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fcloto. — Rátkay László 1853 október 11-ón született Gönyün, Györ 
megyében. Középiskoláit a gvóri és esztergomi bencés főgimnáziumban végezte, 
a VI. osztályt a pozsony kir. kat. főgimnáziumban, ahol Szarvas Gábor 
tanította. A jogot a győri jogakadémián tanulta. Joggyakorlatot Budapesten 
szerzett. 1877-ben ügyvédi vizsgálatot tett s Dunaföldváron telepedett le. 
1880-ban feleségül vette Ráth Arankát. 1896-tól kezdve négy cikluson kerosz 
tül országgyűlési képviselő volt. A pincehelyi kerületet képviselte. 1904-bcn 
a Petőfi-Társaság tiszteleti tagjául választotta. 1904—1910. a függetlenségi 
párt hivatalos lapjának, a Budapestnek, főmunkatársa vo l t Azután vissza 
vonult Dunaföldvárra, ahol ma is él. 

Munkái. — A toborzóti. Népszínmű 3 felv. A Népszínház pályázatán 
dicséretet nyert. 1880 nov. 19. került először színre. A rendezői példány 
a Fővárosi Könyvtárban van, ahová a Népszínház kézirattárát 1924 őszén 
szállították át. — 2. Felhő Klári. Népszínmű 3 felv. A Népszínház 1884. 
évre hirdetett pályázatán 100 arany pályadíjat nyert. Zenéjét Erkel Elek 
szerezte, de az „Azért csillag, hogy ragyogjon" c. népdalnak zenéje is a 
szerzőtől való. A darab 1886 ápr. 1.0. került először színre a Népszínházban. 
Kiadva: Népszh. Műsora. 16. sz. Utóbb még két kiadása. — 3. Bársony uram. 
Népszínmű 3 felv. Először 1887 febr. 26. került színre. A darabot csak egv 
szer játszották, mert a napilapok bírálatai miatt a szerző visszavonta. Súgó-
példánya a Fővárosi Könyvtárban. — 4. Pünkösdi királynál;. Népszínmű 3 
felv. Először 1888 márc. 9. játszották. Súgópéldánya a Fővárosi Könyvtárban. 
— 5. Arralányhaj. Népszínmű 3 felv. Zenéjét Erkel Elek szerezte. Először 
1891 febr. 7. került színre. Kiadva: Népseh. Műsora. 22. H». Utóbb még 
két kiadása. — 6. Csillaghullás. Népszínmű 3 folv. Először 1893 dec. 18. 
játszották. Rendezői példány a Fővárosi Könyvtárban. — 7. Kéziratban: 
A kenyér, Szökött menyecske és a Hózmlai pap című darabok, valamint 
a Petöfirtt szóló. — Vezércikkek, tárrák, versek a Budapest, Egyetértés és 
Budapesti Hírlap c. napilapokban. 

Irodalom. — Toln;imogy»« Lapok 1877-től. — Napi kritikák darabjai 
nak előadásakor u budapesti lapokban. — Debreceni Ellenőr. 1899. évf., 303. |. 
Ország Világ. 189ti. évf. Arckép. 1X97. évf. Kézirat hasonmás. — Független 
-égi Album. 1897., 13. L Arckép. - Palliws Nagy Lexikon. XIV. köt., 416. I. 

Vasárnapi Újság. 1902. évf., II. sz. — Országgyűlési Almanach. 11*15., 
369. I. 

Irodalomtörténet. 
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A népszínmű, a népies drámának ez az eredeti magyar 
alakulása, lelkiségünkkel közelebbi viszonyban van, mint nem-
zetközi műfa j t á r sa i . Szigligeti Ede a legmagyarabb lelkű közön 
séget igyekezett kielégíteni, amikor népszínműveit megí r ta és 
előadatta a Nemzeti Színházban. 

