
Montesquieure emlékezve nem csodálkozunk azon, hogy ha államelméleti gondolatait 
tú lha ladot taknak talál ták is a francia forradalom vezérférfiai, ha a Contrat social több hívet 
is számlált közöt tük, mint az Esprit des lois, mégis a forradalmárok következetesen mesterük-
nek val lot ták a felvilágosodás első nagy francia íróját , és lelkesedni t ud tak újra és újra fel-
fedezet t r e j t e t t ebb gondolatain. 

Az irodalomtörténet pedig méltán sorolja őt a nagy mesterek, a nyi to t t szemű, mélyen 
gondolkodó írók, a stílus nagy francia mesterei közé. 

OSVÁTH BÉLA 

SZÍNÉSZETÜNK ÉS DRÁMAIRODALMUNK HELYZETE 
A SZABADSÁGHARC IDEJÉN 

(Vázlat) 

»Harc közbe'n hallgatnak a múzsák« — jelszóval a polgári színháztörténet min t valami 
kényszerű, á tmenet i időszakot tekinti az 1848—49-es éveket művészetünk és drámatör téne-
tünk fejlődésében, s bánatosan jegyzi meg erről az időről, hogy »a színészek is a színházi rovat 
helyett egyre sűrűbben kezdenek a háborús hírekben szerepelni«.1 Színészeink, Egressy Gábor-
ral az élen megértet ték a haza hívó szavát és ők is megragadták a függetlenség és szabadság 
forradalmi zászlaját , sőt a szabadságharc első hősi halot t ja is színész, Szathmáry Dani,2 aki 
Szegeden s a forradalom előtt Pesten já tszot t nagy sikerrel. 

1848 március 15. jelentős állomás színészetünk fejlődésében is, mer t akkor győzedel-
meskedik az az eszme, amelynek jegyében színészetünk és drámairodalmunk reformkori hősi 
küzdelmei lezaj lot tak — ekkor űzték ki véglegesen a magyar színpadokról a »kopottruhájú« 
»a magyar férfias lélekkel oly elhatározólag ellenkező«3 német színdarabokat , hogy elfoglal-
ják helyüket a szabadság eszméjét hirdető magyar , a polgári társadalom perspektíváit megmu-
ta tó francia drámák és a német feudális abszolutizmussal szemben az ú j a t , a polgári huma-
nizmust hirdető nagy német író-óriások : Goethe, Schiller, Lessing. 

Kétségtelen, hogy a szabadságharc bizonyos mértékig elvonta az erőket a színpadról, 
a nemzet érdeklődését másfele terelte, de éppen abban van színészetünk és drámairodalmunk 
jelentősége ebben az időben, hogy elősegítette ezt az érdeklődést, lelkesített és az ellenség 
gyűlöletére t an í to t t , a haza és a kivívott szabadság megvédésére mozgósítot t . Művészet és 
politika, irodalom és szabadságharc egysége színészetünkre és drámairodalmunkra is jellemző. 
A színházi előadások a forradalom ala t t a legparázsabb nemzeti szabadságtüntetések szín-
helyévé vál tak . A halhata t lan március 15-i nap is a színházban, a Nemzeti Színházban ért 
véget, ahol »a színészek együt t szerepeltek az ú jabb tör ténelmünk legdicsőbb szakát kivívot t 
közönséggel«.4 

A színházi plakátok Soulié Frédéric francia szerző »Két anya gyermeke« című vígjáté-
kát hirdették erre a napra , de a forradalmi if júság küldöttei kérésére a B á n k bán t tűzték 
műsorra és a színházat ünnepélyesen kivilágították. A nagy nap hősi eseményeit Jókai Mór 

1 Rédey Tivadar : A Nemzeti Színház tör ténete . 227. I. 
2 Szigligeti : Szatmáryné. Vasárnapi Újság, 1874. 43. sz. 
3 Kölcsey összes művei : (Franklin kiadás 1015. 1.) 
4 Vahot Imre beszámolója a március 15-i eseményekről. Pesti Divat lap, 1848. évf. 
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örökítet te meg az Életképekben. »Ez nap délutánján, a nép kívánta a színházi aligazgató 
Bajza Józseftói, hogy a színházban a nap ünnepélyére teljes kivilágítás mellett »Bánk bán« 
adassék elő. Bajza mondá, hogy szívesen teszi ; a színház oltár volt ma, a közönség szive 
volt most jelen ünnepi arcokkal, ünnepi ruháiban, a nemzeti cocarda volt minden férfi, minden 
nő keblére fölfűzve. Középen a nemzeti zászló. Ezalatt a nép a megszabadított Stancsics 
kocsiját önkezeivel vonva át Budáról a színháztérig, bevonult a színházba, mely mindenki 
számára ingyen megnyit tatot t . A páholy-birtokosok is megnyiták páholyaikat a nép számára, 
ki még a közforradalom percében is oly tiszteletben tar tá a gyöngédebb érzelmeket, hogy egy 
páholyt sem foglalt el, melyben hölgyek ültek. A zenekar fölváltva a Rákóczi-indulót, 
Marseillaiset és Hunyadi László szebb helyeit hangoztatá. Később Egressi Gábor szavalá el 
Petőfinek fenn kitett költeményét, a nép ezreinek harsogó esküvése mellett. Ugyanazt rögtön 
Szerdahelyi által zenére téve, a színházi polgártársak kara éneklé el, a közönség ismételteté 
a szavalmányt és dalt.«5 A Bánk bán második felvonását játszották javában, amikor a nép 
a megszabadított Táncsiccsal a színháztér elé érkezett. A színházba benyomuló tömeg zaja 
félbeszakította az előadást. »A nemzeti kokárdákat viselő nemzeti színészek és színésznők 
— számol be az esetről a Pesti Divatlapban Vahot Imre6 — majd mind megjelentek a szín-
padon, a szerepek megváltoztak, a nézőhelyből egy időre színpad, s ebből nézőhely lett. 
A félkörbe állt színészek egy ideig némán s meglepetve néztek a nézőhelyet minden zugában 
betömöt t roppant közönségre, mely maga a legcselekvénydusabb, legdicsőbb kifejlődésű és 
irányú nemzeti drámánk egy igen érdekes felvonását adá itt elő. Nemzeti színházunk krónt-
ká jában sem tünt fel ennél nevezetesebb nap, midőn t. i. a hajdankor egyik legszebb szabad-
ságképét fel tüntetet t színészek együtt szerepeltek az ujabb történelmünk legdicsőbb szakát 
kivívot t közönséggel. Ki volt hát e nagyszerű dráma valódi nézőközönsége? — a szabad 
szellemű Katona által felidézett ősök jó szellemei, a szabadság és művészet egyesült istenei, 
kik bizonyára helyeslő tetszéssel fogadták becsületesen és jól vitt működésüket.« 

A színpadon a közönség ünneplése közepette megjelentek a forradalom hősei, Petőfi, 
Vasvári, Irinyi, Jókai . Laborfalvi Róza a színészek és a maga megbecsülését is kifejezve 
kokárdá t tűz Jókai mellére. A rivalda fényében kötött barátság rövidesen házasságra veze-
t e t t , s Laborfalvi Róza mint Jókainé folytat ja tovább nagyszerű művészi pályáját . 

A Nemzeti Színház ezzel az estével széttéphetetlenül összeforrott a forradalommal, 
hűséges visszhangjává vált a nemzet szabadságküzdelmének, a forradalmi hangulat, a 
függetlenségi vágy, a hazaszeretet nagyszerű élesztőjévé. 

Március 15. után sok színész nemzetőrnek áll. Elsőnek a francia jakobinus mozgal-
makkal rokonszenvező Egressy Gábor jelentkezik, »piros-haj tókás, pitykés, gombos kék 
dolmányban jár , vöröstollas pörge kalappal és kardosan, baflkarját nemzeti színű szalag 
övezi s mellére hasonló színű gyönggyel hímzett, korona nélküli magyar címert tüz.«7 

A polgári színháztörténet gúnyosan meg is jegyzi, hogy »Egressy színháznak tekinti 
az utcát.«8 

Az igazgatóság kétségtelenül nehézségekkel küzdött a műsor összeállításakor. Több 
színész nemzetőri és honvéd szolgálatot teljesít, Egressy honvédtiszt, majd Csongrád megye 
kormánybiztosa lesz. Több darabot nem tudnak nélküle adni, szűkül a repertoár. Nem áll 
rendelkezésre olyan mondanivalójú dráma, mely a nagy napok hangulatának, lelkesedé-
sének megfelelne. Bajza igyekszik a demokratikus és függetlenségi gondolatokat tartalmazó 
darabokat felújítani. Március 17-én Erkel Hunyadi Lászlóját ad ják , kevés közönség előtt , 
19-én a Csikóst ú j í t j ák fel, április 1-én újra a Bánk bánt adják . A közönség érdeklődése csak 

5 Jókai : Forradalom vér nélkül. Hát rahagyot t művek, VI. kötet. Forradalom a la t t 
írt művek 15 1. Révai kiadás, Bp. 1912. 

c Vahot idézett cikke. 
7 Egressy Ákos : Emlékeim az 1848—49-dik évi szabadságharc idejéből. 3. 1. 
8 Pukánszkyné Kádár Jo lán : A Nemzeti Színház 100 éves története 81 1. 
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április közepén fordul újra a színház felé, hiszen az addig játszott darabok : »Párisi rongy-
szedő« az »Alvajáró« »szállékony társalgási nyelve«, semmitmondó története nem k ö t h e t t e j e 
a márciusi napok közönségét. A forradalom után az első forró este április 5-én van a színház-
ban, amikor a bécsi egyetemi ifjúság küldötteinek üdvözletére rendeznek ünnepi estet.9 

A műsort a színház forradalmi darabjaiból állították össze : Hunyadi László első felvonását 
já tszot ták, majd Erkel vezényletével Bátori Mária nyi tányát , a Csikósból két jelenetet adtak 
elő, az első felvonásnak azt a jelenetét, ahol Bálint gazda olyan bátran és öntudatosan szembe-
száll az élősdi grófi családdal. A színház szólótáncosai pedig stíriai táncot táncoltak a vendé-
gek tiszteletére. 

Figyelemre méltó a színház igazgatóságának az erőfeszítése a demokratikus eszméket 
sugárzó műsorrend megteremtésére. Bajza nagy rajongója Moliérenek, s a Tarfuffe felújítása 
mellett április 17-én műsorra tűzi a Fösvényt is. Ez az első bemutató március 15. után s a 
közönség érdeklődését tekintve is, ez az előadás fordulópontot jelent. Et től az időtől kezdve 
fokozódik az előadások látogatottsága, de a műsoron is egyre több jó darabot találunk. Igen 
sok a magyar felújítás, a már említett darabok mellett Szigligeti három színművét : a Szö-
köt t katonát , Két pisztolyt, Mátyás fiát és Vahot Imre Országgyűlési szállását ú j í t j ák fel, 
az operák közül a Macbeth és az Ernani felújítása az esemény. Színháztörténeti szempontból 
érdekes dokumentum Verdi operájának, az Ernani előadását hirdető 1848. április 8-i plakát 
»figyelmeztetése.«10 A színház igazgatója, Bajza és t i tkára, Szigligeti a színi hatás hívei, a szín-
szerűség biztosítása érdekében elhatározzák, hogy a színváltozások közötti díszletezést, 
kellékezést nem a közönség előtt fogják végezni, hanem leengedik a függönyt. Erről a követ-
kező figyelmeztetés értesíti a közönséget : »Azon zavarok elkerülése végett, melyek a szín-
helyek változtatásakor függönyök és színfalak felakadása által, gyakran a legnagyobb vigyá-
zat mellett is okozhattak : másrészről, hogy a házaknak, erdőknek, s egyéb diszitményeknek 
a közönség lát tára történt çltiintetése s a bútoroknak és kellékeknek ki és behordása által 
a színi csalódás csorbát egyáltalán ne szenvedjen, s hogy a színpadon mindenkor a darab 
értelmében célszerűen lehessen rendezni : ezentúl az egyik redőzetet ábrázoló első függöny 
minden színhelyváltozáskor le fog bocsáttatni, a másik első függöny, melyre t á j és alakok 
vannak festve, a felvonások végén használtatván. Egyébiránt drámai előadásokban a fel-
vonásokat a színhely változásaitól a tisztelt közönség a felvonások közti zene által is igen 
könnyen megkülönböztetheti.« 

A magyar színpadokon eddig tefiát színváltozások között nem volt függöny, a jelenet 
végén a színészek mind eltávoztak, s a nézők szeme lá t tára jöttek a díszítők a vál tozást el 
rendezni. Ez kétségtelenül gátolta a »szini csalódást«, a néző szeme előtt elrendezett színpad 
nem kelthette a valóság érzetét, a színfalak tákolása, a kellékek ki- és behordása mind-mind 
rontot ták az illúziót. S Bajza és Szigligeti jól tudták , hogy »szini csalódás«, színpadi ha tás 
nélkül drámai hatás sem képzelhető el. Ezt segítették elő, amikor az előfüggöny leereszté-
séről intézkedtek. 

