
S Z I G E T I J Ó Z S E F É S C S I K Y G E R G E L Y . 

Bakodczay Pál Szigeti József forrásaihoz című cikkében (írod. 
tört. Közi. 1916. I.) Szigeti Eang és mód c. színmüvének forrásáról 
szólván annak a feltevésének ad kifejezést, hogy Szigeti ezt a szín-
művét Csiky Gergelynek Cifra nyomorúság c. drámája «által kihíva 
írta». Bakodczay véleménye szerint Csiky a tisztviselői nyomort 
inkább keserű humorral rajzolja s problémája később a szerelmi fél-
tés közepett szinte eltűnik. Szigeti ellenben mélyére hatol a társada-
lom kérdésének s mint borzalmas fekélyt rajzolja. Véleményünk 
szerint Bakodczay alaposan tévedett. A két említett darabnak egy-
máshoz alig van köze és Szigetinek egyáltalában nem volt szüksége 
Csiky Gergely darabjára, hogy abból merítsen csak egy ötletet vagy 
gondolatot is. Mert hiszen Csiky darabja, melynek eredeti címe a 
'«Tisztviselők» volt, a magyar tisztviselő nyomorúságát rajzolja ezt 
az akkoriban éppen olyan aktuális, szomorú kérdést, mint amilyen 
az ma is. De Csiky többet is adott, mint amit az eredetiben kifeje-
zett, mert darabjában nemcsak a kis- és nagy hivatalnokok baját, 
nyomorúságát festi, hanem rámutat azoknak a boldogtalanoknak 
szenvedéseire, akiknek cifra külső alá kell rejteniök nagy szegény-
ségüket, akiknek öltözködniök kell, mert különben meg nem jelen-
hetnek abban a társaságban, ahol száraz kenyerüket keresik : a 
szegény tisztviselő a hivatalszobában főnöke előtt, a varróleány az 
úrinő szalonjában s a zongoramesternő a kó'mivesnénél és a vaskos 
házmester kisasszonynál. Az úri ruha jó takaró. Elfed bűnt, nyomort 
és szenvedést. Utcák, sétaterek, színházak, hivatalszobák, vendéglők, 
úri szalónok mind telve vannak a cifra nyomorúság képviselőivel. 

Szigeti darabjában — mint alább látni fogjuk — egészen más 
világgal ismerkedünk meg. Nem Szigeti József áll Csiky Gergely 
hatása alatt, hanem Csiky Szigeti hatása alatt. Csiky Gergelynek 
Buborékok című vígjátéka a legszorosabb szellemi rokonságban van 
Szigeti József Bang és mód című darabj ával. A Bang és mód először 
1882 febrár 5-én került színre a Nemzeti színházban, míg a Bubo-
rékok 1884 április 18-án ugyanott. A Bang és mód Szigetinek leg-
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jobb társadalmi drámája, amelynek problémáját a szerző csak óvatosan 
érinti. Mi is történik ebben a darabban ? Bannai Gábornak második 
felesége, Clarisse, nagylábon élő, pazarló asszony, ki folytonosan 
költséges estélyeket ad azon ürügy alatt, hogy mostoha leányának 
Eltei Oszkár bárót szerezze meg férjül, ily módon remél nagy vagyon-
hoz jutni. Bannai Gábor rossz szemmel nézi felesége pazarlását, 
figyelmezteti, hogy ez az életmód nem nekik való. Éppen estélyre 
készülnek, amikor a vidékről megérkezik Bannai Gerő a feleségével 
és fiával Sándorral. A gazdag falusiak barátságos fogadtatásra számí-
tanak, amire különben az előkelő állásban lévő rokonokkal folytatott 
eddigi bizalmas levelézésök is feljogosítja. Irma, Bannai Gábor leánya, 
a legnagyobb szeretettel fogadja az egyszerű vidéki rokonokat és 
érdeklődik Sándor iránt is, de Clarisse egyszeriben elájul a bizalom-
mal és atyafiságos szeretettel közeledő vidékiek láttára és az inassal 
adatja később tudtukra, hogy az estélyen előkelő vendégeire való 
tekintettel nem fogadhatja őket. Bannai Gerőék megszégyenülten 
távoznak. (I. felv.) 