A népies d ráma elterjedését a reform-kor politikai moz-
galmaival szokták összefüggésbe hozni. Pedig e kornak alig 
köszönhet töbl>et, mint hogy a nagyvárosok „előkelő" szín-
padaira is feleresztették. Amint ott volt, •némikép megkomolyo-
dott, súlyosabb veretfivé lett. Szigeti József és Tóth Ede kezé-
ben elérte v i rág já t . A most ötven éve alapí tot t Néiwzínház 
régebbi vágyak kényszere alatt született meg. A főváros akkor 
ínég természetesen fejlődött, kénytelen volt helyet biztosítani 
a vidéki magyar talajból táplálkozó színműírásnak. Rákosi 
Jenő és Evva Lajos teljesen átérezték erniek a „műintézetnek" 
jelentőségét. Sajnos azonban, a főváros már a kilencvenes évek 
elején is egyre kevesebb gyökérszálával kapaszkodik az anya-
földbe s ezt megérzi a színház vezetősége, mely végeredmény-
ben mégis csak közönségéhez alkalmazkodik. Ahogy a Nemzeti 
Színházat az opera-láz, úgy a Népszínházát az operet t - járvány 
törte le. Ahogy a Nemzetinél régeblten Schodelné operapár t ja 
idézte elő a züllést, a Népszínháznál is az énekes színésznők 
pá r t j a indítot ta meg a bukást. A színésznő van a daralnírt és 
nem a darab a színésznőért! Hlaha Lujza igen nagy érdemeket 
szerzett, de amint csupán sa já t személyére szabott darabokat 
játszott , inegjiecsételte színháza sorsát, mert az már nem nevelt. 
Pedig maga az ú j stílusú néiiezínmü a most ötvenéves Falu 
rosszri\al ki tűnő programmjelző volt és hatását majdnem busz 
esztendeig éreztette. 

Ennek az iskolának egyik legtehetségesebb tanítványa 
Kátkay Iüszló, akinek Felhő Klári című darabja, főképen a 
természetes ízlésű vidéken, máig is tartja a versenyt Tóth Ede 
útmutató remekével. 

Rátkay Lászlónak is az a sikere titka, ami elődeié, Szigeti 
Józsefé és Tóth Edéé: a nép közvetlen ismerete, költői lelkülete, 
meggyőződéses fajszeretete és csendes humora, mely a dévajság 
határait is érinti. Mind a népben élő, századom tulajdonságok. 

Rátkay László az északi Dunántúl lelkét kapta útravalóul. 
(i>ennek korában ismeri meg a lassan hömpölygő Duna menté-
nek parasztjait, halászalt. fal u>i mesteremliercit. Később mint 
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dumiföldvúri ügyvéd ugyanezekkel az emberekkel bíbelődik. 
Esztergomi és győri diákkorában szívesen j á r színházba, pesti 
ügy védjelölt korában pedig a Nemzeti Színház állandó látoga-
tója. Erős színpadi érzéke van, bár a színi hatás t i tkai t soha-
sem tanu l j a meg, amit szövegkönyvei tanúsí tanak, amelyek 
tele vannak a rendező törléseivel, néhol utólag kért javítások-
kal. A dráma lényegével azonban mindig t isztában van. Az első 
felvonásban (darabjai három fel vonásosak) pompásan megköti 
* d rámai csomót, következetesen oldozza-bogozza és végül, néha 
meglepően, de megnyugtatóan bont ja ki. Majd minden jelenete 
tudatosan elhelyezett, majdnem mindenik a jellemekből adó-
dik és mindent megokol. Főalakja i a kevésbbé sikerült alkotá-
saiban is pontosan megfestettek és sohasem felesleges még az 
énekük sem, ami bizony a népszínműíróknál állandó, sőt több-
nyire komikus hiba. Rátkay László tanul t fő, aki kéziratban 
Bánk bánról s Madách Luciferéről érdekes eredeti értekezése-
ket őriz. Jellemző rá, hogy az elsőben csaknem percnyi pontos-
sággal végigkíséri Hánkot egyes jelenetein; Lucifer a lakjá t 
pedig teljesen szét boncolja s annak alapján veti össze Goethe 
Mephistophelewével. Lí rá jában sokszor emelkedik a szimbólum 
magaslatáig, de az ő szimbolikája nem túlfűtöt t , nem bonyolult, 
mint ahogy eml>erei és érzései is mindig teljes napfényben 
ragyognak. Nála mindem közvetlen, derült , őszinte. A költészet-
ből nem csinál tanulmányt — mestere: Petőfi és a nép. A kilenc-
venes évek l í rá jában is előkelő hely fog neki jutni . Folyóiratok-
ban «'*» napilajiokbaii megjelent versei közül, bár műfa j a i vál-
tozatosak, elsősorban tiszta élményei, érzelmes dalai ragadnak 
el. Költeményeiből kötetet máig sem állított össze, jóllehet nép-
szerűsége idején er re felszólítást kapott. Figyéniségében van 
valami csudálatos szeménucHség. filetképei, t ré fás jellemzései, 
szellemes gnómái — legnagyobbrészt kiadatlanok — egy nngy-
szívű, pur i tán és mosolygó bölcs ké|>ét tükröztetik. Aki így 
látta és fogta fel a világot, az természetesen jól és a nemzet 
szíve szerint jellemezhette a lakja i t . Hogy költői nyelve, mely 
IMWHÍ ritmusában mindig tökéletes, külsőben nem áll magasab-
ban kortársai verseinél, azt nem róhat ja fel bűnéül az Irodalom-
történet. mely korokat és abban bizonyos eredményeket együt t 
vlsqrál. 

