdte figyelni. Bartók 
Lajos A legszebb című regés színművel csatlakozik az új romanti-
kusokhoz, Váradi Antal pedig regényes színdarabjaival. Somló Sándor, 
ki az új romantikus irány hatása alatt kezdi meg drámaírói mun-
kásságát, a költó'iségre való_ törekvésben mindvégig hű marad ehhez 
az irányhoz. 

Somló legelső kísérleteit nem ismerjük. Nyomtatásban először a 
llaord szerelme című egyfelvonásos dramoletteje jelent meg. (1878.) 
Ez a kis munka gondos verselésével és csillogó nyelvével már elárul 
valamit a későbbi drámaíróból. Különben cselekvénye alig van. líaoul, 
aki Kasztilia királynőjének apródja, szerelmes úrnőjébe. Szerelmét 
egyideig titkolja, de apródtársának biztatására megvallja úrnőjének, 
mire ez fejedelmi kérőit elutasítja s kezét az apródnak nyújtja. A 
valószínűtlen történet lírai helyei figyelmet érdemelnek. 

Kevesebb szerencsével tett kísérletet Somló a népszínműírás terén. 
Az apa és fia c. népszínműve, mely egyetlenegy előadást ért Győrben 
(1881 január 12-én), egészen elhibázott alkotás. Somlót hajlama és 
tehetsége nem vonzhatta a népszínmű felé. Hiába voltak előtte a 
jeles példák, azokból nem okult. 

Tulajdonképeni drámaírói munkásságát Első szerelem (1883) c. 
vígjátékától számíthatjuk. I ss.'i-tól 1915-ig igen gazdag munkásságot 
fejtett ki. E huszonkét óv alatt tizenhét drámát és több tervezetet 
készített. Legszívesebben a tragédiát művelte. Nyolc tragédiája 
(Gorgó, Nagyravágyó, Sirius, A gladiator, Fra Girolamo, IV. 
István, Szerelem, A király leánya) különböző ér tékű, de m i n d e g y i k 
magán hordja drámaírói egyéniségének határozott bélyegét. Közülük 
csak A gladiator című maradt az ismeretlenségben, a Gorgó, mely az 
anyjába szeretett Gorgó lelki viaskodását mutatja be nem közönséges 
erővel, Csiky G. I ősemberével szemben is nyert két szavazatot az 
Akadémián. A darabot Pozsonyban nagy hatással játszották, a po-
zsonyi Toldy Kör meleg ünneplésben részesítette a szerzőt és ezüst 
koszorúval tisztelte meg. A Sirius akadémiai dicséretet, a többi mind 
akadémiai koszorút nyert. Valamennyi közül a Fra Girolamo válik 
ki leginkább. Ennek volt a legnagyobb színpadi sikere is. 

A Fra Girolamo expozíciója csupa korrajz. Figyelemre méltó, 
mily éles ellentétbe helyezi a szerző a népet ós a felsőbbséget. Giro-
lamo szabadságszeretetét és az előkelő körök erkölcsi romlottságát. 
Girolamo szereplése előtérben áll. () érte a nép rajong és ő maga is 
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azt hiszi, hogy isteni küldetést teljesít, mikor az erkölcstelen polgár-
ság és a zsarnok ellen szónokol. Még Lörenzo Medici szavára sem 
hajt. aki pedig előbb barátságát ajánlja, majd hatalmával fenyegeti. 
Megjósolja neki családja romlását és minden művének pusztulását. 
A fanatizált nép, férfiak és nők vegyesen, az utóbbiak között Andrea, 
a koldusasszony leánya és Sforzi Ghitta, a hercegnő mind Girolamo 
pártján vannak s megmentik életét is, midőn a herceg ha és ennek 
barátai reátörnek. Girolamo jóslatai beteljesednek. Francia hadak tá-
madják meg az államot és Girolamo jár az ellenség táborában közben-
járóként. Mikor visszatér, ujjongva fogadja a nép. Ghitta ekkor is-
meri föl benne Savonarolát, első szerelmesét, ki egykor kézéért esen-
gett. Girolamo is felismeri Ghittát, de nem hajt szavára, amire 
Ghitta bosszút esküszik. Ghittát felkeresi szeretője l'iero és parancsot 
ad a signoria szétkergetésére. Girolamo ekkor fellázítja a népet és 
Ghittát megátkozza. Piero megmenekül és a barát a franciák ellen 
vezeti a népet. A III. felvonás hatalmas küzdelmet tár elénk. Ghitta 
a megfogadott bosszút végre akarja hajtani. Női furfangja diadalmas-
kodik. Régi szerelme újból életre kel, gyilkosságba esik és Fra Ma-
riano, Girolamo régi ellenfele, akit a pápa megbízott a felette való 
titkos felügyelettel, felolvassa a pápa átkát, de Girolamo büszkén je-
lenti ki, hogy maga felett urat nem ismer. Végre is a nép sürgeté-
sére elfogadja a máglyapróbát. A máglyára Andrea lép helyette és 
elhamvad, ekkor a nép ellene fordul. Most már nem tartja többé 
prófétának és csak egy társa segítségével menekül meg a nép dühétől. 
Girolamot végre eléri végzete. Halálra ítélik, mindenki elhagyja, csak 
Ghitta keresi föl, de őt a nép megöli. Girolamo máglyahalált szen-
ved.— E munkának legnagyobb hibája szerkezetének aránytalansága. 
Az első felvonás túlságosan hosszú, igen sokat beszélnek benne, de 
azt el kell ismernünk, hogy szépen és tartalmasan, majdnem ugyan-
ilyen hosszú a második is, már a harmadik felényi hosszúságú, míg 
a két utolsóra alig jut néhány lap. A másik nagyobb fogyatkozása, 
hogy a tömegben, melyet ügyesen mulat be, az egyén olykor elvész. 
Somló történeti érzéke figyelemre méltó, eléggé korhűen állítja elénk 
а XVI. századot. A történetet azonban művészi céljainak megfelelően 
alakítja. Motiválása ebben a darabban még a legbiztosabb, jellemrajza 
is kielégítő. Egyés jelenetekben határozottan kitűnőt alkotott (pl. 
Ghitta III. felvonásbeli szerelmi jelenete), éles megfigyelőnek bizonyul 
és határozott költői lélek. A darab eredeti fogalmazásában igen bő-
beszédű, de bizonyságát adja erős drámaírói és költői tehetségének. 
Nyelve és verselése pompás. Ebben a darabban megtaláljuk Somló 
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drámaírói j elességeit és fogyatkozásait egyaránt : a színes, pompás 
költői külső alakot, de egyszersmind a bőbeszédűséget, néhány kitűnő 
jetenet mellett, az egész szerkezet lazaságát, aránytalanságát. Egypár 
>Ó1 megrajzolt jellem mellett a valószínűtlen és az álpáthosz hangján 
szónokló egyént. 