A II. felv. az estély után két nappal történik. Sándor és Irma 
beszélgetéséből megtudjuk, hogy szeretik egymást. A következőkben 
gyors egymásutánban vagyunk tanúi Bannai Gábor anyagi romlásá-
nak. Az ékszerész, a pénzközvetltő ügynök mind a pénzüket sürgetik. 
Tovább hitelezni már egyik sem akar. Auenburg gróf, Oszkár nagy-
atyja pedig határozottan kijelenti, hogy hallani sem akar unokájá-
nak Irmával kötendő házasságáról. Bannai Gábor nagynehezen 
kifizeti a sürgető uzsorásokat a sikasztott pénzből s most már min-
den reménysége a gazdag Gerőben van. Egyedül ő mentheti meg. 
Gerő meg is jön, de ő is pénzt követel : azt a hatezer forintot, ame-
lyet Gábornak még régebben adott át kamatoztatás végett. Gábor 
végső szorultságában bevallja neki anyagi és erkölcsi csődjét s segít-
ségét kéri. Gerő már-már hajlandó őt megmenteni, amikor Clarisse 
sértő fellépése mindent tönkre tesz. Gerő haraggal távozik és Gábor 
most beismeri felesége előtt is, hogy nyolcezer forintot sikkasztott a 
hivatalos pénzből, de ugyanakkor értesül arról is, hogy a miniszter 
a kezelése alatt álló pénztár vizsgálatát elrendelte. A végső veszede-
lemben Irma határozza el magát atyja megmentésére. (П. felv.) 

Sándor bevallja anyjának, hogy szereti Irmát. Bannai Gerőnében 
ekkor már érlelődik a nemes gondolat, hogy a szerencsétlen családot 
megmenti. A következő jelenetben azonban férjével más hangon 
beszél. Helyesli, hogy Gerő börtönbe juttatja Gábort, sőt meggyanú-
sítja az ártatlan Irmát is, akinek Gerő védelmére kell. De titokban 
Bannai Gerőné is pénzt szerez Klemtől, a kereskedőtől, hogy Gáboré-
kat megmentse, amikor Irmától megtudja a valót, de látja azt is, 



SZIGETI J. ÉS CSIKY G. 387 

hogy Irma szánta magát a legnagyobb áldozatra. Öngyilkossá akar 
lenni, hogy halála után atyja megkapja a számára elhelyezett tizezer 
forintot. Clarisse is megtörik. Bűnbánóan jő Bannai Gerőnéhez, aki-
től a nagyralátó asszony kemény leckét kap, de akinek jószíwel 
meg is bocsát sőt még férjével szemben is pártfogásába veszi. Amikor 
pedig Sándor az öngyilkos jelölt I rmát szerencsésen visszahozza, 
megoldódik a csomó. Gerő is megbocsát az ellene vétőknek, megmenti 
a család becsületét és Sándor boldogan öleli keblére menyasszonyát, 
Irmát. (ÜL felv.) 

Csiky Gergely Buborékok című darabja vígjáték, amely azonban 
bohózati elemeket is foglal magában. Tarka változatossággal vegyül-
nek benne az előkelőbb vígjátéki tónus a drasztikusan ható élcekkel, 
a finom szellemesség és művészi helyet az alantas eszközökkel ható 
komikummal, a gonddal rajzolt szalon alakok a karikatúrákkal s 
a mindennapi élet kicsapongó vígsága komoly drámai konfliktusok-
kal. Lássuk most mi történik Csiky vígjátékában. Az L felv. elején 
Solmay Ignác földbirtokos lákásán estélyre készülnek, ami Solmay-
nak nem igen tetszik. Bóbert, a fia, kellemetlen hirrel lepi meg. 
A lóversenyen sok pénzt vesztett, s most a vesztett összeget atyjá-
tól kéri és a sopánkodó Solmayt azzal vigasztalja, hogy mindent 
visszafizet, ha fényes parthiet csinál. Másik fia Béla, ki országgyűlési 
képviselő, bejelenti, hogy elveszi Sereczkynét, a gazdag özvegyet. 
Beszélgetésüket Szidónia, Solmay felesége zavarja meg, ki új estélyi 
ruháját mutatja be. Bóbert neki elmondja, hogy Morosán Demeterók —-
távoli rokonaik — is megjelennek az estélyen, Morosán azért jár 
a fővárosban, hogy a kormány által hirdetett Kőrös szabályozási 
munkálatokra megnyerje az engedélyt. Szidónia tiltakozik Demeterék 
meghívása ellen, nem tart ja őket érdemeseknek az előkelő környe-
zetbe. Pedig Demeter gazdag ember, aki fiát Tamást is magával 
hozza. Tamás és Gizella, Solmay leánya szeretik is egymást. Gizella 
meg is örül a hírnek, hogy Tamás eljön, amiért anyja meg is nehez-
tel reá. Az estélyre hivott vendégek között van Rábay osztálytanácsos, 
Solmay veje, feleségével Szerafinnal. Szerafin panaszkodik, hogy férje 
nem hajlandó kívánságait teljesíteni és féltékenykedik reá. Szerafin 
épen oly költekező asszony, mint anyja. Férje tudta nélkül vásárol 
hitelbe az ékszerésznél. Demeter Tamással csakugyan megérkezik. 
Solmay és Rábay szívesen üdvözlik őket, Róbert is örül Tamásnak 
és Gizella is örömmel üdvözli a derék Tamást, de Szidónia csakúgy 
félválról szól hozzá és iparkodik a fiatalokat szétválasztani, mert a 
Gizella számára Chupor Aladárt szemelte ki, aki pedig Szerafinnek 
udvarol. Demeter abban a hitben van, hogy Gizella kezét feltétlenül 
megkapja fia s meg is kéri Szidóniától a leány kezét fia számára. 

