
KÁKOSI JENŐ. 

Irta : GALAMB SÁNDOB. 

Élete. — Született 1842. nov. 12. Acsádon (Vas т т . ) , hol a ty ja a Sze-
gedyek gazdatisztje volt. Iskoláit Sárváron, Kőszegen és Sopronban, a ben-
céseknél végezte. Tanulmányainak megszakításával egyideig gazdasági gya-
kornok, volt. Majd a Bud. Tud. Egyetemen a jogot végezte. Kemény Zsig-
mond, krRégi dal régi gyűlölségről c. darabjának az Akadémiánál bírálója 
volt, 1867-ben meghívta a Pesti Napló mellé munkatársául . I t t a «bécsi dol-
gok» c. rovatot, Salamon Ferenc örökét, vette át. Része volt a Borszem 
Jankó megalapításában (1868. jan . 5.). 1869-ben a Kisfaludy-Társaság tagja 
lett. Mikor 1869 végén a Pest i Napló és a Századunk közt megtör tént a 
fúzió, Rákosi kilépett a szerkesztőségből és Rá th Mór meghívására 1869. 
dec. 15. alapította a Reformot és szerkesztette 1875 jún. 16-ig Deák-párt i 
szellemben. E lap tárcaírói voltak többek között Márkus István, Toldy Ist-
ván. A Deák-párt megszűntével a lap beolvadt a Pesti Naplóba. Rákosi 
a lapnál megmaradt tárcaírónak. A Népszínház megalapításában Rákosi-
nak főrésze van, melynek 1875-től 1881-ig volt igazgatója. 1881. jun . 15-én 
Csukássi Józseffel együtt megalapította a Budapest i Hírlapot, melynek 
ketten voltak szerkesztő tulajdonosai. Csukássinak 1891. máj. 27. tör tént 
halála óta Rákosi Jenő a lapnak főszerkesztője és kiadótulajdonosa. Hír-
lapvállalatát a kilencvenes években jelentékenyen kiterjesztette; alapította 
a Divatujságot, a Gyermekdivatot s a Patyolat c. fehérnemű divatlapot, 
1896. végén pedig az Est i Újság c. estilapot. A M. Tud. Akad. 1892. máj . 5. 
levelező tagjának választotta. 1896. nov. 10. magyar nemességet kapott 
«mindszenti» előnévvel, 1903 jan. 1. pedig a főrendiház tagja lett. Az 
«Otthon» írók és hír lapírók körének alapítója s alakulása (1891) óta elnöke. 

Munkái. — Költemények és cikkek : Kisfaludy Társaság Évi. (V. 1871. Szép 
Ilonka, XI. 1876. Hamlet és Ofélia, XV. 1880. Kisfaludy Károly, XVI. 1881. 
Toldy István emléke, XXII I . 1893. A Nemzeti Géniusz, Ars poetica, 1902. 
Vörösmarty mint epikus) ; M. Nyelvőr (IV. 1875. Idegen nyelv a nép ajkán) ; 
Pesti Napló (1875. 145. sz. Réthy bácsi, 1880. 34. BZ. Csepreghy Ferenc) ; 
Pesti Hi r lap (1881. 36. sz. Tó th Kálmán lyrája, 38. sz. Toldy I s tván em-
léke) ; Budapesti Hir lap (1881. 90. sz. Csepreghy Ferenc és művei, 1898. 
323. A dráma szabályairól) ; Ország-Világ (1885. A kegyenc, 1900. Vörös-
mar ty min t epikus, 1904. Emlékbeszéd Vas Gereben szülőháza emléktáb-
lájánál) ; Képes Családi Lapok (1891. Csiky Gergely, Elektra, paródia) ; 
Akadémiai Értesítő (1892. Jelentés az 1892. Koczán-díjról, 1893. Modern 
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aesthetika, Jelentés az 1892. Teleki-pályázatról, 1896—97., 1899. Jelentés 
az 1895., 96., és 1898. évi Teleki-pályázatról); Köztelek (1897. 31., 33. ez. 
Az oeconomiáról, a pozsonymegyei kaszinó 1897. márc. 28. ünnepélyén 
felolvasta) ; Magyarország vármegyéi, Vasvármegye c. munkának előszava 
(1898), Pallas Nagy Lexikon : A magyar d r áma története — Beöthy I^épes 
Irodalomtörténet : Katona József s Szigligeti és társai. — A tragikum. 
Bp. 1886. — A kis Kelemen története. Begény kicsikék és nagyok szá-
mára. U. o. 1895. — Dimitri Ruclin. Turgenjevből. Turgenjev Iván mun-
kái. 1. — Az egyenlőség. Bp. 1896. (Iparosok Olvasótára I I . évf. 3—4. sz.) — 
Két asztalos legény. (Munkácsy és Csepreghy. Élet . 1913. 51. sz. — A ma-
gyarságért. 1914. (Az Élet könyvei cikkek gyűjteménye.) — Szinmüvek.Vest, 
1866. (Acsopus. Vígj. 5 felv., először adták a Nemzeti Színházban 1866. okt. 
14., Ötödik László, szomorúj. 5 felv.). — Régi dal régi ayülölséaröl. Színmű 
5 felv. U. o. 1867. (Először a Nemzeti Színházban 1867. okt. 13.) — Rákosi 
Jenő színmüvei, Pest 1872, két kötet. (I. : Színre szint, Vígj. 5 felv. 1869. Elő-
ször a Nemzeti Színházban 1872. márc. 31., A szent korona varázsa 3 felv. 
1867., Az aradi vérnap, Drámai-kép 1 felv. 1868. Az aradi országos dalár-
ünnepélyre. — II . : A krakói barátok. Sz ínmű 5 felv. 1871. Először a Nem-
zeti Színházban 1873. ápr. 28. Aesopus 2. kiadás, Bpest 1891. és U. o. 1900. 
a M. Könyvtár 200. sz.). — Felsült szerelmesek. Ford. U. o. 1867. (Shakes-
peare minden munkái, 8 k. — A windsori víg asszonyok. Ford . О. o. 1867. 
(Shakespeare minden munkái , 9. k.). — Ahogy tetszik. Ford . U. o. 1870. 
(Shakespeare minden munkái , 10. k.). — Cymbeline. U. o. 1872. (Shakes-
peare minden munkái, 13. k.) — Kis menyecske. Operette 3 felv. í r ták E. 
Letterier és A. Vanlov. Ford. U. o. 1876. (Először a Népszínházban 1876. 
szept. 21.). — A kis herczeg. Operette 3 felv. í r t ák Meilhac és Halévy. 
Énekrészek, ford. U. o. 1878. (Először a Népszínházban október 10.) — 
Titilla hadnagy. U. o. 18S0. (Először a Népszínházban 1880. febr. 27.) — 
Clairville és Guliet. Dalkönyvecske. A kornevillei harangok. Operette. 
Ford. Mohács, 1880. (Először a Népszínházban 1878. márc. 28.). — A leg-
nagyobb bolond. Begény. Budapest, 1882. (Előbb a Budapest i Hírlap 
1881. évfolyam.) — Kokó. Énekes bohózat 5 felv. í r ták Clairville, Grangé 
és Delacour. Ford. U. o. év sz. (Népszínház Műsora 2. Először adták 
a Nemzeti Színházban 1879. máj. 16.). — A szerelem iskolája. Színmű 
5 felv. 1873. U. o. 1883. (Először a Nemzet i Színházban 1874. november 
12.) — Ida. Vígj. 4 felv. 1S82. U. o. 1883. Először a Népszínházban 1883." 
jan. 5.) — Szélháziak. Énekes és táncos bohózat 3 felv. U. o. 1883. (Elő-
ször a Népszínházban 1882. márc. 10.). — Tempeföi. Operette 3 felv. U. o. 
1888. (Először a Népszínházban 1883. nov. 13.). — Magdolna. Paraszt 
tragédia 5 felv. U. o. 1884. (Először a Népszínházban 1884. nov. 15.) — 
Endre és Johanna. Tört. szomorújáték. 5 felv. U. o. 1^85. (Először a 
Nemzeti Színházban 1885. december 14.). — Budavár megvétele. Nép-
színmű 3 felv. U, o. 1886. (A vár megvételének 200. évére. Először a 
Népszínházban 1886. augusztus 31.). — Világszépasszony Marcia. Operette 
3 felv. U. o. 1887. (Először a Népszínházban 1887. febr. 25.). — A négy 
király. Operette 3 felv. U. o. 1890. (Először a Népszínházban 1890. jan. 
10.) — István vezér. (Királynék harca.) Tör t . színmű 5 felv. U. o. 1891. 
(Először a Nemzeti Színházban 1891. j an . 23.) — Elektra. Païodistikus 
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t ragikomédia. U. o. 1891. (Először a Népszínházban 1891. máj. 20.). — 
Az ezredév -ünnepe. L á t o m á n y 1 felv. U. o. 1896. (Először a Nemzeti Szín-
házban 1896. máj. 2.). — A bolond. Mese. 3 felv. Malonyai Dezső elbeszé-
lése u tán . U. o. 1898. (Először a Magyar Színházban 1898. dec. 29.). — 
Tár/ma királyné. Tragédia az ősidőkből 3 felv. U. o. 1902. (Először a Nem-
zeti Színházban 1902. j an . 15.). — Rákosi Jenő színművei 20 kötetben. 
U. o. 1902—1903. (Ötödik László, A szent korona varázsa, Színre szint, 
A krakói barátok, Endre és Johanna, István vezér, Budavár megvétele, 
Tágma királyné, A szerelem iskolája, Ezópusz, Ida, Szélháziak, A bárónő 
levelei, Magdolna, Éjjel az erdőn [Népszínmű 3 felv. Beniczkyné—Bajza 
Lenke «Hármas határ» c. elbeszéléséből. Először a Városligeti Színkörben 
1889. jun . 16., a Népszínházban szept. 27.]. — Tempefői, Világ szépasszony 
Marcia, A négy király, A bolond, Heten Téba ellen, A -perzsák Aisz-
külosz után ford. 1903.). — Kéziratban : Reggeli előtt,. Dramolet t 1 felv. 
(Először a Nemzeti Színházban 1868. j an . 8.). Ripacsos Pista dolmánya. 
Népszínmű 3 felv. (Először a Nemzeti Színházban 1874. má j . 1.). — Szép 
Ilonka. Ünnepi játék 1 felv. (Először a Népszínházban 1881. máj . 22.). — 
A fekete hajó. Operette 3 felv. (Először a Népszínházban 1883. jan. 26.) — 
Az első és második. Operette 3 felv. Labiche után. (Először a Népszín-
házban 1891. ápr. 8.). — Ezeken kívül kéziratban még számos operette-
fordítás, melyek mind a Népszínházban kerültek először színre. 