Fajszeretetéről minden alakja bizonyságot tesz: a bűnükre 
le elnézéssel, kibékítő jóakarattal tekint. Humorában kedvessé 
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válnak mind. Megvan benne a nagy írók lebilincselő ereje, ami 
abból fakad, hogy alakjaival együt t érez. Ez tes&i t rag ikus 
sorsú szereplőit testvéreinkké: a katharsis t egyszerű tárgy-
körében mindig teljes kiengesztelődés kíséri. Az ilyesmit -nem 
elég eltanulni nagy íróktól: ez benső nagy átélésekből, érzel-
mekből adódik; ezen a ponton fedi egymást a költőben a dráma-
szövő és a lírikus. 

A Felhő Klári alapjában néptragédia. Hőise nem is a cím-
ben szereplő fiatal asszony, lianem Fátyol Ferkó. akit szíve 
nemesebb része felesége felé hajt, bár lelkét már megmérgezte 
az érzéki szerelem. Violáné, a szép, fiatal, mulatós, ingerlő 
menyecske magához húzza. Pedig Ferkó szereti hitvestáreát. 
Klárit. Dőzsölései után mindig csömöri érez, mindig vissza-
vágyik élete párjához. Tragikuma tulajdonképen ebben van. 
A jó asszony nélkül nem tud élni, az érzéki asszonytól pedig 
nem tud elszakadni. Ebben a molnárlegéaiyben hatalmas érzé-
sek küszködnek, amelyek megölik. És milyen kereken bonyoló-
dik sorsa: Az árva Klári Aba András anyjánál nő virágszállá. 
Aha András magának szánja, a leány is szereti, de — árvaságá-
ban — csak titkon és tiszteletfel. Mikor elébe kerül a szép Ferkó 
— mit tehet mást? —, elhatározza, hogy hozzámegy és hü hit-
vese lesz. András boldogtalan, mert azt hiszi, hogy a leány 
egész szivével Ferkóé s nemes lendülettel vagyona felét javára 
íratja. Violáné azonban, akit Ferkó régebben szeretett, az érzéki 
mámorral visszacsábítja a fiatal férjet. Szörnyű Klári kiábrán-
dulása, die mikor András előtt oly hősiesen eltitkolja ura bűnét, 
a tisztességes érzésű Ferkó még jobban megszereti. Most már 
szakít Violánéval, Klári és András azonban megtalálták egy-
mást s hiába megy a férj asszonyáért. Amikor megtudja, hogy 
<z Andrást szereti, rálő Klárira és ugyanavval a fegyverrel 
oltja ki saját életét. Akik régen is szerették egymást, de titkol-
ták érzelmeiket, e fölött a holttest fölött egymásnak nyújthat-
ják kezüket. A megoldás mesteri. A tragédia tulajdon képen jól 
végződik, mert az egymásnak való pár összekerül, fcs a hangu-
latot semmi sem rontja. 

A mellékalakok csoportja is jó jellemző oróro vall. < Ytk Vendel szabó-
mester urum, a tudákos „kecske", aki ravaszkodik, hogy Istók fiával gaz 
dag leányt vetessen el és két szék között a pad alá kerül, egyénivé faragott 
pompás fajkép. Méltó társa Tenger uram, az erélyes molnár léhinesU'r, aki 
lenézi u „korukét", kigúnyolja, míg mngn u gftidassaonya papuma alatt nyög. 