26* 
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De Szidónia kereken kijelenti, hogy az ő leánya sohasem lehet egy 
Morosán neje. Tamás kéri atyját, hogy távozzanak. Nincs itt mit 
keresniök, mert csak nevetség tárgyául szolgálnak. Demeter e szavak-
kal hagyja el a házat : «Kinevetnek, mikor én azt gondoltam, hogy 
örömet szerzek nekik ! Ez a család, melyet annyira imádok . . . Ez 
fáj ! . . . No jó ! hát kinevetnek . . . Menjünk fiam !» Solmay vissza 
akarja őket hivni, de már hiába minden. Eábay szemrehányásokat 
tesz feleségének Chupor udvarlása miatt, de egyszersmind ki is akarja 
békíteni duzzogó feleségét és megígéri neki, hogy aranyműves szám-
láit kiegyenlíti. Szerafin már a Malvintól kapott pénzzel kifizette 
adóságát s most kénytelenségből hazudik : Solmay fizette ki a tarto-
zást. Malvin férje Hámor szintén el akarná nyerni a Kőrös szabályo-
zási munkálatokra az engedélyt s Malvin ezért adja a nagyobb össze-
geket Szerafinnak, akinek férje teszi ebben az ügyben a miniszternek 
az előterjesztést. 

A H. felvonás Eábay lakásán játszik. A házastársak összezörren-
tek. A belépő Solmay azonnal tisztában van a helyzettel. Jól ismeri 
leányát. Négyszemközt tárgyal leányával és felvilágosítja, hogy a 
Malvintól kapott pénz, a legvilágosabb megvesztegetés, amellyel fér-
jét teljesen tönkre teheti. Most azért jött, hogy az uzsorásoktól nagy 
kamatra, rövidlejáratú váltóra kapott pénzt átadja leányának, hogy 
azt azonnal küldje vissza Malvinnak, hogy mielőtt férje a hivatalba 
indulna, adóssága ki legyen egyenlítve, mert különben semmiről sem 
állhat jót. Szerafin atyja tanácsára bocsánatot kér férjétől, ki szerel-
mesen öleli keblére nejét. Közben megjön Szidónia, ki a helyreállt 
házi békét csakhamar felborítja. Sereczkynével megbeszélte, hogy a 
nőegylet javára ünnepélyt rendeznek s most a boltba sietnek a szük-
séges kelméket kiválogatni. Nemsokára meg is hozzák a drága kel-
méket, de a kereskedősegéd csak készpénzfizetés és a régibb számla 
kiegyenlítése ellenében hajlandó a kelmét átadni. Szidónia most 
elveszi Szerafintól a Malvinnak visszaadandó összeget és kifizeti tarto-
zását. Solmayt újabb zavarából Morosán menti ki, amennyiben 
szívesen előlegezi neki a szükséges összeget. Közben megjön Hámor, 
hogy Eábaynál megsürgesse a munkálatok kieszközlését s itt talál-
kozik Solmayval és Demeterrel. Hámor Demetert vesztegetéssel 
vádolja és feljelentéssel fenyegeti, de akkor jelenik meg Eábay és 
hírül hozza, hogy a miniszter Hámor ajánlatát fogadta el. Demeter 
ekkor Eábayt gyanúsítja meg, ki természetesen tiltakozik ez ellen. 