A Nagyravágyóban vékonyszálú mesét ad, mely gyenge és in-
gatag alapon fejlődik. Hó'se, Március, a Nero-korabeli római lantos. 
A motiválás szerfölött gyenge és valószínűtlen. Különösen gyenge a 
jellemzés. Március alig érthető, de Nero jelleme sem sikerültebb. A kor-
rajz is halavány. A drámaíró legfőbb ereje itt is a nyelv tisztaságában 

I 
és a verselés szabatosságában van. 

Kevésbbé szerencsés alkotása a IV. István c. tragédiája. Sivár 
ragédia, csupa öldöklés. Sok minden kezdődik benne, aminek később 

r.incs meg a folytatása. IV. Istvánt erőszakos, igazságtalanságra hajló 
fejedelemnek rajzolja, ki Mánuel császár kedvéért kész országát is 
megcsonkítani. Ebben a darabban Somlónak inkább csak technikai 
képessége és verselő ügyessége a figyelemre méltó. Különösen sike-
rültek a dalnok változatos énekei. 

Hasonlóképen a gyengébb alkotások kőiébe kell Szerelem c. öt-
felvonásos tragédiáját soroznunk. Tulajdonképen csak egy alakja ér-
demli meg figyelmünket : Gianciotto, a darab főhőse. Ez gondosan, 
művészi tapintattal van kidolgozva, mindenesetre sikerült színpadi 
alak is. A dráma lényege Gianciotto nejének. Francescának és 
Gianciotto öccsének, Paolonak szerelmi története. A mese alkalmas 
lett volna drámai feldolgozásra, de a költőt mintha korán cserbe-
hagyta volna leleménye, nem tudta az érdekesen induló cselekvényt 
tovább is érdekesen szőni és fokozni. 

Utolsó tragédiája .1 király leánya című, melyet — mint bírálói 
is kiemelték — finomságai, a jellemfestésben mutatkozó biztosság és 
a színpadra való alkalmas volta Somló sikerültebb alkotásai közé 
emelnek. A darab tárgya IV. Béla királyunk leányának. Margitnak 
legendás találkozása Ottokár cseh királlyal. Margit szívesen látja a 
daliás kérőt és szerelemre is lobban irányában, de mégsem nyújt-
hatja kezét szerelmesének, felölti az apáca-fátyolt. mert nővére ár-
mányt szőtt ellene. Ottokár erőszakoskodik és ezért egyházi átok alá 
kerül. Most a szentföldre megy, hol diadalmasan harcol a tatár 
hadak ellen, de mire visszatér, holtan találja Margitot és hadai csak 
a királyleány holtteste előtt hajthatják meg zászlaikat. Somló e da-
rabjának is meg van az a sarkalatos hibája, amelyet minden eddig 
ismert darabjában is fellelhetünk : a terjengősség. Sok benne a fölös-
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leges, a cselekvény egységes fejlődését zavaró epizód ; de nyelve és 
verselése ebben is csillogó, választékos, finom. 