TANULMÁNYOK. 115 

Már az első jelenetük ÍK sikerült, araikor András kérésére fölbecsülik unnak 
vagyonát: 

Csík: . . .megvagyunk. (Az iratot Andrásnak adja.) Dicsértessék a 
Jézus szent neve. 

András: Nem felejtettek ki semmit? 
Csík: Nem ugyan. Fel van írva ebben minden az utolsó gombig. 
Tenger: Gombig? Mért nem mondja kend az utolsó t ű i g ? . . . gyű-

s z ű i g . . . cérnaszálig! vagy mi az istencsodájáig?! 
Csik: Talán nem tetszik az „kitétel"? 
Tenger (dohogva): . . .„Gombig" azt mondja, mintha minden embei 

kecske volna, mint kigyelmed. 
Andráx Hát vám! Ne tüzeljen. 
Tenger: Jól van no! Légyen hát gombig, rőfig. ollóig, rézkapocsig — 

mit bánom én. 
A „minekutánna", „annakutánna" kifejezésekkel megszerkesztett „becsű 

lcvél"-re ez a megjegyzése: A ragyogó csillagát! nem romok dolmány ez, hog> 
úgy kicifrázza. Megbecsültünk mindent, aztán punktum . . . 

Ctik: Szent „hűbele balázs" könyörülj rajta! Az tudja kig>elmed. ez 
ú> lisztes zsák? Beköti, vállára kapja — aztán punktum? No nézd. 

fgy évődnek zamatosan. 
A humoros kedves jelonetek egymásba fonódnak ebben a darabban. 

Felejthetetlen például András és Katica jelenete, amikor András kitudja, hogy 
a leány Csík Istókot vagy Tenger Bálintot szereti-*!. — Ax író eszközei 
a legegyszerűbbek, de minden szavának súlya, zamata, derűje van. 

Igaz, hogy Violáné sokban emlékeztet a Falu rontsa Finum Kózsijáru. 
de inkább csak a helyzeteivel. Nem mindig szerencsés a beállítása, mint ahogy 
Finum Rózsié som ax. A jellemüket már nem lehet összewtni. Rózsi a 
falusi bukott lány, Violáné egy szerelem rabja. — A két Bátky-lány ós a 
két Felhő-lánv között a párhuzamba állítás csak erőszakosan tudna egyozó 
üégoket kihozni. Sőt Rátkay darabjában mindegyik élesebben van egyénítve 
. az összevetés ezek javára dőlne el. Göndör Sándor ée Fátyol Ferkó jelleme, 
egészen más — sorsa is. — A külsőségekben sincs egyozőség, — aki pedig 
Rátkavnál a részleteket töviről-hegyire áttanulmányozza, a hangulatban, 
beállításokban, a jellemekben, a szólásokban, n nyelvben, a kedélyes humor 
ban olyan íxt érez meg, amely nemcsak a fajt, de a vidéket is mutatja. 
A „Falu rossza" borsodi, a „Felhő Klári" dunántúli levogőt lehol. Az ter 
mésxetesen nem tagadható, hogy a nyolcvanas évek népszínművének Tóth 
Kde adott alapstílust és ex Rátkay akkori müvein megérzik. 

