
Négyesy László akadémiai drámabírálatai. 
írta: SZÁSZ KAROLY. 

Négyesy László 1896 tavaszán választatott az Akadémia 
tagjává. Az azóta eltelt 34 esztendő alatt többször vett részt 
drámabírálatokban, öt ízben ő volt a bírálóbizottság előadója, 
s így jelentései bízvást tekinthetők az ő bírálatainak. 

Ezekből a bírálatokból Négyesynek ugyanaz az irodalmi 
a lakja tükröződik, amit egyéb műveiből: irodalomtörténeti és 
esztétikai buzgó munkássága értékes termékeiből, egyetemi 
előadásaiból és kitűnő tankönyveiből ismerünk. Nemzeti irodal-
munk történetének tökéletes ismeretén kívül világirodalmi ala-
pos tájékozottság, bölcseleti alapvetés, az elemzésben és az 
összefoglalásban egyaránt kitűnő képesség, ízlés a felfogásban 
és a stílusban, erős erkölcsi érzék, nemes hazafias lendület, biz-
tos szem és biztos ítélet jellemzi úgy tiszteletreméltó egyénisé-
gét, mint egész működését. 

Mindjárt első akadémiai drámabírálói jelentésében, — az 
1902. évi Teleki vígjáték-pályázat eredményéről adva számot — 
érdekes fejtegetés során muta t rá a társadalmi és történeti víg-
játékok szerzőinek felfogására. Amazoknál kifogásolja, hogy a 
társadalmat nem tekintik problémának, csak milieu-nek, ami 
voltaképen a magasabbrendű feladat megkerülése, — emezek-
nél viszont a történeti érzék emelkedését dicsérettel említi, s 
szinte h ívogat ja is az írókat erre a mezőre, melyen a történeti 
tárgy inkább gátolja a leleményekben való könnyű elkalando-
zást, és támogat ja a szerkezeti egységet, s az útszéli ízléstelen-
ségeknek is kevesebb teret enged. 

Az 1902/3. évi Karátsonyi-pályázat alkalmával, — mely 
komoly drámai müveket kívánt — különösen hangsúlyozza 
Négyesy az erkölcsi szempont tiszteletben tartását, és a mellett, 
hogy a lélektani megokolásra igen nagy súlyt vet, fontosnak 
ta r t j a a színszerűséget, annál inkább, mert hiszen az akadémiai 
pályázatok célja mégis csak a színpadi irodalom gazdagítása. 

Az 1905. évi Kóczán-pályázatról szóló jelentésben, — mikor 
Albert és I. Ulászló királyaink korából volt a pályaművek 
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tárgya veendő — méltánylandó törekvésnek mondja Négyesy, 
hogy néhány darab „nem az országos történet szereplői közül 
választotta személyeit és tárgyát, hanem a kor társadalmi moz-
galmaiból s némi korra jzra törekedett". 

Az 1907. évi Karátsonyi vígjáték-pályázatról szóló jelenté-
sében visszapillantást vetvén Négyesy az ötven évvel ezelőtt 
alapított jutalom történetére, s az ebből levonható tanulsá-
gokra, többek közt ezt mondja: „A nem jutalmazott, de a bírá-
latokban érdemlegesen méltányolt színköltők egy egész soroza-
tának szolgált e pályázat erőpróbául és hasznos iskolául, olya-
noknak is, kik d í j a t nem nyerhettek, de elismerésre, vagy leg-
alább tanulságra szert tettek. Nem egy darab, mely a pályáza-
ton résztvett, később a színpadon tisztes sikert aratott . A pá-
lyázatnak mindez erkölcsi, mintegy nevelő, gyakran meg sem 
különböztethető ha tásá t nem lehet figyelmen kívül hagynunk 
az intézmény történeti szerepének megítélésében". 