Munkái közül idegen nyelven : Aesopus. Németre fordí tot ta Ella Trieb-
nigg, Strassburg, 1905., — cseh nyelvre Brabek Ferenc, Prága , 1873. — 
Ida. Németre fordította Hellerné Ilucz H . Prága, előadatott Drezdában. — 
André et Jeanne. Bibliothèque hongroise X. Bern 1917. (A «Revue de 
Hongrie» kiadása.) 

Irodalom. — Nemzet i Színházi Zsebkönyv 1867-re. Pest, XXXV. 1. :— 
Neue Freie Presse. I rén , 1866. 797. sz. Abendblatt. — Kisfaludy-Társaság 
Évlapjai. Új F. 1870. IV. 28. 1. 1871. V. 105. 1. Magyarország ée a Nagyvilág 
1869. 7. sz. (arck.). — Vasárnap i Újság 1875. 41. sz. (arck.), 1897. 23. sz. (arck.), 
1903. 1., 2. sz. (arck.). — Vutkovich Sándor Magyar í rók Albuma. Pozsony, 
1873. 335 1. — Győry Vilmos, Koszorú. Bpest , 1875. 707. 1. — Moen ich-
Vutkovich, Magyar í r ó k Névtára, Pozsony, 1876. 518. 1. — Asbóth János, 
Irodalom és Politikai Arcképek. Pest, 1876. — Kelet Népe 1878. 114. sz. — 
Pesti Hí r lap 1879. 330. sz. — Család Lap j a 1879. 4. sz. (arck.). — Ország-
Világ 1885. 51. sz. (arck.)., 1896. 25. sz. (arck.), 1902. 25. sz. (arck.). — 
Képes Családi Lapok 1885., 1891. — A legnagyobb bolond c. regényről. 
Egyetér tés 1882. 8. sz., Fővárosi Lapok 1882. 4. sz., Pes t i Napló 1882. 
29. sz., Budapesti Szemle XXXII. — A tragikumról: Budapest i Szemle 
1886. 45. sz., Beöthy Zsolt : A tragikum ú j elmélete 1885., Nemzet 322. sz., 
Egyetér tés 1885. 310. és 321. sz. — Pet r ik Könyvészete. — M. Köny-
vészet 1886—87., 1891., 1894.. 1896., 1898., 1900., 1902. — Erdélyi Híradó 
1889. 11. sz. — Kiszlingstein Könyvészete. — A Hét 1891. 16. sz. — Dunán-
túli Képes Naptár, Bpest , 1892. (arck.). — «Jókai» 1894. 17. sz. — Nagy-
várad 1895. 256. sz. 1900. 90. sz. — M. Géniusz, 1896. 43. sz. - Vasvár-
megye Berzsenyinek Emléklap , Szombathely, 1896. — A «Nagyvárad» jubi-
láris Albuma. Nagyvárad 1895. — Pal las Nagy Lexikona XIV. 390. 1. 
(Négyesy László), XVI I I . 490. 1. — Újság. Kolozsvár 1900. 272. sz., 1901. 
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45. sz. — Sturm-féle Országgyűlési Almanach, Bpeet. 1905. 173.1. — 
Corvina, 1905. 26. sz. — Pesti Napló 1905. 280. sz. — M. Hirlap. 1905. 
25—26. sz. (Bársony I s tván : Rákosi J . drámái) . — Szinnyei József: Ma-
gyar írók élete és munká i XL к. — Bródy Sándor : Rákosi Jenő. Jövendő. 
1904. 35. sz. — Gyalui F a r k a s : Magyar színművek külföldön. R. J . Aeso-
pusa. Szinház és Élet 1904. 49. sz. — Rudnyánszky Gy. : Ezópusz. Szin-
ház és Élet. 1904. 40. sz. — B. S. Rákosi Jenő húsz kötete. Jövendő. 1905. 
1. sz. — Keve: Rákosi Jenő. Új Idők. 1905. 14. sz. — A Szerelem isko-
lája. Bp. Sz. 1905. 124. k. — Magyar Világ 1906. 16. sz. — Szecső Vil-
mos : Rákosi Jenő drámái . 1909. (Ism. : Juhász Gyula. Nyugat 1909. 
15. sz.). -— Schmidt F r i g y e s : Rákosi Jenő. Sepsiszentgyörgy 1910. — 
Lukács György : A modern dráma fejlődésének története, Bpest . 1911. II. k. — 
Bálint La jos : Rákosi J e n ő : Aesopus. Magyar Hirlap 1912. 122. sz. — Mol-
nár Ferenc : Rákosi Jenő Aesopusa. Ország-Világ. 1912. 21. sz. — Pethő 
Sándor : Rákosi Jenő a publicista. Élet. 1912. 16. sz. — Rákosi Jenőről : 
Erdélyi Lapok 1912. 34. sz. — Sebestyén Káro ly : Bud. Hi r l . 1912. 51. sz. 
és Kolozsv. Hirl . 1912. 50. sz. — Sikabonyi Antal : Rákosi Jenő. Komá-
romi Újság 1912. 49. sz. és Kultura 1912. 1349—1352. 1. — Nosz Gusztáv : 
Rákosi Jenő. Népművelési Közlöny. 1913. 29. óvf. — Rákosi A magyar-
ságért o. munkájának ismertetése Szász Károlytól. Irodalomtörténet . 1916. 
210—215. — Körmendy Viktor : Az ötvenéves Aesopus. Új Idők. 1916. 
43. sz. — I. Kont et Ch- de Casanove : Eugène Rákosi et son oeuvre). 
(André és Jeanne előszava. Bern 1917. I.—XX.) — Sebestyén Károly: 
Rákosi Jenő. Magyar Figyelő. 1917. 145—152. 1. Oscar von Krücken und 
Imre P a r l a g i : Das geistige Ungarn. Wien u. Leipzig. 1918. II . Bd. — 
Beöthy Zsolt : Rákosi Jenő drámairodalmunkban. Bpesti Szemle 1920. 
CLXXXIV. k. 31—44. 1. 

Eákosi Jenővel mint szépíróval szemben az irodalomtörténetírás 
eddig meglehetősen mostoha volt. Nem mintha nem ismerte volna el 
igazi költői értékét, hiszen magasztalásokban épen nem volt fukar, 
hanem megítélésében bánt vele meglehetősen egyoldalúan. Irodalom-
történeti összefoglaló műveink alig látnak benne egyebet, mint dráma-
költészetünk ú. n. neoromantikus irányának vezérét és legelőkelőbb 
tehetségét s rendesen szemet hunynak Eákosi modern tárgyú víg-
játékai, Eákosi operette-költészete és legutolsó és minden szertelensége 
mellett is nagystílű alkotása, a Tdgma királyné előtt. Ez a kényel-
mes egyvonalba stilizálása ennek a bonyolúlt drámai jelenségnek, 
egyformán igazságtalan mind az íróval, mind irodalmunkkal szem-
ben. Mert míg egyfelől nem mutatja be a maga változatos drámaírói 
megjelenésében a teljes Eákosit, másfelől elhallgatja újabb költésze-
tünknek egy egész sereg igaz ós jelentékeny értékeit. 