Vígjátékai közül az Első szerelem ó-görög tárgyú. Agenor, a 
száműzött görög király, nőgyűlölő. Meg van győződve, hogy a nőktől 
származik minden rossz. Szeretné, ha fia Leander sohasem látpa 
nőt, de a mese vége természetesen mégis csak az, hogy Leander rá-
talál a maga párjára. A cselekvényben nincs egyenletes haladás és 
fokozatos fejlődés. Hibás a jellemek rajza is. Sok bennök a határo-
zatlanság és következetlenség. Nyelve és verselése gondos. Az egész 
darabon bizonyos naiv báj és a költészet melege árad el. Különösen 
szépek a" lírai helyek és a pásztori élet idillikus részletei. 

Az Ovid a régi római világból, Augusztus korából, veszi vígjátéki 
tárgyát. A szerkezet aránytalansága ebben a darabban is feltűnő. Több 
motívuma és fordulata indokolatlan. A történeti háttér feltűnően üres. 
Van azonban a darabnak komikus alapeszméje, mely a uselekvényben 
fokozatosan vógigfejlődik. Különösen kiemelhetjük a mese érdekességét 
és néhány találó vonással megrajzolt alakot. ^ 

Harmadik vígjátékának tárgyát a régi magyar történelemből 
meríti. A Zsolt vezér ifjúsága a kevésbbé sikerült alkotások közé 
tartozik. Nem igazi vígjáték. Talán nem is tervezte eredetileg víg-
játóknak, csak később iparkodott azzá alakítani. Csak a vidám be-
fejezés mutat valamelyes vígjátéki célzatot. Az első felvonásban 
egyetlenegy vígjátéki alak nem található, de nincs is vígjátéki stí-
lusa. inkább cselszövői és regényes szálakból szövődik az egész 
hosszúra nyúló expositio. Egy ólónkebb jelenet van benne, mikor 
Árpád a dacoskodó Zsoltot a börtönbe akarja vitetni. A darab 
egyetlen történeti alapja, hogy Zsolt vezért eljegyezték a kozár Mén 
Maroth leányával. Zsolt nem ismeri menyasszonyát és feddő atyjának 
daccal felel : maga szerez, ha kell. asszonyt magának. Atyja az intri-" 
kus, hazug, gyáva Martolóra bizza Zsolt börtönbe kísérését. Martoló 
azt hazudja Zsoltnak, hogy kiszemelt menyasszonya csúf. bicegő, fél-
szemű, Zsolt mindezt elhiszi ós Martoló segítségével elszökik. A 
csodaszép menyasszony, Hamzsár megérkezik, igen szívesen fogadjak, 
de amikor megtudja, hogy Zsolt megszökött, szégyennel borúi kísérő -
nője keblére. Hamzsár bosszút akar állni, de barátnője lebeszéli. 
Aztán pór ruhát szerez, abban keresi föl Zsoltot, hogy magába sze-
rettesse és kikacagja. Hamzsár feltalálja Zsoltot, ki " életét menti 
meg. Zsolt rögtön beleszeret a szép leányba, Hamzsár is elveszti 
lassanként minden erejét, sőt maga akarja életét a bérgyilkos Mar-
toló ellenében menteni. A leány arra kéri, hogy térjen vissza szülei-
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hez, de Zsolt nem akar, mivel őt úgysem szeretik otthon. Hamzsár 
ráveszi, hogy álalakban menjen haza és költse halálahírét, akkor 
majd megtudja, szeretik-e? Zsolt rááll e kegyetlen próbára. Martoló 
azt hiszi, hogy cinkosai megölték Zsoltot s most ő akar ja elvenni 
Hamzsát. Ekkor ér haza Zsolt s megbizonyosodik, hogy szülei 
mennyire szeretik, ekkor felfedi magát s kijelenti, hogy ő a kozár 
leányt nem veszi feleségül, mert már mást szeret. Mikor azonban 
elévezetik a neki szánt leányt, boldogan ismeri fel benne szerelmesét. 
Martoló börtönnel lakol. A darab komikai alapgondolata a II. fel-
vonásbeli idillikus és lírikus jeleneteiben (Zsolt—Hamzsár) tárul 
élénk. Komikus jellegű, hogy Zsolt épen abba a nőbe szeret, aki elől 
elmenekül, de komikus az is, hogy a nő, aki bosszút akar állani a 
ra j ta esett szégyenért, ellenfelébe szeret. E gondolatok nem újak, 
sokszor találkozunk velük régibb drámaíróinknál is. A darab legfőbb 
hibája abBan van, hogy két főalakja (Zsolt és Hamzsár) igen gyorsan 
változnak át, ez nem indokolt fejlődés, hanem ugrás. Korrajzi hűség-
ről alig szólhatunk e darabban. Végül hiányzik belőle a vígjátéki 
hang. Vannak e darabnak jelességei is. Nyelvében van szín és erő. 
versei kifogástalanul gördülnek. Van azonkívül a darabban néhány 
igen hatásos, eleven jelenet, de természetesen ezek nem kárpótolhat-
nak a főbenjáró fogyatkozásokért. 

