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VIL 

Ámbár Bartók mint lírikus tiszteletreméltó sikereket ért el, ér-
deklődésének középpontja mégis a színpad volt, amelyhez élete úgy-
szólván hozzánőtt és teremtő erejének fajsúlyra is legértékesebb alko-
tásai drámái között vannak ; mert a gyakorlati tapasztalást, melyet 
mint a Nemzeti Színház drámabíráló-bizottságának tagja szerezhetett, 
gondos elméleti készség és tárgyaiba való elmerülés egészíti ki nála. 
A színpad ismerete nem tántorította el őt a színi hatás olcsó eszkö-
zeinek és fogásainak kétes sikerei felé, hanem inkább költői erejével 
versenyezett a színpadi hatásért. 

Első darabja A legszebb (1880) c. 3 felvonásos vígjáték 1 klasszikus 
köntösben a jókedvű Bartókot muta t ja be az ú j romantikusok szel-
lemének teljes fegyverzetével. Ezt követte két történeti drámája : 
Kendi Margit (1884), amely Báthory Zsigmond és Boldizsár versen-
gését tárja fel és Thurán Anna (1888), amely Mátyás korában a 
huszita-mozgalmak idejében játszik.' Ezután ismét egy 3 felvonásos 
vígjátéka, A méhek (1890) került színre, amely a magyar talajból ki-
nőtt modern életet mutat ja be. Erézsbet királyné (1892) 4 felvoná-
sos drámájával ismét a magyar történelemhez tér vissza, hogy be-
mutassa az igazi magyar lovagvilágot a nápolyi bosszúhadjárat kereté-
ben. Könyvalakban még egy történeti drámája jelent meg Mohács 
után (1898) címen, amely a mohácsi csatateret mutat ja be, ahol 
Perényiné a holtakat temetteti. E dráma voltakópen előjátéka két 
másik darabjának, amelyek kéziratban maradtak. Az egyik János 
királyról szól ós apróbb simítások híján készen van. Ennek folyta-
tása lett volna, mint drámai trilógia befejezője Marlinuzzi, amely-
ből azonban csak a néhány jelenet készült el. Ezenkívül írt egy po-
litikai bohózatot is Haluska Benedek (1889) címen és egy opera-
szöveget Chateaubriand után Az Abenszeradzs (1886) királyfiról. 

1 1879-ben adták először a Nemzeti Színházban. 
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Bartók drámaírói pá lyá já t vígjátékkal kezdi ; miként l írája is 
a humor és szatíra jegyében indul meg. A legszebbje, min t említet-
tük, az új romantikusok iskolájának bélyegét viseli magán. Ennek az 
iránynak irodalmunkban a legjelesebb képviselői Bákosi Jenő és Dóczy 
Lajos és pályája kezdetén Csiky Gergely voltak. Tárgyakért szívesen 
fordulnak kigondolt meséikkel a görög és spanyol világba, hogy me-
rész fantáziával költött szertelen történeteiknek nagyobb hitelt bizto-
sítsanak. Ezen drámák legtöbbjében a biztos és indokolt meseszövést 
és jellemrajzot meglepő jelenetek, epigrammai éltől pattogó dialó-
gusok, színes és kápráztató költői képek halmozása és ant ik vonat-
kozások pótolják. 

Bartók Legszebbje is ezekkel az eszközökkel dolgozik. Meséjét 
a görög világba helyezi, amellyel l í rájában is gyakran találkozunk, 
hol egy klasszikus ízű kép, vagy mithológiai vonatkozás alakjában 
(Óh Léthe, Margitszigeten, stb.). Ezért visszatérését egy már-már 
divatja múlt költői irányhoz nem lehet puszta utánzásnak tekinte-
nünk, hanem régibb ha j lama és érdeklődése megnyilatkozásának is, 
amely őt Sappho hazájába, az élvezethajhászó Lesbos szigetére vitte 
valószerűtlen meséjével, amelynek lényege körülbelül ez : Amintasnak, 
a t i rannus hajlamú archonnak az az ötlete támad, hogy a szépség-
versenyek régi szokását föleleveníti s kicsapongásra haj ló fiát a 
szépségversenyben győztes leánynyal összeházasítja. Versenybírákul 
három együgyű, vén tanácsosát : a papucshős Menandert, a kéjsóvár 
és pazarló Diomédet és a filozófus Oxylost, kinek kapzsiságánál csak 
gyámoltalansága nagyobb, jelöli ki. A versenybírák csakhamar ki-
fecsegik megbízatásuk t i tkát . Erre megkezdődik az ostrom. Lesbos 
szépei sorra munkába veszik a versenybírákat. Oxylost drága ék-
szerekkel közelítik meg : a kis Bachis karperecet hoz neki, Lais bá-
jaival kenyerezi le, Corinna, Dioméd kedvese is könnyen megszerzi 
a másik két pályabíró szavazatát is. 

A vígjáték tulajdonképeni bonyodalma a harmadik felvonásban 
kezdődik, midőn Árion, Menander fia, lép előtérbe, ki egy phrygiai 
harcos leányát, Melittát szereti ; de szülei úri gőgből ellenzik fiuk 
házasságát a jövevény leánnyal. Árion úgy gondolja megnyerni a 
szülők beleegyezését, ha Melittának megszerzi a győzelmet a szépség-
versenyen. Árion Oxylosnál kezdi a szavazatkoldulást Melitta számára, 
ki meg is igéri pártfogását, bár szavazatát már Corinnának szánta. 
Melitta ügyét hathatósan támogatja Oxylos öreg gazdasszonya is, ki 
Corinna miat t neheztel gazdájára. Hogy régi befolyását visszaszerezze, 
ellopja gazdájától a versenyzőktől összeharácsolt kincseket, hogy ezek 
birtokában bármikor felléphessen ellene. Oxylos Ariont hiszi a tol-
vajnak, ezért az ő jóakaratá t akarja minden áron biztosítani. A meg-
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vesztegetett versenybírák Árion megnyerését Corinnára bízzák, ki 
egykor kedvese volt Arionnak. Corinnában a régi szerelem emléke 
új erőre kap és vissza akarja hódítani hajdani udvarlóját, ezért Me-
lit ta javára még a versenytől is visszalép, csakhogy az övé lehessen 
Árion ; de ez hű marad Melittához. A csel tehát mitsem használ ; 
Árion bevádolja az archonnál a versenybírákat, aki erre érdemetlen 
tanácsosait megfosztja bírói tisztüktől és helyökbe if jakat nevez ki, 
köztük Ariont is, akinek bizalmasan elárulja, hogy a szépségverseny 
győztesét fiának szánta. Mikor ezt Árion megtudja, mindenképen le 
akar ja beszélni Melittát a versenyben való részvételtől, mert a győ-
zelem reá nézve kedvese elvesztését jelentené. De Melitta most mái-
féltékenységből is ragaszkodik a pályázathoz ; mert azt hiszi, hogy 
szerelmese Corinnához pártolt. Arionnak tehát nincsen más menek-
vése, mint elárulni a titkot, hogy aki a győzelem aranyövét meg-
nyeri, az archon fiának lesz a neje. Árion ezek után lemond tisztéről 
s bevallja az archonnak, hogy megszegte szavát s elárulta a titkot. 
Az új bonyodalmat egy váratlanul jöt t levél oldja meg, amelyben az 
archon fia tudat ja atyjával, hogy megházasodott. A szépségverseny 
ily módon tárgytalanná válik s kiki választottja szemében marad a 
legszebb. 

Az ötletes és változatos bonyolítású cselekvény főhibája, hogy 
híjával van egy határozott komikai gondolatnak, amely a szétágazó 
részeket egy csomóba egyesítse. Az egész vígjáték ötletek és torz-
képek sorozata. A fejedelem szeszélyéből szépség bírákká tett vén 
tanácsosok gyámoltalanságukban képtelenek igazi kómikai küzdelemre 
és a vígjáték mozgalmas bonyodalmának sodrában csak szánalmas 
karikatúrákká válnak, kiket a korteskedő nők ostroma egyik zavarból 
a másik ejt és alig egyebek ide-oda imbolygó nevetséges báboknál. 

A mese számára igazi bonyodalmat Árion és Melitta szerelme 
szolgáltat, melynek ú t jában a szülők makacs gőgje áll, kik nem akar-
ják menyükül fogadni a phrygiai leányt. Árion a verseny sikerétől 
vár ja szülei beleegyezését s ez bír ja rá, hogy ő is megkörnyékezze a 
táglelkiismeretü b í ráka t ; de amikor így sem látja biztosnak a sikert, 
bevádolja a bírákat részrehajlásukért. Az eszközökben tehát Árion 
sem válogatós, csakhogy szerelme célt érjen. Mikor pedig ő lesz a 
versenybíró, ő is visszaél az archon bizalmával, hogy veszélyeztetett 
szerelmét megmentse. 

Melitta, ártatlanságával és szerelmének őszinteségével szinte kirí 
ebből a léha és ledér környezetből. A szépségversenyben is jobb ér-
zése ellenére akar résztvenni, hogy szerelmét biztos révbe jut tassa; 
de amikor a verseny valódi célját megtudja, maga lép attól vissza. 
Az ő szereplése sem jelleménél fogva, sem érzelmének komolyságánál 



BARTÓK LAJOS. 297 
• 

fogva nem szolgálja a komikai célt. Az író tapintata meg is kíméli, 
hogy nevetségessé tegye. A komikai elemek egymást zavaró ós lerontó 
kavarodásában Melitta szerelme képviseli a komoly elemet, aki vé-
letlenül sodródott ebbe a nem neki való társaságba ós a véletlen, az 
archon fiának levele, mint valami deus ex machina segíti szerelmét 
győzelemre. 