Ennek a rövid ismertetésnek célja, hogy végigpillantson Eákosi 
Jenő egész drámaírói működésén, különválassza azokat az irányokat, 
melyek ebben a gazdag termésben a különválasztásra kínálkoznak, 
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megmutassa ennek a költői egyéniségnek a fejlődését és lényeges 
sajátságait és végül beillessze drámaköltészetünk történeti folyto-
nosságába. 

Eákosi Jenőnek követett irányai közül legelső az újromantikus. 
Ennek az újromanticizmusnak feltűnése és erős, szinte a legutolsó 
évtizedekig eljutó hatása, még nem teljesen tisztázott kérdése a ma-
gyar költészetnek. Míg eddig általában speciális magyar jelenségnek 
tekintették, addig legújabban egy nem is irodalomtörténeti munka 
(Szekfü Gyula : Három nemzedék 229. 1.) teljesen n é m e t és f rancia 
hatás alatt keletkezett és bécsi közvetítéssel importált idegen cikknek 
tartja. Ennek az egyébként pár mondatban odavetett állításnak mélyebb 
alapja nem igen van. Valóban a régi romanticizmusnak külföldről 
idelendülő hatásaira megy vissza ez az irány, de az, hogy miná-
lunk a romantikának hulláma a hatvanas-hetvenes években olyan 
magasra dagad, az hogy végső fodrai a század végén sem csitulnak 
el, mégis jellegzetesen magyar jelenség. Azzá teszi az a körülmény 
is, hogy feltűnését drámairodalmunknak a kiegyezés táján élő irányai 
épen eléggé indokolják. 

Az új romantikus iskolát — hiszen ezt már többször megálla-
pították — ellenhatásként tekinthetjük a magyar színpadon akkor 
szinte egyedül uralkodó Szigligeti-irány ellen. Nagy színpadismeret, a 
hatások kiszámítása, pongyola meseszövés, száraz józanság és nyelvi 
költőietlenség azok a vonások, melyek ezt az irányt főként jellemzik. 
Szigligetinek e korban talán leghasonlítóbb társa a vele körülbelül 
egyforma színi értékeket feltűntető Scribe-tanítvány, Kövér Lajos. 
Velük szemben a fantázia csapongóbb szabadságát, az érzelmek kor-
látlanabb jogát és a nyelvnek költői lendületét jelenti az új-roman-
tikus iskola. Mintha Rákosi dadogó Aesopusánnk : Nyelvet, Apolló, 
nyelvet! — felkiáltásában egész akkori színpadi sivárságunk jaj-
dúlna fel. 

De nemcsak a korlátlanabb és költőibb képzeletnek követelmé-
nye pattantja életre ez ú j drámai szellemet. Hiszen egyedül a nagyobb 
lendület, a mámorosabb pazarság és a költői dikció kedvéért visza-
nyúlhatott volna színpadi költészetünk Vörösmarty irányához, vagy 
pedig lehetett volna egyszerűen a kortárs Jókainak, mint drámaíró-
nak követője. Az új irány azonban nemcsak a fantáziának és a köl-
tői nyelvnek reakciója akar lenni. Epenúgy újat jelent a megelőző 
drámával szemben témái és felfogása tekintetében is. Az előző évti-
zedek drámái főképen a nemzeti tárgyakat kedvelik, vagy egyéb drá-
mai mondanivalóikat is erősen nemzeti érzésű és hangulatú milieube 
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illesztik bele. S ehhez illően természetesen dikciójukat is pathetiku-
sabbá és szónokibbá hevítik. Az új iskola e téren is reakciót jelent. 
A kiegyezés tájékán élő nemzedék nem látja már a magyarságot 
létének gyökereiben fenyegetettnek, érzi már a nemzeti életnek kényel-
mes biztosítottságát és így nem tar t ja annyira a maga tisztének a 
nagy nemzeti önfentartás szolgálatába sietnie. Csapongóbb és könnye-
debb tájékokra fordul. A nemzeti tárgyakat vagy elhanyagolja, vagy 
csak mint érdekes, mint témájához épen jól találó couleur localet, 
aláfestésnek alkalmazza s ennyiben a régi hazafias drámának ellen-
hatása, — a tárogatóhangú dikcióval szemben pedig inkább csal ki 
hangszeréből játékosabb, szeszélyesebb és fuvolaszerűbb hangokat. «A 
zord Mars legyűri homlokráncait és a vad indulók tánczenére válnak. » 

Szóval az új romanticizmus nem pusztán a józan és száraz szín-
szerűség elleni reakciónak, hanem egyúttal a zordabb veretű nemzeti 
felfogásra következő ellenhatásnak is tekinthető. Ez a tarka-barka 
csecsebecsékben, ez a szeszélyes és pillangószárnyú röppenésekben 
kedvét lelő, szóval ez a főképen ját ékszerű irány természetesen erős 
lökést kap Shakespeare vígjátékaitól is, kinek drámái akkor kezde-
nek megjelenni először teljes magyar kiadásban. 

Eákosi Jenőt valóban úgy tekinthetjük, mint ennek az iskolának 
kezdőjét. Ami előtte e téren történt (Éjszaki Károly Cydoni almája), 
az mind felfogás, mind nyelvi tekintetben pusztán primitiv ós nehéz-
kes tapogatózás ; Eákosi Aesopwsának feltűnése és diadalmas pálya-
futása az, mely ezt az irányt nyeregbe zökkenti. 

De nemcsak vezetője, hanem legjelentékenyebb művelője is ennek 
a magateremtette iskolának. Ezt a szeszélyes, csapongó és játszi irányt 
később ő fordítja komolyabb tárgyak felé és ő sodorja a legtragiku-
sabb mélységek fölé. Drámai eszméinek merészségével, indítékainak 
érdekességével és szellemességével, lélekrajzának ottan-ottani mélysé-
geivel, főképen pedig nyelvének tarkaszínű változatosságával vala-
mennyi társánál különb. Dóczy van olyan színes, de seholsem olyan 
mély, mint ő, meseszövésében, fordulataiban inkább csapongó mint 
merész, nyelve pedig elég sokszor lompos és nem ritkán bizony csak 
a csengő-bongó rímek csalják meg a fület és bódítják arra a hitre, 
hogy igazi költői szépségeket élvez. A hamar más útakra térő Csiky 
meséinek banalitásával és nyelvének hidegségével, Bartók Lajos pedig 
színpadi ügyetlenségeivel és kissé keresett nyelvének kuszaságaival ma-
rad mögötte. A későbbiek pedig igazán úgy viszonylanak hozzá, mint a 
tanítvány a mesterhez, mint a csinált virág a csattanó szépségű, teli 
életű rózsához. 

Irodalomtörténet. 2 
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Ez értékelés azonban hiányos lenne a Rákosi romantikus darab-
jaiban megjelenő fogyatkozások megállapítása nélkül. Aesopwsnak már 
többször szemére vetették meséjének erőszakos bonyolítását, a Színre 
szint némely helyén tagadhatatlanul kissé bágyadt,1 A krakói barátok 
íohibája, hogy a valóban ötletes és érdekes fordulat kissé későre jön 
s végül ez iránynak legnagyobb stílű darabja, Endre és Johanna, bár 
elgondolásában kitűnő, megírásában epikusán széles és kivitelében 
мет meggyőző. Az, hogy ifjúságának zordabb milieuje és ridegebb 
erkölcsi szigora a magyar királyfit örökre elszakítja a hajlékonyabb 
és forróbb vérű Johannától — mélységesen emberi módon van elgon-
dolva. Csak az a baj, hogy á mesének új meg új fordulatai, amelyek 
közéjük ékeket vernek, ezt az ellentétet inkább csak mesterségesen 
feszítik. Ezektől a közbejött fordúlatoktól könnyen kibékülhetnének 
a tragédia szerelmesei. S Erzsébet, magyar királyasszony is, ha való-
ban akarná, játszi könnyűséggel összehozhatná menyét és fiát. így azu-
tán maga a jól meglátott lelki ellentét az érzelmek mélységeinek 
szükségszerűségéből a szeszélyes és ide-oda csapódó véletlennek fel-
színére látszik feldobatni. Kétségtelen azonban, hogy ilyen erőteljes 
tragikai gondolatig, mint aminőt e darabban látunk, egyetlenegy 
másik új romantikusunk sem emelkedett. 

Kákosit — persze ez már nem akar értékmegkülönböztetés lenni, — 
az is elválasztja társaitól, hogy ő az, akin legközvetlenebbül és leg-
erősebben érzik Shakespeare hatása. Legelső darabja a Régi dal régi 
gyülölségről, ez a félig gyermekes, de azért pár érdekes jelenetet tar-
talmazó próbálkozás néhol szinte Shakespeare-kópiának hat és ere-
deti címe Shylock ma, nagyon jellemző hangjára is, felfogására is. 
E tanúlmánynak nem célja, hogy Shakespearenek Rákosira tett hatá-
sát kimerítően lajstromozza, pusztán egy-két jelentékenyebb párhuza-
mot akar megállapítani. 