Április közepétől nőtt a közönség érdeklődése a színház iránt, s az igazgatóságnak 
a következő évre szóló bérletfelhívására számosan jegyeztek bérletet és ez nemcsak a színház 
iránti érdeklődésnek, hanem a forradalom győzelmébe vetet t hitnek a bizonyítéka is volt. 

A közvélemény közben egyre mohóbban vár ta azt az ú j magyar drámát , amely nemcsak 
emlékezni, de a jövő ú t já t járni is taní tana. 

9 Lásd erről Bajza levelét Szigligetihez. Waldapfel Eszter : A forradalom és szabad-
ságharc levelestára. 189. I. 87. sz. levél. 

10 A Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Osztályának plakátgyűjteményéből. Ha 
a szövegben későbbiekben plakátidézetet vagy plakátra való hivatkozást találunk, az 
adatok mind a Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Osztályának plakátgyűjteményéből 
valók. 
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A Pesti Divatlap sürgeti a Nemzeti Színház vezetőit, gondoskodjanak arról, hogy 
»a költészet termékeny földjéből miként idéztessen elő az ú jabb viszonyokra alkalmazott jó 
színművek a lehető legnagyobb számmal.«11 

Két eszközt a jánl az új magyar dráma megírásának serkentésére : pályáztatás és a 
rendszeres díjazás javítása. »Díjakat kell kitenni szabad szellemű legujabbkori és régibb 
történeti komoly drámára — folyta t ja a cikk, mely a jellemek hibáit, gyöngéit élesen, s 
mulat tatólag ostorozza és látványos, énekes színműre is, melynek iránya nemes és lélekemelő.« 
Milyen tudatosan és szabatosan fogalmazza meg a cikkíró az új drámával szemben felállított 
eszmei követelményt : »hősi s polgári erényekre lelkesítsen.« Ú j emberideál született a már-
ciusi napokban ; s ezt a szabadságért harcoló, a nemzet függetlenségéért hevülő, a feudális 
bilincseket szétszakító, a nemesi előítéleteket leromboló szabad embert akar ták látni a szín-
padon is. 

A lapok hírt adnak ugyan arról, hogy Szigligeti Ede forradalmi témájú darabon dolgo-
zik, jelzik, hogy Dobsa Lajos drámát ír,12 de ezek még csak hírek, s nem kész darabok, pedig 
a közvélemény már nagyon vár ja a forradalmi magyar színműveket. 

A Pesti Hirlap cikkírója a drámai művek rossz díjazására való célozgatással reform-
kori színészetünknek szinte hírhedtté vált kérdésére hívta fel a figyelmet. Hiába vívtak 
íróink éles harcot a díjazás rendezéséért, csak a szabadságharc alat t , 1848. június 1. után 
emelték fel a szerzői díjat . Június 1-én Ráday Gedeon a Nemzeti Színház országos igazgatója 
felhívást intéz a drámaírókhoz : »Az eredeti drámaírók ügyében«. A nemzeti színészet és ere-
deti drámairodalom csak úgy virágozhatnak fel, ha egybenőtt gyökerekből szívják a nedvet. 
A szellemet eddig nyűgözött bilincsek letöredeztek, a drámaíró tárgyát szabadon választ-
ván s lelke nyugalmát bátran és tartózkodás nélkül követhetvén, ezentúl hihetőleg életre-
valóbb és maradandóbb becsű műveket fog teremteni.« 

Szabályozza a díjazást is : »a szerző az őt illető egész jövedelmet, mely eddig negye-
denként négy előadásból f izettetett ki, ezentúl a két előző előadás két féljövedelméből kapja 
meg. — Ezen két első előadás után a szerző minden előadásból rendesen 10 száztolit huz.«13 

Ráday Gedeon szerzői díjrendezése jelentős anyagi segítséget nyúj to t t a drámaírók-
nak, hiszen a két első előadás bevétele általában több volt a továbbiakénál, s a későbbi elő-
adások után fizetett »10 száztóli« biztosította a szerzőnek a sikerekből való jogos anyagi része-
sedését. A sajtó a forradalmi időkhöz méltó éberséggel figyeli a Nemzeti Színház működését, 
felhagy a kicsinyes áskálódással —- több megértést tanúsít Bajza működésével sáemben is, 
mint előző igazgatóságának idején. 

Júniusban igazgatócsere történik, Bajza József megválik a színháztól, hogy akt ívabban 
bekapcsolódhassák az ország politikai életébe s a Kossuth Hírlapja szerkesztője lett. Meg-
ható, kedves levélben búcsúzik el június 2-án a színház tagjaitól. A forradalmi gondolkozású 
patrióta a jövőbe vetet t biztos hitét adja üzenetül a szeretett intézmény művészeinek : 
»Virágozzék a felszabadult haza s adja Isten, hogy a nemzeti színügynek is nemsokára fel-
támadjon a napja s milliók érezzék ennek fontosságát, mit még most alig éreznek százan, 
ezren.«14 Erdélyi János lesz az utóda a Nemzeti Színház igazgatói székében, aki a legnehezebb 
időkben is törhetetlen elvhűséggel, a haza iránti mélységes szeretettel á tha tva vezette a 
színházat. Erdélyi színigazgatói programja Bajza jakobinus gondolkozású igazgatásának 
a folytatása, egész igazgatói működésében hű maradt ahhoz a művészi eszméhez, amelyet 
a Kisfaludy-Társaságban, népköltészetünkről t a r to t t előadásában olyan tömörséggel fej-
te t t ki : »Tehát tanulni a népet, az életet, ez a mai költő hivatása, nemes kötelessége.«15 

11 Pesti Divatlap 1848. 22. sz. 609 I. 
12 Pesti Divat lap 1848. április 15. 
1 3 Pesti Divatlap 1848. június 1. szám 639 1. 
14 Kádár Jolán : Iratok a Nemzeti Színház történetéhez. 59. sz. 
15 Lásd erről Beöthy Zsolt ? A magyar irodalom története II. köt. 251 1. 
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Erdélyi János igazgatása alatt a műsor még további magyarosodást mutat . Már Bajza 
kiűzte a műsorból Birch-Pfeipfer és Kotzebue darabjait s már az ő idejében a magyar szín-
művek mellett csak francia drámát vagy egy-egy Shakespeare felújítást találunk műsoron. 
Az operát sem nagyon erőltette, bár három új operát ő muta to t t be : Lortzing : Cár és ács 
című vígoperáját, Verdi Machbeth operáját és Mercadante ókori tárgyú Horátiusok és Curia-
tiusok-ját. Különösen a Machbeth operaváltozatának volt nagy sikere ; két év alatt 15 elő-
adást ért meg, s Schodelné utolsó nagy szerepében, lady Machbeth alakjában tündökölt . 
A magyar operák közül különösen a Hunyadi Lászlót adják többször, április 28-án az »Unio 
végett Erdélyből érkezett küldöttség tiszteletére« ünnepi előadásban és más ünnepi alkalmak-
kor is (Klapka majd Kossuth és a kormány tiszteletére rendezett díszelőadásokon) ezt mu-
ta t ják be. Nem véletlen, hogy a Bánk bán is ebben az időben férkőzött be kitörölhetetlenül 
a közönség szívébe. A márciusi nép, amikor azt kérte Bajzától, hogy a forradalom örömére 
a Bánk bánt tűzzék műsorra, azt a felismerését nyilvánította ki, hogy Katona József szín-
művében azoknak a szabadságtörekvéseknek adott hangot, amelyet most egy nagyszerű nap 
lelkesedésével egyszeriben kivívott . A Bánk bán előadását mindannyiszor (5-ször adták a 
szabadságharc idején) lelkes, hazafias tüntetés, németellenes felkiáltások kísérték. 

A szabadságharc nemzeti-színházi hősi küzdelmei Erdélyi János és a főigazgató Ráday 
Gedeon s a színház mindenes t i tkára , Szigligeti Ede nevéhez fűződnek. Erdélyi nagy örök-
séget vesz át Bajzától ; a Nemzeti Színház első igazgatójának működését az elvi szigor, az 
eredeti nemzeti drámairodalom ápolása, a színszerűség biztosítása, az üres páthoszú szavaló 
iskola és a német »rongydrámák« elleni harc jellemezte. Erdélyi János hű maradt ehhez az 
örökséghez, nagy gondot fordít az ú j magyar drámák bemutatására s tiszteletre méltó erő-
feszítéseket tesz a műsorrend demokratikus, polgári forradalmi darabokkal való kibővítésére. 
Az ú j darabok kiválasztásánál és főleg betanításakor hatalmas nehézségekkel kellett meg-
küzdenie : meggyengült a színház művészi gárdája, különösen Egressy hiányát érezték 
nagyon. 

Erdélyi műsorpolitikája rugalmasabb, mint Bajzáé. Az opera iránt is engedékenyebb. 
<5 tűzi műsorra Flotov Márta című vígoperáját , s egy új , magyar operaszerzőt is avat : 
Császár György : A kunok című operáját játszák nagy sikerrel, amelynek magyaros szóla-
mait , hazafias jeleneteit nagy tetszéssel tapsolta a közönség. Erdélyi János érdeme a balett 
fejlesztése is. A színház tánckarát kibővítette, s a tehetséges szólótáncosokkal, Tóth Samu-
val, Kilényi balettmesterrel, Sári Fannival, Veszter Sándorral többet kezdett foglalkozni. 
Egyre több egész estét betöltő balettet találunk műsoron. November 29-én Sobri, vagy paraszt-
lakodalom Bakonyban •— címmel a húszas—harmincas évek népszerű betyáralakját hozzák 
a balettszínpadra és egy népi lakodalmas táncot. December 7-én Veszter Sándor »új néma-
játékát« a Lucifer és a bérlőt ad ják , saj tó és közönség lelkesedésétől kísérve. Különösen a zse-
niális Tóth Samu tetszett . A Nemzetőr szerint »Tóth Samu mint ördög ügyes ugrásai s torz 
mozdulatai által ki tüntet te magát, s oly ördögileg nézett ki, mintha az olmützi, most már 
ismét bécsi kamarilla tagjai közül szabadult volna elő.«16 

December 20-án új ra érdekes bemutatót tar to t t a színház, a »Csata Fehértemplom-
nál« című eredeti némajátékot adták — ahogy a színlap hirdette — »2 szakaszban, táncok-
kal, csoportozatokkal -— ütközettel.« A színpadon a zene r i tmusára valósággal megelevenedett 
a fehértemplomi csata, Jellasics katonáinak csúfos fu tásá t a színpadon újra lá that ta a lelke-
sedésének tetőfokára ju tot t közönség. Az ütközet történetébe szövődött bele Julcsa és Jancsi, 
két parasztgyerek kedves szerelmi története. 