A vígjáték alakjai lélektani szempontból sem állják meg egészen 
a helyüket. Az alsóbbrendű komikumnál inkább megbocsátjuk, ha a 
cselekvény bonyolításában és a személyek jellemében ellenmondás 
vagy következetlenség van ; de az igazi komikai jellemek a valószínű-
séget nem nélkülözhetik. Különösen szembeszökő e tekintetben Co-
rinna lelki átalakulása. A léha hetéra, ki szerelmi Ígéretekkel és 
kacérságával szerzi meg a vén versenybírák szavazatát, amikor ve-
szélyeztetve látja sikerét, Ariont, aki valamikor kedvese volt neki, 
akarja magának visszahódítani és szerelmi cselszövései közben minden 
feltűnőbb lelki indok nélkül beleszeret régi kedvesébe. A léhának be-
mutatott Corinna minden komolyabb erkölcsi alap híján Ilyen nagy 
lelki változáson nem mehet keresztül oly gyorsan ós váratlanul, mint 
ahogy azt a költő el akarja velünk hitetni. 

Általában az egész vígjáték meséje azt a benyomást teszi ránk, 
hogy cselekvénye fölött nem a költő uralkodik, hanem az ragadja őt 
magával és minden felbukkanó komikus ötlet mellékutakra csábítja 
eredeti céljától. A rendkívülit és meglepőt hajhászva, jellemei olykor 
torzképekké lesznek, komikuma élcekben sziporkázik szét, drámai 
dikciója lírába vagy elmélkedésbe téved, dialógjai szellemes epigram-
mák s nem a cselekvés és a drámai akarat hordozói. 

Szóval, aki Bartók e vígjátékát nem művészibb igényekkel ol-
vassa, a részletekben sok gyönyörködtetőt talál. Színes és jellemző 
képekben gazdag nyelve, a komikai helyzetek gazdagsága, a görög 
élet megtévesztő patinája, a klasszikus motívumok természetes fel-
használása mind kárpótolni igyekszenek bennünket a vígjáték szerves 
hibáiért. 

Bartók Lajos másik vígjátéka, A méhek1 abban az időben 
készült, mikor Európaszerte a francia realista írók sikerei csábították 
utánzásra a drámaírókat és Bartók továbbra is megmaradt a megkezdett 
úton : a költői hatás eszközeivel küzdeni a színpadi sikerért. A méhek-
ben Alfred de Mussetnek egy tárgyát variálja s a «házasságtöróses 
drámák fénykorában az ártatlanság hatalmát magasztalja».2 Művének 

1 Először 1889-ben nov. 29-én adták a Nemzeti Színházban. 
2 Ambrus Zoltán emlékbeszéde Bartók Lajos fölött. (Kisf.-Társ. Év-

lapjai, XXXVin. köt.) 
Irodalomtörténet. 20 
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célja, mint Paulay Edéhez, a Nemzeti Színház igazgatójához írt so-
raiban mondja, a «magyar szellemből kívánt modern világot hívni 
elő s a költészet eszményiségével vonni be a köznapi élet reálizmusát». 

A darab meséje körülbelül ez : Kányaházy Aurél hosszabb távol-
lét után hazajön anyja látogatására. Aurél szülei nagyon szeretnék, 
ha fiuk megházasodnék. Mindketten gyermekkori játszótársát, Garam-
szeghy Matildot óhajtják menyüknek ; de Aurélnak, a nőhódító világ-
finak nem kell Matild felkínált szerelme. Könnyű sikerei egyébként 
is kiábrándították a nőkből. De meg tiltott viszonya San Bacco mar-
quis nejével, Leonával, szintén útjában van házassági szándékának, 
kinek házasságot is igért. Azonban már Leonából is kiábrándult, mert 
szeretkezésük semmi ú j izgalmat nem igér. Míg barátja, Berendy 
Gyula, Leonával való szakításra ós Matilddal kötendő házasságra be-
széli rá Aurélt, Leonától levél érkezik, amelyben értesíti kedvesét, 
hogy férjével együtt meglátogatja őt otthonában. Aurél nem térhet 
ki a kényszerű látogatás elől. A marquisék fogadására barátja, Be-
rendy vállalkozik, aki meg Kányaházyék jószágigazgatójának leányát, 
Violát szereti. Viola ártatlan tisztasága és természetes modora meg-
kapja a közönyöst és fásultat szenvelgő Aurélt is. Viola annyi rajon-
gással beszél kedves méheiről, hogy egész valójából kiforgatja a világfi 
gavallért, aki végül már csókot koldul a «kis falusi libától». 

Kányaházyné mit sern tudva a viszonyról, szívesen fogadja Leo-
nát ós férjét ; mert a nő tettetett ártatlanságával behízelgi magát 
nála. Érdekes vendége a háznak még a Parajdy-házaspár. A férfias 
modorú szolgabíróné nyersesóge csak az első pillanatra szokatlan ; mert 
csakhamar megtudjuk, hogy a darabos külső alatt jószívű, áldozat-
kész és tevékeny asszony rejtőzik ; de egy asszonyos szenvedélye neki 
is van : minden alkalmat megragad, hogy a fiatal párokat összehozza. 

Berendy Gyula a megállapodáshoz híven egész hévvel hozzálát, 
hogy a marquisné szívéhez férkőzzék és kiábrándítsa őt Aurélból. 
A terv annyira sikerül, hogy a szerelmi ostrom végén ő is szerelmes 
lesz Leonába, ki a találkozóra már kész elhozni Aurél leveleit, hogy 
a régi viszony emlékét is megsemmisítsék. 

Míg Berendy Leona meghódításán dolgozik, Aurél Violának ud-
varol. A méhekről, csillagokról és a hűségről való hosszas és közöm-
bösnek látszó elmélkedésnek a vége az, hogy Gyula heves udvarlása 
Leonának féltékennyé teszi Violát, Aurél pedig komoly szerelemre 
lobban a falusi lányka iránt. 

Az udvarlás eredményéről a két jóbarát kölcsönösen beszámol 
egymásnak. Aurél hálás barátjának, hogy szépszerével megszabadítja 
őt Leonától, viszont Gyula, bár rosszul esik neki. hogy Viola szerel-
mét eljátszotta, megnyugszik Viola elvesztésébe. , 
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A harmadik felvonás javarészét a légyottok mulatságos bonyo-
dalmai töltik ki. Mialatt Aurél a kertben a Violával megbeszélt talál-
kozó idejét várja, Berendy is otthagyja az estélyt, hogy Leonával 
szintén a kertben találkozzék; de itt a véletlen Leona helyett Paraj -
dynéval hozza össze, kit a homályban Leonának hisz s szerelmet 
vall neki. Viola véletlenül ablakából szemtanuja lesz ennek a jele-
netnek s féltékenységében félretéve lányos szemérmét, elhatározza, 
hogy Aurélt a légyottra elfogadja. 

A háttérben várakozó Aurél jót mulat Gyula felsülésén, kinek 
Parajdyné szemrehányást tesz hűtlenségéért, amiért is az kénytelen 
felfedni eló'tte az egész tervet, amelyet barátjával Leona ellen szőttek. 
A hosszas leckéztetésnek Parajdy megjelenése vet véget. A sok zavaró 
epizód után végre találkoznak Viola és Aurél is. A háttérben Paraj-
dyné az ő beszélgetésüknek is fültanuja lesz, amelyből megtudja, 
hogy Viola esak féltékenységében mutatott szerelmet Aurél iránt és 
még mindig Gyulát szereti. 

Aurél és Parajdyné most már a szerelmesek dolgát rövidesen 
rendbehozzák. Berendynek meg Leona vallja meg a légyotton, hogy 
ő még mindig Aurélt szereti, aki midőn ezt a vallomást a háttérből 
meghallja, az ott leselkedő férjnek elárulja eddigi viszonyát nejével, 
és késznek nyilatkozik kedvesét feleségül venni. De San Bacco egész 
helyénvalónak tartja az eddigi állapotot s nem óhajt változtatni rajta ; 
mert egyikük nélkül sem tud meglenni és nem lát semmi házasság-
bontó akadályt a dologban. Ó csak Berendyre féltékeny ! 

Ezek után végre Aurél is kiábrándul kedveséből és elhatározza, 
hogy eleget tesz szülei rég óhajtott vágyának és feleségül veszi Ma-
tildot. 

A címnek, amint látjuk, mindössze annyi köze van a vígjáték 
meséjéhez, hogy sok szó esik benne a méhekről és a méhek életéről, 
ami a drámai helyzetekből kínálkozó analógiákra és bőséges elmél-
kedésre ad alkalmat a szereplőknek, olykor épen a cselekvény rovására 

Bartók ebben a vígjátékában a komikum művészibb megnyilvá-
nulására helyezi a fősúlyt. Kányaházy Aurél a tiltott szerelem ber-
keiben keresi a boldogságot s csak változatosság kedvéért akar be-
pillantani a tiszta lelkek szerelmébe. És ez idézi elő lelki megtisztu-
lását s viszi annak karjaiba, kihez gyermekkori vonzalma és szülei 
kívánsága utalják. 