A legszembetűnőbb, már a darabok puszta átlapozásakor is fel-
tűnő Shakespeare-hatás a verses és prózai részeknek váltakozása. 
A lendületesebb, szárnyalóbb helyek ötös jambusokban ömlenek, a 
józanabb, szárazabb, vagy tenyeres-talpasabb közlenivalók prózában. 

1 Érdekes, hogy ugyanezt a Mátyás-anekdótát egy modern osztrák 
drámairó, F ranz Nissel ie feldolgozta Ein Nachtlager Corvins с. alatt. (1881.) 
Megjelent : Ausgewählte dramatische Werke von Franz Nissel. Stuttgart, 
1892. — Rákosi is, Nissel is minden valószínűség szerint Mednyánszky 
Alajos könyvéből (Erzählungen, Sagen und Legenden aus Ungarns Vorzeil. 
Pesth, 1829) vették a t á rgya t , ahol List mächtiger als Gewalt c. alatt van 
feldolgozva. (139—149. 1.) 
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A magyar drámai dikción mutatkozó eme Shakespeare-hatás nem 
Eákosin látszik először, hiszen Kisfaludy Károly Csák töredéke, Vörös-
marty tó l a Cilley és a Hunyadiak, A fátyol titkai és Jóka i Manlius 
Sinistere ugyané sajátságot mutatják, de hogy a prózának és versnek 
ez a váltakozása a magyar történeti és mondai darabokban egészen a 
Teleki pályaművekig annyira elterjedt, ez kétségtelenül Rákosi nyo-
mába lépő tünet. Az is Shakespeare-re mutat , hogy a verses részek 
egy-egy líraibb fordulatnál, vagy pedig egy-egy jelenet végződésének 
élesebb aláhúzására rímbe csendülnek. 

Shakespeare nyelve is erősen illette Rákosiét. Különösen első 
darabjaiban találunk tengersok szójátékot, kicsavart mondást és kere-
sett elmésséget. Aesopusa különösen gazdag e tekintetben. Rákosi nyel-
vén eleinte nem mindenhol a legkövetésreméltóbb sajátságai tapadtak 
meg a nagy angol mesternek. Kezdetben bizony sok a Shakespeare-
ban is pusztán korának ízlésével indokolható, erőltetett, körmönfont 
és színpadról nagyon is papiros ízűen ható fordulat és aprólékosan 
kipécézett metafora. Mikor A krakói barátok Hedvigje így szól : 

épen úgy Shakespearetó'l tanúit beszéd- és értelemgyakorlatot, mint a 
Szerelem iskolájaban Stella, mikor ezt mondja : 

Ajkamon patak 
Indult meg kérdésekből: vess neki 
Feleleteddel gátat, meg nem áll 

De már kezdetben is ki-kicsillog e kölcsönzött ékességek alól 
Rákosi játszi és erős, költői és kifejező nyelve önálló konstrukciójának 
vonalai. Később azután egyre rákosibban egyénivé lesz. 

Shakespeare színpadának egyik obligát alakját, a clownt is, mint 
régi ismerőst látjuk viszont a Rákosi darabokban. S legtöbbször itt is 
ugyanazt a szerepet tölti be, amit 16. és 17. századi őse az angol drá-
mában. A komor történetbe vígságot vegyít s a tragédia sötét színei 
közé egy-két derültebb foltot kever. Az V. László porkolábja épen-
olyan keserűen szellemes, Endre és Johanna szerzetesei épen olyan 
komikusan kicsinyesek, István vezérben Kuncz és az inas épen olyan 
nevetségesen gyávák mint Sliakespearenek a tragédiába bohózatos 
hangokat belerikkantó alakjai. 

Ennek az ellentétes-szín keverésnek egyébként a megfordított 

Ha az mi t tennem kellene, 
В pil lanatban tó gyanánt terülne 
Előttem el — gondolkozás nekül 
Rohannék a habokba . . ., (IV. 120.) 

Különben. (IV. felv. 120. 1.) 
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alkalmazása is Shakespeare-re mutat vissza. Amint a tragédiákban 
derűit jelenet is akad, épenúgy kapnak vígjátékai is komolyabb, néha 
szinte már-már tragikus fordulatot. A krakói barátok V. felvonása 
s a Színre színt egyes jelenetei épolyan mértékű keveredését mutat-
ják a derűsnek a végzetessel, mint teszem a Szeget szeggel, A velencei 
kalmár, vagy a Minden jó, ha a vége jó. 

Shakespeare színpadának technikai szabadsága, az egyes felvoná-
soknak helyhez nem kötöttsége, Rákosit is arra csábítja, hogy némely 
darabjában a színváltozások tekintetében kissé sokat engedjen taeg 
magának. És ezen a téren a különben virtuóz technikájú Eákosi szín-
padi mestersége bizony korától kissé elmaradt. A régi magyar dráma-
írók : Kisfaludy Károly, Vörösmarty és mintegy pályája feléig Szigli-
geti is, az egyfelvonáson belüli színváltozások tekintetében meglehetősen 
kényelmesek. Ezt a szabadságot azonban a régi magyar színpad deko-
rációbeli egyszerűsége és igénytelensége indokolta. A rendező a színt 
gyorsan változtathatta, mert kevés rekvizitummal kellett operálnia. 
(Ld. Vértesy Jenő: A magyar romantikus dráma. 81. és 92. 1.) 
Később azonhan a színpad egyre zsúfoltabb és egyre realistikusabb 
lesz, a gyakori színváltozások az előadások vontatottságát eredménye-
zik. Szigligeti későbbi darabjaiban már e téren egyre jobban alkal-
mazkodik a megváltozott színházi követelményekhez, melyeket nagyon 
jellemzően tüntet fel Toldy Istvánnak A jó hazafiak (1872.) c. víg-
játékában az egyetlen színváltozást kísérő utasítás: «A rendezőség 
felkéretik a színváltozást lehető gyorsan eszközölni. » Itt már a szerző 
is, bizonyosan a publikummal együtt, érezte ennek a technikai fogyat-
kozásnak hátrányait. E tekintetbeji Eákosi Jenő elmaradt korától és 
romantikus hangú darabjaiban a modern színpadnak a legalább egy-
azon felvonásra helyegységet sürgető követelményére nem ügyel. A Régi 
dal régi gyűlölségről 9, Aesopus 10, V. László 8, Színre szint 10, 
Endre és Johanna 11, István vezér 7 kü lönböző színen t ö r t é n i k . 
Nincs itt helyén arra kiterjeszkedni, hogy a mai színpadi berendezés 
a maga nyárspolgárias realizmusával mennyire művészietlen s hogy 
az egyszerűbb, a nagyvonalúan kiállított színpadnak reakciója alkal-
masint rövidesen el fog következni, — itt pusztán annyit kell meg-
állapítani, hogy Eákosi korának színpada más jelenetezést követelt. 
E tekintetben inkább csak modern tárgyú darabjaiban és operettejeiben 
mutatkozik haladás. 

De nemcsak nyelvet, verselést, jelenetezést és hangulatfestést 
tanúit Eákosi Sliakespearetől, hanem eltanúlt egy-egy mélyebb hatású 
fogást is. Romeo és Júliának híres expozíciója, a két vérbosszúban álló 
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család szolgáinak verekedése hatott V'. László első jelenetére, ahol a 
Cilley és a Hunyadi-párti fegyveresek csapnak össze, — a shakespeare-i 
vígjátékoknak, ha névvel meg is jelölt, de alapjában földrajzilag hatá-
rozatlan színhelyére a Szerelem iskolájának Sylvániája emlékeztet, a 
királydrámák krónikás ábrázolását látjuk az István vezérben, V. László-
ban meg Gara bizonyosan nem izgatná a királyt burkoltan célzatos 
jóslásokkal Hunyadi László ellen («László trónjára holló fészkelend 
S hogy rettegjen saját nevétől»), ha III. Richárdhoz nem járt volna 
iskolába, aki IV. Edvárdot úgy bőszíti öccse George, clarencei herceg 
ellen, hogy jóslatokkal elhiteti vele, hogy «Edvárd utódit G gyil-
kolja meg». 

E fordulatokon kívül egyes alakokon is érzik, hogy Rákosi csak 
az agyagformát mintázta, lelket Shakespeare lehelt beléjök. A if égi 
dul Lévyje néha még egyes mondásaiban is Shylock visszhangja 
Aesopus korhely Castusa Falstaff halvány mása, a dorbézoló, de szép-
tehetségü királyfit, Diodort, pedig alkalmasint Riki herceggel ringat-
ták egy bölcsőben. A Szerelem iskolájában szereplő három kérő ket-
teje, Lotus és Boromeo nagyjában ugyanolyan ellentétes jelleműek, 
mint a Velencei kalmár Marokkói és Aragoniai hercege. Az István 
vezérben veszekedő királynék is nyilván Shakespeare királydrámáinak 
felséges asszonyaitól tanúltak modort ós könnyeket. 