Erdélyi műsortervében új ra helyet kap a német dráma, amit már nem Kotzebue 
képvisel, hanem Schiller és Hebbel. Október közepén felúj í t ják az Ármány és szerelem c. 
d rámát , november 25-én pedig bemuta t ják a Teli Vilmost. A Nemzetőr kritikusa a forradalmi 

16 Nemzetőr 1848. 23. szám. 
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közvélemény hangját tolmácsolja, amikor így ír : »Mindig örülünk, valahányszor ilyen, a 
szabadság tiszta szellemét lehelő, korszerű müvek hozatnak a színpadunkra.«1 ' 

A forradalmi repertoárt akar ja növelni Erdélyi, amikor október ЗО-án bemuta t j a 
Dumerson és Delaborde »Nép és arisztokrácia« című népies d rámájá t , Egressy Béni és Csep-
regi Lajos közös fordításában. A darab a francia romantika külsőséges eszközeinek leltárából 
is bőségesen merített : az elveszett gyermek, aki szegény embereknél nevelkedik, beleszeret 
egy napszámosba, megesküdnek, de az esküvő napján egy véletlen következtében megtudja 
előkelő származását. S itt kezdődik a bonyodalom : a márkiné visszaköveteli a leányát, aki t 
a palotába hoz, felöltözteti drága ruhákba, ékszereket rak rá , de a lány nem jól érzi magát 
a palotában, visszavágyik napszámos férjéhez. Közben a háttérben elviharzik az 1830-as 
forradalom, s az események is megmutat ják , hogy a Guilanne család emberségesebb, mint 
Verneuilmárkiék. A dráma jellemrajzok, szerkezet dolgában egy kissé elsietett, a csomópontok 
kibontása sem lélektanilag, sem dramaturgiailag nem elég megokol t—de mégis töretlenül 
sugározza a francia romantika legfőbb törekvését : az elnyomottak vjédelmét s a dolgozó nép 
erkölcsi fölénye a here-életet élő magas arisztokrácia fölött maradéktalanul érvényesül benne. 

A Nép és az arisztokrácia az egyik legnagyobb siker az újdonságok között, hétszer 
játsszák a szabadságharc bukásáig. 

A másik francia újdonsággal Seribe : Forradalom előtt, alatt és után című vígjátékával 
azonban már nem értet t egyet sem a kritika, sem a közönség. Seribe darabja az arisztokráciá-
val kompromisszumot kötött nagyburzsoázia felfogását tükrözi, s a forradalmi mozgalmakkal 
szemben meglehetősen destruktív álláspontot foglal el. A dráma csaknem 10 év alat t játszó-
dik le, a három felvonás három keresztmetszet a francia burzsoázia életéből, a forradalom 
előtti, alatti és a forradalom utáni életét muta t j a be. A harmadik felvonásban van tulajdon-
képp Seribe darabjának a mondanivalója. A meggazdagodott burzsoá és az arisztokrácia 
kezet nyúj tanak egymásnak, annak a meggyőződésüknek adva kifejezést, hogy csak az ő 
ket tőjük összefogásával lehet a társadalmat vezetni. 

A Scribe-féle következtetés érthető felháborodást keltett a forradalmi sajtóban, tilta-
koztak az ilyen lélekromboló színművek bemutatása ellen.18 Az 1848. augusztus 21-i bemutató 
előadáson kívül nem is játszották egyetlen egyszer sem . . . 

A kritika igen sokat fejlődik ebben az időben. A hírlapok kicsinyes piszkálódása a 
Nemzeti Színház vezetése ellen nem szűnt meg teljesen, de soha ennyire nem lehetett érezni 
a játékszíni tudósításokban, hogy a kritikusok szent ügynek tekintik a színházat, a forradalom, 
a függetlenség és a szabadságharc erős támaszának. Az Életképek s a Nemzetőr is ú j címet 
ad színi referátumainak. »Őrállás a Nemzeti Színház mellett«, s valóban a kritika őrt állt a 
Nemzeti Színház piűsora fölött, forradalmi «bers0ggel vigyázott hazafias demokratizmusára. 

Augusztus vége felé egy kicsit »esett« a műsor. A Scribe-bemutató mellett ilyen dara-
bok szerepeltek a műsoron, mint a »Bácsi vagy a szerelmes család«, »Párisi naplopó« »Pajzán 
ifjú«. Ekkor felhördült a Nemzetőr színházi rovata és igen éles támadást intézett a színház 
ellen : »Csupa ócskaság, semmi élvezetes újdonság. Az elfogadott ú j drámák rakáson hever-
nek, de nem adatnak. Mire való volna is ily forradalmi időben ú j és korszerű műveket adni, 
— hisz a katonaság, mely most a színházi közönség nagy részét teszi, még könnyen veszélyes 
elveket szívhatna magába. Az ú j idők hajnala ránk virradt és színházunknál minden a régi 
kerékvágásban megy.«19 Az Életképek kritikusa is hasonlóan vélekedik : »A színházról 
mi is í rnánk, ha volna mit. Annyit azonban hiteles kútfőkből tudunk, hogy a derék igazgató 
azért adat holmi Pajzán ifjú- és Baköz-féle darabokat , hogyha Jellasichnak még kedve szoty-
tyanna Pestre betörni, a repertoirral űzze ki.«20 

17 Nemzetőr 1848. 22. szám. 
18 A tiltakozás csaknem egyöntetű. De különösen Kossuth Hírlapja, Nemzetőr. 
19 Nemzetőr 1848. 24. szám. 
20 Életképek 1848. II. 509. 1. 
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Az éleshangú, gúnyos kritikának kétségtelenül igaza volt, hacsak részben is. A színház 
komoly színészhiánnyal küzdött , s a rendelkezére álló gárdával betanult jó darabokat már 
kimerítették. Pedig a vezetőség igen szerencsés kézzel nyúlt a magyar darabok felújításához. 
A színház műsortárának minden olyan darabját felúj í t ják, amely elősegítette a márciusi 
szikra lángralobbantását. A Bánk bánról már szóltunk. így elsősorban most Nagy Ignác : 
Tisztújí tását és Eötvös : Éljen az egyenlőség-ét kell említenünk. Mindkét művet nagy sikerrel 
játszották újra , a közönség a győztes nép jókedvével nevette ki azt a legyőzött táblabíró vilá-
got, amelyet Eötvös József és Nagy Ignác a szatíra leleplező fegyverével taní t gyűlölni. 
Folyta t ják diadalútjuj<at Szigligeti népszínművei is. A Szökött katona július 30-án éri el 
60. előadását, s ilyen jubileumra drámairodalmunk történetében eddig még nem volt példa. 
Legnagyobb sikere azonban a Csikósnak volt : március 15-től a szabadságharc bukásáig 
tizenhatodszor adják. 

Ha egy-két olyan darab előadására is sor kerül, mint a Pajzán ifjú, a színház műsorát 
határozott eszmei és művészi tisztulás jellemzi. A színház igazgatósága mindent megtett a 
műsorrend korszerű átszervezéséért, ezt bizonyítja az a körlevél is, amelyet a rendezőkhöz 
intézett a műsor megjavítása érdekében, felhívta a figyelmet előadható új darabokra.2 1 

Az eredeti ú j magyar darab nem is késett sokáig, október 14-én egy fiatal drámaíró 
darabjá t muta t j ák be nagy sikerrel, akinek ez a második színműve. A fiatal író Szigeti József, 
a Nemzeti Színház tagja, a darab címe : Egy táblabíró a forradalom alat t . A márciusi forra-
dalom után ez az első eredeti bemutató, a közönség nagy örömmel fogadja. A siker jelentős, 
1849. június 29-ig kilencszer ad ják , további előadásait csak az önkényuralom gátolta meg. 

A polgári irodalomtörténet szinte egyöntetűen úgy értékeli a szabadságharcot, hogy ez 
nem volt az írói alkotás kora. ír tak ugyan — még legjobb költőink is, s ezt sehogy sem tudták 
letagadni — forradalmi verseket, de ezeket csak a hirtelen felleikesülés pillanatai szülték, 
lám, hosszabb időt és munkát igénylő művek, regények és drámák nem születtek, legjobb-
jaink kívül álltak az eseményeken. 

Az igaz, hogy ú j magyar drámát nem muta t tak be mindjár t a márciusi napokban, 
de az már nem igaz, hogy regény- és drámaíróink nem reagáltak a nagy eseményekre. 
A magyar drámairodalom 48-as termése semmivel sem szegényebb, mint az előző és a követ-
kező éveké. Négy bemutatot t dráma jelzi, hogy a szabadság elvetett magja termékeny talajra 
hullott drámairodalmunk mezején, két olyan dráma született ebben az időben, mint Szig-
ligeti : II. Rákóczi Ferenc fogsága című történelmi színműve, a Bánk bán óta addig a leg-
nagyobb sikert ara tot t magyar történelmi dráma és Obernyik Károly kitűnő vígjátéka, a 
Magyar kivándorlott a bécsi forradalomban. 

Irodalomtörténetünk meglehetősen lebecsülte ezeket a műveket, csak aktuali tást 
látott bennük, nem művészi értéket, alkalmi politikai színműveknek hogyan is lehetne mű-
vésZi értékük? Polgári irodalomtörténészeink számára a kettő összeegyezhetetlen volt. 
Igaz, akadt a forradalom drámatermésében gyenge mű is. Dobsa Lajos »Március tizen-
ötödike«-je megbukott , egy előadás után lekerült a műsorról. Vahot Imre »Camarilla« című 
allegorikus drámája sem volt színpadra való. A Nemzeti Színház drámabíráló bizottmánya 
nem is fogadta el előadásra. Feltehető, hogy ez a visszautasítás is közrejátszott a Vahot Imre 
szerkesztette Nemzetőr szeptemberi éles kr i t ikájában. A Vahot fivérek nem igen tudták el-
viselni a mellőzést vagy az elutasítást. A Nemzetőrben muta tványt közöl színművéből, hogy 
olvasóit meggyőzze, »milly buzdító hatást lehetne eszközleni a jelen harcias költeménybe 
illy színpadi képek által.« Színművében a középkori jámbor nagyítások színpadi világát 
ú j í t j a fel, cselekmény nem igen van a darabban, a történet abból áll, hogy a szereplők — 
Erő, Bátorság, Hazafiság, Egyetértés, a honvédsereg különböző egyenruháiban ; azután 

21 A Nemzeti Színház igazgatóságának körlevele a színház rendezőihez, 1848 október 
18-án. P . Kádár Jolán : Iratok a Nemzeti Színház történetéhez. 60. szám. 
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Magyarország, a Nép, Szabadság és J ó arisztokrácia (!) — gyenge politikai szónoklatokat 
vágnak ki az egyetértésről s arról győzik meg magukat , hogy készek a szabad Magyar-
országért küzdeni. A drámai szerkesztés alapvető feltételeinek, a drámai cselekményt kiváltó 
konfliktusnak, jellemrajznak, cselekménynek, igazi drámai párbeszédeknek híjában levő 
darab természetesen nem kerülhetett színre. 