Ar ra is rámutatot t Négyesy ebben a jelentésében, hogy a 
Karátsonyi-díjban —• az absolut becs feltétele mia t t — nem sok 
darab részesült ugyan, de azért mégsem volt meddő ez a pályá-
zat, mert például Szigligeti legjelesebb történeti szomorújátéka, 
A trónkereső, i t t nyer t koszorút, s Csiky Gergely drámaírói 
munkásságára serkentőleg és fejlesztőleg hatott a Karátsonyi-
jutalom, mit két verses vígjátéka nyer t el, — Az ellenállhatatlan, 
1878-ban, s A nagyratermett, 1890-ben. Korszakos jelentőségű, 
párat lanul nagy színpadi sikerű társadalmi színműve pedig 
A proletárok, — mely a pályázatban nem vett részt — 1887-ben 
utólagos jutalomban részesült a Karátsonyi-alapítvány kama-
taiból. 

A Karátsonyi-pályázat — hangoztatta Négyesy a jelentés 
során — „legszebb drámai ju ta lmunk . . . mert az Akadémia 
nincs kötve a viszonylag legjobb mű megjutalmazásához. . . s 
szükséges és helyes, hogy ez a pályázat megőrizze azt a szín-
vonalat, mely az Akadémia méltóságát és a valóban hivatott 
írók becsvágyát egyaránt kielégíti, s drámairodalmunk fejlesz-
tésére üdvösen h a t h a t . . . " 

Mindé pályázatokon — melyeknek elbírálásában Négyesy 
mint előadó vett részt — nem akadt olyan inű, amely igazi nye-
reséget jelentett volna akár irodalmi, akár legalább színpadi 
szempontból. Ezért aztán legérdekesebb Négyesy akadémiai 
drámai jelentései közül az utolsó, az 1909. évi Vojnits-jutalom-
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ról szóló, amely egy esztendő színpadi terméséről számol be, 
vagyis csupa olyan darabról, amely a színpadra bocsátás kér-
désén m á r túl van. í g y ez az alkalom — mint ahogy arra 
Négyesy maga is rámutatot t — inkább szolgálhatott „alapul" 
az egész magyar színműirodalom színvonalának megítélésére, 
mint a titkos drámapályázatok színvonala. Az egy év alatt 
színpadon előadott darabokból már lehet „általánosabb követ-
keztetéseket" vonni le drámairodalmunk állapotára, míg ez „a 
titkos pályázatok gyar ló darabjainak nagy tömegéből" nem 
tehető meg méltányosan. Az alkalmat felhasználja Négyesy 
arra is, hogy a titkos pályázatoknak immár idejét mult intéz-
ménye ellen szót emeljen, — s azóta ennek a megállapításának 
helyessége —• a viszonyok további változása folytán — még 
jobban beigazolódott. 

A m á r színpadra került darabok, — mondotta Négyesy a 
szóban forgó Vojnits-jelentés során — „maguk képviselik 
dráinaírásunk időnkénti állapotát", s megelégedéssel mutatott 
rá, hogy az 1909-ben színre került d rámai művek „az átlagos 
színvonalat egészen tekintélyesnek tüntet ik föl". Mert — mon-
dotta — „színiirodalmunkban határozott élet lüktet, s e mozgal-
masság f r i s s emelkedésben van". Ami pedig — folytat ta — 
„különösen a színműírás eltanulható részét illeti, a haladással 
leginkább meg lehetünk elégedve: a technikai ügyesség hatá-
rozottan terjedőben van". És ha „a művek gondolati és érzelmi 
tartalmával és külsőiségével" kevésbbé lehetünk is megelégedve, 
még sem tagadható, —• mondotta — hogy „e téren is vannak 
figyelemreméltó jelenségek". 

A szóbanforgó esztendőben drámaíróink akkori legjelen-
tékenyebbjei nagy számban jutottak szóhoz a színpadon: Her-
czeg Ferenc és Gárdonyi Géza, Molnár Ferenc és Lengyel 
Menyhért, Földes Imre, s az első drámai művével föllépett 
Móricz Zsigmond voltak 1909-ben a legismertebb színpadi szer-
zők, s darabjaikról Négyesy igen jeles bírálatot mond sereg-
szemléje során. 