Bartók ezen drámájában is minden a szerelem körül forog. 
A vígjáték cselekvénye a tiszta és az érzéki szerelem harca, az előb-
binek győzelmével. Leonát vonzalma ellenére kényszerítik San Bacco-
hoz és álmodott szerelmének elvesztéseért a tiltott szerelemben keres 
kárpótlást és hogy botlását jóvátegye, azon mesterkedik, hogy kedve-

20* 
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sét szerezze meg második férjéül. A férj azonban, aki egyébként 
mindenkire féltékeny, annyira megszokta házi barát ját , hogy hallani 
sem akar a válásról és kész kedvese számára minden botránytól 
féltékenyen óvni felesége «jó hírnevét». San Baeco, a «bukott férj», 
mint a szerző' nevezi őt, már nem komikus, inkább szánalmas alakja 
a vígjátéknak. Sok tekintetben méltó pár ja Leona, ki férjes nő létére 
szeretőiben új férjet akar fogni. Amikor azt hiszi, hogy Aurélt el-
veszíti, Berendy Gyulát, ideiglenes udvarlóját akarja leendő fér jü l 
megszerezni. Gyulának a baráti önfeláldozás majdnem szerelmébe 
kerül, ha jókor meg nem szabadítja kétséges helyzetéből a kotnyeles 
Paraj dyné, aki mindenütt ott van, ahol megzavart szívügyeket kell 
rendbe hozni. Ebben a szerelmi kaleidoszkópban Viola képviseli a 
tiszta szerelmet ; de szerelmi féltésében meggondolatlanul ő is bele-
keveredik egy kockázatos légyottba, amely azonban végezetül meg-
hozza számára az elvesztettnek hitt boldogságot, Aurél számára pedig 
a lelki katarziszt. 

A szerző a jellemeknek olykor lankadó komikumát bőségesen 
támogatja a furcsa helyzetek mulatságos kiélezésével. Leleménye kü-
lönösen kifogyhatatlan a harmadik felvonásban a kettős légyott be-
bogozásánál és a kibonyolítás gyakorlott technikai megoldásában, 
amelyek elárulják, hogy Bartók a színpadi hatásnak is gyakorlott 
mestere. 

A vígjáték legfőbb gyengesége, hogy a cselekvény nem pereg le 
azzal a drámai gyorsasággal, amely a vígjátéknál fokozottan meg-
kívánt kellék. A sok kitérő elmélkedés, amely a szereplők lelki vilá-
gába olykor tagadhatatlanul mélyen bevilágít, megakasztja a cselek-
vény gyorsabb menetét. 

A darab hibájáért csak részben kárpótol bennünket a sok találó 
ötlet, a sziporkázó éle, a kedély pajzán csapongása, a gondolat- ós 
szójátékok bősége. A vígjátéki stíl könnyedségét azonban mindamel-
lett Bartók e művében is olykor nélkülöznünk kell. Az erő és dara-
bosság komoly drámában néha erényszámba mehetnek ; de a víg-
játékban inkább amazt keressük. 

Bartóknak van egy, a Népszínház számára í r t énekes bohózata 
is : a Haluska Benedek,1 amely voltaképen a politikai életből vett 
karikatúra. A politikus és élclapíró Bartók a burleszk-komikum ál-
arca mögé rejtett szatírája mérgét ebben a bohózatban önti ki a ha-
talmon levő politikai párt fattyúhajtásai ellen. A képviselőknek azt a 
csoportját pellengérezi ki, kiknek a képviselői mandátum csak lépcső 
egyéni céljaik elérésére. Az egyik előkelő hivatalról álmodik, a má-

1 Először 1889-ben márc. á2-én adták a Népszínházban. 
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síknak csak hiúságból kell a mandátum, a harmadiknak kalandokon 
j á r az esze. Klopiczky is épen légyottra készül egy légművósznővel, 
amikor a tisztelt Házban felkeresi őt főkortese, Haluska Benedek. 
Persze nem tud tőle menekülni, mert közeledik az új választások 
ideje, tehát kedvében kell járnia a befolyásos választónak, s ez ki is 
használja az alkalmat. Együgyű fia számára hivatalt kér valamelyik 
minisztériumban, magának pedig rendjelet akar, hogy nagyobb legyen 
a tekintélye a jövő választásoknál. Azután a feleség és a népes család 
apraja-nagyja mind értékes ajándékokat várnak a képviselő úrtól ós 
megbízásokkal halmozzák el. Mindezt nyájas arccal viseli Klopiczky 
és tűri a bárgyú Haluska fölényes bánásmódját, aki már a képviselő-
ház éttermében bőségesen kiveszi a részét minden jóból fiával együtt. 
Haluska fia érdekében valamelyik miniszter ismeretségére is áhítozik. 
A képviselők Körmölffy gyorsírót mutatják be neki mint pénzügy-
minisztert, aki meg is igéri, hogy az ifjú Haluskát egy év múlva — 
tehát a választások után — kinevezi miniszteri titkárnak. 

Mialatt Klypiczky szavazni megy az ülésterembe, Haluska Illatáry 
Rózsával, a buffethölggyel — ki mellesleg a «Zöld bornyú» mulató 
egyik énekesnője — enyeleg és fogyasztja a sok jó ételt és italt Klo-
piczky számlájára. Haluska bizalmas beszélgetés közben fia szívügyét 
is elárulja Bózsának, ki megígéri közbenjárását Grapsa Helénnél, egy 
gazdag háziúr leányánál, kit apja egy malátagyáros fiának, Krum-
holcz Jónásnak igórt oda. De Haluska bízik, hogy képviselő-barátai 
befolyásával itt is sikert érhet el. Klopiczky erre is kapható, csakhogy 
a légyottra elszabadulhasson Haluskától, amelyről azonban lekésik. 

A második felvonás Grapsáék otthonába vezet, ahol épen Helén 
énekleckéje folyik Bomberdo olasz énekmester vezetése mellett, aki 
egyszersmind az apa megbízásából felügyel Helénre, hogy ne talál-
kozhassék szerelmesével, Haluska Xenophonnal. A szerelmesek termé-
szetesen lépten-nyomon kijátszák Bomberdo ellenőrzését. A szerelme-
sek pártján van Bózsa is, akibe meg Bomberdo szerelmes. 

Az éneklecke alatt jön Grapsa és tudatja leányával, hogy Krum-
holcz fia számára megkéri a kezét. A gyámoltalan kérőről Helén 
hallani sem aka r ; de a számító szülők mégis eljegyzik őt véle. Épen 
az eljegyzési lakomához készülnek, amikor váratlanul megjelenik kép-
viselő-barátaival Haluska és Xenophon számára szintén megkéri Helen 
kezét. Bózsa váratlan közbelépése segít megoldani a csomót, még pedig 
úgy, hogy Jónás szerelmesének adja ki magát és a zűrzavarban He-
lént, ki időközben férfiruhát ölt magára, Xenophon segítségével meg-
szökteti és azután maga is faképnél hagyja a rászedett örömapákat. 

Grapsa és Krumholczék kivételével az egész társaság innét a 
«Zöld bornyúhoz» címzett mulatóba megy, hogy Bózsa jutalomjátékát 
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végignézzék. A jókedv tetőpontján van ; Haluska a légművésznővel, 
Gazellával mulat, ki hogy megbosszulja magát Klopyczkin, amiért 
nem jött el a légyottra, Haluskát tüntető szívességgel halmozza el. 
Helén pedig, hogy még jobban «kompromittálva legyen», Eózsával 
kész fellépni a mulató színpadján. Vállalkozásának természetesen fel-
sülés a vége; de célját eléri, mert sikerül neki emiatt felbontania az 
eljegyzést Jónással és apja most már beleegyezik, hogy Xenophon 
felesége legyen. 

Haluska széles jókedvét felesége és hat leánya váratlan megjele-
nése hűti le, kiket Klopiczky egy barátja a fővárosba sürgönyöz az-
alatt az ürügy alatt, hogy Haluska súlyosan megbetegedett. így akarja 
megtréfálni Haluskát azért a sok alkalmatlankodásáért, amelyet az 
Klopiczkynek okozott. A mulatóban tettenért Haluska tragikomikus 
tablóját Xenophon és Helén célját ért szerelme simítja el. 

A bohózatban a szertelen jókedv és szeszély mindent összehalmoz, 
csakhogy megnevettessen bennünket. A meseszövésben váratlan for-
dulatok és meglepetések gyors egymásutánban váltják fel egymást. 
Ahol a cselekvény szünetelni látszik, mint az első felvonásban, a 
komikum külső eszközeivel igyekszik hatni a költő. Ezenkívül sorjá-
ban felvonultatja a különféle zsargonok képviselőit. A tót dialektust 
Haluska Benedek képviseli, Üvöltő Izidor laptudósító zsidó zsargon-
ban beszél, Krumholcz Keresztély német nyelvkeveróket használ, Bum-
berdo Sebastiane énekmester frazeológiája talján kiejtésű és képzésű 
magyar szavaktól hemzseg, Körmölffy mint álminiszter előkelően 
raccsolva beszél, Balmazy képviselő meg hellyel-közzel a nyegle poli-
tikusok nyelvkeverékét használja latin, francia szólamokkal megtűz-
delve. 