A négy .bemutatott magyar dráma közül három a március utáni közvetlen események-
kel, az előállott ú j helyzettel foglalkozik, míg Szigligeti történelmi színműve a magyar szabad-
ságharc előképét muta t j a be, hogy »felzaklassa ereinkben a vért , emlékezni taní tván bennünket 
előkészíteni akar a jövőre.«22 

A márciusi napok drámai termése a negyvenes évek politikai vígjátékainak, a Nagy 
Ignác-, Eötvös-féle szatirikus hangnak a folytatása. A Tisztújítás és az Éljen az egyenlőség 
a megyei élet rajzai, a megyei visszaéléseket, a liberalizmusban tetszelgő megyei urakat , 
a választási visszaéléseket, a rendi konvenciókat, a rangkórságot leplezik le. Március 15. 
után ez a műfaj szükségképpen túlnő a megyei élet ra jzán. Igen jól lá t ja ezt a kérdést Rom-
hányi Gyula23 : »A márciusi napok nemzetátalakító mozgalmában az aktualitások egy kihaló 
társadalmi osztály çletébol adódnak a szatirikus toll számára. Ez az osztály a maradiságáról 
híres táblabírák egyetemessége. A politikai vígjáték fejlődésében ú jabb fok ez, de csak a kor-
rajzolás tekintetében. Ugyanis a drámák nem egy megye zajongásait vagy egy maradi nemes 
kigúnyolását ad ják , hanem az ifjú magyarság végső harcát a mult nemzedékével.« 

Romhányi a harmincas évek látásmódjától egy kicsit megzavarva, nemzedékharc-
nak nevezi a nép és a forradalmi ifjúság végső csapását a régi táblabíróvilágra, a feudaliz-
musra. De mondanivalójának szándékával egyetérthetünk. Szigeti, Dobsa és Obernyik 
Károly is azt a történelmi pillanatot ragadják meg, amikor pusztulását még nem látó régi 
rend a bukás pillanatában is a maga további uralmára rendezkedik be, s a feltörő ú j társadalmi 
erőktől végső csapást kapva, bukásában egészen komikusan hat . Ragyogó téma harsogó 
vígjátéki konfliktus létrehozására, a jó megoldás két dologtól függ : a főcselekmény meg-
szerkesztésétől és a jellemeknek nemcsak jó rajzától, hanem a szereplőknek a konfliktus 
hatáskörébe való helyes beállításától is. Vagyis attól : milyen vígjátéki helyzetbe tud ja 
hozni hőseit a szerző. Mindkét szempontból Obernyik műve messze túlszárnyalja társait . 
Nemcsak egy sereg sziporkázó vígjátéki helyzetet teremt (különösen az utolsó felvonásban), 
hanem a cselekmény egységes és töretlen, a főcselekménnyel szorosan együtt fu tó szerelmi 
bonyodalom is szilárdan az alapkonfliktusban gyökerezik. 

A forradalom győzelme óta az első magyar bemutató, Szigeti József : »Egy táblabíró 
a márciusi napokban« cimű vígjátéka nagy sikert a ra t , a közönség mulat Nyakasi tábla-
bíró felsülésén s együtt érez a szerelmi boldogságukért küzdő fiatalokkal. De a kritika 
józanabb hangot használ, r ámuta t a vígjáték művészi fogyatékosságaira.24 Különösen a rossz 
szerkesztést korholja, s helyesen, mert a kétszálú cselekmény elég lazán függ össze egymás-
sal, a főcselekményt csak a cím segítségével lehet felismerni. 

Az I. felvonás a március 15. előtti hetekben játszódik le. Egy nemes úrfi, Pátkai Ákos, 
szerelmes egy polgárlányba, Beckendorf aranyműves gyermekébe, Rózsiba. A fiú anyja 
ellenzi az esküvőt, rangon alulinak t a r t j a a polgárlánnyal való házasságot. \ fiatalok párt-
jára siet a gőgös nemesasszony testvére, egy felvilágosodott, a polgári haladás ú t j á t járó 
kálvinista pap, Szivesi, de az ó kérésére is ha j tha ta t lan Pátkainé. 

A másik cselekményvonalon fut Nyakasi táblabíró története, aki 32 éves királyhű 
szolgálatainak jutalmáért consiliariusi címet vár . A két , ' egymással elég lazán összefüggő 
cselekményt özvegy Pátkainé és Nyakasi komikusan sok formasággal nehezített szerelmének 

22 Kossuth Hírlapja 1848. nov. 7. 
23 Romhányi Gyula : A magyar politikai vígjáték fejlődése. Irodalomtörténeti Füzetek 

39. sz. 28 1. 
' 24 Nemzetőr 1848. 248 1. 
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a kibontakozása t a r t j a össze. Nyakasi mindennapos vendége lesz Pátkaiék kúriájának, ő 
a ház rossz szelleme, maradi, konvencionális gőgjével fokozza Pátkainé ellenszenvét Rózsa 
iránt . 

A szerző a közönség ellenszenvét Nyakasi ellen akar ja felkelteni. A rokonszenves 
Szivesi, amikor huga sétakocsizásra hívja, megtudván, hogy Nyakasi is megy, így válaszol : 
»Ugy nem megyek, nem szenvedhetem ezt a megtestesült táblabírót, ki amellett, hogy vég-
hetetlen nagy szamár, tele van rossz akarat ta l , csupa gőg, nagyravágyás, hiúság az egész 
ember.« 

Amikor a táblabíró a színpadra lép, már mindent tudunk róla, ami elég, hogy gyűlö-
letet keltsen iránta. Szivesi előadásából ilyennek ismerjük meg, igazi megtestesült tábla-
bírónak. Nyakasi ellenpólusa Beckendorf, a szorgalmas, szerény mesterember. A pesti pol-
gárság képviselője. Német származású, de Szigeti mégis derék polgárembernek festi őt, aki 
»nem osztozik német polgártársainak balvéleményében, akik azt hiszik, hogy a szép Magyar-
ország nem egyéb, mint egy nagy méhkas, melly csupán azért teremtetet t , hogy lakosait 
a német sógorok megöljék, s aztán a bentlévő mézet zsákba rakják.« 

Szigeti haragja nem általában a németek ellen irányul, hanem az olyan németek 
ellen, akik ki akar ják fosztani az országot, akik saját éléskamrájuknak tekintik Magyar-
országot. 

A vígjátéki hangulat sajnos nem töretlen végig az egész darabban, az első felvonás 
végén ellankad s csak a harmadik felvonásban sugározza be újra a színpadot. Ezt a rossz 
szerkesztést az okozza, hogy Nyakasi táblabíró felsülésének nevetséges történetét a két 
fiatalnak a szerelmi boldogságért folytatott drámai harcával kapcsolja össze a szerző. 

Rózsa és Ákos harcában az osztálykülönbség és a szerelem konfliktusát ragadta meg 
Szigeti, azt a drámai feldolgozásra nagyon alkalmas ellentétet, amelyet Goethe és Schiller, 
s az emberi jogokért küzdő más nagy polgári humanisták oly szépen dolgoztak fel műveik-
ben. A dráma igazi főhősévé Rózsa, az érzelmek szabad kibontakoztatásáért , szerelmi jogai-
ért küzdő polgárleány válik. A harcban hőssé, öntudatos, a maga erejével és tehetségével 
tisztában lévő egyéniséggé nő, aki érvényesíti a maga jogait, mint ahogy az osztálya a való-
ságban is érvényesítette ebben az időben politikai jogait. Szigeti darabjában ez a konfliktus 
tehát nem végződhet tragikus megoldással, a kor politikai vívmányainak megfelelően, a rang-
kórság és az arisztokratikus konvenciók felett győz az egyéni érzés, a szerelem. 

A dráma nagy hiánya, hogy nem belső dramaturgiai szükség, nem a jellemek fejlődése 
oldja meg a konfliktust, hanem egy olyan külső körülmény (Március 15. győzelme), amely 
nincs eléggé a cselekmény sodrába állítva. Ennek a hatására egyezik bele a fia házasságába 
Pátkainé. A külső motívum a cselekmény másik szálán már sokkal szerencsésebben oldható 
meg s a helyzetkomikumnak mélységes eszmei értelme van : az egész önmagát túlélő feudális 
társadalmat teszi nevetségessé. 

Komikailag igen jól exponálja a helyzetet Szigeti. Nyakasi kitüntetése március 15-én 
érkezik meg s az a véleménye, hogy március 15. egyedül azért virradt , hogy őt boldoggá tegye. 
S közben az ablakok alatt felhangzik a Talpra magyar, a forradalom hulláma behatol a 
lakásba is. Nyakasinak meg kell értenie, hogy március 15. nem ő érte virradt , a nagyságos és 
méltóságos consiliariusok, a tekintetes táblabírák világa lejárt . 

A darab legpozitívabb alakja a republikánus gondolkozású református lelkész, Szivesi, 
ak i annak a honoratiori rétegnek a színpadl.megelevenítője, amely a márciusi napokban és 
a szabadságharc idején is a népnek és a haza függetlenségének ügye mellé állt. Mélységes 
demokrata , aki teljes szívével örül, hogy Kossuth és társai személyében vannak már a nemzet-
nek olyan vezetői, akik ki fogják küzdeni a nép jogainak szabadságát. Hisz a nép erejében, 
büszkén vágja Nyakasi szeme közé, hogy »Igenis, köztük leszek, mert pap vagyok s szent 
kötelességem az igazság és az emberiség mellett küzdenem.« Szivesi ezzel a magatartással 
példát muta to t t , megjelölte a papok számára is a becsületes u ta t . 
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Az »Egy táblabíró a márciusi napokban« sikerét nem utolsó sorban Szigligeti biztosi -
to t t a , aki mint a darab rendezó'je, a színpadi szakember avatot t szemével kihúzta a cselek-. 
mény sodrát gátló elmélkedéseket s a második felvonás forradalmi jeleneteinek jó és mozgal-
mas, színszerű beállításával jelentó'sen emelte a hatást . A siker, a közönség fokozódó érdeklő-
dése a színház iránt azt bizonyította, hogy az ú j közönség és a színház eleven kapcsolatának 
kiépítése csak a jelennek szóló ú j magyar darabok bemutatásával történhet meg. 

A Nemzeti Színház közönsége kiszélesedett. A Pesten állomásozó vagy átvonuló hon-
védcsapatok tisztjei és katonái buzgón látogatták az előadásokat, de gyakran tűntek fel a 
nézőtéren nemzeti karszalagos nemzetőrök, mesterlegények, és vidékről jöt t parasztok is. 
Az ú j magyar színművek előadásai a színház ünnepnapjaivá vál tak, az önvizsgálat, a hazafias 
tüntetés, forradalmi lelkesedés forró alkalmaivá. Különösen Szigligeti ú j darabja , a II. Rá-
kóczi Ferenc fogsága teremtett estéről-estére izzó forradalmi légkört, forró ünnepi hangulatot. 
Nagy hatásáról az Életképek színházi tudósítása így számol be : 2 5 »Nemzeti Színházunknak 
ismét ünnepe volt. Szigligeti legújabb drámája adatot t : II. Rákóczi Ferenc fogsága. 

Négy nap alat t háromszor került a mű színpadra, a színház mindannyiszor csordultig 
tele. A közönség újra él a darabban. Minden helyzete, minden szava e műnek hű a múlthoz 
és igaz a jelenben. Rákóczi Ferencet, mint gyermeket, jezsuiták által neveltették, körül volt 
véve a bécsi udvarban fürkésző kémekkel, kik minden szavát, minden pillanatát ellesték 
a rettegett oroszlán-fajzatnak. -— És a nyíltszívű magyar megtanulta nevelőitől a tet tetést , 
megcsalta azokat, kik őt akar ták megcsalni, s midőn anyja , Zrínyi Ilona buzdítani jő rég nem 
látott fiát, hogy ragadjon fegyvert a hazát megmenteni, Rákóczi tudva, hogy a falaknak 
is fülei vannak, azt feleli rá : »Én? a jó császár ellen fegyvert fogjak?« — Hallottátok volna 
azt a kacaj t , azt a konvulsiv vidámságot, melyre e szavak után a közönség rendesen kitör. 
Minő nevetséges eszme ! minő groteszk gondolat ! Egy férfi, ki a jó császár ellen fegyvert 
fogni nem akar ! Az ember nem bír az orcának elég tettetést parancsolni, hogy mégis min-
denki ne lássa ra j t a : hogy biz a fiú most tréfál. Még ha kipisszegték volna ezt a mondást , 
akkor csak volna reménység, de kikacagták, dörgő hahotával kikacagták ! 