Herczegnek — egyik regényéből készült darabjáról, A ki-
vándoj-ló-TŐl, megállapítja, hogy „a jellemző dialógnak azzal a 
művészetével, a stílnek azzal a rapier-szerű finomságával és 
élességével, s a nagyvilági élet ama biztos rajzával köti le 
érdeklődésünket, melyhez a szerző „minden írónál jobban ért". 
De nem hallgat ja el Négyesy, hogy a darab meséje „nincs 
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<eléggé elhitetve" s a drámai hatás „a vége felé csökkenőben 
van". Mint általános értelmű esztétikai igazságot, jól hangsú-
lyozza Négyesy — e darabról szóltában — a sok író és sok 
bíráló által nem értett különbséget, az életigazság és a művé-
szeti igazság között. 

Gárdonyi darabjáról, az azóta a Nemzeti Színházban indoko-
latlanul fel is újí tott , de eredendő gyengéi miatt a színpadon 
gyökeret verni sehogyan sem tudó Falusi verebek-tői jóakarat-
tal mondja Négyesy, hogy „az egyszerű lelkek romant ikájá t 
f inoman érvényesíti", — de teljes igazsággal ál lapí t ja meg, 
hogy „a megoldás burleszk módját sehogysem lehet szeren-
csésnek tartani". 

A színházi közönség egy részénél annyira népszerű Földes 
Imre két darabbal is szerepelt az 1909. év szerzői közt: az igen 
zajos színpadi hatást tett Hivatalnok мга/c-kal és a kevesebb 
sikert elért Kuruzsló-y&l. Négyesy elismeri Földes nagy szín-
padi ügyességét, de még az elsősorban említett, felkapott da-
Tabról is megjegyzi, hogy „inkább alkotva van, mint költve" — 
s ezzel az ítélettel találóan jellemzi Földes egész drámaírói 
munkásságát. 

Lengyel Menyhért híres darabjáról, mindeddig legjelesebb 
alkotásáról, a Taifun-ról megállapít ja Négyesy, hogy „színi 
siker szempontjából az év legelső terméke, amit nem csupán 
leleménye ügyességének köszönhet, hanem költői elemeknek 
is", — mert a japáni lélek rajzaiból „esztétikailag is ingerlő 
•összhatást sikerült kifejtenie" az írónak. De aztán érdekesen 
boncolva és kritizálva Négyesy ezt a darabot, megállapít ja róla, 
hogy „esztétikai hihetőségét" nagyon leszállítja az, hogy a sze-
replő „előkelő, komoly és okos japánok az európai társadalom-
nak éppen selejtes elemeivel folytatnak érintkezést". 

A szóban forgó évben mutatta be a Vígszínház Molnár 
Ferenc Liliom-kt, mit sokan a szerző legjelesebb darabjának, 
s általában kiváló drámai alkotásnak mondottak. Négyesy 
bírálata az elfogulatlan ítéletnek ragyogó példája. „Merész 
művészi feladatnak vágott neki Molnár Ferenc, — mondja — a 
fővárosi nép söpredékének életéből merített tárgygyal hatni 
meg a nézőt". De ha a darab hősének „fejletlen és nyers" lelki 
életét „virtuóz művészettel és mileujének kitűnő ismeretével" 
rajzolta is meg, — „az első képek realizmusában több a bűz és 
a salak, mint amennyit a jóízlésű színházi látogató még a mai 
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hozzászoktatott idegekkel is bántódás nélkül elviselhet, s a m i 
fő, a hős lelki értékének éppen nem felel meg a nagy túlvilági 
apparátus és az elégtétel, azért megindultságunkat is szinte 
sajnálunk tő l e . . . Egy naplopó . . . nem lehet mélyebb és ben-
sőbb részvétünk tárgya, bármennyire kell is bámulnunk a 
szerző művészetét, aki a léhűtő iránt a darab folyamán nem 
egyszer melegebb sympathiát tudott kel teni . . ." 