Az irodalomvizsgáló szívesen állapítja meg, hogy nemcsak Shake-
speare, hanem a magyar drámairodalom eleddig legnagyobb alakja 
Katona József is hatott Rákosi történeti drámáira. Legerősebben a még 
fiatalkori V. László II. felvonásának 2. színére. Az elégedetlen Hunyadi-
pártiak tanácskozása Bánk bán híres II. felvonására emlékeztet. Hu-
nyadi László békítő szerepe Bánkéval rokon, Kanizsai pedig Petur 
irodalmi utóda nemcsak hevességében, hanem abban is, hogy elérzé-
kenyedését utóbb megrestelli. («О százszor átkozott a perc, midőn 
Könnyezni láttatok ! . . . V. ö. Petur : Gyalázat, ellágyúlhattam !) A béké-
telenek ugyanolyan akaratnélküli bábok, mint amott. A jelenet fel-
építése is hasonló : már-már megtörténik a kibékülés, mikor a vég-
jelenet fordulata (amott Biberach fellépése, itt Cilley elfogott levele) 
felfordít mindent. Egyébként Rákosi drámaköltészetében maga Bánk, 
Petur, Gertrudis és Endre is előfordulnak A szent korona varázsa c. 
színműben. Sajnos, meglehetősen színtelen alakok. 

Shakespeare után a külföldi drámaírók közül a legerősebb hatás-
sal volt a romantikus Rákosira Grillparzer. A szerelem iskolájának 
álomba font alapgondolata nyilván a Der Traum ein Leb ennek iker-
testvére. Ez meg ismét Calderon Az élet álom c. filozófikus darabja-
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nak visszhangja. Mindhárom darabban közös az álomban átélt ese-
ményeknek a főhős elhatározásaira való megváltoztató hatása. Igaz, 
Calderonnál az álom nem valóságos álom, a hőssel csupán elhitetik, 
hogy álmodott, de az álomnak vélt élmény épen olyan erős, egész 
életre kiható következményű, mint a nagy osztrák és a magyar dráma-
írók darabjaiban. Eákosi drámájának egyéb jelességein kívül főleg 
technikai virtuozitása nevezetes. A három kérő jelenete kétszer indúl 
meg teljesen azonos szinen, teljesen azonos milieuben. Először а II., 
másodszor az Y. felvonás elején s a közönség csak az V. felvonás-
ban, Stellának a színpadra való rohanásakor értesül arról, hogy a 
II., III. és IY. felvonás ta r ta lma álom volt. A valódi életet ábrázoló 
keret és az álomképek között az átmenet annyira lesimított, hogy 
az álom az ébrenlét egyenesvonalú, zökkenő nélküli folytatása. E te-
kintetben Eákosi felülmúlta mesterét, Grillparzert is, kinek darabjában 
az álom és ébrenlét egymásbakapcsolódása szintén nagyon művészi, de 
a Eustán elalvásakor a színpadon megjelenő szimbolikus alakok és a 
közbetoldott némajáték nagyon is kézzelfoghatóan magyarázzák meg 
a nézőnek, hogy most álom következik. Annyira, hogy valósággal 
meglepő Laubénak ama feljegyzése, hogy a közönség csak az utolsó 
felvonás derekán, amikor Eustán egy pillanatra felébred, eszmélt az 
álomnak álom voltára. Hogy mennyit kellett az európai színházi 
közönség ízlésének kényesednie, felfogó képességének gyorsúlnia, azt 
a hetvenes évek Eákosi darabjának és a harmincas évek Grillparzer -
színjátékának technikai egybevetése mutatja. 

Nem tudni, vájjon a legújabb magyar drámairodalomhoz is nem 
vezet-e el bennünket ez álomjátékok fónala. Talán nem erőszakolt az 
a feltevés, hogy Molnár Ferenc Farkasé,hoz e darabok — talán épen 
a Eákosié —• adhatták az ötletet. De Molnár darabja minden szelle-
messége mellett is abban a lényeges fogyatkozásban áll Grillparzer 
és Eákosi mögött, hogy emitt az álom és ébrenlét között nincsen 
sem igazi művészi, sem igazi lélektani kapcsolat. Grillparzer és 
Eákosi darabjában a hős, illetőleg a hősnő bemutatott izgatottságát, 
mint a megütött alaphangot rezgeti tovább az álomjelenetek tarka 
szimfóniája. Molnár darabjában azonban a keret és az álom közép-
pontja más-más egyén. A férj első felvonásbeli izgatottsága után 
lélektanilag is, művészileg is úgy van felhúrozva a darab, hogy a 
férfi álomképeit várnók. S kapjuk, egészen meglepetésszerűen — a 
feleségéit. A képek érdekesek, ötletesek és tçbb helyen megkapóak, de 
a művészi kompozíciónak ezt a szervi fogyatkozását semmiféle színes 
flastrom nem orvosolhatja. 
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Rákosinak mint a magyar újromantikus irány legkiválóbb mes-
terének jellemzésével azonban még nincsen kimerítve az egész dráma-
író Rákosi. Epenolyan jelentékeny ő, mint a magyar operette-nek műve-
lője. Rákosit az operette-hez külső körülmények is vitték. A hetvenes 
években az új Népszínháznak vezetője és a nyolcvanas években is 
legoszloposabb támasza. Az ú j színháznak új műsorra is volt szük-
sége és ki lett volna ennek megteremtésére — mind fordításai, mind 
eredeti művei által a színház emberei közül alkalmasabb mint 
Rákosi ? — De e külső sarkantyún kívül egyéb okok is sarkalhatták 
ebbe az irányba. Rákosinak egyik legösztönösebb irodalompolitikái 
meggyőződése, hogy az irodalom nemzeti jellegének nem pusztán az 
előkelőbb és magasztosabb művészi régiókat kell megtelitenie, a nem-
zeties ízlésnek az alsóbb rétegekig is gyökeret kell eresztenie és ma-
gyar szívnek kell ritmusban lüktetnie a kintornán is. Nagyon jelen-
tékeny és céljaiba sugarasan bevilágító az, amit Szigligetiről írott cikké-
ben mond: «A fővárosi társadalomnak ma is csak a felszíne magyar 
még. Ahova az élet szükségeinek gyökerei lejárnak táplálékért : ott 
még nagy rétegben fekszik egymáson az idegen anyag. A művészet 
durvább kezdő alakzatai, amelyek mindennap igen nagy tömegek lel-
kével játszadoznak, őket impregnálják, szellemöket, elméjöket gyö-
nyörködtetik, kedvvel, tréfával, elmésséggel ellátják : ez alakzatok mind 
idegen nyelven szólanak hozzánk, holott ezek úgyszólván durvább, 
anyagibb föltételei a művészetnek úgy magára a művészvilágra, vala-
mint közönségére nézve. Ezek azok a formációk, ahol a művészi képes-
ség egyfelül élvezetének vágya, másfelül elsőbben válik ki az élet 
anyagából. Minek takargassam : a vásári komédiás-bódékról, a mulató 
korcsmákról, kávéházakról és az orfeumokról beszélek, amelyek nélkül 
ép olyan csonka és hiányos egy nemzeti művészet, mint az emberi 
szervezet valamelyik aljasabb része nélkül. Hasonlatos az üvegházi 
tenyészethez, szemben a természet munkájával. Amott mesterséges 
ápolással, ültetéssel átültetéssel, fűtéssel él minden, amíg a ker-
tész keze ra j ta van ; amint magára marad vagy rossz kertész keze 
alá kerül, elpusztúl. Emez az anyaföldből fel, annak karakterét 
veszi fel, szélnek-télnek ellenáll, virágzik és magot hint, amelynek 
ismét van miben megfogannia.» (Beöthy Képes írod. tört. II. k.) 

Ha tehát a vásári bódék és orfeumi mutatványok ennyire — és 
méltán — jelentékenyek Rákosi előtt, hogyne lett volna az, a könnyű 
Múzsának táncos, énekes alkotása, a pajzán operet te?! 

Az operettenek a maga szeszélyes és bohókás, a realitást elha-
gyó, sok szabadságot élvező színi formája különben is bizonyos mér-
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tékig rokon az új romanticizmus csapongó és játékos vígságaival. De 
annak szabadságait a szabadosságig fejleszti, az csak egy képzelt, 
emez már egy fejetetejére állított világot mutat be, annak költőisé-
geit szeszélyes gyerekként keveri a legtriviálisabb elemekkel, annak 
anachronizmusait nyelvöltögető módon aktualitások kifigurázására 
használja, annak szeszélyes motiválásaitól a puszta ötletszerűségig 
merészkedik, annak bohókás alakjait bárgyú hülyékké ficamítja, annak 
csapongó komoly-víg vegyítéseiből tiszteletlen paródiákat gyúr. 

Ez a megállapítás persze nem azt akarja állítani, mintha a ma-
gyar operette nem talált volna az akkor már virágjába teljesedő fran-
cia operetteben eléggé mintára, csak azt, hogy irodalmunk énekes bohó-
ságaihoz a régi nemes hangú, tisztelettudóan mértéket tartó, pathetikus 
és józan magyar drámától az összekötő híd mindenesetre az új roman-
tika. Mi sem - természetesebb, mint hogy Eákosi drámaírói zsenijét ezek 
a külső és belső körülmények szinte elhívták az operettere. 