És hallottátok volna azt a felzajló lelkesedést, mit Zrínyi Ilona buzdító szavai idéznek 
elő, mint mikor a szél lecsap a tengerre s millió hullám veti föl magát egy szavára, letörülve 
orcájáról a magára hazudott ég tükörképét. — Nem a légből kapott ideál, nem kicsikart 
fantomok, hanem a nép lelkéből támadó igazság van itt a költészet élő alakjával felruházva. 

S végre, mikor a távolban a lelkesítő Rákóczi-induló megszólal, a tömeg fölordít, mintha 
mindegyik szavának legérzékenyebb húr ján volna találva, egy kitartó névtelen kiáltás emeli 
a levegőt, minden orca ragyog, minden szem sír, minden kéz tapsol, vagy oldalához kap 
és fegyverét keresi.« 

Soha színházi előadásnak ilyen sikere— ilyen hatása Magyarországon még nem volt. 
A felzaklatott néptömegek saját gondolataikat, érzéseiket hallották visszhangzani a színpad-
ról, ugyanazt a szabadságélményt fejezte ki ez a dráma, amely minden becsületes magyar-
nak a legsajátabb, a legszenvedélyesebb élménye volt ekkor. 

A II. Rákóczi Ferenc fogságát 1848. november 4-én muta t t ák be. Öt nappal a schwe-
chati csata után. A vereség utáni első megdöbbenés már eloszlott s ú j ra biztató hírek ér-
keznek a csataterekről. Háromszáz debreceni ifjú Aradnál szétvert 1000 dzsidást, s Olasz-
országból és Lengyelországból is tömegestül indulnak hazafelé a magyar seregek — közlik 
a lapok a reménytkeltő eseményeket. A bemutató napján már így foglalja össze a schwe-
chati csatavesztés tanulságait az Életképek :2e »Elvesztettünk vagy száz embert , de nyer-
tünk helyette olly biztos meggyőződésű alapokat, mire hazánk jövendőjét bizton épí thet jük. 
Bizonyos e perctől fogva az ; hogy többé köztünk s a dynastia közt a kérdést semmiféle 

25 Életképek 1848. II. 633. 1. 
26 Életképek 1848. II. 603. 1. 
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manifestum, ul t imatum, rescriptum, memorandum et quod desinit in »um« el nem dönti 
A császár és Magyarország két ellenséges tábor. Köztük minden írott viszony tettleg megszün-
te te t t . Másodszor az, hogy a magyar ifjú hadsereg a leghevesebb csatatüzet is bátran ki tud ja 
állani. Nemzetőreink, önkénteseink, általában akinél csak puska volt, ugy vívtak, mint a 
rómaiak triariusai. Hogy a kaszások egy kicsinyt előre siettek az ütközetből, biz isten nem 
csi'ida, őket kétszáz lépésről lövöldözik, s ők ott gereblyenyéllel vár ják az isten áldását. Ad-
junk nekik puskát, majd megmutat ják : ki teremtette a magyart.« Az Életképek Petőfi 
és a márciusi baloldal politikai követeléseinek ad hangot : adjunk fegyvert a kaszás száz-
ezrek kezébe. 

Ezt a fegyveres felkelést szervezi, ugyanezt a forradalmi optimizmust sugározza 
Szigligeti színműve, s művészi értékei mellett ebben rejlik nagy sikere. Minden szava a kor 
elevenjébe vágott , s ezzel tudot t olyan hangulatot teremteni, hogy minden kéz az oldalához 
kapott és fegyverét kereste. 

Rákóczi, mint irodalmi téma ebben az időben jelentkezik először. Költőink és íróink, 
mikor a magyar történelem nagy eseményeit idézik, a Mohács előtti időket muta t j ák , főleg 
az Árpádokat és a Hunyadiakat : az ország függetlenségének régi dicsőségét élesztik. 
A Mohács utáni idők kiesnek költőink látóköréből, a Habsburg uralom alatt nincs semmi 
lelkesítő, csak szenvedésről lehetne írni. Kölcsey az első, aki felismeri, hogy a Habsburg 
elnyomás ellen küzdó szabadságharcosok példájának a felélesztésével hogyan lehet a jelen 
•elnyomás ellen mozgósítani. 1817-ben a Rákóczi hajh, Bercsényi hajh című versében, az ön-
kényuralom legkeserűbb éveiben idézi az elfelejtett Rákóczi emlékét, s a Rebellis versben is 
ú j ra Rákóczit kéri számon a kuruc eszméhez hűtlenné vált magyaroktól. 

1848-ban csaknem egy időben, három költőnk is idézi Rákóczi szabadságharcát : 
Petőfi Sándor, Arany János, és Szigligeti Ede. A 48-as szabadságharc a maga történelmi ősét, 
elődjét keresve ju to t t el Rákóczi szabadságharcához. Rákóczi szabadságharcos szelleme kell, 
hogy áthassa a kor magyarjai t , ha győzni akarnak. Erre tanít Arany balladája, Petőfi köl-
teménye és Szigligeti színműve egyaránt. 

A II. Rákóczi Ferenc fogsága az első optimista kicsengésű magyar történelmi 
dráma. Szigligeti remek érzékkel a történelem konkrét adata i t ott zár ja le, ahol a kicsengés 
pozitív. S ebben van a darab hatalmas eszmei-politikai ereje és jelentősége. Forradalmi 
tet trehívás volt ez, a szeptemberi fordulat óta egyre reménykeltőbb magyar forradalom 
szitása . . . A darab kitűnő expozícióval indul, az első képben találkozunk mindazokkal, 
.akiknek a harca alakít ja ki a drámát , élesen exponálja a konfliktust : az osztrák 
•udvar és a jezsuiták Rákóczi s a magyar szabadság ellen szőtt összeesküvését. 

Szigligeti talán egyetlen darabjában sem bont ja ki ilyen jól a konfliktust, mint itt . 
Más darabjaiban az alapkonfliktusból származható éles összeütközést, bonyodalmat gyak-
ran kikerüli vagy elvágja, itt teljesen végig viszi a történelmi alapkonfliktusból származó 
cselekményt. 

A Habsburgok jezsuita szolgái, Kolonits, Knittélius, minden eszközt megragadnak, 
hogy a fiatal Rákóczi elfeledje hazáját , családi hagyományait , s szabadságharcos ősök gyer-
mekéből a Habsburgok híve s a hatalmas Rákóczi vagyonból jezsuita birtok legyen. A még 
gyermek Rákóczi mellé kémnek állítják egyik iskolatársát, Lehmannt. A két fiú azonban 
jó barát , s hogy egymás mellett maradhassanak, játszaniok kell az egymás elleni gyűlöletet. 
Rákóczi jó taní tvány. Megtanulja jezsuita tanítóitól az alakoskodást, a tet tetést . Szigligeti 
nagyon jól festi a tet tető Rákóczit, csak mintha egy kicsit túlhalmozná az ilyen jeleneteket. 
Persze a közönség érdeklődését, drámai izgalmát ezekkel nagyon fel lehetett kelteni s a szín-
padi hatás tudósa nagyon jól tud ta ezt. Egészen magasfeszültségű hatást tudot t elérni abban 
a jelenetben, amikor az édesanyjával, Zrinyi Ilonával találkozik Rákóczi. Dramaturgiailag 
és lélektanilag egyaránt hiteles Rákóczi magatartása : tud ja , hogy a jezsuiták ok nélkül 
nem kedveskednek. De volt ennek a jelenetnek egy másik oka is : Zrinyi Ilona így olyan 

475 



drámai szituációba kerül, hogy szenvedélyes, tettrekész hazafiságra, kiállásra lelkesítő sza-
vait a politikai szónoklat és vezércikk színpadiatlanságának veszélye nélkül elmondhatta . 

Rákóczi kitűnően játszik. Knittélius büszkén jelentheti gazdájának, Kolonitsnak : 
»Bizonyossá tehetem eminenciádat, hogy a fiú oly tudat lan, oly együgyű, oly korlátolt elméjű, 
oly vakbuzgó, — hogy szinte öröm nézni.« 

S a férfiúvá érett Rákóczi megszabadul a jezsuita neveléstől. Igaz, egyelőre tovább 
kell alakoskodnia, de már szabad, ha kémek, provokátorok veszik is körül. Palotát ta r t 
Bécsben, német ruhában jár , mulat , a nemesi aranyif jak életét éli, de közben készül, hogy 
újra felemelje az őseitől már meglobogtatott szabadság zászlaját. Feleségül veszi Károly 
hesseni fejedelem leányát. A dráma felszabadulás utáni bemutatójáról írt egyik kritika27 

Szigligeti korlát ját lát ja abban, hogy a hesseni fejedelem alakját rokonszenves, pozitív figurá-
nak rajzolja. Az adott történelmi viszonyok között azonban ez nem jelent korlátokat . 
A hesseni fejedelem szemben állt a Habsburgokkal, s mint ilyen, a magyar függetlenségi 
mozgalomnak természetes szövetségese. Szigligeti a Habsburgellenes fejedelmet látja benne 
s ezért »idealizálja«. Amália, a hesseni fejedelem leánya, Rákóczi igazi élettársa lesz, segítő-
társa a szabadságharcra való készülődésében. Ragyogó példaadás 1848 magyar asszonyai 
számára, Rákócziné hőssé magasztosul ebben a küzdelemben, a hazáért áldozni akaró és áldo-
zatot vállaló honleány típusává. Megszervezi Rákóczi kiszabadítását a fogságból s a találko-
zás és a búcsú pillanatában így beszél férjéhez : »Csak a hazát szabadítsd, rám ne gondolj. 
Én nem víhatok érte, de zúgolódás nélkül tűrni fogok, és imádkozom. Egyet igérj meg, hogy 
nyugodt lehessek. Elleneink mindenre képesek. De bármit hallasz, hogy szenvedek, hogy 
kínoznak, hogy szenvedésem megválthatnád ; ne higyj nekik, mert békén tűrök minden 
szenvedést, s hazánk ügyét miat tam el ne áruld. S habár saját kezem iratát muta t j ák , ennek 
se higyj, gondold, hogy gyönge voltam s a kínpad csikarta ki ; mert szabad akaratom hazánk 
szabadságáért inkább meghalni, mint azt elárulni. Csak ezt ígérd meg, s én erős leszek.« 

A rendületlen helytállás nagyszerű megfogalmazása ez, a kor becsületes, magyar 
asszonyának egyedül lehetséges magatartása, ugyanúgy, mint Arany János balladája, a 
Rákócziné. 