Többi darabjában is eredeti tehetségét adja. de akad köz 
tiik olyan, melyek beállításain megérzik az ojierett felé lendülés. 
Molondoti figurái nem egészen megfigyelésből táplálkoznak. 
Mókáik kedvesek ugyan, mégsem függnek össze szervesen a jól 
megformált drámai anyaggal. Es Arvalányhaj című másik 
nagyobb sikerű népszínművéből is kitetszik. Az „áirvalányhaj" 
a síióke Keve Húzsa, akinek nénjét akarta elvenni Bán uram 
edes fia, de mert megtudta, hogy az más szeretóje volt, öngyil-
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kos lett. Az öreg magához vette unokaöccsét, Imrét , akinek 
vagyonát szánta és távoli rokonát, Józsefet. Az utóbbi el akar t 
venni egy özvegyet, Imre ellenezte, „inert ő is vett a csókjából". 
József becstelen hazugnak mondta ezért, mire Imre arcul ütötte 
őt. Az öreg Bán kiutasí tot ta házából. A dacos fiú nem aláz-
kodott meg előtte, hanem felcsapott katonának. Jámbor Vince 
öreg tanító és felesége, akik Bánnál élnek, Keve Rúzsit szeret-
nék magukhoz venni s igyekeznek vele az öreget kibékíteni. 
Kz éppen Imré t vá r j a szeretettel, mert Józseffel hazahivatta. 
A gyűlölködő József azonban gorombán írt neki. mire Imre is 
dacosan felel: az öregnek. A levél úgy fel izgat ja Bánt, hogy 
k i tagad ja I n n é t s gutaütés éri. Halála előtt Márton még meg-
hozza neki a hírt , mily szeretettel szólt róla öccse, erre, mert 
a végrendelet a jegyzőnél van, Józseffel fogadta t ja meg becsü-
letszóra, hogy az eltépi az okmányt. Közben Rózsiba beleszeret 
József; a lány, bár egyre v á r j a Imrét, nem u tas í t j a el egészen. 
Vince is biztat ja hozzá, mert reméli, hogy akkor József, aki az 
igazságot bevallotta az öregnek, nem használja fel a végren-
deletet a törvényes örökös ellen. Mikor azonban Imre kissé 
kapatosan cigánykísérettel hazaérkezik és megöleli Rúzsát. 
József „csendet parancsol", mint „a ház ura". I t t tudódik ki, 
hogy ,jki van tagadva" és hogy Rúzsi Józsefnek mátká ja . Imre 
megsérti a lányt : „ismerem a . . . f a j t á j á t . Ezeknek f é r j mellett 
szerető is kell." A megsértett lány világgá aka r menni, de József 
is, Imre is fe la jánl ják neki szerelmüket. Ha Imre lemondana 
a lányról, József nem érvényesítené a végrendeletet, de így 
megteszi. Rúzsi habozik, kit válasszon, de mikor Vince e lá ru l ja 
József „becstelenséget", Imrének, akihez a i<zíve jobban vonzza, 
megbocsát. József meg a k a r j a ölni Imrét , de kiveszik kezéből 
a fegyvert . Végül széttépi ugyan a végrendeletet, de nem liékiil 
meg s öngyilkosságot sejtetve távozik. 

A mese izgalmas. Leszámítva azt, hogy lián uram nem 
tudja, mit írt nevében József, minden |K>nto«an indokolt. Imre 
és József alakja mesterien igaz, Vince bácsi azonban már torzí 
tott, u két Pörgc-gyerek operettszerű. 

Egyrészt ez uz új stílus tette lehetetlenné Rátkay termé 
szetes drámaírói fejlődésót. A /ofcorzdatól (1880) utolsó előadott 
darabjáig , u CgillaohulUUlg (1898) a belső drámai mag minden 
darabjában kitűnő, u részletek kidolgozása. a főjellemek fej-



TANULMÁNYOK. 1 1 1 

lesztéae, az indokolások, a szerkezet, a komoly azínszerüség 
egyre tökéletesedik nála. 

.1 toborzás a szabadságharc alatt játszik. — Fűzfa Sándor elcsábítja 
Virág Borcsát, aki bátyjával, Lacival együtt Sándor atyja gyámságára 
maradt. Borcsa megöli magát bánatában, Laci pedig felcsap szegénylegénynek. 
A gazdag Galambos lánya, Ágnes, Laciba szerelmes, de végül is Fűzfa 
Sándorhoz megy feleségül. A lakodalom napján beállít Laci, Ágnest ki 
hivatja, le kijön Sándor is, akivel összekap, megsebesíti én elmenekül. Később 
toborzók érkeznek a faluba, Laci ugyanakkor kegyelemre megadja magát * 
Fűzfa, a bíró, mert érzi vele szemben való bűnösségét, nem bántja, felcsaphat 
huszárnak. A felgyógyult Sándor, aki Ágnesnek nem tud hinni s bánatában, 
szerelmében iszik, szintén beáll katonának. A 3. felvonásban Laci és Sán-
dor versenyeznek bátorságban. Sándornak hull a vére, Laci szeretettel őrzi, 
megbocsát neki Borcsáért is. A haza elveszett, Sándor meghal . . . Laci el-
nyeri jutalmát. — Rátkay ez első darabjának már a lélekrajz is erős 
oldala. A két vetélytársat, akikkel több alakban találkozunk később, az 
öni6, de hibáit érző módos gazdát, az ábrándos, gyenge falusi lányt, a 
tudálékos mdíékszemélyt (itt Boros kocsmáros), a tréfaűző legényeket, mind 
jól látta és festette meg. Csak a szerkesztése egyenetlen. 