Ami Eákosi énekes mókáiban operettszerű, az könnyen elsorol-
ható. Megtanúlja és alkalmazza e műfaj elfintorított alakjait, ötlet-
szerű, szeszélyes és épen nem meggyőző fordulatait, a valószínűtlen-
ségekre való szabadsággal merészen él, nem riad vissza a történeti 
vagy mese-milieuből az aktuális politikai vagy társadalmi esemé-
nyekre a színpadról mintegy kiszólni, — szóval mindent mer és min-
dent megtesz, amire ennek a drámai formának formátlanságai, lazább 
kötelékei alkalmat nyújtanak. 

De ami az utána következő operettektől művésziesen megkülön-
bözteti, az meséinek épkézláb alkata, az tárgyainak magyarabb és 
művészibb tradíciókban való gyökerezése, az darabjainak népies ele-
mekkel való át- meg átszövése, az a közbeszőtt daloknak, áriáknak 
sugaras poézise, csengő muzsikája. Igen, Eákosi példát mutatott arra, 
hogy az operettenek, nem kell okvetetlenül pathologikus tünetté válnia, 
hogy impressziót ehhez a formához lehet szereznie Csokonaitól is 
(Tempefői), Ovidus életéből is (Világszépasszony Marcia), hogy lehet 
magyar népies motívumokhoz is fordúlnia (ilyen A négy király, ez 
a legkedvesebb magyar operette), sőt lehet operaszerűbb köntöst is e 
műfaj cingár vonalaira borítani. (Pl. A bolond.)1 

Tagadhatatlan, hogy e tárgyú dolgaiban több a művészi követke-
zetlenség, több a pongyolaság ós elsietettség, mint egyéb drámai 
alkotásaiban, de ай is bizonyos, hogy a magyar énekes színpadi iro-

1 Érdekesen sző Eákosi operette-motivumokat népszínműbe is : Éjjel 
az erdőn c. darabjában Májas a lakja és kupléja. 
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dalomnak örök kára, hogy nem Eákosi operettejeinek hagyományaiba 
kapcsolódott belé, hogy nem azt folytatta, amit ő megkezdett, hanem 
idegen istenekről formálta faragott képeit és a magyar operettet exotikus, 
sefüle-sefarka kalandok összevisszaságává, lélektelen pornográfiává és 
hátgerincsorvadásos jelenséggé betegítette. 

Elhagyván a romantikus tájékok ábrándos-kék éghajlatát, Eákosi 
merész és próbálkozó temperamentumának nemcsak az operettehez, 
hanem modernebb tárgyak és milieu ábrázolásához is el kellett jut-
nia. Eákosi modem témájú darabjai alkotják drámáinak harmadik, 
külön csoportját. Képzeletének csapongó szeszélye a bohózat formá-
jában ismét otthonra talál. A Szélházyakon és A báróné levelein erő-
sen érzik a moder francia bohózat hatása. Szédítően bonyolított, 
vágtatóan száguldó mese, meglepőnél meglepőbb fordulatok, egy kis 
gall pikantéria és gondtalan jókedv jellemzik e darabokat. Nagyon 
mulatságosak, de Eákosi mozgalmas drámaíró zsenijének mégis leg-
zavarosabb hullámcsapásai. A báróné levelei kissé kusza szövésű és 
fordulatokkal túlterhelt. A Szélliázyak pedig az első két bohózati fel-
vonás után a III. felvonásban operetteszerű hangba csap át. Ez utób-
binak a stílzavaron kívül bélyegző vonása az is, hogy az anyai szere-
et érzését bohózati és frivol indítékokkal keveri. Egy-két ötlete azon-

ban Csiky Gergely Nagymamajára is hatással lehetett. A II. felvo-
násnak leányneveló'intézeti milieuje Csiky darabjának első felvonására, 
a szerelmi szándékból befurakodó Alfréd pedig talán a fiatal Szerémy 
Ernő gróf alakjára volt hatással. 

E bohózatok mellett a finomabb, a szalonibb vígjátéki tónusra 
is kísérletet tesz IdáYal, irodalmunknak ez egyik legbájosabb vígjáté-
kával. Ötletében eredeti, megindításában igen szellemes, bonyolításá-
ban végtelenül kedves, jellemrajzolásában pedig árnyalatosan finom. 
Eszméje, hogy a természetességtől elcsavarodó okoskodásnak buknia 
kell, legmélyebb lélektani gyökerében talán azonos a Szerelem isko-
lájának mondanivalójával. Mindenesetre jóval magasabban áll az egy-
korú, kissé banális meseszövésű Csiky-vígjátékoknál. 

A romantikus Eákosi elindúlva a realizmus útján, elérkezik ez 
irány legszélsőbb elhajlásához is, eljut egészen a materializmusig. Mag-
dolnája, ez a «paraszttragédia», hatásosan, idegizgatóan megírt élet-
rajz-féle egy parasztlány sorsáról. A szerző palettáján kissé kereset-
ten kerülnek össze az egymást kiemelő vagy egymást vágó színek, de 
egyes jeleneteiben megrázó és hatalmas. Sok keserű naturalizmussal 
zuhantja napvilágra a nagyvárosi életnek bűzös csatornáját. Az anya, 
aki akaratlanúl is majdnem saját ismeretlen lányának kerítője lesz,— 
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hátborzongató jelenség. Erősen naturalista vonás az is, hogy a darab 
nincsen teljesen lezárva, a vége kissé nyitva hagyott. De Eákosi nem 
tudja magát a naturalizmusban kényelmesen érezni. Igazi drámaírói 
ereje szándékosan általánosabb jelentőségűvé stilizálja a történetet s 
nem hagyja meg a maga elszigetelt egyszeriségében. Magdolnának, 
az egyszerű falusi lányból városi szennyé romlott nőnek története 
korképpé szélesedik és a darab egyes célzásai, mintha a drámai monu-
mentálitás kedvéért akarnák átharapni az elvi naturalizmusnak nagyon 
is szűkre markolt zabláját. A IV. felvonás 9. jelenetében Magda maga 
is érzi, hogy sorsa nem az ő sorsa csupán s mintegy a maga alak-
jába sűrítve látja magát a végzetet. «En vagyok a bűn ! En vagyok 
a balsors ! A boldogság úgy rothadt le rólam, mint a halott ember-
ről a ruha. » 

Eákosi romantikus drámacsoportja után, operettejei és modern 
tárgyú darabjainak megismerése után mintegy elszigetelt jelenségnek 
hat utolsó alkotása, a Tágma királyné. Ez a görögös felépítésű és 
antik végzetelgondolású darab már feltűnésekor meghökkentette mind 
a közönséget, mind a kritikát. Akik őbenne eddig a romantikust, a 
Shakespeare-tanítványt, vagy az operette- és vígjátékírót látták, azok 
az értetlenség kényelmetlen érzésével szemlélték, hogy hogyan csap 
át ez a különös drámaírói egyéniség görög ösvényekre. 

Vájjon csakugyan olyan hirtelenül meglepő-e Eákosiban ez a 
görög irányba fordulás? Vájjon csakugyan olyan exotikusan különc 
alkotás-e a Tágma királyné ? Ezt akarom felfejteni és megmutatni 
Eákosi drámaköltészetében azokat a szálakat, amelyekből mint valami 
finom gyökérfonalakból szívódik a nedv ehhez a monumentális darab-
hoz, amelyet minden eddigi felfogás ellenére is bátran Eákosi chef 
d'oeuvre-jének lehet tartani. 

A Tágma királyné tárgya messze a népvándorlás előtti korba 
nyúlik vissza. A bessenyők hűbéresei a kazároknak. A kazár király, 
Kuvráth, húsz évvel ezelőtt megölte királyukat, Tágma férjét. Most 
feleségül kéri özvegyét. Ha ez kérését — mint már többször — most 
is visszautasítja, azzal fenyegetődzik, hogy teljesen letöri a bessenyők 
népét. Tágma habozik, hogy mit feleljen, mikor papja egy régi jós-
latot fedez fel előtte, mely hangzik vala eképen : 