Eábay csak később tudta meg, hogy felesége számláit Hámorék 
fizették ki. Most megbecstelenítettnek érzi magát, keserű szemre-
hányásokat tesz feleségének és anyósának, elsiet, hogy becsületét 
megmentse. 
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A HL felv. ismét Solmay lakásán történik. A léha Róbert 
bejelenti anyjának, hogy megváltoztatja életmódját, dolgozni fog, 
eddigi léhaságának is csak anyja volt az oka. Majd Szerafiin tesz 
szemrehányásokat anyjának, őt okolja, hogy férje hidegen fordul el 
tőle. Solmaynak is megjött a bátorsága, egész határozottan jelenti 
ki, hogy felhagyja a pesti lakását, Pankotára költözik, ahol szerényen 
még megélhet. Hiába tiltakozik mindez ellen Szidónia, válópörrel 
is hiába fenyegetőzik, Solmay hajthatatlan. A jó Morosán Demeter 
is megjön, aki Sajnálja Rábayt és Szerafint, belátja, hogy mindennek 
Szidónia nagyralátása az oka ós kijelenti, hogy neki eszébe sem volt 
Rábay ellen feljelentést tenni, de ekkor lép be Tamás és hírül hozza, 
hogy Rábay lemondott hivataláról. Erre Demeter magát okolja, hogy 
gyanúba hozta a legbecsületes tisztviselőt s megfosztotta kenyerétől, 
szégyenbe hozta az egész családot. Siet, hogy hibáját jóvátegye. Eköz-
ben fellép Sereczkynó, aki mikor megtudja, hogy a Solmay család 
tönkrement, feloldja Bélát ígérete alól, mert toilettejeiről nem tud 
lemondani. Kiderül az is, hogy Chupor nem Gizellát akarta elvenni, 
hanem Szerafinnek udvarolt. Szidónia számítása itt is füstbe ment. 
Bábay megbocsát feleségének, ki észre tér és kész férjével a szegény-
séget is megosztani. Tamás megkéri Gizella kezét, ki boldogan mond 
igent. Bábay Demeter vállalataiban fogad állást és Solmay kijelenti : 
«Holnap megyünk Pankotára!» Egyedül Szidónia nem változik. 
«Végre hát teljesül legforróbb kívánságom» így kiállt fel ; «Pankotán 
nőegyletet alapítok — folytatja — s én leszek az elegáns társaság 
központja». A két darab szellemi rokonsága szembeöltő. A szellemi 
rokonságra néhány év előtt már Alexander Bernát is rámutatott 
(Vasárnapi Újság 1912.), amikor Csiky darabját a nemzeti szinház 
felújította s ugyanekkor többször megismételték Szigeti darabját is. 
«A közönséget kissé meglepte — írja Alexander — a darab (Bubo-
rékok), mely a most gyakran játszott Rang és móddal motívumokban 
és alakokban veszedelmesen egyezik. A veszedelem Csikyt fenyegeti, 
kinek darabja nyilván utánzata a Szigetiének». Állítsuk szembe a két 
darab rokon alakjait. 

Szigetinél : 
Bannai Gábor 
Clarisse 

Csikynól : 
Somlay Ignác 
Szidónia 
Gizella 
Aranka 
Morosán Demeter 
Tamás 
Chupor Aladár. 