A Fortuna szekere-ben ismét idegen világba vezet a költő. XIV. 
Lajos korát, az udvari élet pompáját muta t j a be benne. Darabjával 
háromszor is pályázott, mindig más cím (Pajtások, Két fiu és Két 
leány) alatt. Vígjátékában Edmond költő szerelmi történetét mutatja 
be. A darabban van néhány szép jelenet. Érdekes az udvari áskálódás 
és cselszövés rajza. Figyelemreméltó a drámaíró érzéke a finomabb 
komikum iránt is, mely a kigondolásban és a fejlesztésben egyaránt 
megnyilvánul. Különösen kiemelendő sima nyelve, mely mindig ki-
fejező. De a műnek igazi főhőse és a cselekvénynek valódi központja 
nincsen. 

Királyi házasélet c. vígjátékával elnyerte a Vígszínház pálya-
díját, de a színház a darabot nem adhat ta elő, mert tudta, hogy 
vele tomboló tapsra és zsúfolt házakra nem számíthat. Ellonben elő-
adatta a többi, dicséretet nyert darabot. Azokban ugyan nem volt 
költészet, de kellett a közönségnek. Somló beérte az erkölcsi elisme-
réssel, amelyből bőven jutot t része. 

Történeti színművei közül az első, Thököly Imre, egy tervezett 
trilógiának bevezető része. Művében nemzeti történelmünk egyik leg-
érdekesebb korszakát akarta dramatizálni. Nincs benne egységes drá-
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mai cselekvény, de meglep igazi történeti szellemével és a jellemek 
rajzával. Életre kel e darabban a kuruc világ minden érdekességével, 
szenvedésével, hősiességével és páratlan költészetével. Kitűnően raj-
zolja benne Thököly Imre és Zrinyi Hona alakját. Érdekes, élő ala-
kok : a labanc követ, a kancellár, az iródiák, a pap, a komisszárius. 
A darab tárgya az a korszak, mely Thökölynek vezéri föllépésétől 
Zrinyi Ilonával való eljegyzéséig terjed. Kifogásolható, hogy a darab 
cselekvénye nehezen indul és a korfestésére szolgáló epizód-jelenetek 
nem egyszer hátráltatják a cselekvény drámai fejlődését. A színmű-
vet, mellyel szerzője 1900-ban a Mészáros Károly díját nyerte, csak 
1906-ban adatta elő a Rákóczi-ünnepség alkalmával, amikor zajos 
külső sikere is volt. 

