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A SZATHMÁRY FIÚ, 
AKIT SZIGLIGETINEK HÍVTAK 

TANULMÁNY HELYETT EMLÉKIDÉZÉS, NÉMI 
SZAKMAI IGÉNNYEL 

Tulajdonképpen valami levélfélét szeretnék írni az 
Irodalomtörténet főszerkesztőjéhez, amelyet így kezdenék: 

„Kedves Péterem! 
Te afféle elemző és értékelő tanulmányt kértél tőlem 

Szigligeti halálának százéves évfordulójára, annál is inkább, 
mert közel negyed évszázaddal ezelőtt, az akkori főszerkesztő, 
szegény néhai Bóka Laci felkérésére ugyanebbe az Irodalom-
történetbe, megkíséreltem az örökké hol túldicsért, hol túl-
lebecsült, de színháztörténetünkben mindenképpen korszakos 
jelentőségű szerző-rendező-színházi ember viszonylag tárgyi-
lagosnak tekinthető arcképét megrajzolni. És habár ennyi 
eltelt idő és közben szükségszerűen felgyűlt tapasztalat meg a 
múló évtizedekkel járó, elvárható bölcsebbé válás némiképpen 
módosította azt a hajdanvázolt írói arcképét, talán éppen az a 
„habár" indokolná, hogy tractu temporis megint én jel-
lemezzem, vagy éppen fejtsem ki még bővebben, mit is jelent 
élő műsorlehetőségként is, tanulságos drámatörténeti hagyo-
mányként is a Szigligeti-életmű. Ez, azt hiszem, annál is 
szükségesebb lenne, mivel sajnálatosan oly fiatalon meghalt 
másik közös barátunk, Osváth Béla (akit persze eszembe sincs 
a két mondattal előbb gyászolt Bóka Lacival egyazon nagyság-
rendbe állítani) írt közben egy tévedésekkel és tévértékelé-
sekkel teljes, igen rossz Szigligeti-életrajzot, amelyet a szakma 
— újabb nem lévén - kénytelen az egyetlen szakkönyvként 
ajánlani mindenkinek, aki Szigligetivel foglalkozni kíván. Ezzel 
az 1955-ben megjelent könyvvel kapcsolatban hadd meséljek el 
egy anekdotába illő történetet. Osváth Béla, akinek elég 
indokoltan az volt a véleménye, hogy én nála többet tudok 
Szigligetiről is, meg a dráma-felvetette dramaturgiai problé-
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mákról is, heteken keresztül járt fel hozzám, hogy témájáról 
elbeszélgessen, s még azoknak a Szigligeti-drámáknak a 
tartalmát is én meséltem el neki, amelyeket nem volt kedve 
vagy türelme elolvasni. Én tanácsoltam könyve szerkezetét. 
Azután megírta a könyvét, amelyben óvatosan elkerülte, hogy 
állításai hasonlítsanak azokhoz a megállapításokhoz, amelyeket 
az én nem régen azelőtt, az Irodalomtörténetben megjelent 
tanulmányomban megkockáztattam, s riadtan óvakodott attól, 
hogy engem akár utalás formájában is megemlítsen, mert egy 
régebbi igen heves — bár nem Szigligetiről, hanem Jókairól 
szóló - akkoriban a szakmában még soká idézett vita után az 
volt a véleménye, hogy a hivatalos irodalomtudományi érték-
szabvány meg én „rossz viszonyban" vagyunk egymással. 

Azóta is ez a könyv a legmodernebb Szigligeti-monográfia. 
Tehát nagyon is szükséges lenne egy megfelelő „filosz", aki 
kellő türelemmel végigolvas legalább annyi Szigligetit, 
amennyit én életemben elolvastam - úgy 50—60 művét 
ismerem - , és végre megírja azt a helytálló, viszonylag vég-
érvényes írói arcképet, amelyre színház- és drámatörténe-
tünknek szüksége lenne. Ehhez azonban valóban könyv 
kellene. És erre én, teméntelen egyéb tervem közepette igazán 
nem érek rá. Ezért, Péterem, engedd meg, hogy az általad kért 
tanulmány helyett, ezen a halálozási centenáriumon, személyes 
emlékekről, családi emlékekről, olvasmányi élményekről, régi 
előadások emlékeiről beszéljek, mégis olyan igénnyel, hogy 
ezeknek egyik-másikát majd forrástényekként felhasználhatja 
az az ifjabb „filosz", aki remélhetőleg előbb-utóbb elszánja 
magát a Szigligeti-monográfia megírására, de előtte az irdat-
lan Szigligeti-életmű és közel másfél évszázadnyi kritikai-
irodalomtörténeti irodalom elolvasására. Erre a szubjektivitásra 
az is felbátorít, hogy habár véletlenségből Budapesten 
születtem, de első emlékeim Nagyváradhoz fűznek, családom 
révén nagyváradi származású vagyok, mint Szigligeti, aki ha 
hazajárt a megbékélt szülői otthonba, akkor korábban 
csizmáit, később cipőit az én nagyapámmal csináltatta, lévén 