A bohózat éle közéletünk fonákságai ellen irányul, mintegy azt 
hangoztatva kacaj mögé rejtett szatírával, hogy társadalmi életünk 
telve van szélhámosokkal, kik élhetetlenségünk és nemtörődömségünk 
folytán érvényesülni tudnak a társadalomban és a magánéletben egy-
aránt. Politikai életünk ilyen tipikus alakja Haluska Benedek is, a 
ravasz kortes, aki kirívó tudatlansága mellett ravaszságával a maga 
szűkebb hazájában vezető szerephez jut és befolyását a maga hasz-
nára igen jól tudja gyümölcsöztetni. Csak egy lény van, ki előtt a 
hatalmas kortes semmivé silányul — a felesége. 

A Haluska Benedek-féle választókhoz méltók képviselőik is, kiket 
felvonultat előttünk a szerző. Szemében hízelegnek a hatalmas kor-
tesnek, mert tudják, hogy tőle függ megválasztatásuk sikere ; de ha 
szerét tehetik, megtréfálják őt. 

A politikai élet kapaszkodói mellett ott vannak a fővárosi polgári 
osztály meggazdagodott, de minden műveltség híján való alakjai: a 
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háziúr és a gyáros, kik gyermekeiket a vagyon gyarapítása céljából 
vonzalmuk ellenére akarják összeházasítani. 

Bár a darab középpontjában a politikusok vannak, a bohózat 
külső sikere nem rajtuk fordul meg, hanem a két nőszereplőn, Ró-
zsán és Helenen, kik tehetség nélkül művészi sikerekről álmodoznak. 
Mind a két alak, úgylátszik, a Népszínház akkori két kiváló primadon-
nája, Pálmay Ilka ós Hegyi Aranka számára készült «hálás szerep-
nek». A tehetségtelen tanítványokhoz méltó mester a tót köszörűsből 
Amerikában olasz ének- és karmesterré kineveledett kalandor. Es a 
többi szereplők is gyarlóságaikkal mind egytó'l-egyig beleillenek abba 
a környezetbe, ahol a fonákság ül diadalt a józan ész fölött. 

Bartóknak könyvalakban megjelent vígjátékai mellett 1895-ben a 
Nemzeti Színházban még egy háromfolvonásos vígjátéka, Az örvény 
került egy párszor színre ; de nyomtatásban nem jelent meg, mert 
mint drámai alkotás nem számíthatott sikerre. Ezért Bartók meg-
szívlelte a darab egyik bírálójának véleményét, hogy tárgya nem 
színpadra való, hanem kitűnő regényt lehetne belőle készíteni. így 
lett a vígjátékból egy két kötetes regény, A szemfényvesztők, amelynek 
tartalma egészen azonos Az örvénynyel. 

VHI. 

Bartók költészetének legérettebb gyümölcse három történeti drá-
mája, melyek költői tekintetben és színpadi hatás szempontjából egy-
formán tisztességes sikert szereztek szerzőjüknek. Ezek nemcsak multunk 
iránt való nagyfokú érdeklődését mutatják, amely főként történelmünk 
rajongó szeretetében nyilvánul meg nála, hanem históriai tanul t-
ságának is nem mindennapi mértékét igazolják. 

Első történeti drámája, Kendi Margit,1 Erdély történetének egyik 
legviharosabb esztendejét, 1594-et idézi fel. Tárgya Báthory Zsigmond 
erdélyi fejedelem viszálya unokatestvérével, Boldizsárral. Bartók a 
cselekvény középpontjába Zsigmond helyett Boldizsárt helyezte ós a 
drámai érdek kedvéért feleségét, Kendi Margitot tette meg hősnővé. 
Báthory Zsigmond udvara minden cselszövényével és léhaságával már 
a dráma elején feltárul előttünk. A fejedelem Carilli Alfonz befolyá-
sára a török védnökség alól Budolf fennhatósága alá szeretné Erdélyt 
átjátszani, míg Kovacsóczi kancellár és a tanácsurak a szultán pro-
tektorátusa alatt akarnak maradni . Az elégedetlenség e politikai csel-
szövény miatt magyarázza meg a fejedelmi palotában mulatozó főurak 
fanyar kedvét, kik bosszúságukat a fejedelem elkapatott olasz és spa-

1 Először 1884-ben adták elő a Nemzeti Színházban. 
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nyol udvaroncain töltik ki és titkon megegyeznek, hogy a távollevő 
fejedelem helyett Boldizsárt ültetik Erdély trónjára, ki rátermettségét 
a fejedelem távollétében mint kormányzó már több ízben megmutatta. 
De Boldizsár a tanácsurak szándékáról hallani sem akar, jóllehet 
mint törökpárti a fejedelemnek a bécsi kormány céljait támogató 
politikáját ő is elitéli. Neje azonban annál nagyobb szenvedéllyel 
veti rá magát rég táplált vágya megvalósítására, hogy férje Erdély 
fejedelmi székébe juthasson. Ezért apjával együtt unszolja a tanács-
urakat, hogy Boldizsárt vegyék rá a pártütésre. 

A fejedelem, bár gyanút fogott már Boldizsárra és féltékennyé 
tette őt népszerűsége, de nyíltan nem akar még fellépni ellene, mert 
beteges szerelmével Kendi Margit felé fordult. Boldizsár neje, ki 
egyébként rajong férjéért, kész szerelmet színlelni a fejedelem iránt, 
csakhogy szerelemféltésével ingerelje férjét Zsigmond ellen. 

Zsigmond, hogy eltávolítsa útjából Boldizsárt, Sinán basa ellen 
hadba küldi és a táborban készül vesztére törni. Carilli húga, Estella, 
ki titkon szerelmet táplál a daliás Boldizsár iránt, hogy megmentse 
őt Zsigmond és bátyja cselszövései ellen, Margitnak elárulja a vesze-
delmet, amely férjét fenyegeti. Carilli húga kedvéért kész Boldizsár-
nak kegyelmezni és hogy húga szerelmét elősegítse, most Margitot 
akarja elszakítani férjétől és Zsigmond kezére játszani. Csellel sikerül 
is neki találkozóra csalni Margitot, amelyen előre kieszelt terv szerint 
Carilli és Zsigmond léhűtői meglepik őt, amikor éppen a fejedelem 
szerelmével ostromolja. Carilli legott gondoskodik, hogy gyorsfutár 
vigye hírül a botrányt Boldizsárnak, ki a rágalomnak hisz és felesé-
gét csakugyan hűtlennek tartja. Boldizsár elkeseredésében most már 
kész a pártütésre a fejedelem ellen, de rajtaveszt. Margit, mikor meg 
akarja menteni Boldizsárt, akkor lesz árulója és Zsigmond jókor ér-
tesül az összeesküvésről. Boldizsárt elfogatja és Kendi Sándoron és 
rajta legott végre is hajtatja a halálos ítéletet. Margit, amidőn atyját 
és férjét veszni látja, az önvádtól lesújtva, tőrével szíven döfi magát. 
Halála kibékíti őt Boldizsárral, ki haldokolva kiengesztelődötten öleU 
magához nejét. Boldizsár veszte Estella életébe is kerül. Ezzel sújtja 
a végzet Carillit álnok és kétszínű játékáért. Zsigmondnak pedig vesz-
tett szerelmében kell éreznie, hogy Boldizsár és neje halálukban is 
diadalmaskodtak felette. 

Az egész tragédiából históriai levegő árad felénk. Erdély sorsa 
egy ingatag, könnyen befolyásolható, beteglelkű fejedelem szeszélyétől 
függ, kinek nagyralátó tervei nincsenek arányban gyenge akaraterejé-
vel, ezért vak eszköze lesz a fanatikus Carilli Alfonznak, ki Rudolf 
kezére akarja Erdélyt játszani, csakhogy a katholicizmus uralmát ott 
is megerősítse. A jezsuita nevelésű Zsigmond egészen az ő befolyása 
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alatt áll. Nem a fejedelmi belátás, hanem beteg idegei uralkodnak 
felette. Zsigmond az akarat betege. A végletek kiszámíthatatlanul ra-
gadják ide s tova : vakbuzgó s amellett erkölcstelen ; egyszer gyere-
kesen gyengéd, máskor meg kegyetlen és vérontó. Megsebesült bohócát 
megsiratja és nyomban rá kivégezteti politikai ellenfeleit. Uralomra 
vágyó és mégis minden ok nélkül kész otthagyni trónját. О maga 
mindig komornak mutatta magát, udvarát pedig bohócok, táncosok 
és muzsikusok tették zajossá. Bartók Zsigmondban a beteglelkű, in-
gatag jellemű, kegyetlen és pompaszerető fejedelem képét rajzolta 
meg, minden rokonszenves vonás nélkül. 

Gyengeségeit a politikai önzés és machiavellizmus kíméletlensé-
gével használja ki a maga céljaira gyóntatója és kancellárja Carilli, 
a dráma démoni lelkű intrikusa. Erősen kiélezett jellemvonásai a 
romantikus drámák túlzásával megrajzolt jellemekre emlékeztetnek, 
kinek önzésénél csak fanatizmusa és képmutatása nagyobb. 