Több ügyeimet érdemel a Szombatosok c. történeti színműve. 
Br. Bornemissza Károly, Szolnok-Doboka vármegye főispánja 1000 
kor. pályadíjat szánt oly történelmi színműre, melyet a fionfoglalás 
ezredévének ünneplése alkalmával a dési színházban díszelőadásul 
lehessen bemutatni. A pályázat kihirdetésére és a művek megbírálá-
sára a Kisfaludy-Társaságot kérte fel. A pályázatra 18 mű érkezett, 
ezek közül a birálók (Bérezik Árpád, Degré Alajos, Vadnay Károly) 
ítélete szerint a Szombatosok «tárgyánál és alakjainál fogva ünnepi 
előadásra legalkalmasabb, sőt egyedül alkalmas színdarab, s e mű 
főleg írói tehetség tekintetében nagyon fölötte áll a többi verseny-
műnek». A rajongó Péchi Simont nem szereti felesége, Katalin. Katalin 
Székely Mózes kedvese, ki most szabadult ki börtönéből és Katalinhoz 
siet, hogy magával vigye. Katalin és Székely szerelmi jelenetének 
tanuja lesz Péchi, ki Székelyt le akarja vágni, amikor megjelenik a 
fejedelem kíséretével. Péchi Székelyt elrejti kastélyában. A fejedelem 
szemrehányásokat tesz Pécbinek, mert a szombatosokat pénzzel és 
erővel támogatja és azzal is vádolja, hogy a lázadó Székelyt elrej-
tette. A fejedelem Péchi leányát, Margitot viszi magával túszul. Péchi 
le akar most számolni Székelyyeí, de az időközben elmenekült. 
Margitnak a fejedelem várában sokat kell kiállnia szombatos volta 
miatt . Margitnak védelmére Gyulai Ferenc, az apród, kel, ki szerel-
mes a szép leányba, de György herceg is megígéri neki segítségét. 
A fejedelemasszony parancsára aztán Margit Zsófia, György menyasz -
szonya mellé kerül. Zsófia is megszereti Margitot. Dayka János a re-
formátus püspök és Kassai István főkancellár a fejedelmet a szom-
batosok ellen tüzelik. A kapzsi fejedelem végre is elrendeli, hogy 
Péchit Désre hurcolják a zsinat elé. Közben Margit anyjától megtudja, 
hogy Székely a fejedelem várára fog törni és Zsófiát el akarja ra-
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bolni. Margit a titkot felfedi Zsófia előtt. Gerő, Péchi fia, elfogja 
Katalint és atyja elé viszi. Katalin fejére a szombatosok halált mon-
danak, de Margit, ki ekkorára haza ért, védelmébe veszi anyját. Most 
a kék darabantok támadnak Péchi házára. Katalin elárulja férjét, 
mire Gerő őt leszúrja, Gerőt viszont Vallon döfi le. Péchit és Mar-
gitot a dési zsinat elé viszik. A szombatosokat fej és jószágvesztésre 
ítélik. A fejedelem a megtérőknek kegyelmet igér. Erre a szomba-
tosok Péchi és Margit kivételével leborulnak a fejedelem előtt. A fe-
jedelem halált mond a megátalkodottakra, amikor megjelenik György 
Zsófiával, ki előadja, hogy Margit mentette meg a fejedelem életét. 
A fejedelem megbocsát Margitnak és ekkor Péchi is meghajlik az 
emberileg érző fejedelem előtt. Margit Gyulainak nyúj t ja kezét. A tar-
talomból is látható, hogy Somló a színmű cselekvényének alakításá-
ban önállóságra törekedett s ezért nem írt tragédiát. A színműnek 
van sok fogyatékossága, többek közt, hogy nincs tulajdonképeni fő-
hőse. Amit Péchi az expositióban tesz, azt nem mint a szombatosok 
feje, hanem mint megsértett férj és túlzott lovagiasságu úr cselekszi. 
Székely Mózes, a trónkövetelő, ki a tulajdonképeni cselekvényt meg-
indítja, az I. felv. néhány jelenete u tán többé nem szerepel. Katalin 
tettei, szerelme Székely iránt nincsenek eléggé indokolva. Újra éledő 
szerelme nem természetes, sőt inkább érthetetlen és visszatetsző. De 
képtelennek látszik Péchi nagylelkűsége is, midőn családi boldogsá-
gának elrablóját élrejti. A színművön erősen meglátszik, hogy Somló 
gyorsan készítette, nem volt elég ideje a dráma tervének tökéletes 
kikerekítésére, a cselekvény szervesebb kialakítására, a részletek össz-
hangbahozására s valószínűbb indítékok kigondolására. Mindamellett 
ez a darab Somló sikerültebb alkotásai közé sorolható. Néhány jele-
nete drámai erővel van felépítve, különösen kedvesek a II. felvonás 
első jelenetei, Gyulai és Margit idillikus szerelmi jelenete. Somló 
történeti érzéke ebben a darabban a legerősebb. Korhűen mutatja be 
a szombatosokat, kiknek rajongó áhítatát, énekeiket, szertartásaikat 
hatásosan illeszti be a dráma keretébe. 

Harmadik, tervbe vett történeti színműve а Паука Gábor című, 
amelyből azonban csak egyes jeleneteket dolgozott ki és ebeket a 
Kisfaludy-Társaságban mutatta be. 

A Rege c. tündérjáték regényes háttérrel a csodaszarvas törté-
netét hozza színpadra. Nimród fiait, Hunort és Magyart várja áldo-
mással a vadászatról. Az ifjak azonban Belárnak országába tévedtek. 
Nimród fegyvert ragad, hogy fiai segítségére induljon, mikor meg-
érkeznek és elbeszélik, hogy nekik fel kell találniok a tündéreket, 
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akiket meg is csókoltak, ele azok elszálltak. Atyjuk kísérettel és 
varázseszközökkel ellátva, küldi őket a Hold országába leánynézőbe. 
A napimádó hun és magyar nemzet a felvilágosodás harezát vívják 
a babonaságban tévelygő Hold országa népe és fejedelme Belár ellen. 
A varázsló Bürök ós felesége Varangy azonban az ifjú hősök ellenségei. 
A tündérek védője, a Gönczöl csillag királynéja pedig az ifjak párt-
jára áll. Varangy Belár lányait hatalmába keríti és hogy rajtok a 
szerelem erőt ne vehessen megfagyasztja vérüket. A királyleányok' 
azonban már találkoztak az ifjakkal, kik csókot is raboltak ajkaikról. 
A négy kisebb leány öntudatlanul engedi át magát az ismeretlen 
indulatnak, mely a csókok nyomán támadt szívükben, a két idősebb 
közül azonban Boglár boszura vágyik rablója ellen. Gyengő pedig 
eped a viszontlátás után. Belár színleg szívesen fogadja az ifjakat, 
kik örömmel vennék feleségül leányait. De Varangy akadályokat 
gördít eléjük. Magyar szerencsésebb. A páros ösvény útvesztőjében 
feltalálja Gyengőt, kivel frigyet köt. Magyar Gyengővel tündérországba 
jut, hol Thana vezér megjósolja neki népe és ivadékai világhatalmát, 
majd visszatér a földre, hol megszabadítja a kővé varázsolt Hunort, 
ki Boglárt veszi nőül. Varangy hatalmát vesztve bukik a magasból 
mire az ifjak boldogan térnek hónukba nejeikkel. Ez a tündérjáték 
Somló legköltőibb műve. Szereplői két különböző világból kerülnek : 
tündérek és manók szerepelnek benne és emberek, akiknek sorsát 
részben amazok intézik. Somlónak nehéz feladatot kellett megoldania. 
Őstörténetünk homályos, mitológiánkból alig maradt fenn valami. 
Bészint képzeletből, részint pedig meséink nyomait követve kellett a 
ti.ndérvilágot megalkotnia. Fantáziájának gazdasága szerencsésen meg 
is teremtette azt a világot. Ami e tündérjáték tárgyát illeti az inkább 
epikus természetű, az ilyennek drámai feldolgozása igen nehéz, a ne-
hézségeket nem is sikerült Somlónak legyőznie. Művének legszebb 
részei lirai helyei. Nyelvéről csak a legnagyobb elismeréssel szól-
hatunk : díszes, gazdag, kifejező. Verselése mintaszerű. Érdekes ellen-
tétbe állította egymással Hunort, ki a nyers erőszak- embere s mint 
ilyen szilaj, vakmerő, megfontolatlan — Magyarral, ki a nyugodt, 
józan, derültebb életfelfogás képviselője. 