Hámon/j urum (1887) tárgya szintén jól elgondolt, do pártpolitikai 
okokkal motivál s ez a nagyközönség szempontjából rontja hatását. Bársom 
Judit és Csaba Sándor tanító szeretik egymást, de a gazdagságában gőgön 
apa elutasítja a Uút. Közben Bársonyt vagyoni veszteség éri, a felesége sem 
nyeri meg egy biztosnak tartott örökségét. Fizetnie kellene több adósságot, 
így a Hozmaring-liúnak is, akinek a vagyonát addig, míg az meg nem jön, 
használhatta. Mikor ez megérkezik, potom pénzen elad egy szőllőt, mely 
a bizonytalan örökségbe tartozik; 3000 forintot kap érte. Felesége azonban 
nsszevész Bársony nénjével s mikor az a saját vagyonát hánytorgatja, a 
szöllöért kapott pénzt odadobja neki. A nagy pénzzavarban Bodoki, feleség.! 
rokona, aki az örökséget nyerte, hajlandó annak felét átadni, ha Bársony 
írásban adja, hogy a kormány pártjára áll. Nagy lelki tusák közt megteszi, 
u levelet Ferire bízza, aki Juditot óhajtja elnyerni s ezt a levelet tartogatja 
revolverül. Közben Bársonyt jelölik függetlenségi programmal, de vissza 
kell utasítenia, ráborul a zászlóra, Feritől kéri a levelet, ez azonban csak 
Juditért hajlandó odaadni. Mikor a leány megtudja, miről van szó, lemond 
Sándorról. Közben a szellőből kiteszik nnnak vevőjét, de Bársony nénje 
flsszajön a 3000 forinttal, Bodoki megkönyörül Juditért, Ferire sikkasztás 
bizonyul, a leány Sándoré lehet, a szőllőt a tiat-alok fogják lassankint Bodoki 
uak megfizetni, Illés zsidó Bársony vagyonáért kifizeti annak egyéb tarto-
zásait. Bársony tehát vagyona árán megmentette „porba hullt becsületét", 
ttum árulta el a zászlót. — A darab komor, sok tnély húrt pendít meg. 
de motívuma igi>n közel esett és Feri alakja sem sikerült, tehát nem lehetett 
elég sikere. 

A l'ünkósdi királyság (IXW) némi Csiky Gergely hatást mutat. — 
Hattyú falusi uxzUüos és Illat fővárosi irnok egy papnagybátyjuk után 80.000 
forint örökséget várnak. Mert nem biztos, hogy melyik család örökli, Illat 
két ikerttá\al Huttvúékhos rándul, ott- ő ifi, tini in rettentően nagysolviuK. 
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úgy okoskodva, ha Hattyúék találnak örökölni, a leányukat, elveszi egyik 
Hú s így szerzik meg a vagyont,; ha pedig ök örökölnek, odább állnak. Az 
örökség Hattyúéké lesz, folyik a verseny Katica kezéért, aki azonban Gál 
Imrét szoreti. Hattyúné nagyzoló, Postre megy lakni, urát beugratja, hogy 
az „Első magyar asztalos nagyipar r.-t.1' részvényeit vegye meg, ahol „igaz-
Kató" lehet. A vállalat azonban megbukik, a pénz elúszik, még a falusi 
házukat is el kell adnia. Ezt Imre veszi meg. Hattyú uram nem men 
megvallani, hogy a házat eladta, visszamegy falujába. I t t kitudódik minden. 
Katica távozni akar családjával. Befejozés: Imre: Hova mégy? Katica: 
Engedjen. Imre: Elhagysz örökre? Menj. De búcsúzóul súgj meg egyet: 
szeretsz-e? Katica: Szeretlek! (Függöny.) — Ez a mese maga beszél a kom-
pozícióról, a jellemzésről. Az Illat-család léha felfogása, az Illat-liúk fej-
tetőre állított, szeles bolondságai, Hattyúné nagyravágyása kitűnő bohózati 
tárgy. A jellemek sikerültek, mindegyik a maga helyén áll, a cselekvény gyor-
san pereg. 