Boldizsár is egyoldalúan beállított alak ; rokonszenvesnek és hős-
nek mutatja be a költő, holott a történelem nemcsak daliás és bátor 
leventének s nagyműveltségű és pompakedvelő főúrnak ismeri őt, ha-
nem léha erkölcsűnek és bosszúvágyónak is mondja, ki a fejedelem 
fölött minden áron gyámkodni akart. Ezt a körülményt a fejedelem 
környezete felhasználva, oly színben tüntette fel Boldizsárt, mintha 
ez a főhatalmat is magának akarná megszerezni. A dráma Boldizsárja 
kevés akaraterővel rendelkezik, helyette mások gondolkodnak és ter-
veznek, pedig népszerű dalia, Erdély első gavallérja, kinek csak 
akarnia kell, hogy Zsigmond trónját megszerezze. De ő csak Erdély 
függetlenségét félti, a pártütéssel szerzett trón nem kell neki, inkább 
hősi babérokra áhítozik. Emellett egész lelkét, neje iránt érzett sze-
relme tölti be. De amikor ezt és becsületét látja kockán, elvakulttá 
és könnyen befolyásolhatóvá lesz. A bosszú vágya szunnyadó nagyra-
vágyását is felébreszti, ezzel akarja kárpótolni magát elvesztett sze-
relméért ; de rövidlátása a politikai cselszövények útvesztőjébe sodor-
ják, ahol unokaöccse zsarnoki féltékenységének esik áldozatul. A tör-
ténelem Boldizsárja, kinek messzelátó politikai céljai is vannak, itt 
csak szerelmes és bosszúálló lovag. 

Az ő hiányzó nagyravágyását és ambícióját neje, Kendi Margit, 
a dráma hősnője testesiti meg. Rajongásig szereti férjét, de nagyra-
vágyásában, hogy Erdély trónját megszerezze férjének, meggondolat-
lanul kockára teszi szerelmét. Mikor a maga és mások rábeszélése 
nem használ, hogy férjét Zsigmond ellen pártütésre bírja, féltékennyé 
akarja őt tenni, hogy ezzel ingerelje a fejedelem ellen. Tettetett sze-
relmével éleszti a fejedelem beteges szerelmét maga iránt és a vég-
zetes gyűrű elfogadásával a hűtlenség látszatába keveri magát, ami 
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aztán vesztét okozza. Fér je nem hisz ártatlanságában s ebben van 
erkölcsi bűnhődése. Az ő végzetének siettetésére szerepelteti a költő 
Carilli húgát, Estellát, ki ú j bonyodalmakra ad alkalmat. Szerelme 
Boldizsár iránt egy időre eltéríti Carilli cselszövéseit a megkezdett 
útjáról azáltal, hogy Carilli, húga kedvéért kész Boldizsár mellé sze-
gődni s hogy Boldizsárt szabaddá tegye húga számára, Margit vesz-
tére tör. A politikai cselszövő Carilli egy csapásra szerelmi intrikákba 
is ártja magát. Estella egyébként minden szükségesebb indok nélkül 
kerül a dráma forgatagába. A többi alakok céljaik szerint részint 
Carilli, részint Kendi Margit közé csoportosulnak, de mindegyikük 
jellemző adalékot nyúj t a Báthory-korabeli udvari élethez. Az elége-
detlen és nekibúsult tanácsurak Kendi Sándorral élükön mind egy-
egy jellemző vonással és nagy szenvedéllyel átitatva emelkednek ki 
Erdély züllött közéletéből. A fejedelem jól fizetett léhűtői pedig min-
denkinek készséges szolgái, aki megvásárolja őket. 

A dráma alakjai, kicsinyek és nagyok, egyformán történeti hűsé-
gükkel válnak ki. A történelmi források tanulmányozása, amint ezt 
Vértesy Jenő Bartók Lajos történelmi drámáiról írt rövid, de tartal-
mas tanulmányában 1 kimutatta, nemcsak az egyes részletekben érez-
teti hatását, hanem az egész korszak ra jzában is, amely már a maga 
valóságában annyi rendkívüliséggel szolgál, hogy a költői képzeletnek 
alig van szüksége erősebb színezésre. 

Ha a dráma személyei itt-ott nem elég cselekvőképesek s talán 
többet tervelnek és töprengenek, mint tesznek, Kendi Margit mind-
amellett figyelemreméltó alkotás, különösen drámai nyelve nyers 
erejével és darabosságával nem egyszer a Bánk bán zordon dikció-
jára emlékeztet. Bartók költői nyelvének fogyatékossága : a hajlékony-
ság ós lágyság hiánya itt a korfestést szolgálja éâ drámai erőt árul 
el. Verselésének nehézkességét is megbocsátjuk neki, mert a dráma 
fojtó légkörével nincs ellentétben. 

Bartók drámaírói képessége Thurán Annában 2 éri el tetőpont-
ját, bár ennek is vannak feltűnő hibái ; de a drámai felépítése a leg-
biztosabb. Cselekvénye Mátyás korában, a huszita betörések idejében 
játszik, tragikusan indul, de szerencsésen végződik. A költőnek Ap-
ponyi Alberthez írt ajánló sorai szerint «a polgárság életteljessége s 
lüktető ereje az, ami e dráma korrajzi színterét adja s egyszersmind 
elhatározó tényező kíván lenni a cselekmények alakulásában». A XV. 
századi Bártfa háborús képe tárul fel előttünk a drámában és az 

1 L. Erdélyi Múzeum XXIV. köt. 9—19. 11. 
2 A Nemzeti Színházban 1887-ben került először színre. 
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idegenajkú polgárság hazafias küzdelmeit mutatja a magyar föld vé-
delméért. A város ünneplő lakossága hős fiát, Velitorisz Henriket, a 
fekete sereg kapitányát várja, ki nemrég Podjebrád cseh király fölött 
diadalmaskodott. A szorongatott város tőle várja szabadulását, mert 
Axamith, a cseh martalócok vezére ráüzent Bártfa lakosságára, hogy 
három nap alatt adják át neki a várost, három huszita társuk ki-
végzéséért pedig 3000 forint váltságdíjat fizessenek. 

A megérkező hős minden ünnepeltetést visszautasít, mert ily 
komoly időkben, amikor kívülről a körülzárás veszedelme fenyegeti 
Bártfát, bent pedig árulás és bujtogatás zavarja a város nyugalmát, 
nincs helye semmi ünneplésnek. Ne bízzák magukat zsoldos seregük 
védelmére: ez csak rabolni és gyújtogatni tud s veszély idején csak-
hamar az ellenség kezére játssza a várost. Egyszersmind tudtára adja a 
tanácsuraknak, hogy a király e válságos időkre megadta a városnak a 
pallósjogot, hogy megvédhesse szabadalmait. Thurán, tekintettel idős 
voltára, lemond tisztéről és a tanácsurak Velitoriszra ruházzák a pol-
gármesteri méltóságot a pallósjog gyakorlásával együtt. Velitorisz 
legott él is e jogával : törvényt ül egy medvetáncoltató cigány fölött, 
kire rábizonyul, hogy Aramith kéme. Ugyanekkor kiderül, hogy 
Konstil tanácsos is részes az árulás tervében. Velitorisz rá is kimondja 
a halálbüntetést, de Thurán Anna kérésére, ki hamarosan menyasz-
szonya lett a hősnek, nászajándékul megkegyelmez Konstilnak. 

E zord idők közepette túlságosan foglalkoztatja a szerelem e 
szilaj és harcias emberek szívét ; sőt a szerelmi szenvedély érzéki 
erejével követeli jogait. Mikor az élet folyton kockán forog, mohóbb 
az emberekben a szeretkezési vágy ; a halál közelsége mintegy fo-
kozza az életösztönt. Legalább a költő ezt látszik kifejezni, mikor az 
eszmények ezen fojtó légkörében egyszerre két szerelmi viszonyt is 
sző bele a drámába. Anna, a polgármester leánya már régebben sze-
reti a hős Velitoriszt, ki szintén vonzalmat érez Bártfa legszebb 
leánya iránt ; de Borbála, Anna barátnője, egy fiatal özvegy is, szíve 
egész rajongásával szereti Henriket. Borbálát pedig Konstil üldözi 
szerelmével s mivel azt hiszi, hogy Borbálát Velitorisz akarja fele-
ségül venni, vélt vetélytársa ellen bosszút esküszik. Borbála ragasz-
kodásból a Thurán-család iránt Anna boldogságáért lemond Velitorisz-
ról, aki, úgylátszik, őt szerette előbb s csak az imént hódította meg 
szivét Anna elbűvölő szépsége. 

Mialatt e szerelmi csomó ilyetén megoldásra jut, érkezik meg 
Axamith sürgető felhívása a város feladására. Ily válságos helyzetben 
nincs más tennivalója a város vezetőinek, mint külső segítséget hozni 
a szorongatott lakosság számára. Más híján maga Velitorisz vállalko-
zik rá, hogy egy földalatti rejtekúton titokban kimegy a városból és 
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Visegrádra siet felmentő seregért. Távozása előtt azonban megtartja 
esküvőjét Annával és az oltártól megy el a vakmerő vállalat végre-
hajtására. Biztosítékul, hogy sietni fog, a városban hagyja aráját és 
szigorúan a lelkére köti a lakosságnak, hogy visszatértéig föl ne adja 
a várost. A pallósjogot távollétében az öreg Thuránra ruházza, a vá-
ros védelmét pedig Thurán fiára, Leonhardra bízza. 

Míg ő távoljár, a szorongatott lakosság egy része Konstil bujto-
gatására készül feladni a várost, mert Konstil elhiteti velük, hogy 
Velitorisznak eszeágában sincs felmentő sereget hozni ; távozása csak 
ürügy volt a menekülésre. Vele szemben Thurán pártja a végső küz-
delemre elszántan várja Velitorisz érkezését. Ez pedig ahelyett, hogy 
Visegrádra ment volna, megfeledkezve a polgároknak tett ígéretéről, 
éjjelenként titkon visszatér nejéhez egy-egy szerelmes találkozóra. 