Halálfejet szül a királyi m é h , 
Futó idő h a majd megérlelé : 
Halálfej bosszút áll a holt fejért , 
S a szolgaságtok aznap véget ért. 
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Erre eszébe vil] an Tágmának, az ő titokban, messze az emberek-
től neveltetett fia, Ellák, akinek épen borzalmas halálfeje miatt kel-
tette halott hírét és adott át egy öreg hívének, hogy saját fiával, Szi-
rákkal együtt nevelje fel. A halálfejes királyfi, aki rút arcát mint a 
khorasszáni fátyolos próféta kendővel eltakarva hordja, és Szirák 
egytestvérűl szeretik egymást. De közbejön egy szépséges leány Arszil, 
akit a halálfejes királyfi a halálig megszeret. De rútsága miatt nem 
mervén hozzá közeledni, úgy beszélik meg, hogy Szirák a deli és 
szép ifjú hódítja meg a leányt, de a nászéjszakán majd a halálfejes 
királyfi telepszik a leány mellé. Minden összevágna, de Szirák is 
beleszeret Arszilba s épen az elhatározó órában megöli Ellákot, 
levágja fejét, hogy a lány az övé legyen. A fejetlen holttestet meg-
lelik és Tágma udvarába hozzák. Kiterítik a palota előtt, sirató asszo-
nyok veszik körűi és nagyban nyomozzák, hogy ki lehet a tettes. 
Közben a bessenyő fiatalság végső harcra fegyverkezik a kazárok ellen. 
Tágma egyes jelekből már sejteni kezdi az áldozat kilétét, mikor a 
megjelenő Szirák maga is megvallja neki, hogy a halott — Ellák. 
Tágmának tehát meghalt fia mellett még népét is siratnia kell, mert 
íme az, akit a jóslat szabadítójuknak jelölt, a halálfejes Ellák, nem 
él. Szirák azonban titokban rábír ja a királynét, hogy hadd öltse ő 
fel a halott álcáját, hagy szerepeljen a nép és hadsereg előtt ő mint 
Tágma fia, hadd vezesse ő csatára e jóslat fanatizáló erejével a besse-
nyőket. Tágma beleegyezik e kegyes csalásba és hadserege az álorcás 
álkirályfi vezetése alatt harcba indúl. A királynét e rendkívüli for-
dulat szörnyű érzelmi összevisszaságba dönti és így jajdúl fel : 

0 , végzet, mily beretva élire 
Állítasz puszta lábbal engemet, 
Szegény királynét. S ra j t ' kell állanom 
És róla, haj , el nem mozdulhatok. 
Ott a királyfi álarcában egy 
Legény csatáz, kiről n e m mondhatom, 
Hogy nem fiam. I t t fekszik egy halott , 
S nem mondhatom el róla, hogy fiam. 
Tűrnöm kell, hogy ez idegen leány, 
Hullassa rá a könnyjét . ránk pedig, 
Hogy szórja átkait. O, ja j nekem, 
Királynénak, jaj, m i n t anyának és 
Ja j , min t asszonynak. Mert kinek-kinek 
Az há rmas koronája lenne, hogy 
Királyné, asszony és hozzá anya, 
Nekem gyötrelmek bő forrása csak, 
Mint asszony férjtelen s gyermektelen 
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Töltöttem életem el. Mint anya, 
Hol tan látom viszont árván hagyot t 
Fiam, és min t királyné idegen 
Asszony fiát kell gyermekem gyanánt 
Hazudnom, hogy megmentse népemet . 
Nem volt királyné még ily nyomorul t , 
Nem asszony még ilyen boldogtalan, 
S ki látott még ily meggyötört anyát!» ( I I I . felv.) 

Közben a harc lefolyt, Szirák csodákat müveit, Kuvráthot meg-
ölte, népét megverte és a bessenyőket felszabadította a szolgaság alól. 
Most visszatérve, szerelme és bűne titkát Tágma, Arszil és népe előtt 
maga beszéli el. Elbeszélése végén lerántja az álcát, hogy megmu-
tassa igazi arcát és Arszilt magához ölelje, mikor egyszerre csak az 
egész nép döbbenve hőköl vissza tőle : hiszen termetén a halálfej ül, 
a megölt Elláknak undorító arca. Arszil megöli magát, Szirák pedig 
élettelenül roskad össze. 

E darab kigondolásának és meséjének minden szertelensége mel-
lett is — jeles alkotás. Egykorú kritikusai abban vélték a darab 
főeszméjét fellelni, hogy ime — egy szerencsétlen szerelem rom-
jain mint virúl új életre egy nép, hogy az egyéni csapások fölött 
hogy derül szebb jövő egy nemzetre. Kétségtelenül ez a gondolat is 
benne van, s a prológ és a pap zárószavai ki is fejezik e tételt. De 
ez csak egy könnyebb, hogy úgy mondjam, a szerzőtől is csak mint 
valami ad usum delphini fogalmazása, csak külső megnyilatkozási 
formája egy mélyebben szántó gondolatnak. Ez az eszme az embere-
ket, népeket kormányzó Örök Végzet erejének hirdetése, amaz eleven 
és megrendítő érzés, hogy minden tompa és végső következésében 
mozdulatlan egyéni akarat felett ott suhog az emberfölötti Sors, a 
szükségszerű, a könyörtelen. A jóslatnak teljesedni kell, bár meghalt, 
aki keresztülvigye. Idegen emberi kéz rángat a végzet gyeplőibe, nem 
az igazi halálfej áll bosszút a rég megölt király fejéért, de a Végzet 
nem engedi önmagát meghazudtolni — épen úgy nem, mint a keresz-
tények Istene nem engedi hazugságban maradni igazszívű lányát, a 
rózsáskötényű Szt. Erzsébetet —• és hogy ez a Végzet az emberi 
apró-cseprő igazság-hazugság fogalmon felülemelkedően önnönmagához 
való hűségéről bizonyságot tegyen, inkább eszközét, Szirákot változtatja 
halálfejessé, semhogy a jóslat ne teljesedjék. A görög tragédiák mély-
séges végzetgondolata nyert így rendkívül eredeti fordulatot. A Vég-
zet útjait senkisem járha t ja könnyedén s ha részt kér munkájából, 
viselnie kell egyenruháját is. Vállalnunk kell a feladatot a maga vég-
telenbe nyúló, metafizikus következményeivel együtt. 
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De nemcsak a gondolat mutat görögös hatásra. Megírása is, fel-
építése is antik. Szigorúan egy helyre koncentrált mese, epizódoktól 
mentes, egyágú és időben is majdnem egységesre vont cselekmény. 
A darab kezdetekor már olyan csattanóra érett a tragédia, hogy maga 
a dráma már csak az aratás. Magára a színre inkább csak az esemé-
nyek visszhangja harsog be. A hírhozóknak, a múlt-felfedezőknek, 
szóval az epikus elemnek épenannyi szerep jut, akárcsak a görög 
vagy a francia klasszikus tragédiában. A hosszú ós kényelmes, me-
rően plasztikus dikciók is ezermérföldnyire állnak a shakespeare-i 
előadásmódtól. Készletek helyett egység, apró romantikus vagy realista 
szögletek és tördeltségek helyett nagyvonalúság szóban és tettben. 
Sőt mintha a jajongó asszonyok és bölcselkedő öregek szavaiban a 
görög tragédiák kórusainak a végzet csapásaitól kicsiholt feljajdulásai 
kapnának modernebb formát. 

Nem csoda, hogyha közönségünk az első előadásokon szokatlan 
hidegséggel hallgatta ezt az új hangot. A francia kaptára vont sza-
lonrealizmuson serdült publikumunk és még a Paulay-iskolából kike-
rült egyébként jeles színészgárdánk számára merőben idegen volt ez 
a magasztos nagyvonalúság. És az — a mi Nemzeti Színházunkban, 
különösen neves szerzővel szemben — szinte tüntető hidegség, az első 
felvonás után az író nem jelenhetett meg a lámpák előtt. A későbbi 
felvonások nagyszerű dikciói már inkább elragadták a közönséget, 
általában azonban az volt a közvélemény, hogy érdekes, de szertelen 
és kellemetlen darab. Főképen pedig, hogy Kákosi eddigi drámaírói 
multjával^szöges ellentétben áll. 

Pedig itt a nagy tévedés ! Rákosi sorselgondolásában már kez-
dettől fogva igen sok a végzetszerű. S ebben a tekintetben bizony a 
nagy Shakespeare-tanítvány egyáltalában nem shakespeare-i. A nagy 
angol mesternek szabad elhatározástól duzzadó, a sors-árnak egész 
vállal nekifeszülő, egyéniségük jogait követelő alakjaival szemben Rákosi 
drámaköltészetében a személyek a végzettől rájuk mért kényszerűsé-
gek miatt szinte elnyomatni látszanak. Érdekes figyelemmel kísérni, 
hogy a shakespeare-i külső forma alatt hogy lappang Rákosiban a 
görögös végzetfelfogás és a göröggel nagyon rokon modern determi-
nizmus. Erre nézve több jellemző részletet lehetne idézni drámáiból. 

Már az ízig-vérig romantikus Krakói barátok Hedvigje az V. felv.-
ban, s a hasonló irányú Színre színt Mátyása a III. felv. 1. színében 
a végzet hatalmáról elmélkednek. Ugyanarról az István vezér harci 
jelenetei alatt a jajongó királynék is. De megrezzen Rákosiban a 
végzetszerűségtől felkeltett erkölcsi felelősségtelenség gondolata is. 



3 0 TANULMÁNYOK. 