410 Vallomás 

apai nagyapám nagyváradi suszter, majd cipőkereskedő, a 
Szathmáry ügyvédék lábbelijeinek készítője évtizedeken 
keresztül, s akinek örökségeképpen drámatörténetünk 
Szigligeti Edéje familiáris emlékeinkben, mint a Szathmáryék 
Jóska fia élt nemzedékről nemzedékre . . . " 

Hát így kezdeném a levelet az Irodalomtörténet főszer-
kesztőjéhez, de minthogy nemcsak a régen néhai nagyváradi 
cipészmester unokája vagyok, sőt nemcsak író s némiképpen 
irodalomtörténész, hanem immár harmincharmadik esztendeje 
a színház- és drámatörténet tanára is, megpróbálom össze-
egyeztetni az emlékezést egy olyanfajta értékeléssel, amelyet 
az az eljövendő monográfiaíró vagy elfogad, vagy elvet, de 
remélem nem kerül meg. 

* 

Apám viszonylag kései fia volt nagyapámnak, akinek hosszú 
élete és két házassága folyamán 14 gyermeke született. Apám 
után már csak három. Amikor nagyapám 1848-ban 10 éves 
korában elárvult, mert apja honvédként gyógyíthatatlan 
sebesüléssel hazatérve hamarosan meghalt, korai kenyér-
keresetre fanyalodott, hogy segítse a korán elözvegyült anyát; 
így lett belőle suszterinas. Más körülmények közt talán 
hegedűművész lehetett volna belőle, mert már kisfiúként is jól 
hegedült, később pedig férfikoráig lakodalmak és keresztelők 
kedvelt muzsikus-zsidója volt, így ragadt rá a Hegedűs-Berti 
név, amely azután ragadványból családi névvé lett, amikor 
1894-ben törvényt hoztak az egyforintos okmánybélyeggel 
kérhető névmagyarosításról. így lettek a néhai Hirschl Bernát 
cipészmester leszármazottai Hegedűsök (megjegyzendő, hogy 
ez a Hirschl név is történelmi dokumentum, mivel a családot az 
első ismert előd, az 1694-ben Nagyváradon kalmárkodó félig 
őshéber, félig latin néven nevezett Hersel Spiró [azaz a 
„göndör" Hersel] óta, aki már ottani lakos volt, amikor 
Savoyai Eugén seregei a törökök alól felszabadították Nagy-
váradot, a családot még jó évszázadig az igazi, ki tudja, mióta 
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viselt néven hívták, II. József korában — amikor a zsidók 
számára kötelező volt a német név felvétele — a hivatalos 
névadóbizottság a Herselt Hirschlre németesítette, holott 
esküdni mernék, hogy az utóbbi félévezreden belül egyetlen 
ősömnek sem lehetett köze a szarvasokhoz vagy az egyéb 
vadásznivaló állatokhoz, hiszen körösparti kiskereskedők vagy 
kézművesek voltak mindazóta, hogy okiratos adatok bizo-
nyítják nagyváradi illetőségüket, amely a török hódoltság óta 
nyomon követhető.) Körülbelül ugyanilyen régóta követhető 
nyomon a nemes-nemzetes Szathmáry família nagyváradi 
jelenléte is. Szigligeti apja (ama Szathmáry prókátor úr) és 
családja 1848 előtt bizonnyal mészárosmester dédapámtól 
vásárolta a rostélyost, és Szigligeti nagyapja nyilván az én 
szépapámmal szállíttatta hozandó vagy viendő málháját, ha 
nyárra lerándultak a megcsappant birtok kúriájába, lévén az a 
Szathmáry nagyapa vármegyei magistratus-úr, az én szépapám 
pedig vásári szekeresgazda. Ezekről a kapcsolatokról kis-
gyermekkoromban még éltek foszlányos mendemondák apám 
nagybátyjainak, nagynénjeinek ódonszagú otthonaiban. 
Hanem az már nem mendemonda, hanem ténybeli emlék volt, 
hogy amikor a már országos hírű Szigligeti Ede kibékült a 
nemzetes Szathmáry családdal, az oly nagy haragra geijedt 
apával, aki egykoron kitagadta fiát, amiért komédiásnak 
merészkedett állni, hanem a sikerek, a növekvő hírnév meg-
lágyította a haragvó otthoni szíveket, attól kezdve az író 
gyakran járt haza látogatóba, sőt ruháit, lábbelijeit apja kéz-
műveseinél csináltatta, és a megbékélt prókátor, a szülők sok-
ezeréves és szűnni nem akaró hagyománya szerint, kifizette 
fiának öltözékeit, még akkor is, amikor talán az a fiú már 
sokkal többet keresett a fővárosban, mint a vidéki apa. 
Szigligeti tehát talán mindhaláláig, de mindenesetre apja 
haláláig az én nagyapámtól rendelte lábbelijeit, és családi 
hagyományként maradt meg az a mondás, amelyet nagyapám 
még apám születése előtt sok évvel mondott családi körben: 
„Úgy látszik, ez a Szathmáry fiú mégis vitte valamire, mert már 
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nem csizmát, hanem cipőt rendel." — Ezt a mondatot, azt 
hiszem, korábban ismertem, mint a Szigligetiről elnevezett 
színház belsejét. 