A szigorú erkölcsű Borbálának feltűnik Anna derűs kedve, ki 
egy cseppet sem látszik búsulni férje után, úgy hogy Konsiil ármány-
kodására gyanú ébred benne Anna hűsége iránt és együtt szövetkez-
nek rá, hogy meglesik, nincs-e neki titkos viszonya valakivel? Egy 
zivataros éjjel csakugyan légyotton találják Annát, de az éj sötétjé-
ben nem sikerül felismerniük a titokzatos lovagot. Boselli zsoldos 
hadnagyot veszik gyanúba, ki éppen azon éjjel szökött meg a szo-
rongatott városból. Anna, bár hűtlenségének atyja is szemtanuja volt, 
nem akarja bevallani lovagja nevét. Tehát mint becstelen nő felett 
törvényt ülnek. Az apa kimondja leányára a halálos ítéletet. Anna 
még ekkor sem vallja be, hogy titkos látogatója férje volt, ki nagy 
szerelmében megfeledkezett adott szaváról. Férje becsülete drágább 
neki, mint a saját becsülete és élete. A tanácsurak kegyelemből a 
rögtöni pallós-halált a férj megérkezéséig börtönre változtatják. 

A börtönben az öreg Thurán és Borbála még egy kísérletet tesz-
nek, hogy vallomásra bírják Annát ; de ő hajthatatlan marad. A sze-
rencsétlen nőt a börtön gyalázata és szenvedései, meg az apjával 
átélt izgalmas jelenet ájulásba ejtik és önkívületi állapotában elejtett 
szavaiból végre kiderül, hogy a légyotton tulajdonképen férjével ta-
lálkozott. 

A nép, ki már halálát követelte, most megtudja, hogy Thurán 
Anna ártatlan. De Velitorisz becsületén sem esik csorba, mert a leg-
kritikusabb pillanatban megérkezik a felmentő sereggel. Mindent fe-
ledve, Anna férje kar ja i közt lel kárpótlást meghurcoltatásáért, Bor-
bála pedig, ki Velitorisz és a Thurán-ház becsületéért (meg talán egy 
kis szerelmi bosszúból is) lett Anna vádolója, Leonhard neje lesz. 
Konstil pedig álnokságáért és kitartó ármánykodásaiért mindössze 
néhány ütleget kap Velitorisztól. 

A dráma meséje nyilvánvalóan mutatja, hogy a mű érdekfeszítő 
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és meglepő jelenetekben nem szűkölködik, sőt egyik-másik izgalmas 
helyzet a valószínűség rovására is esik. A jellemek a viharos idők 
elszánt akaraterejét és nyerseségét viselik magukon s jóban és rossz-
ban egyaránt szertelenek. Tetteik következményeivel nem számolnak, 
de a szerző ügyes leleménye végül mégis mindent jóra fordít. Eonstil 
ördögi intrikával többször kihívja a költői igazságszolgáltatás sújtó 
kezét s mindannyiszor megszabadul a fenyegető büntetéstől. Továbbá 
alig van elfogadható oka rá, hogy Velitoriszt minden nagylelkűsége 
mellett gyűlölje és szerelme sem elég erős arra, hogy ez tegye gonosz 
indulatait valószínűvé. Olyanféle nélkülözhetlen gonosz a eselekvény 
szövésében, akihez a költő szívesen fordul szorult helyzetében. 

A főszereplők lelki életének fő mozgató rugója a szerelem. Annát 
nagy szerelme teszi képessé, hogy becsületét és életét kockára vesse 
érte. Velitoriszt pedig szerelmében oly erős érzéki vágy hajt ja , hogy 
képes fórfiúi szavát megszegni és szülővárosát a pusztulás veszedel-
mének kitenni a nászéj örömeiért. Tőle, ki a darab elején olyan szi-
gorú erkölcsbírónak mu ta t j a magát és akinek keblét «a hosszan viselt 
vért bekérgezé szerelmi nyilak ellen», nagyobb erkölcsi erőt és ön-
uralmat várunk. Borbála szerelmi önfeláldozása viszont meghaladja 
az emberi mórtéket ; ép úgy becsületvódő tisztében is túlhajtott jel-
lem. Az öreg Thurán pur i tán jelleme nyakasságával és zordonságával 
bírói tisztében leánya halálos ítéletének kimondásakor nagyon emlé-
keztet Bóma első konzulára, Brutusra, ki fián haj tá végre halálos 
ítéletét. 

A költő azonban egy ügyes fordulattal az ősz apa elgyötört szí-
vének megkegyelmez, amikor már végsőig csigázta a néző feszült vá-
rakozását is a drámai csomó megoldásával. 

Költőink kedves tárgya, Endre királyfi gyászos sorsa és a ná-
polyi hadjárat Bartókot is megihleté és belőle egy ötfelvonásos tör-
téneti drámát írt Erzsébet királyné1 címen. A darab központjába nem 
Endrét és Johannát, hanem Erzsébet királynét tette, kit a végzet fia 
tragikus halálával sújt Zách Kláráért. A királyné vezeklése és bűn-
tudata az erkölcsi világrend hatalmát hirdeti , amely előtt még a ko-
ronás fők sem kivételek. A kiengesztelődés békéje csak végórájában 
szállja meg, amikor Lajos fiát győztesen lát ja hazatérni, kinek er-
kölcsi nagysága biztosíték számára, hogy jóvá teendi az ő vétkét. 

A dráma cselekvénye az anyag bősége miatt szinte túlterhelt. 
Mindent összehord, amit jellemzőnek hisz szereplő személyeire nézve, 
úgy hogy az olvasó «a sok fától alig lát ja az erdőt.» A darab elején 
Endre herceggel a nápolyi királyi palotában Adrián néven találko-

1 Először 1892-ben adták elő a Nemzeti Színházban. 
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zunk, kit mentora, Bóbert ferenerendi szerzetes mindenüvé követ, 
hogy megismertesse vele a nápolyi udvar erkölcstelen életét és azt a 
sok veszedelmet, amely mindenfelől leselkedik reá, Endrét azonban 
szerelme Johanna iránt elvakulttá teszi. Johanna Adrián lovag sze-
relmi hódolatát szívesen fogadja, kit a gyűlölt Endre herceg követé-
nek tart, de azért a fattyú Beltrámnak, Artus gróf természetes fiának 
legyeskedését sem utasítja vissza, bár Johanna kezére Lajos tarenti 
herceg tart igényt. Johanna az érte vetólykedőket azzal nyugtatja 
meg, hogy mindkettőjüket kedveli, mert a «királyné szíve nem sze-
retni, de befogadni tartozik minden hívét.» Csak Endre hercegről 
nem akar tudni, kivel Johannát Bóbert, nápolyi és szicíliai király 
még tíz év előtt eljegyezte. Ugyanis testvérével, Bóbert Károly ma-
gyar királlyal úgy állapodtak meg, hogy ennek két fiát, Lajost és 
Endrét az ő két unokájával, Máriával és Johannával fogják össze-
házasítani s Lajos kapja a magyar trónt, Endre pedig Nápoly királya 
lesz. A kiskorú Endre és Johanna gyámjául Károly durazzói herceget 
nevezte ki. Az álnok herceg, ki egyébként Máriát szereti, színleg 
kész Bóbert király tervét támogatni, tényleg azonban Valois Katalin, 
tarenti fejedelemnő pártján van, ki fiának, Lajosnak szeretné meg-
szerezni Johannát és vele a nápolyi trónt. Ezért szít gyűlöletet Jo-
hanna szívében az ismeretlen Endre iránt. Hogy Bóbert király terve 
ne sikerülhessen, Katalin és Károly azt eszelik ki, hogy mielőtt Endre 
és anyja, Erzsébet királyné megérkeznek, Johannát Adriánnal Lajos 
herceg számára megszöktetik. 

Adrián belemegy a kétes játékba és szolgálatukba szegődik, hogy 
bepillanthasson titkos terveikbe. Johanna is kész Adriánnal szökni, 
csakhogy ne kelljen Endre nejévé lennie. Károly pedig Máriát készül 
megszöktetni. Endrét a szökés pillanatában versenytársai orvul le 
akarják gyilkolni, de Bóbert szerzetes és Johanna megmentik. A szö-
kést azonban megakadályozza a kíséretével megérkező Bóbert király, 
ki a jelenet láttára szörnyet hal, mert politikai terveit e szökés által 
megsemmisülve látja. 

Ugyanekkor érkezik meg Erzsébet magyar királynő is fényes 
kíséretével, a legválságosabb helyzetben találva fiát. Johanna csak 
most tudja meg, hogy Adrián voltaképen Endre herceg. Erzsébet 
egyéni varázsa és méltóságos fellépése Johanna szívét is meghódítja 
és felülkerekednek benne a nemesebb érzelmek, mert Johanna ter-
mészettől nem léha, csak a nevelés és környezete tették azzá és idő 
előtt kiölték belőle leányos szemérmét, Szerelme Adrián iránt magába 
szuggerált gyűlöletét Endrével szemben a két személy azonosságának 
tudatában nagy mértékben lerontja, de teljesen kiölni nem képes, 
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mert Katalin a rábeszélés minden eszközét felhasználja, hogy Erzsé-
bet erkölcsi sikerét tönkretegye. 