De nemcsak Amália alakjával, hanem a múlt kimagasló hőseinek a megrajzolásával 
is a hazaszeretet és helytállás példáját állítja Szigligeti követendő zsinórmértékül kora ma-
gyarjai elé. Bercsényi Miklós a fenntar tás nélküli patriótaérzés megszólaltatója, indulatai-
ban egy kicsit Petur bánra hasonlít. A kilencéves rabságban megőrült Zrínyi Boldizsár emlé-
keztető figyelmeztető, a Habsburg elnyomás eleven vádirata. Legszebben és legsokoldalúb-
ban Rákóczi a lakjá t rajzolta meg az író, hitelesen érzékelteti fejlődését. Nem úgy ábrázolja 
Rákóczit, mint akit az események menete sodort a történelem élére, hanem tudatos szabad-
sághősnek, aki elébemegy az eseményeknek. Jelleme teljes erkölcsi nagyságban a legtisztáb-
ban a befejezéskor domborodik ki, mikor a lengyel királyi koronával sem hajlandó felcserélni 
a magyar szabadság zászlaját : »Én a magyar szabadságért rán to t tam kardot ; vissza kell 
azt küzdenem, vagy vitézül halnom. A belharc rémítő arcát lát ja ön itt ; f á j ha elnézek a vér-
mezőn, az égő falvakon, s az elpusztított határokon, s velők sirok, ha hallom az árvák és 
öregek siralmát. Azok fejére szálland átok, kik e kétségbeesett hazát fegyvert fogni kény-
szerítők, ha csak gyáván pusztulni nem akart a föld színéről.« 

A Rákóczi-szabadságharc nagyszerű megindulásával végződik a dráma, ott dübörög 
a színpadon az egész készülő népforradalom, amely elpusztítja a ránk nehezedő régit. 
A II. Rákóczi Ferenc fogsága Szigligeti leghaladóbb színműve, társadalomrajzában, a kon-
fliktusok kibontásában, eszmei mondanivalójában itt megy a legtovább : meg akar ja változ-
tatni a világot. A siker óriási. Egy hónap alatt hétszer adják mindannyiszor zsúfolt nézőtér 
előtt. A színház parádés szereposztásban hozza színre a darabot. Rákóczit Lendvai Márton 

27 Demeter Imre Szabad Nép 1951. dec. 22. 
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játszotta, Zrínyi Ilonát Jókainé, Laborfalvi Róza ; Amáliát Komlóssy Ida, a hesseni fejedcl 
met Udvarhelyi, Bercsényit Bartha János, Lehmannt Szigeti József, Kolonicsot Szilágyi 
Sándor, Knittéliust Szentpéteri. Maga a szerző, Szigligeti is fellépett a darabban, Vay, egy 
kuruc főúr szerepét alakította. 

Mikor 1849. január 4-én Windischgrätz elfoglalja Pestet , első dolga, hogy a II. Rákóczi 
Ferenc fogságát betiltassa. Május 23-án, a főváros teljes felszabadulása utáni első nap új ra 
a II. Rákóczi Ferenc fogságát adták. A világosi katasztrófa után több mint tíz évre ezt a 
darabot is száműzte színpadunkról a Bach-korszak véres önkényuralma. 

Szigligeti darabjának nagy sikere új ra az érdeklődés homlokterébe állította a színházat, 
bár a kormány eddig is, az első pillanattól kezdve komoly jelentőséget tulajdonított a szín-
háznak. Nemcsak a nyugalom és a közbiztonság érzését segítette elő, de szabadságharcos 
színdarabjaival a forradalmi hangulatot, a harci elszántságot is élesztette. A.kormány nem 
csak erkölcsileg, hanem anyagilag is támogatta a Nemzeti Színházat. 

Az 1848-as törvények XXXI . cikkelye foglalkozott a színházak ügyével. 2. §-a a 
kivívott sajtószabadság eredményeként eltörölte a színdarabok cenzurálását is, a 3. §. pedig 
az ellenőrzés jogát kiveszi az osztrák rendőrség kezéből s kimondja, hogy a színházak »a 
rendőri felügyelés tekintetében a helybeli hatóság alá rendeltetnek.« 1848 őszén 12 000 forint 
szubvenciót utalt ki a Honvédelmi Bizottmány a színház részére, 1849 áprilisában Ráday 
Gedeon kérésére ú jabb segély fizetését rendelte el a kormány. 

A II. Rákóczi Ferenc fogsága bemutatója után alig másfél hónappal ú jabb eredeti 
magyar dráma előadását ünnepelte a Nemzeti Színház közönsége. Üj írót avat vele a szín-
ház, Dobsa Lajost , színművének címe : Március Tizenötödike. 

A cím egy kicsit megtévesztő, az olvasó azt hinné, hogy március idusának vagy a 
márciusi eszmények drámai ábrázolását lá that ja majd . A színdarab címét azonban nem a 
magyar történelem nagy dátumától , hanem a »Március tizenötödike« című újság nevétől 
kölcsönözte a szerző. A vígjáték megbukott , nem tudta megismételni sem az Egy magyar 
táblabíró a márciusi napokban, sem я II. Rákóczi Ferenc fogsága sikerét, összesen egy elő-
adást ért meg. Meséje erőltetett , a szereplők — egy-két epizódfigura kivételével — rajza 
elmosódott, színtelen. Szatíra akart lenni a darab, de elveszti az élét, mert írója nemcsak a 
táblaty'rákat, a Camarilla ügynökeit ábrázolja szatirikus tollal, hanem a márciusi if jakat is. 
A szatírának ez az oldala azonban egyáltalában nem építő, hanem ízetlen. Ügy ábrázolja 
ezeket a f iatalokat , mintha a politika számukra játék, játszi időtöltés lett volna. A szerelmi 
bonyodalom, Geiza és Hermina szerelmének története nem sablonos, de nem is érdekes. Icsenzia 
Hermina társalkodónőjének alakja ugyan rengeteg komikai lehetőséget rejt magában, de 
ezt sem tud ja a szerző kifejteni. 

Az Életképekben2 8 muta tványt közöl a darabjából Dobsa. Jegyváltás a Hermina 
gőzösön a címe, a vígjáték előjátéka volna. Ötletes elrendezés, elég jósodrú párbeszéd jellemzi 
az előjátékot (bár a cselekménytől függetlenül a hajón borozó s hol a Talpra magyart , s hol 
a népdalokat éneklő fiatalok bántó kontrasztként hatnak) — de a Nemzeti Színház súgói 
példányain már ez az előjáték nem szerepel. így megcsonkítva, legelevenebb részleteitől 
megfosztva a darab elég kurtán és értelmetlenül hat. 

Egy-két jól jellemzett alak emeli csupán a vígjáték értékét. Piffl Aloys a Camarille 
ügynöke, Latour levelezője, magyarán : besúgója és Cserevics rácz bújtogató élő, eleven 
alakok, egyéni arcéllel s mégis tipikusak. Különösen meggyőző erejű az a jelenetük, amikor 
az olasz légió és a nemzetőrök összeugratását tervezik meg. Ez a két színpadi figura is éber-
ségre figyelmeztette a közönséget, a provokátorok és az egyenetlenségszítók gyűlöletére. 

A közönség meglehetősen hidegen távozott december 18-án a Március Tizenötödike 
bemutatójáról . Latour és Jellaschich ügynökét kifütyülték, kipisszegték ugyan, de nem volt 

28 Életképek 1848. II. 328. 
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ami lelkesítse őket. Két nappal később annál nagyobb lelkesedéssel fogadták a Csata Fehér-
templomnál, Veszter Sándor és Kilényi balettmestèr táncjá tékának bemuta tó já t . A szín-
padon zajló, csoportos tánccal ábrázolt harcot hatalmas ováció, tüntetés kísérte. 

Sajnos a honvédsereg vitéz harcait bemutató táncjá tékban sem gyönyörködhetett 
sokáig a közönség, a hadszíntér állása kedvezőtlenül alakult s 1849. január 9-én Windisch-
grätz bevonul Budapestre. Döbbenetes csend fogadja az osztrák csapatokat , egy lelket sem 
lehet találni az utcákon. 

Aki tehette menekült, a Pestre és Budára szorult lakosság pedig bereteszelt kapuk 
mögött remegve várta a további eseményeket. A színészek közül többen (Lendvay, Lendvayné, 
Latkóczyné, Telepy, Szigligeti) Debrecenbe menekültek, ahol a kormánytól menekülési 
segélyt élveztek. 

Pesten a színházban két napig nincs előadás, de január 6-án a megszálló hatóságok 
elrendelik a színház megnyitását . Az élet megindulását akar ják ezzel siettetni, a kiegyensú-
lyozott viszonyok látszatát kelteni. Hoz egy pár ilyen látszat intézkedést Windishgrätz, 
de véres uralmának valódi lényege a vértörvényszék, a polgári lakosság kifosztása. Mindenki-
től fél, mindenütt fegyveres felkelést sej t . Komikus nyugtalanságára jellemző, hogy még a 
Nemzeti Színház kelléktárában levő színpadi fegyvereket is elkoboztatta. 

Az előadásokon a közönség célzásokat les a színészek ajkairól.29 Titkos rendőrökkel 
telik meg a színház, az előadások lefolyásáról — csakúgy, mint a reformkorban — jelentés 
megy a Polizei Hofstellenek. Betil t ják Doppler : Benyovszky operáját , mert a lengyel dalo-
kat jobban megtapsolja a közönség, levették a műsorról a Csikóst, mert az András szerepét 
játszó Füredi az »Elszegődtem Hortobágyra bojtárnak« kezdetű népdalban azt a sort, hogy 
»Debreczeni határba« hangsúlyozva énekelte. (Ott volt a magyar kormány ideiglenes szék-
helye.) 

Pest népének hazafias érzését erősen felháborította, hogy a Nemzeti Színházat á t kel-
lett adni a német színtársulatnak, s a magyar szó egy időre újra elnémult az ország első szín-
padán. A megszállás idején ízelítőt kapott Pest népe, mi lesz a sorsa egy esetleges osztrák 
győzelem után. Windischgrätz uralma a magyar színjátszás gúzsbakötését, a magyar dráma 
és a magyar szó elfojtását jelentette. 

Április 24-én, a magyarok bevonulásának napján örömmámorban úszik a város. Este 
a színházban díszelőadás. »Szabad hangok« a címe. Az est pontos műsorát nem ismerjük, de 
feltehető, hogy a bécsi forradalmi diákok tiszteletére; 1848. április 5-én rendezett előadás 
összeállításához hasonlí thatott . 

Pest visszafoglalása után egymást érik a forró ünneplések a színházban. A Pesten 
állomásozó katonák állandó látogatói a színháznak, a bevétel minden este meghaladja a 
350 pengőforintot, amely — 625 forint lévén a maximális bevételi lehetőség — azt jelenti, 
hogy a legcsendesebb hétköznapokon is félháznál több közönség van. 

Az előadások fényét és hangulatát emeli a tavaszi hadjára tban dicsőséget szerzett 
honvédtábornokok megjelenése. Április 28-án Aulich Lajost, másnap Klapkát részesíti forró 
ünneplésben a színház közönsége. A színház vezetősége közben erőfeszítéseket tesz a színház 
anyagi viszonyainak a helyreállítására. Az ostrom alat t és a megszállás előli menekülésben 
a színház ruhatára erősen szétszóródott, a díszletek nagy része, a világítási berendezés tönkre-
ment, a kelléktárat, mint ismeretes, Windischgrätz parancsára dúlták szét. 

Ráday Gedeon főigazgató Szemere Bertalantól, a miniszterelnöktől a megszállás 
miatt elmaradt színészi illetmények fedezésére, a tönkrement felszerelés, az elrabolt 2500 
p. forintnyi becsértékű kelléktár pótlására ú jabb segítséget kér,30 melyet a kormány »az 
intézet méltóságának« megfelelően meg is ad. 

29 Vö. P. Kádár Jolán kutatásaival . Id. mű 8 3 - 8 5 . 1. 
30 Iratok a Nemzeti Színház történetéhez. 65. sz. 
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Május 3—22-ig Budavár ostroma miatt szünetelnek az előadások, 23-án a félévi kény-
szerű szünet után újra — immár nyolcadszorra játsszák a II. Rákóczi Ferenc fogságát. Május 
27-én ingyenes ünnepi előadást rendeznek a függetlenségi nyilatkozat örömére, a forradalmi 
darabokból, Erkel operáiból és forradalmi versekből állítják össze a műsorszámokat. Sajnos 
a részletes műsort sem a plakátok, sem az újságok nem közlik. 

Június 9-én nagy napja van a színháznak : a négy nap óta Pesten tartózkodó Kossuth 
— (a hírlapok beszámolói szerint Pestre jövetele valóságos diadalmenet volt) — megjelenik 
a színházban. Erkel Hunyadi Lászlóját adják a tiszteletére. Az uralkodói páholyt feldíseítik, 
de ő más páholyt kér. A páholyba lépő Kossuthot szédületes ünneplésben részesíti a közön-
ség, az előadás után is diadalmenet az ú t ja —, a színház ének- és zenekara szerenádot ad 
az ablaka alat t . 