Somló legérdekesebb színpadi alkotása a Lélekvásár. A darab lé-
nyege tulajdonképen. Zádori György költőnek harca a jellemtelen 
Istvánfi Jenő hírlapíróval. Zádori Octavia c. színdarabját, melybe egész 
lelkét beleöntötte, a modernségre éhes hírlapok lerántják. Még Istvánfi 
Jenő is támadja, kivel fiatal korában együtt nyomorgott. Zádori 
most már gazdag ember, boldog családi életet él. Istvánfinak és 
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hírlapíró társainak az fáj, hogy Zádori nem elegyedik közéjök s nem 
engedi magát kizsákmányoltatni. De Istvánfi másért is küzd. Vala-
mikor váltót hamisított Zádori nevére. Ez kifizette ugyan a váltót s 
most kezében tartja a szerkesztőt. Istvánfi minden eszközt megragad, 
hogy váltóját visszaszerezze. Tudja, hogy Zádorinak legnagyobb gyen-
géje a dicsőségvágy. Kilátásba helyezi Zádorinak, hogy képviselővé 
teszi, megszerzi neki a legszebb színésznőnek, Vandának, szerelmét 

•e rábeszéli, hogy adassa elő ifjúkori barátjának, Nagy Zoltán-
j társadalmi filozófiát fejtegető darabját, a Lélekvásárt. Nagy Zoltán 
s holtra vált ember. Mindennek fejében csak váltóját kéri vissza, 
ri végre enged a rábeszélésnek. A darab már 50-ik előadását 

m - . û e g . S minden beteljesedett, mit Istvánfi kilátásba helyezett, a 

szerkesztő vissza is kapja váltóját. De Zádori családi boldogsága el-
tűnt. A szerelmes Vanda Zádorit teljesen meghódította. Istvánfi már 
már elérte célját, mikor előáll az időközben felgyógyult Nagy Zol-
tán, ki Zádori leányát Vilmát szereti s Zádori megmentésére siet. 
Ekkor Tstvánfi leleplezi Zádorit, hogy Zoltán darabját adatta elő a 
saját neve alatt. Zoltán meghazudtolja Istvánfi vádját, de ez a kapott 
sértésekért Zádorit párbajra hívja. Zádori visszatér családjához, bo-
csánatot nyer nejétől és Zoltántól és a párbaj színhelyére siet. Zádori 
halálos sebet kap és neje karjai közt hal meg. Somló művét jól át-
gondolt terv szerint építette fel. De van benne sok valószínűtlenség. 
Nehéz elhinni, hogy lehetett Zoltán előtt egy híressé vált színmű 
sikerét oly soká eltitkolni? Az is kevésbbé valószínű, hogy egy olyan 
ideális, becsületes lelket, mil y én Zádori, hogy sikerülhetett oly hama-
rosan rávenni Zoltán darabjának eltulajdonítására? Annyira elvakí-
totta volna a költőt dicsőségvágya, hogy egyszerre elhagyja csa-
ládját, irói tolvajlásra adja a fe jé t? A darab bírálói szerint a mű 
egy ú. n. Faust eszme változatára van felépítve. «Zádori dicsőség-
ről, hírnévről álmodik — olvassuk a jelentésben. Lelkét beleönti 
egy műbe, melyet nagynak vél. Csalódik és Mephisto Istvánfi sugal-
mazására a legcinikusabb zsurnalisztikával szövetkezik, sikert arat, 
hirnév, szerelem vár rá, de ő csakhamar hátat fordít mindennek, 
mire oly forrón vágyott. Már most vájjon elég nagy-e csalódása, 
hogy oly hirtelen határozza el magát az új útra ? Mert hiszen 
a szerző nem rajzolja a múlt csalódásait, sőt inkább mint ismert 
és méltatott költőt tünteti fel. Es vájjon a III. felvonásban tanú-
sított gyors változása és azok után. miket a II. felvonásban tesz, 
mond és elfogad, eléggé indokolt-e, eléggé előkészített-e? Igaz, hogy 
a kisiklás az ördög kezéből örök emberi és költői probléma, de más 
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művekben nagyobb és mélyebb indokolását ismerjük meg úgy abban, 
ahogy az ember az ördög hatalmába adja magát, mint az ördög le-
győzésében.» A darab Somló leghatásosabb műve, melynek más jelen-
sége is van, mint színes, kifejező nyelve és kiváló verselése. E da-
rabban Somló egyszersmind saját tragédiáját írta meg. Nagyon fájt 
neki, hogy darabjai, amelyekért a pályázatokon oly sok elismerés-
ben volt része, nem igen kerülhettek színpadra. Kéky Lajos nekrológ-
jában találóan jegyzi meg, hogy darabjainak visszautasítása a szín-
házak részéről egyre betegebbé tette szívét. Különösen utolsó tragé-
diáját (A király leánya) szerette volna előadatni. «Nagy ambícióval 
dolgozott raj ta — írja Kéky L. s a szent királyleány szívébe 
belevitte, ajkán elárasztotta azt a szomorúságot is, mely az ő lelkét 
eltöltötte. Próbálkozásai sikertelenek maradtak s gyermeki meleg-
ségű lelke emiatt egyre jobban elkomorodott, mellőzöttnek, sőt ül-
dözöttnek, érezte magát. Tragédiáját rikító színekkel s a társadalom 
gonoszságát keserűen vádoló szatírával ír ta meg utolsó színművében 
a Lélekvásárban. Kiöntötte keserűségét s elcsitult szívének a végs'í 
megnyugvást is hamarosan meghozta a halál. » 