Az IUat-tiúk testvén-, de a darabbal nem oly mélyen összefüggő alakja 
Tündér Sándor, gazdasági gyakornok, az alapjában gyámoltalan falusi szoknya-
vadász. Nem is nagyon illik a Cnillaohullás (1893) nehéz veretű tárgyába. — 
Büki Imre szereti Máriát, aki elszédül. De Bükiné nagy örökséghez jut s 
nem engedi, hogy tia elvegye. Imrében nincs lelki mélység, a leánynak csak 
testén1 vágyik, Mária kiábrándul belőle és megszereti a híi, derék Alkon) 
Jóskát. A leány érzi, hogy a múltját meg kellene neki vallani, de házassága 
alatt is mindig későbbre halasztja. Közben Imre kibérli azt a birtokot, 
amelyiken Jóska szolgál, éjjelre elküldi a férjet és Máriához megy. Az úton 
Borcsa, Imre szeretője elárulja Jóskának felesége titkát, erre az visszafordul 
s ott találja vetélytársát. A férj és feleség között megható jelenet, az asszony 
hűségéről és igaz szerelméről így szól: „El is dobhatod." (Függöny.) 

Rátkay drámaírói működése az 1890-cs években még uem 
zárul le. A színháznak és a kor ízlésének tet t engedményei! 
maga is érezte. Nem azért vonult vissza, mert nem volt tere. 
vagy mert néha a sikere nem volt teljes, hanem mert nem szere 
tett engedményt tenni a színháznak és főképen, mert lefoglalta 
a politika s ügyvédi gyakorlata . Mikor a politikából kiábrán-
dulva elvonul, szaluid idejében több vígjáték- és drámatárggyal 
foglalkozik. Egyiket-másikat ki is dolgozta, de é r t i , hogy a 
közönségnek más kell. Legutol já ra Petőfi születésének századik 
évfordulója alkalmával Petőfi-darabot ir t . Elkésett vele. I)e 
méltó dolog feljegyezni, hogyan oldotta meg a kérdést. Az elő-
játék Igen költői. Szín: virágos kert a mennyországban. Közé 
l>en rózsafa, felső ágán kinyí l t piros rózsa. Trónszéken ül a 
költésiét királynője, mellette a Történet nagy könyvvel. Az 
angyal jelenti, hogy az égi fán kicsattanólmn a lángész rózsája. 
Es ezért versengenek különböző nemzetek őrangyalai . A magyar 
regős fellépésére, aki minden haroot és kint vállal, a költészet 
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királynője a szín szélére megy és ledobja a rózsát a végtelenbe: 
..Vidd le, hulló csillag, szép Magyarországba." Tárgya : 1. Kis-
kőrös. 2. A zágrábi kórházban. 3. Koltón. 4. Március 15. 5. Alig 
virradt , máris alkonyul. (Harcba indul.) 6. Segesvár. Háláin. 
(Az égi virágot az angyal visszaviszi az égbe.) 

• 

Rátkay László színműírói képét nem nehéz megformálni . 
Krodleti tehetséggel jött, a Népszínház dajkál tu és részben az 
is törte le. A századvég sok, napi értékű színműterméséböl 
munkái kiemelkednek, mert alkotásainak lényeges elemei érté-
kesek, alakjai nagy része élő. Kora és olvasmányai mély nyomot 
hagytak ra j ta , sokat tanult , de azt átszűrte magán. Tóth Edénél 
ós Csiky Gergelynél kisebb embereik nem befolyásolták, ami 
maga is világosan muta t j a , hogy tehetségben közel j á r t hozzá 
juk. A politika és a megélhetés gondja benne is egy nagyobb 
nemzeti értékünket devalválta. 