Az esti ünnepségeket munkás hétköznapok követik, a színház drámai együttese szor-
galmasan próbálja Obernyik Magyar kivándorlott a bécsi forradalomban című vígjátékát . 
Ez is csak egyszer kerül színre, 1849. június 15-én. A további előadását megakadályozza Buda-
pest eleste s Világos után többé már »nem aktuális« a darab. 

A »Magyar kivándorlott a bécsi forradalomban« Obernyik Károly legjobb vígjátéka. 
Obernyik életrajzírói és méltatói igen méltatlanul bántak vele, művészietlennek, alkalmi szín-
darabnak »bélyegezték«, amelynek egyetlen értéke politikai aktualitása volt. Hangulatát és 
műfajá t tekintve zavarosnak t a r to t t ák , mondván, hogy a komikai témát nem engedi kibonta-
kozni Obernyik tragikus alaptermészete.3 1 :— Ez az »értékelés« vagy hozzánemértésbő^vagy 
politikai rosszindulatból ered. Hangját tekintve polgári irodalomtörténetünk jól betanult 
kórusába tartozik, mely disszonáns hang nélkül fú j t a , hogy a szabadságharcnak nincs dráma-
irodalma. 

Pedig az az igazság, hogy a negyvennyolcas forradalom két olyan figyelemre méltó 
dráma megírására adott alkalmat, mint a II. Rákóczi Ferenc fogsága és a Magyar kivándorlott 
a bécsi forradalomban. S ez a tény egyáltalában nem véletlen eredménye. 

A magyar társadalom nem világos, drámai megragadásra nem nagyon alkalmas 
ellentétei a forradalom és a szabadságharc idején a magyar nép és a Habsburg dinasztia 
s a vele szövetkezett főúri reakció világos és éles ellentétévé egyszerűsödtek. Ezt a drámai 
ábrázolásra fölöttébb alkalmas erős konfliktust sikerült megragadnia Szigligetinek és Obernyik 
Károlynak, az előbbinek történelmi színmű, az utóbbinak vígjáték formájában. 

A II. Rákóczi Ferenc fogságában ábrázolt konfliktus lényegében már megvolt a már-
ciusi forradalom előtt is, de ahhoz, hogy ezt, mint drámai feldolgozásra alkalmas témát Szig-
ligeti felismerje, a társadalmi erők olyan aktív harca kellett, amilyen a negyvennyolcas nép-
forradalom volt. Drámájában lényegében saját kora konfliktusát fejezte ki. 

Obernyik Károly a szabadságharcnak, mint drámai konfliktusra alkalmas alapnak 
vígjátéki lehetőségeit ragadta meg. Felismerte ennek a drámai harcnak komikus típusát : 
a változást észrevenni nem akaró, továbbra is régi módon élő, gyökértelenné vált , konzer-
vatív nemest. S ezt az alakot teszi konfliktusának ütközőpontjába. 

A darab cselekménye 1848 októberében, a bécsi forradalom napjaiban játszódik le. 
Mondanivalójában, eszmei taní tásában mélyen benne gyökerezik kora valóságában. Arra 
tanít , hogy a forradalomnak nem lehet hátat fordítani, nem lehet tovább úgy élni, ahogy 
eddig —, azzal a mély erkölcsi tudat ta l erősíti meg a forradalom híveit, hogy aki a forradalom 
ellen harcol, az hazáját hagyja el hűtlenül. De Ödön és a bécsi akadémiai légió tagjainak 
barátságában kifejezésre jut az a magasrendű eszmeiség is, hogy az osztrák és magyar nép-
nek közös az ú t ja , közösen kell harcolniok a közös elnyomás, a Habsburg önkényuralom ellen. 

Obernyik a vígjátéki hatás t elsősorban nem a helyzetkomikumok halmozásával, ha-
nem hőseinek vígjátéki jellemével éri el. Sikeresen kísérletezik a jellemvígjáték megteremtésé-

31 Vö. Luxemburg Irén : Obernyik Károly élete és munkái. 
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vei. Tarlai, a forradalom elől Bécsbe menekült gazdag magyar birtokos, jellemében hordja 
a komikumot, s ezért kerülhet a komikai helyzetek egész sorozatába. Tarlai irtózik a forra-
dalomtól, s azért megy lányával együtt Bécsbe, mert úgy gondolja, a császárvárosba, a fel-
séges császár lakhelyére nem juthat el a forradalom. A nyugalomért megy oda, s a legtelje-
sebb felfordulást találja. Bécsben élő egyik rokonát, Ödönt kéri meg, hogy szerezzen lakást 
a számára. Ödön jakobinus érzésű forradalmár tisztviselő, aki szoros kapcsolatot tar t a bécsi 
egyetemi ifjúsággal. Tarlai, amikor megtudja, hogy Ödön forradalmár lett, nem akar tovább 
nála maradni, szállására ha j t a t , de kocsijával a tüntető, torlaszokat emelő nép közé kerül, 
kocsiját felcfontik és barrikádnak használják. Az öreg bennszorul a kocsiban s kényszerű laká-
sából kihallgatja két osztrák tiszt beszélgetését, akik csellel akar ják megtámadni és elfog-
lalni az aulát . Tarlai azt hiszi, hogy az aula a királyi udvart s nem a bécsi forradalmi ifjúság 
egyesületét jelenti és felháborodik, hogy milyen gaz módon akar ják a császári udvart elfoglalni. 
A nagy t i toknak birtokában arról ábrándozik, hogyan tehetne szolgálatot a császári háznak, 
s tépelődésében arra jövő fiatalokra lesz figyelmes, akik az Aula feltétlen megvédéséről 
beszélnek. Közli velük nagy t i tkát , a császári tisztek tervét, akarata ellenére így segíti elő 
a bécsi forradalmi ifjúság győzelmét. 

Tarlai nem ellenszenves figura. Osztályának valamikor jellemző pozitív vonásai tovább 
élnek benne, de ezek a tulajdonságok akkor már nevetségesen, komikusan hatnak. A királynak 
való szolgálni-akarás kényszeríti, hogy a fiakerben csücsüljön, ez sodorja éppen szándékával 
ellentétes helyzetekbe. Vélt szolgálata közben a n a kényszerül, hogy — bármennyire is ellene 
van ennek a szerelemnek — szó nélkül végighallgassa lányának, Klárinak és Ödönnek szerelmi 
beszélgetését, s titkos őrhelyéről látnia kell, amikor Ödön megcsókolja Klárit. 

Az ügyesen szőtt cselekmény drámaiságát a főcselekménnyel párhuzamosan f u t ó 
szerelmi bonyodalom, Ödön és Klári szerelmének története fokozza : az öreg Tarlai ebben 
a kérdésben is meggyőződhet arról, hogy bármit akar , a szándékával épp ellenkező dolgok 
történnek. Nagy tanulság ez számára. Levonja belőle a következtetést s ez bizonyítja jelle-
mének fejlődését. Az általa elképzelt igazság és a valódi igazság nagyon távol vannak egymás-
tól. A császáriakat az erény és becsületesség hordozóinak tar to t ta , az igazság bajnokainak, 
— rájön arra, hogy az igazság és a becsület is a másik oldalon van. A forradalmi ifjúságról 
alkotott véleményét szükségképp megváltoztat ja : »nem is irtózom már úgy az ilyenféle 
emberektől«.— mondja. 

A legnagyobb eredmény jellemének fejlődésében, hogy ő, aki a forradalomtól való 
ijedtében olyan könnyen ot thagyta hazáját , így fordul a vígjáték befejezésekor a Klári kezét 
elnyerő Ödönhöz »Hanem arra kérlek, menjünk mielőbb vissza hazánkba. Már hiszen buj-
dossék el onnan, kinek tetszik : de én csak szülőföldemen fogok meghalni, mert látom, hogy 
aki azt hűtlenül elhagyja, azon többé nincs isten áldása.« 

A forradalom nehéz óráiban, válságos pillanatában »A nagy világon e kívül nincsen 
számodra hely« elv hangoztatásával hitet és erőt önt a kishitű csüggedőkbe. 

Amikor Obernyik vígjátékát játsszák, az utcán már a németek jövetelével rémítgetik 
egymást az emberek. S nem sokkal később, valóban újra megjelennek a császári csapatok a 
városban, hogy megpecsételődjön a magyar főváros sorsa s vele együtt nemzeti színjátszásunk-
nak és nemzeti drámairodalmunknak a szabadságharc idején megindult fejlődése hosszú év-
tizedekre elvetélődjék. 

A színházat a Comité fennhatósága alá rendelik, a haladó drámák előadásait bet i l t ják, 
tilos a forradalom alat t bemutatot t magyar darabok mellett a Teli Vilmos, az Ármány és 
szerelem, a Csikós, a Hunyadi László és a Morsinai Erzsébet előadása is. A színházi plaká-
tokról lekerül a magyar címer, jeléül, hogy most már nyíltan osztrák tar tománynak tekinti 
az országot a császári kancellária. 

A színházban új ra helyt kap a német színtársulat, német nyelvű plakátokon hirdetik 
előadásaikat, mintha nem is Magyarországon lennének. Megkezdődik a színházban is a »tisz-
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togatás«. A tagok nem kapják rendszeresen a fizetést, s mikor fizetésük rendezéséért a színé-
szek kérvényben fordulnak a Comitéhez, Albrecht főherceg kormányzó ebben »a rebellió-
nak a tényét« lát ja ,32 

A megszálló hatóságok igazgatót keresnek a Nemzeti Színház élére s találnak a szín-
ház zenekarában egy asperni születésű, magyarul nem tudó, jelentéktelennek látszó német 
zenészt. Ügy gondolják, keresve sem lehetne jobb embert találni erre az állásra. S kinevezik 
a magyar Nemzeti Színház igazgatójának a magyarul nem tudó német zenészt : Kirch-
lehner Ferencet. 

Nem tudják róla, hogy ez a német magyar hazafias drámákat ír, ő adta vejének, 
Császár Györgynek a Kunok és Morsinai Erzsébet szerzőjének a szövegkönyv ötleteit. 

Egy kis ideig a vidéki színészet lobogtatja még a szabadságharcos zászlót, de aztán 
ott is beáll hosszú évekre a halotti, néma csend. 

Egy-egy vidéki városban a forradalom idején jelentős fejlődésre tesz szert a színházi 
kultúra. Kolozsvárott, Szegeden, Miskolcon, Győrött rendszeres előadásokat ta r tanak . 
Kassán, Pozsonyban, Aradon és Temesváron is több társulat megfordul ebben az időben is, 
sok helyen nagy sikerrel játsszák a Nemzeti Színház újdonságait . Szigeti Egy táblabíró a 
márciusi napokban című darabját Győrben muta t ják be 1849. március 21-én »zsúfolt ház előtt, 
óriási lelkesültség, egetverő demonstrátiok közt.«33 Kolozsvárott Szigligeti darabját a II . 
Rákóczi Ferenc fogságát és Obernyik Magyar kivándorló a bécsi forradalomban című víg-
játékát is játszották. 

Több vidéki városban ősbemutatót is tar tanak, Kecskeméten 48. december 17-én 
Szuper Károly »A tömeges népfelkelés« c. darabját muta t t ák be nagy sikerrel,34 ugyancsak 
Győrben is sikerrel játsszák,3 5 Váradon 1848. július 17-én volt ősbemutató Fodor Pál: Egy 
magyar önkénytes . . . a kor szelleméhez.mért legújabb vígjátékát adták«.36 Sajnos írott ada-
tunk erre az időre nem sok van, mind a nemzeti színjátszás történetét, mind a különböző 
városok színészetét feldolgozó munkák elsiklanak az 1848—49-es események színházi vonat-
kozásai fölött, vagy alig tesznek róla említést. Értesülésünk szerint néhány város múzeumá-
ban és levéltárában (pl. Szeged, Győr, Nagyvárad, Kolozsvár, Kassa) több érdekés, színház-
tör ténetünk haladó hagyományait szépen bizonyító anyag van, különösen érdemes volna 
Kassa, Nagyvárad és Kolozsvár anyagát átnézni. 