A naturalista Mar/dolnábiín a züllötté sülyedt Magda így okoskodik : 
«Igazság szerint sajnálnom kéne a kicsikét, mert nagyon jó irántam, 
aztán ad is egyszer-egyszer egypár k r a j c á r t . . . De hát nem én 
igazgatom a világot ! Egyszer én estem el, hogy valaki megmeneked-
jék az akasztófától; most más esik el, hogy én megmenekedjem az 
éhségtől meg a gyötrő szomjúságtól. Aki sorsunkat intézi, majd tesz 
róla, ha nem tetszik neki.» (V. felv.) 

A végzetszerűségnek ez a gondolata legjelentékenyebb az Endre 
és Johanna ban, ahol szinte a darab centrális eszméjévé emelkedik. 
Endrét és Johannát neveltetésük és jellemük különbözőségei két ellen-
tétes mozgású csillaggá alkották, a történet szeszélye pedig egymásba 
szerettette őket. Természetes, hogy csak balsorsává lehetnek egymás-
nak. Ez a gondolat nagy erővel csattan ki a darab egyik fordulójakor 
és válik a két hősben tudatossá : 

Johanna (Endre kezét megragadva) : Miért maradtá l itt boldogtalan ? 
Endre : Miért marasztottál boldogtalan ? 
Johanna : Közös nevünk van, m i n t férj- s nőhöz illik : 

Boldogtalan ! Ha szivünk nem is, 
Kezünk ós sorsunk egybekötve van. 
Mérhetlen távol egymástól születve, — 
Igaz, egy mag haj tása mindenik — 
Egymásnak voltunk szánva, de mié r t : 
Hogy boldogítsuk-e, pusztí tsuk-e 
Egymás t — kórdés-e m é g ? . . . » (IV. felv.) 

Ennek a drámában rejtező centrális gondolatnak előfutárja és 
mintegy eszmei expozíciója a darab legelső színében Tarantói Lajos 
és Durazzói Károly párbeszéde, mely ama kornak asztrologikus modo-
rával fejezi ki ugyanezt a végzetgondolatot. 

Lajos : Az égi testek forgásán forog 
A sorsunk. Csillaghullás, üstökös, 
A hold fogyása s megtelése mind 
Esendőségünk és emelkedésünk, 
Kedvünk, szerencsénk, balfordulatok 
Oka, tanúja, hírnöke. Bolond, 
Ki azt hiszi, hogy kezével új 
Csoportba r akha t csillagképeket. — 
E n ezt akarnám, más ellenkezőt 
Akar ; a két erő találkozik 
És mérkőzésből lesz az, ami 
Ott fenn megírva van.» (I. 1.) 

Az életre leskelődő halálról, a szakadatlan kapcsokban egymásba 
ölelkező oksági láncról filozofál e darabban Bertram és az Y. felv. 
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1. színében, amikor a vadászaton orvul akarják megölni Endrét. Igen 
érdekes, hogy Bertramnak majdnem ugyanezt az okoskodását találjuk 
Bákosi Tragikumának 23. lapján is.1 

Egyébként A tragikumról í r t fejtegetéseinek is egy-két célzása 
vág Bákosi életfilozófiájának erre az úgy látszik nagyon mélyen fész-
kelő gondolata felé. «Tragikus helyzetnek nevezem azt, melyben a 
hős oly feladat elé állíttatik, melyet se megtennie, se meg nem ten-
nie saját erkölcsi és anyagi veszte nélkül nem lehet. (58. 1.) A tra-
gikus helyzet - szerinte — «erkölcsi kényszerűség. Oly helyzet a tra-
gikai hősre nézve, amely nem enged neki szabad elhatározást oly 
értelemben, mintha az előtte felmerült feladat alól el is vonhatná 
magát bűntelenül.» (71. 1.) «Greguss Ágost ama fejtegetése, mely 
szerint a tragikai hős sorsa végzetes fordulóján tévedése vagy vétsége 
belátására jut, ami azt jelenti, hogy szabadságát visszanyerve e tapasz-
talással vagy belátással gazdagabban másként intézné sorsát : egészen 
henye kérdésnek látszik.» (145. 1.) «Greguss Á. kicsinyes föltevése 
megfosztja a tragikumot erkölcsi hatása egyik főtényezőjétől : a kény-
szerűségtől.» (14-6. 1.) Ugyanebben a gondolatkörben mozog és talán 
még élesebben fejezi ki Bákosi felfogását Hugó Károly Bankár és báró-
járól írt pár sorában. «Három tiszta és nemes lélek halálos vergődése ez 
egy kibonyolíthatatlan, végzetes helyzetben. Kitűnő példa annak fejtege-
tésére, hogy nemcsak az egyén tragikuma jogosult, mert van az élet-
ben egy másik tragikum : a helyzet tragikuma, amely épen olyan 
félelmes, époly megindító és lélektisztító erejű, mint a nagy lélek 
tragikuma.» (Szigligeti és társai. Képes Beöthy II . k.) 

Ha e felsorolt helyek mellett még megemlítjük Bákosi regényét, 
A legnagyobb bolondot, ahol a kártyakeverő sorsnak véletlenszerű 
fordulataiban valóságos farsangi játék táncol előttünk,2 — akkor már 
nem fogjuk Tágma királynénak sorselgondolását olyan átmenet nélküli 
hirtelennek, olyan zökkenően egyszerre idetermettnek tekinteni Bákosi 

1 Érdekes, hogy Eákosi egyik alkalmi darabjában is erősen ér int i a 
Végzet-gondolatot. Budavár megvétele e. népszínművében, melyet Buda 
megvételének kétszáz éves fordulójára írt (ugyanakkor, midőn Csiky is 
megírta Petneházyját), — majdnem testvérházasság történik a fiatal korá-
ban elrablott keresztény fiú, most janicsár tiszt Fer iz és a magyar Hed-
vig között. [Az ismertetőjel egy keresztformájú jegy a jobb váll alatt. Kégi 
motívum.] 

- E regény minden mesterkéltsége és egészben való elhibázottsága mel-
lett is egy-pár érdekes korvonást t a r to t t fenn az abszolutisztikus kor társa-
dalmi és irodalmi életéből. Ferenc József is szerepel benne. 
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írói pályafutásában. Ami többi darabjaiban már potencialiter benne 
rejlett, ami Endre és Johannában már világosabban követeli életjo-
gait, az a Tágma királynéban válik eleven és hatalmas aktualitássá. 
Ha Eákosi drámaírói fejlődését látó szemmel és a művészi célzásokra 
reagáló idegekkel olvassuk, lehetetlen meg nem állapítanunk, hogy 
eddig a pontig el kellett jutnia. Az ő pályafutásának két határcölöpét 
könnyű névvel is megnevezni : -— Shakespearetől Sophoklesig. 

Ha Eákosi drámai irányait nézzük, lehetetlen értékeinek tarka 
sokféleségét ki nem emelnünk. Az új romantikus stílusnak elhatározó 
lökést ad, a magyar operettet megteremti, példát mutat a modern 
tárgyú franciás bohózatra és finomabb vígjátékra, kísérletezik a natu-
ralizmussal és végül eljut a drámai nagy stílus, a modern szabású 
klasszicizmus kapujáig. 

Ötleteinek eredetiségével, próbálkozásainak merészségével, drámai 
problémáinak mélységével, meseszövésének önkénytelen könnyedségé-
vel és nyelvének pompázó lendületével, igaz értékeket hozott a magyar 
drámának. Hibái és hiányai főként elsietettségből, témáinak néha 
ki nem forrottságából fakadnak. A mindent politikába nyelő magyar 
sors nem engedte ezt a nagy művészi képességet teljesen esztétikai 
értékeknek élnie. így hat azután az új romantikuson kívül valamennyi 
iránya torzónak. Legkivált pedig a legutolsó. Ha a Tágma királyné-
ban kezdett stílust tovább fejleszti, talán példát mutat annak az irány-
nak, amelyet az egész európai művészet várva-vár, amelyért a kül-
földi irodalmak is vajúdva vonaglanak, annak az iránynak, amelynek 
a formarobbantó művészi próbálkozásokból és zavaros nekilendülések-
től meg kell születnie : az ú j klasszicizmusnak. A Shakespeare-kul-
tuszból és hatása alól a görög és a francia klasszicizmus felé növő 
Eákosi még egyszer talán szimbolikus jelentőségű lesz nemcsak a 
magyar költészet jövő fejlődésére, hanem az egész európai irodaloméra. 

Ha Eákosi helyét és értékét a magyar irodalomban meg akarjuk 
jelölni, aránylag igen könnyű helyzetben vagyunk. Tragikai mélység, 
gondolati elmélyedés s az eszméknek szinte metafizikai meghosszab-
bítása tekintetében, újabb költészetünk legerőteljesebb írói közé tar-
tozik. Világnézeti megalapozottság nélkül pedig igazi dráma nincsen. 
Létrejöhet idylli vígjáték, jóviseletű szalóndráma, frivol bohózat, 
naturalista próbálkozás vagy melodráma, de monumentális dráma 
nem képzelhető. Eákosi Jenő színműírói működésének egy-két moz-
zanata drámairodalmunk ez irányban való csekély számú kilendülé-
seinek igen kiváló jelensége. 