Most Károly herceg, hogy Erzsébet kegyébe is behízelegje magát, 
Katalin ellen ingerli őt, felfedi annak titkos célját és Johanna szökési 
tervét. Erzsébet Katalinnal történt kíméletlen összeütközése után 
megszégyenülten tér vissza Magyarországba, neliezteléssel válva meg 
féltett Endréjétől is, kiben anyja szereteténél erősebbnek bizonyult a 
szerelem. A csalódott királynő Visegrádon keres enyhülést fájdalmára 
és Lajos fia házasságát készíti elő Erzsébet bosnyák királyleánnyal, 
de Lajos nem tudja feledni Máriát, kit Durazzói Károly elszere-
tett tőle. 

Lajost a körülmények és alárendelt helyzete anyja mellett tétlen 
vergődésre kényszerítik, holott alaptermészete csupa hév és szenve-
dély, erő és tettvágy. Akaratlan passzivitásából a Zára birtokáért 
keletkező velencei bonyodalmak rázzák fel. Elhatározza, hogy hadat 
vezet Velence ellen s egyúttal Nápolyt is megfenyíti. De Erzsébet 
minden áron meg akarja akadályozni, hogy Lajos Nápolyba menjen. 
Miközben Lajos ennek okát kutatja, Eóbert szerzetes meghozza a le-
sújtó hírt Nápolyból, hogy Endrét Johanna cinkosai megfojtották. 
Lajos csak most tudja meg a nápolyi út megszégyenítő kudarcát any-
jától, ki önmagát vádolja Endre halála miatt és nagy lelki tusa után 
egyben felfedi fia előtt Zách Felicián esetének körülményeit. Ez és 
öccse halála miatt érzett fájdalma Lajost egy csapásra tettrekész 
férfiúvá edzik. Isten büntető kezét érzi családján a Zách-nemzetség 
ártatlanul kiontott vére miatt. Apja bűnét azáltal akarja jóvátenni, 
hogy méltó királya lesz a magyar nemzetnek. 

A nápolyi hadjárat kínálkozik számára első önálló vállalatul, 
amelyre a bosnyák királyleány unszolásán kívül az ország nagyjainak 
helyeslése is sarkalja. Elhatározását csakhamar tett követi. Rövidesen 
győzelmes sereggel vonul be Aversába és szétveri tarenti Lajos sere-
geit, ki időközben Johanna férje lett. Lajost Aversa és Aquila lakos-
sága hódolattal fogadja, sőt Durazzói Károly is jó barátként közeledik 
feléje. Lajos színlelt jóindulattal fogadja őt s azt ígéri neki, hogy 
Martell Károly, Endre utószülött fia után neld engedi át a nápolyi 
trónt. Az álnok herceg, hogy minél előbb célt érjen, alattomban Lajos 
király élete ellen tör, de rajtaveszt. Közben Johanna furfangja sem 
nyugszik, álöltözetben a magyar táborba lopódzik egyrészt, hogy Lajos 
előtt tisztázza magát, másrészt, hogy bevádolja Durazzói Károlyt, 
mint aki főbűnös Endre megöletésében s aki Endre utószülött fiát 
törvénytelennek akarja nyilváníttatni, hogy Nápoly és Szicília kettős 
trónja hamarosan az övé lehessen. 

A táborból ezután Aversába vezet a költő, ahol Lajos király fo-
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gadására megjelennek a tarenti és durazzói hercegek, tarenti Lajos 
kivételével. Lajos a lakoma alatt tart szörnyű ítéletet felettük : Ká-
rolyt, a föcinkost ugyanabban a teremben, amelyben Endrét megfoj-
tották, lenyakaztatja, a többi négy herceget pedig magával viszi Ma-
gyarországba Endre kiskorú fiával együtt s magát Szicília királyává 
kiáltatja ki és Nápolyba megy. Mialatt Lajos Nápolyban szigorú íté-
letet tart a többi bűnösök fölött, Erzsébet a budai királyi várban 
feldúlt lélekkel, betegen és halálos aggodalmak közt várja fia meg-
érkezését és boldog, amikor a bosnyák királyleánytól meghallja, hogy 
Lajos diadalmasan tért vissza nápolyi útjáról. Végső erejét össze-
szedve, maga megy fia elé és ennek karjai között hal meg abban a 
boldog tudatban, hogy Endre halála meg van bosszúivá. 

Az Anjouk tragédiája, amint a szövevényes mese e rövid vázából 
is láthatjuk, bőséges anyagot szolgáltatott a költő számára, aki, úgy 
látszik, nagy kedvvel foglalkozott tárgyával. Minden történeti mozza-
natot közelebbi és távolabbi vonatkozásaival együtt kiaknázott egyes 
jelenetek hatása kedvéért. Azonban éppen ez a körülmény, meg a 
sok kitérő elmélkedés és szónokias dikció rontják le a dráma szín-
padi sikerét és teszik vontatottá a cselekvény folyását. Ehhez képest 
nyelve is áradozóan bő és színesebb és ragyogóbb, mint a másik két 
történeti drámáé ; tragikai páthoszának ereje pedig nem egyszer 
Shakespeare hatására emlékeztet ; sőt a IV. felvonás 8—9. jelenetei-
ben, amikor Nagy Lajos Aquila kapuja előtt táboroz s sátrában éjjel 
egy lantos apród szórakoztatja őt énekével, a király álomlátása, 
amely lelkét szerettei közé varázsolja, Julius Caesar vízióját juttutja 
eszünkbe a sardesi táborban. 

A dráma személyeit nagy szenvedélyek hevítik s így nem egyszer 
ellenmondásba jönnek önmagukkal. A dráma hősnője Erzsébet ki-
rályné, bár fejedelmi erényekben gazdag és uralkodásra termett nő, 
tetteiben csupa ingadozás. Könnyen befolyásolható és szerepe a dráma 
második felében túlságosan passzív. Az anyai szeretet és a nagyratörő 
hatalmi érdekek egyik végletből a másikba ragadják. Az önérzetén 
és a becsületén esett csorba a Záchok tragédiájával kapcsolatban vég-
zetes erővel nehezedik rá. Úgy érzi, hogy ezért kell bűnhődnie fia 
elvesztésével ; ez üldözi el Nápolyból, ez töri meg energiáját s ez 
sietteti halálát is. Lajos királyt viszont a Zách-eset ragadja ki pasz-
szivitásából és edzi meg ellankadt tetterejét. Általában Bartók nagy 
súlyt helyez a Zách-epizódra, három helyen is kitér reá. Lajos akkor 
megy keresztül nagy lelki megrázkódtatáson, amikor megtudja, hogy 
anyjának is része volt a Záchok végzetének felidézésében. Még a ko-
ronát is le akarja tenni, amelyhez vér és bűn tapad ós csak hosszú 
lelki tusa után és a magyar urak kérésére másítja meg szándékát. 
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Két nagy elhatározás szerzi meg neki a lelki megtisztulást, hogy 
jóvátegye szülei bűnét és bosszút álljon öccse haláláért. 

Endrében a költő csak az ábrándos és szerelmes lovagot muta t ja 
be, ki fiatalos hevében meggondolatlanságokra ragadtatja magát. Szi-
gorú erkölcsi felfogása kirívó ellentétben van a nápolyi udvar laza 
erkölcseivel és menyasszonya léhaságával. Johanna azonban a drámá-
ban általában rokonszenvesebb, mint aminőnek a történelem mondja 
őt. E szerint szenvedélyes, romlott és gonosz asszony volt, de erólyes-
ségénél fogva uralkodásra termett. Bartóknál Johannát környezete 
teszi romlottá. Különösen Katalin hercegnő a rossz szelleme ; alap-
természete szerint hajlik a jóra. amit Erzsébet királynéval való rövid 
együttléte igazol. 

A többi személyek egészen magukon viselik a környezet bélye-
gét, ahol élnek. A nápolyi udvarban az erkölcsi romlottság mellett 
a hatalomvágy, alattomosság, cselszövés ós a bosszú uralkodik a lel-
keken. Katalint nagyravágyása hajt ja , s képes a legnagyobb gonosz-
ságra is, csakhogy célját elérje. Durazzói Károlynak minden tettét 
hideg számítás vezeti ; de kétszínű ármánykodása végül is vesztét 
okozza úgy neki, mint érdekt^rsainak. Ebben a környezetben csak 
az öreg és nagy beteg Bóbert király kínos vergődése kelthet szánal-
mat, amikor látnia kell, hogy egész életén át szeretettel ápolt terveit 
a hozzá legközelebb állók semmisítik meg. 

Minő más a magyar udvar képe szigorú erkölcseivel, férfias hű-
ségével és nyerseségig menő őszinteségével ! A mellókalakoknak közös 
hibája, hogy nagyon elmosódnak, vagy egészen típusokká válnak. 
A magyar és olasz faji vonások szembeállítása olykor nagyon is ki-
rívó. A kettő szerencsés egybeolvadását akar ja mutatni Lajos egyé-
nisége, kit azonban magyar környezete móg nem tudott egészen 
asszimilálni. Úgy benne, mint Endrében dolgozik az olasz vér, amikor 
minden sértésre bosszút emlegetnek. 