Szeged anyagának tanulmányozása azt a reményt kelti bennünk, hogy más nagyobb 
városban is találhatunk értékes idevonatkozó" forrásokat, Janovics Jenő A Farkas utcai 
színház, Szuper Károly Színészeti Naplója, Molnár György Világostól világosig, K- Nagy 
Sándor A nagyváradi színészet története c. könyvei több olyan adatot említenek, amelynek 
jó lenne utánanézni múzeumok, levéltárak porosodó polcain is. így indultam el Szuper Károly 
naplója nyomán az 1848-as szegedi viszonyokat megvizsgálni s figyelemre méltó, érdekes 
ada toka t ta lál tam.3 7 

Az 1848-as szegedi újságok (a Tiszavidéki Újság, Alföldi Csaták, majd 1849 áprilisától 
a Szegedi Hirlap) megsárgult lapjairól érdekesen bontakozik ki az akkori Szeged képe, a pezsgő 
irodalmi, színházi élet. 

A pesti eseményekről március 17-én, pénteken délután jöt t a hír, a város egész lakos-
sága az utcán tolongott, örömtüzeket gyúj to t tak , felvonuló csoportok alakultak. Este a tün-
tető tömeg a széképületi »szálába« vonult, ahol a színielőadásokat t a r to t ták , s éppen a kor 

32 Iratok a Nemzeti Színház történetéhez. 68. sz. 
33 Szuper Károly Sz.nészeti naplója. 69. 1. 
34 Szuper id. mű 65 1. 
35 Hont Ferenc ku ta tása i nyomán. 
36 Vármegyék és városok. Bihar vármegye és Nagyvárad. 391. 1. 
37 Adatok Reizner János: A régi Szeged, a szegedi Móra Ferenc Múzeum és Somogyi 

K ö n y v t á r hirlapanyagából. 
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legünnepeltebb magyar drámaírójának : Szigligetinek a Szökött Katoná-ját adták. A demok-
ra t ikus tendenciájú jeleneteket megtapsolták, a katonafogdosási jelenetnél pedig tüntetés 
tört ki, hogy ütöt t már a szabadulás órája. Az első szabad nap tehát Szegeden is, éppúgy, 
mint Pesten, a színházban ért véget. 

A félbeszakadt előadás után Osztrovszky József szegedi költő, a szegedi nemzetőrség 
későbbi alezredese elszavalja az e napra írott költeményét, amelynek bevezető sorai így 
hangzanak : 

I t t az óra, melyre vágyva 
annyi szű 

Zsarnok kormány sohse örök 
életű, 

Szabadság az, mely örökké 
él s virul, 

S mennydörögve hangzik a nép 
ajkirul. 

Testvériség, egyenlőség, 
Szabadság ! 

Nélkületek mi az élet : 
szolgaság ! 

Az egyébként nem sok művészi beccsel rendelkező verset óriási ovációval fogadta a 
roskadásig megtelt nézőtér. De nem is a művészi értéket keresték a versben, hanem azt az 
érzést tapsolták, amit kifejezett, hiszen ez az érzés az övéké is volt. A himnuszt énekelték, 
majd Dani Ferenc mondott beszédet s te t t fogadalmat Szeged népe nevében, hogy utolsó 
csepp vérükig ki tar tanak a szabadság zászlaja mellett. 

így vált a széképületi szála a nemzeti függetlenség hős apostolainak, a színészeknek 
hajléka, Szeged népe forró esküjének színhelyévé is. 

A következő napokban és hetekben tovább folynak az előadások. A közönség színházba-
járó kedve igen megnőtt— telt nézőtér előtt játszik a társulat. A feljegyzések szerint a közön-
ség minden demokratikus mondanivalót megtapsol. Szigligeti »Egy szekrény rejtelmei« című 
darabjá t pedig félbe kellett szakítani a véget nem érő hazafias tüntetések miatt . 

48 őszén ú j társulat jön Szegedre, a híres Latabár-dinasztia egyik őse : Latabár 
Endre társulata. Szuper Károly ezt írja naplójába : »Ez az egyetlen társaság, mely a forra-
dalom válságai dacára is sikerrel működött . A jobb erők közül kezdett kifejlődni a kis 
Munkácsy Flóra, aki most kezd nagyobb szerepeket játszani.«38 Tehát i t t , ebben az időben 
bontot ta ki művészi szárnyait Munkácsy Flóra, aki Feleky Miklós színésznek lesz később 
a felesége és a pesti Nemzeti Színház színpadán Felekiné néven ara t majd hatalmas sikereket. 

Szuper naplója csak részben helytálló, mert nem fedi a valóságot az az állítása, hogy 
a szegedi társulat az egyetlen, amely működik ebben az időben, hiszen adataink szerint Ko-
lozsvárott, Miskolcon és Győrött is van működő társulat . 

Latabár színtársulata 48 végéig marad Szegeden. Nincs adatunk, hol játszanak ezután. 
Valószínűleg mint annyi más vidéki színtársulat, feloszlott és beálltak valamelyik magyar 
ezredbe, hiszen ez idő tá j t jelent meg a »Pesti Divatlap«-ban az egyik vidéki színházigazgató, 
Sepsi Károly felhívása : »Fegyverre vidéki színészek !«39 

1849 februárjában hazatér Szegedre Havi Mihály, aki szegedi dalszíntársaságával 
németországi, dániai, franciaországi és svájci körúton volt —, s azonnal aktívan bekapcsoló-
dik Szeged kulturális életébe. Résztvesz a Szegedi Hirlap szerkesztésében, majd elhatározza 

3 8 Szuper id. mű 64. I. 
39 Pesti Divatlap 1848. 697. 1. 

482 



hogy részben szétszéledt társulatát újjászervezi és nyári színházat építve újra megkezdi 
a színházi előadásokat. 

A Szegedi Hirlap 1849. évi 2. számában, tehát május 9-én közlemény jelenik meg 
az épülő színházról : »Egy, a szegedi müveit közönség Ízlésének megfelelő, eddig sokaktól 
nehezen nélkülözött nyári színházra 40 részvény bocsáttatott ki, s eddig az aláírók száma a 
felét meghaladja. így is illik ! Fegyvert a katona kezébe és lelkesítő művészetet az otthon 
maradt nővéreknek és szülőknek ! Ez a színház a sétatér tiszai oldala mellett fog épülni, 
s a társaság mely benne opera, balett , szinmüi előadásait ad ja a vidéken e nemben egy és a 
legjobb.« 

A város lakosságának lelkes hangulatára jellemző, hogy a színház felépítésére szük-
séges tőke részvények formájában rövid idő alatt összegyűlt, s a nyári fa-színház két hónap 
a la t t fel is épült. A jövőbe vetett bizalomra jellemző, hogy az igazgató bérletfelhívását 
örömmel fogadja a közönség és a korabeli napilapok feljegyzése szerint mind a 45 kr. számmal 
jelzett helyeket, mind a 30 kr.-s földszinti és mind a 15 kr. p. pénzért árusított második 
helyeket nagy számban felvásárolják. 

Az előadások július 24-én kezdődtek meg. Első nap »A szerelmes pap« című kétfel-
vonásos francia vígjáték került bemutatásra. Másnap Seribe darabja került színre : »Egy nő 
kiugrik az ablakon«. A népszerű francia színdarabgyárosnak ez volt az egyik legzajosabb 
sikerű darabja . Népszerűségét fokozta az is, hogy a fordulatos cselekményt megtartva nép-
dalokat tűzdeltek az előadásba, s maga a színlap is népdalos vígjátéknak hirdette. 

Ebben a formájában a darab hasonlított a 30-as évek magyarosításaihoz, még a szerep-
lők neveit is átmagyarosították —, ilyen nevekkel találkozunk benne : Sárkányfó'y grófnő, 
Darnói János báró, Török Bálint. Mint érdekességet jegyezzük meg, hogy a magyarosításnak 
a szerzője Komlóssy Ida, a pesti Nemzeti Színház ünnepelt színésznője, aki talán éppen 
ezekben az időkben játszotta jutalomjátékát Molière Fösvényében Pesten. 

A színház minden nap zsúfolásig megtelt, hiszen Szeged falai között időzött ebben az 
időben a kormány és a képviselőház számos tagja és igen sok honvédtiszt is. Sajnos a szegedi 
színészetnek ez az aranykora rövid ideig ta r to t t . Augusztusban már kénytelen volt mind 
a kormány, mind pedig a honvédség elhagyni Szegedet és így a színtársulatnak sem bonta-
kozhatot t ki egy demokratikus, a kor szellemének megfelelő műsora, hiszen ú j darabok be-
tanulására nem állt rendelkezésre elég idő, ezért kénytelenek voltak már betanult darabokat 
adni. De jellemző, hogy műsorukban nem találunk egy német darabot sem —, a gyűlölt 
és monarchista Kotzebuenak akkor már nyoma sincs a magyar színpadokon. 

A visszavonuló honvédcsapatokat nemsokára követték a császári cszapatok. Új já-
szervezték a rendőrséget, beszüntették az egyesületek működését és megszigorították a 
vendéglők, kávéházak és színházak feletti állandó ügyeletet. Havi Mihály színtársulata a 
szélrózsa minden irányába szétszóródott és ezután évekig nem gyulladt ki a petróleum-
lámpa fénye a szegedi színpadon. 

A cenzúra szigorúan ügyelt a színházak műsorára. Minden olyan szót vagy mondatot , 
amelyből a közönség valamit is kihallhatott volna, kihúzott. S mégis a színházak ebben az 
időben a hazafias érzés ápolásának templomává váltak. 

Csak egy-egy célzás, sőt egy arc vagy mozdulat is elég volt ahhoz, hogy a közönség-
ben meggyújtsa a hazafias lelkesedésnek a tüzét. Molnár György színházi naplójában4 0 le-
ír ja , hogy Tóth Soma, a szegedi dalszíntársaság tagja például kitáncolta a »Jaj be huncut 
a német«-et s lábával oly figurákat csinált a közönség óriási tapsai mellett, melyek világosan 
beszéltek. 

A szabadságharc váltakozó sikerei, Pest megszállása, Budavár ostroma, több színész 
harctéri szolgálata következtében színészetünk működése nem lehetett zavartalan a szabad-

40 Molnár György : Világostól világosig. 60. 1. 
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ságharc idején. Sem a Nemzeti Színház, sem a vidéki színházak ú j célkitűzéseikből, a független 
Magyarország rövid élettartama miatt nem mindent tudtak megvalósítani. Ez a nagyszerű 
másfél év mégis olyan bemutatókat írt drámairodalmunk történetébe, mint a II. Rákóczi 
Ferenc fogsága, a Magyar kivándorlott a bécsi forradalomban vagy mint a győri, kecskeméti 
és nagyváradi ősbemutató. A külföldi műsor is jelentékenyen bővült a Fösvény és a Teli 
Vilmos előadásával. Szegeden ekkor épül fel az első színház, színtársulatok já r ják az orszá-
got, biztat ják, lelkesítik az i t thonmaradot takat . 

A színház és a közönség kapcsolata megerősödik, színészeink szószéknek tekintik a 
színpadot, ahonnan a nemzeti függetlenségért vívott harcra buzdítanak. A forradalmi kor-
mányzat felismeri a színház jelentőségét, törvényekkel, rendeletekkel, anyagi és erkölcsi 
támogatással igyekezett biztosítani színészetünk fejlődését. 

Az 1848—49-es szabadságharc nemcsak népünknek, de játékszínünk történetének is 
ragyogó fejezete. 
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