ítéletünket Somló Sándor színműírói munkásságáról a követke-
zőkben foglalhatjuk össze. Mindenekelőtt meg kell állapítanunk, hogy 
Somló azok közé az ideális lelkek közé tartozik, kik nem a külső 
sikerért dolgoztak. Finom lelke, eszményi gondolkodása, nemesiilt 
ízlése ós tanultsága egyaránt visszatarto'tták attól, hogy a külső hatást 
vadászó eszközökkel érjen el múló sikereket. Az ő lelke egy tisztultabb 
világban élt, mely távol volt minden földi szenytől. A témát, mely 
megilleti, a történelem megrázó eseményei között, vagy a szívében 
találja meg. Eszméi tisztán fogantatnak és így is erősödnek meg a 
színpadi képességig. Belső költői értékre törekszik és azoknak a be-
c-sülésére számít, kik szeretik a tiszta poézist, a finom ízlést és a 
romlatlan érzést. Termékeny szellem. Tárgyait nagy változatossággal 
a regéből, mondából, a római, görög, nyugati és hazai történelem-
ből veszi. A való és a képzelt világ egyaránt ügyes megjelenítőre 
talált benne. Történelmi tárgyú színműveibén nem köti magát telje-
sen a históriai múlthoz, képzelete szeret szabadon és merészen csa-
pongani, mint azt mondai tárgyú darabjaiban különösebben is meg-
figyelhetjük. Igazán csak a regényes drámában érvényesül tehetsé-
gének minden jelessége. Komoly történelmi, különösebben műveltség-
történeti tanulmányai | a történelmi színmű felé is vonzották, ámbár 
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a mult sajátos szellemét nem tudja mindig igazán éreztetni. Néha 
olyannak tűnik fel a történeti háttér, vagy korrajz mint valami rend-
kívül leleménnyel előállított színpadi díszlet, mely teljes illúziót kelt. 
Technikai készsége kitűnő, amiről hatásos jelenetei tanúskodnak. 
Ritka ügyességgel tudja a nagyobb tömegeket mozgatni és a cselek-
vény szerves részeivó tenni. Legfőbb ereje gazdag, kifejező, színes 
nyelvében van, mely képes minden érzelmi árnyalat tolmácsolására. 
Nyelvgazdagságával párosul kitűnő verselési ügyessége. Verseinek 
zenei hatása, csengő rímei, melyek még jambnsos drámáiban is fel-
t'elcsendülnek gondos és csiszolt technikai készségről tanúskodnak. 
Innen származik egyik hibája is, hogy bőbeszédűvé lesz. Személyei 
igen sokat beszélnek, csak úgy árad ajkaikon a dikeió, ami nem 
egyszer késlelteti a cselekvény haladását, de el kell ismernünk, hogy 
hősei mindig formásán beszélnek. Általában jó megfigyelő. Minden 
darabjában találunk egy-két híven rajzolt, lélektanilag is igaz jellemre. 
De viszont akadunk ingatag, valószínűtlen jellemekre is. Alapelve, 
hogy a drámában a főszemélveknek jellembeli átalakuláson kell át-
menniök. Sajátos felfogásra vall — mint azt Kéfcy Lajos is meg-
figyelte — egy pár tragédiájának az a sajátsága, hogy az életnek két 
ellentétes sodra vonul el egymás mellett bennük. «Egyik a tiszta, 
nagy lelket bűnbe sodorja, másik a bűnben fetrengőt tisztára mossa.. 
Savonarola rajongó, csak az égi kegyelemben élő prófétából vétkes 
szerelmessé sülyed, Ghitta feslett életű élvhajhászból tiszta, önfel-
áldozó lélekké nemesedik.» Leginkább vét a dráma szerkezete ellen. 
Több darabjában nagyobb aránytalanságot vettünk észre a részek 
között. Általában véve terjengős. A terjengősséget a sok felesleges, 
néha pedig a korfestés céljából beiktatott epizódok teszik. Egyetleji 
egy darabját sem lehetne hatással előadni alapos rövidítés nélkül. 
Képzelete nem elég valószerű. Az ő világa egészben a romantika, de 
mégsem a valóság és a történelem érzése nélkül. Lakosi .lenő és 
Dóczi Lajos mellett ő a legérdemesebb tagja az új romantikus 
drámai iránynak. 