Bartókot életének végső korszakában a mohácsi vész, a nagy 
nemzeti gyász tanulságai ihletik meg ; de már nem éri meg, hogy 
színpadon láthassa utolsó munkáit . Az egyik Mohács után volta-
képen előjátéka a másiknak, János Királynéik, amely kéziratban ma-
radt. A dráma cselekvónye a mohácsi síkon játszódik le. A csatlósok 
a csatatér halottjait szedik össze, a sírásók pedig mindjárt a hely-
színen elföldelik őket. Munkájuk közben jön Perényi Imréné, a volt 
nádor özvegye, kinek fia is itt esett el. Martinuzzi vigasztalja a 
nemzete sorsán kétségbeesett nagyasszonyt. Közben hozzák Lajos 
király holttestét s Zápolya, az új király, épen emellett térdelve találja 
Perényinét, ki nem akar meghódolni előtte és bitorlónak mondja őt, 
ki pártviszályok martalékául dobja oda a szerencsétlen országot, 
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átkot mond fejére és vesztét jósolja. A felbőszült Zápolya máglyára 
akarja vettetni a vakmerő asszonyt. Ez a kegyetlen parancs Zápolya 
híveit is kellemetlenül érinti és figyelmeztetik is tettének káros 
visszahatására. Zápolyán Perényiné vádjaira nagy felindulásában kitör 
régi baja a nehéz kór ós víziójában Dózsa Györgyöt látja izzó trónon, 
amint a hóhérok fejére teszik a tüzes koronát. A látomás Zápolyát 
magábatórésre készti és gyászos mementóként figyelmezteti a jö-
vőre is. 

Török Bálint és Martinuzzi Perényiné vádjaival szemben mentik 
az árulás vádja ellen Zápolyát, kit csak a pártviszály akar bűnbakul 
odaállítani a nemzet színe elé. Martinuzzi az ország vesztét nem a 
mohácsi vészben, hanem abban látja, hogy a magyar a maga vére 
helyett idegen és gyönge zsarnokokat ültet a trónjára, pedig csak 
nemzeti királyok menthetik meg még az országot. Ha kell, a német 
ellen ő a török segítségtől sem riad vissza, s János királyt tartja leg-
méltóbbnak a magyar trónra. Martinuzzi rábeszélésére végre Perényiné 
is, nehezen bár, de meghódol Zápolya előtt. 

A hangulatosan megindult drámai rajzhoz jellemző keretül szol-
gál a viharos ég és a csatasíkon elénk táruló pusztulás nyomasztó 
képe. amely a nemzetünkre váró viharos jövendőt jelképezi, s amelyet 
sem Martinuzzi fanatikus hite, sem Zápolya mindent jóvá tenni 
akaró szándéka és vérmes reményei nem oszlathatnak el. A jövendő 
baljóslatainak megtestesítőjeként áll előttünk Perényiné, a gyászos 
özvegy, aki semmi megnyugtatót nem vár Martinuzzi politikájától és 
Zápolya királyságától. 

Kár, hogy a szépen induló drámai kép Zápolya megjelenésével 
hatásából sokat veszít, mert párbeszéde Perényinével hovatovább 
kínos szóvitává és szemrehányássá fajul, vége felé pedig politikai 
vitatkozássá laposodik. Zápolya sorsának további rajzát már a kéz-
iratban maradt János király foglalja magában. 

Nemzeti életünkben a XYI. század válságos küzdelmei több köl-
tőnk érdeklődését felkeltették ; de egyiknek sem sikerült oly mélyen 
belepillantania a kor szellemébe, mint kemény Zsigmondnak, a történet-
búvár költőnek. A Zord idő c. regénye e tekintetben szinte páratlanul 
áll irodalmunkban. A mohácsi vész nyomában kelt visszavonás rom-
boló erejét a lelkekre senki megrázóbb erővel nem mutatta be 
Keménynél, mert a költői képzelet teremtő munkája nála beható 
forrástanulmányokból merítette anyagát. S ez a kevés költőnknél 
tapasztalható tulajdonság különbözteti meg főként Bartók Lajos tör-
téneti drámáit is a többi társaitóL Mert Bartók, mint történeti drá-
mái igazolják, nem felületes nézője a történeti eseményeknek, hanem 
a jellemek megrajzolásához szükséges adatokért fölkeresi az egykori 
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feljegyzéseket is. Keménnyel bizonyos közösségre vall még Bartóknak 
szintén fokozott érdeklődése a mohácsi vész után következő idők 
viharos eseményei iránt. De míg Keményt inkább a korszak esemé-
nyeiben rejlő tragikai végzet ereje és az események indító okai izgat-
ták ; addig Bartók a politikai oldaláról nézte a dolgokat és a nemzeti 
eszme küzdelmét az idegen befolyással kereste az eseményekben. 

Bartók János királyában a tízéves párt tusába belefáradt és el-
betegesedett gyenge uralkodót mutatja be, ki a békesség kedvéért 
már kész lemondani a t rónról Ferdinánd javára, ha Martinuzzi meg 
nem akadályozza őt ebben az elhatározásában. A reménye vesztett 
királyt különösen az keseríti el, hogy legértékesebb hívei sorra el-
pártolnak tőle. Martinuzzi ezekben az árulásokban nem csupán önzést 
és haszonlesést lát, mint ura, hanem kényszerítő faj fenntartási 
ösztönt, mely az ő ingadozónak tetsző politikájának is magyará-
zatát adja. 

János király elernyedt lelkébe végre a lengyel király i f jú és szép 
leányával, Izabellával való házassága önt egy kis új életkedvet az 
uralkodásra, különösen amikor megtudja, hogy már utódra is van 
kilátása. Leendő gyermeke és felesége jövője, meg trónjának biztosí-
tása családja számára fokozott ellenállásra sarkalják Ferdinánd táma-
dásával szemben. Csak még egy rátermett fővezér hiánya aggasztja, 
ki a hűtlenné lett Török Bálintot pótolni tudná. Martinuzzi arra is 
vállalkozik, hogy visszahódítja a nélkülözött vezért. A kedvező alka-
lom nem sokáig várat magára. Ferdinánd épen Török Bálintot küldi 
Zápolya nagyváradi táborába, hogy őt foglyul ejtse. 

Mikor a félelmetes hős meglátja Izabellát, ennek szépsége any-
nyira rabul ejti, hogy ismét János király hűségére esküszik. De en-
nek a sikerének sem örülhet János király, mert napjai meg vannak 
számlálva. Utolsó perceiben még az az öröm éri, hogy hírül hozzák 
neki fia születését, kit az országnagyok oltalmába ajánl és gyámjául 
Martinuzzit nevezi ki, s így abban a boldog tudatban hal meg, hogy 
nem hiába küzdött : fiában ú j ra nemzeti királyt kap országa. 

A drámából nyilvánvalóan a nemzeti királyságra és a független-
ségre törekvés gondolata domborodik ki. Ez sarkalta élte alkonyán 
Bartókot, — ki mindvégig a függetlenségi eszmének volt híve — 
hogy nemzeti életünk tragédiáját feldolgozza. Szép tervét nem való-
síthatta meg, mer t a drámai trilógia befejező része, mely Martinuzzit 
emelte volna tragikai hőssé, nem készülhetett el. János király is 
nélkülözi még a költő simító keze nyomait, s így nem is léphetünk 
fel a művel szemben a bevégzettség igényével. A műnek vannak 
tagadhatatlanul szép részletei; de viszont feltűnő hibái is, különösen 
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az, hogy a tárgy szeretete többször szónoki áradozásra és kitérő 
elmélkedésre ragadja a költőt.1 

Bartók drámaírói munkásságának befejezéséül meg kell még em-
lítenünk Sárosi Ferenc zenéje számára Chateaubriand Les aventures 
du dernier des Abencérages с. elbeszélése után írt eredeti opera szö-
vegét, Az Abenszeradzsot. A mór uralom bukása u tán 1525-ben Aben 
Hamet, az Abenszeradzsok utolsó sar ja egy zarándok csapattal Gra-
nadába megy, hogy bosszút álljon a Cideken, kik kiirtották családját 
elvették trónját és hazáját. Babnője, Zoraima, mint a bosszú szelleme 
szítja benne a bosszúvágyat és folyton figyelmezteti esküjére. Aben 
Hamet mindaddig erősen tart ja fogadását, míg meg nem látja Donna 
Blankát, Don Rodrigó leányát. Az első találkozáson kölcsönösen sze-
relemre lobbanak egymás iránt. A régi családi gyűlölség és az ú j 
szerelem küzdelmében ez utóbbi győz. Aben Hamet megfeledkezik a 
bosszúról, elvesztett hazájáról, sőt hitét is odahagyja s kereszténnyé 
lesz, csakhogy Blanka az övé lehessen. Zoraima, a rabnő egyrészt 
szerelmi féltésből, másrészt a bosszútól sarkalva leszúrja Aben Hame-
tet. így áll bosszút családja, hazája és hite árulóján, aztán pedig ön-
magát öli meg. 

E drámai dalmű, amint rövid meséjéből látható, a gyűlölségből 
kisarjadt szerelem vészes pusztítását példázza, amely áldozatul köve-
teli azt, ki megfeledkezik hivatásáról, melyet reá az ősök szelleme 
rótt. Bartók vonzódását a magasabb fokú zene iránt mi sem muta t j a 
jobban, mint az, hogy néhány operaszöveg töredéken kívül még egy 
kész operaszöveget hagyott hát ra kéziratban Tokaji szüret címen, 
melyet Hubay Jenő zeneszerzőnek írt. 

Loósz I S T V Á N . 

1 Hálás köszönetem kifejezésével kell itt megemlékeznem a költő 
közeli rokonáról, Baróti Lajos úrról, a «Bolond Istók» felelős szerkesztő-
jéről ós kiadótulajdonosáról, kinek lekötelező szívességéből jutottam János 
király ós Az örvény c. vígjáték kézirataihoz és néhány értékes felvilágo-
sításhoz a költő posthumus munkáira vonatkozólag. 