Irma 

Bannai Gerő 
Sándor 
Eltei Oszkár 
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Mindkét darab színhelye a főváros. Az apróbb és lényegtelenebb 
egyezésektől eltekintve — mert ilyenek is akadnak egyes jelenetek-
ben és helyzetekben — a főbb egyezéseket állítjuk egymással szem-
ben Csiky Gergely a Solmay Ignác családjában is olyan családot 
mutat be, melyet az asszony (Szidónia) könnyelmű fényűzése és 
nagyravágyása a bukás szélére sodort, épen úgy mint a Eang és 
módban, ahol a nagylábon élő, pazarló Clarisse lesz a család anyagi 
romlásának oka. Mindkét darabban a tönk szélére jutott családot 
egy pár menti meg. Szigetinél Bannai Gerő és felesége, a mód kép-
viselői menti meg a rang a tönkrejutott képviselőit; Csikynél 
Morosán Demeter és ennek fla Tamás. Szigetirél Bannai Gerőnét, 
Erzsébetet a női szív jósága, könyörületessége veszi rá a család meg-
mentésére ; Csikynél a vidéki ember jóhiszeműsége, naivsága és Tamás 
szerelme. Szigetinél a mentés ténye szebb, igazabb, emberibb. Bannai 
Gerő és Erzsébet szavai szivünkbe markolnak, kiérzik belőlük az igazi 
emberi szeretet, mely nagy áldozatokra képes. Csiky viszont nagyobb 
művészettel rajzolja meg a tékozló asszony alakját. Csiky Szidóniája 
nem tud megváltozni. Bármennyire változzannak meg körülötte az 
élet körülményei, mindig ugyanaz marad. Mintha csak valami ellen-
állhatatlan kényszer hatása alatt állna, mely nem engedi meg neki 
a józanabb belátást. Neki könnyelműnek kell lennie. Ez a vérében 
van. Utolsó szavai is ezt bizonyítják : «Pankotán nőegyletet alapítok 
és én leszek az elegáns társaság központja». Szigeti különösen kitű-
nik a paraszt ember rajzában. Az ő Bannai Gerője a magyar paraszt-
nak tökéletesen rajzolt fajképe. Őszinte, józan, egyszerű, becsületes 
magyar ember, ki munkája után gazdagszik meg, de a jólétben sem 
változik meg. Nem lesz elbizakodott, gőgös, nem vágyódik az úri 
élet után jószíwel, őszinte lélekkel és alázattal jó rokonaihoz, min t 
Csiky Morosán Demetere. De becsülettudása nem teszi meghunyász-
kodóvá, Önérzetes ember, ki sértést, lenézést nem visel el. Megköve-
teli a maga jussát anélkül azonban, hogy a másét a legtávolabbról 
is sértené. Ha megharagszik, haragja is oly őszinte, mint amilyen 
igaz szeretete azok iránt, akiket a szivébe zárt. Ez a pompásan meg-
rajzolt alak Szigeti darabjának legsikerültebb jelleme. Csiky Moro-
sánja inkább naiv, de szintén igen jószívű ember. Bannai Gerő 
méltó párja felesége : Erzsébet, kit szeretetreméltó egyszerűség jel-
lemez, de a megaláztatást ő sem tűr. Ó «a naiv szív okosságának 
igen vonzó képe», mint Beöthy Zsolt írja. Csiky vígjátékában a 
modern élet vonásait is értékesíti, ami Szigeti színművében nincsen 
meg, Szigeti művének szerkezete egységesebb, kevesebb szereplővel 
játszák az egyszerű történetet, természetesen fejlesztvén a cselekvény 
szálait, a bonyodalmat és természetes a csomó megoldása is. Csiky-
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nek 20 szereplőre van szüksége, igaz, hogy több is az epizód az ő 
vígjátékában. Csiky Buborékok c. vígjátékában a mindennapi élet 
vigassága komoly drámai konfliktusokkal vegyül. Közben szociális 
kérdéseket feszeget hol drámai hangon, hol a vígság leple alatt. Az 
asszonyi hiúság őrült vetekedését a fényűzésben, az állami gépezet 
korrupcióját, a mai fiatal emberek hajszáját gazdag menyasszony 
után éppen olyan kegyetlen életséggel ostorozza, mint akármelyik 
komoly színművében. Szigeti a Bang és módban az okos és az ostoba 
asszony típusát állítja szembe, az előbbinek képviselője Erzsébet, 
Bannai Gerőné, utóbbinak Clarisse. Bannai Gábornak a felesége. Ők 
ketten a darab főmozgatói. Clarisse a romlott előkelőség, Erzsébet a 
falusi egyszerűség megtestesítője. 

A föntebb szembeállított lényeges egyezéseknél fogva e két színmű 
rokonsága elvitázhatatlan és különösen feltűnő Bannai Gerő és Moro-
sán Demeter szellemi rokonsága, s nagyon is valószínű, hogy Csiky't 
Szigeti darabja csábította a Buborékok megírására. Nem tart juk 
valószínűnek, hogy mindketten egy közös minta után dolgoztak volna. 
Ez eddig nem mutatható ki. Szigeti Bannai Gerőjének van ugyan 
egy német mintája. Bakodczay szerint Kaiser Frigyes kedvelt bécsi 
színműírónak Der Viehhändler aus Oberösterreich, oder Stadt und 
Land c. színműve hatott volna a Bang és módra. Innen vette Szigeti 
a főalakot (Bannai Gerő) is az első felvonás megindítását. E darabban 
van egy jólelkű parasztgazda, aki Pestre jő s úri öccse itt szégyent 
vall vele. Ezt később a paraszt jó szíve az anyagi bukástól menti meg. 
Ennyit vett át Szigeti a Kaiser darabjából, amelyet 1859-től kezdve. 
A Szegedi paraszt címen Benedek József színész átdolgozásában ját-
szottak a vidéki színpadokon. 
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