Mindenesetre dicséretére válik Négyesy felfogásának és. 
ízlésének, hogy a Liliom előadását — saját bevallása szerint — 
kielégítetlenül hagy ta el. 

Az 1909. évi Vojnits-jutalommal az Akadémia Móricz: 
Zsigmond Sári bíró című parasztvígjátékát tüntette ki, s a 
jelentésben Négyesy részletesen emlékezik meg e darabról,, 
mely „jóízű jelenetek sorozatát adja, jóízű alakokkal, gyakran 
mulatságos fordulatokkal, de elég gyenge cselekvény kereté-
ben", mely cselekvényben nincs „igazi erős küzdelem". „A no-
vellista szerzőnek — fo ly ta t ja tovább Négyesy — ez az első-
színműve nincs kezdetleges fogyatkozások h í ján sem, vannak 
technikai gyöngéi, van kitűnő alakjai mellett egy lehetetlen 
alakja i s . . . D e . . . a népéletet minden vígjátéki torzítás mellett 
is kitűnően ra jzol ja , nyelve pedig szemenszedett népi szólások-
ban s e mellett természetesen fo ly . . . " 

A bizottság nevében örvendetesnek mondja Négyesy, hogy 
a népélet színpadi értékesítése felé fokozottabb figyelem fordul, 
aminek nyomán aztán várható a népszínmű „egészséges foly-
tatása". „Nem lehet annál fontosabb nemzeti és irodalmi fel-
adat, — mondja tovább — min t a nemzet zömének, a m a g y a r 
parasztnak mentül behatóbb ismerete, s mentül erélyesebb 
támogatása, anyag i erősítése, erkölcsi és szellemi emelése^ 
íróink fognak ott tárgyat találni, komolyabbakat is, mint ez-
úttal, egyénibb alakokat is, mint aminők még a mostani dara-
bokban is szerepelnek, s melyek még mindig kelleténél jobban 
stylizálva vannak. Ragadják meg a néplelket mélyen, mint: 
ahogy az alnémet parasztok életét Frenssen rajzol ja regényei-
ben, s hálás thémákra fognak szert tenni". 

Jellemző volt ennek az évnek darabjaiban a züllött lelkek-
kel való foglalkozás, — Herczeg, Molnár, Lengyel és Földes 
színművei mind e körül forognak — s ezért Négyesy a Móricz-
darabnál szinte megkönnyebbülten mutat ar ra , hogy ez „nem 
a társadalom bukot t ja i ra próbál ja a közönség érdeklődését 
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összpontosítani". Van ebben a darabban — mondja — „egy kis 
parasztos önzés, de különben az erkölcsi felfogás aránylag 
tiszta és az erkölcsi levegő egészséges". 

Ezek a bírálatok mind fényes bizonyságai Négyesynek e 
téren is hivatottságáról, mint a hogy egyébként a drámai köl-
tészet iránt való érzékéről sok egyéb irodalmi megnyilatkozása 
is tanúskodik. Csak példaképpen uta l junk a Beöthy-Emlék-
könyv-ben közölt értékes tanulmányára, melyben — Szülőhelyi 
elemek Katona Bánk bán-jában címmel —• Katona és Shake-
speare jellemrajzoló művészetét párhuzamba állít ja, egyben 
kimutatva azt is, hogy a nagy magyar szomorújáték „érzelem-
köreinek együttességén és módján különleges alföldi jelleg 
van". S említsük meg futólag Négyesynek a Beöthy-Badics-
féle Képes Irodalomtörténet-ben A XVII. századi széppróza és 
színészet címmel közölt cikkét is, melynek során a XVII . szá-
zad drámai kísérleteiről is megemlékezvén, Felvinczi György 
Comico-Tragoediá-ját Toldyval s másokkal szemben is befeje-
zettebb műnek ítéli. 

Ha Négyesynek módja lett volna több időt szentelni dráma-
bírlatokra: munkássága bizonyára e téren is mély nyomokat 
hagyott volna, mert egyáltalában nem volt híjával a siker elő-
feltételeinek. 