írói pályája kezdetén művelte a lírát is. Költeményei; c. első 
kis kötetkéjében, melyet szeretett tanárának Paula y Edének ajánlott, 
három ciklusba osztott szerelmi dalai foglaltatnak. Heine modorában 
irt romantikus szerelmi dalok. A szegény komédiás fiú szereti a tün-
dökölni vágyó leányt, de a leány a gazdag kérőért elfeledi a sze-
relmes fiút. 

Az Éjszakuk c. kötetben ismét a költő reménytelen szerelmének 
dalait olvassuk. Majd szomorú sorsát, magasra törő lelkének harcát 

Irodalomtörténet. -
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énekli meg dalaiban. Legszebbek meleg családi érzéséből fakadt versei, 
emlékezései édes anyjára, kit mint kis gyermek vesztett el. Megem-
lékszik atyjáról, kinek halálos ágyához későn ért. s nem nyerhetett 
tőle bocsánatot 

A Bolyongás c. harmadik kötetben ábrándos hajlamú, romantikus 
lélek és eszményekért hevülő szív nyilatkozik meg. A költő valóságos 
trubadur, kinek szívében édes-bús álmok élnek. A kötet első költe-
ményei művészi pályaválasztásának, bolyongásának bús történetét 
beszélik el. Elszakadását az apai háztól s az önvádat, mely folyton 
kíséri. A Borii c. rövid ciklus a költő szívének regényét, első sze-
relmi csalódásait tartalmazza. Az I tközben címűben az elveszett 
otthont sóhajtja vissza, de a végén már a boldog szerelem igér neki 
új otthont. Ennek a boldog szerelemnek van szentelve a Derű; azon-
ban ebben is a mélabú az uralkodó, s a derű csak itt-ott csillog át 
a borulaton s a kötet egy bánatos akkorddal végződik. 

Elbeszélő költészetének javát kiilön kötetben adta ki. Ezek közül 
az Apród с. a Kisfaludy-Társaság koszorúját érdemelte ki. Byroni 
mintára írt lírai beszély. Meséje régi történet, invenciója sem erős. 
sem új, még felfogásában sem eredeti, de a cselekvényt ügyesen ke-
rekíti, a kidolgozás gondos és előadása is érdekes. A királyi hölgy 
és apródja titkon szeretik egymást, szereimiiket még önmaguknak 
sem merik megvallani. A hölgy férjhez megy ós az apród a menyegző 
napján vet véget életének. A hölgy is boldogtalan lesz és epedve 
hervad el. -— Ugyancsak a Kisfaludy-Társaság jutalmát nyerte el 
Egy királylány története, o. elbeszélésével, mely IV. Béla leányának 
Szt. Margitnak romantikusan legendás életét énekli meg. Az elbeszé-
lés szerkezete ellen emelhet a komoly kritika kifogást, de egészben 
véve igazi költő alkotása. A drámai erővel és élénkséggel haladó tör-
ténetet : Margit vallásos rajongását és később Ottokár iránt támadó 
végzetes szerelmét — szép leírások és hatásos jelenetek egész raja 
vonjii keretbe. A többi közül kiemelhető még I szerzetes, . tz arany-
fésii és a Jorii'h c ímű. 

Költői müvein kívül megemlítjük dramaturgiai dolgozatait, a színi 
bírálatokat, amelyeket K. J. dr. jegy alatt írt A Cél c. folyóirat I. és II. 
kötetében. Ezek az érdekes cikkek komolyabb figyelmet érdemelnek, 
mert belőlük megismerhetjük szerzőjük finom megfigyelő és elemző-
képességét, dramaturgiai elveit, de világra vetnek Somló sokoldalú 
tannltságára is. 