* 

Amikor tehát én úgy négy-ötéves kisfiúként anyámmal elő-
ször ültem be a Szigligeti-színház vasárnap délelőttjén tartott 
gyermekelőadására (a Jancsi és Juliskát meg a Babatündért 
játszották), és amikor, még iskoláskorom előtt rákapva 
legalábbis a nyomtatott nagy betűkre, a színház előtt álló 
mellszobor talpazatán elolvastam SZIGLIGETI nevét, már azt 
is tudtam, hogy ez a nevezetes férfiú annak a Szathmáry 
családnak volt valami régi nagybácsija, amelynek háza ott állt a 
Füzes utcában, közel a gyaloghíd másik oldalához (mi ugyanis 
„ezen" az oldalon laktunk), és a ház falán is olvasható volt, 
hogy ott született 1814. március 18-án Szigligeti Ede. Tehát 
igazán nem tudnám pontosan megmondani, mióta is tudok 
felőle. Arra azonban világosan emlékszem, hogy az első 
Szigligeti színdarabcím, amelyet tudomásul vettem, a Fenn az 
ernyő, nincsen kas volt, és ellentétben valamennyi későbbi, 
színházi pályára induló tanítványommal, az én számomra ez a 
fordulat egyáltalán nem okozott megértési nehézséget, mert 
hozzátartozott a bihari-váradi közbeszéd fordulataihoz. Apám, 
aki mindvégig, budapesti kereskedő korában is megmaradt 
„lélekalkat szerinti" nagyváradinak, aki ifjúkora tájszavait és 
tájfordulatait önkéntelenül is belekeverte, nemcsak csevegő, 
hanem komoly, esetleg üzleti témájú élőbeszédébe (pad 
helyett következetesen lócát, szekrény helyett sifont, csomó 
helyett görcsöt mondott, a lovat lúnak, a hétfőt hetfünek 
ejtette), a látszatjómódra vagy az indokolton felüli költe-
kezésre nem is idézőjeles hangsúllyal, h^nem közhelyszerű 
szóképként mondta, hogy: fenn az ernyő, nincsen kas. Amikor 
tehát szüleim könyvszekrényében először bukkantam ennek a 
verses vígjátéknak kisalakú, szürke füzetkiadású példányára, és 
kibetűztem a címét, kisgyermekfővel is tudtam, mit jelent. De 
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a legelső igazi színházi élményeim - tehát nem vasárnap 
délelőtti gyermekelőadás, hanem vasárnap délutáni valódi 
színházbamenés — közé tartozott, alighanem hatéves korom-
ban A csikós, amely akkor olyan igazi nagy irodalmi-színházi-
művészi szenzáció volt a számomra, hogy ezért vagyok 
képtelen eldönteni, valóban olyan nagyon jó dráma-e ez a 
gatyás-nótás krimi, mint ahogy idestova hat évtizede, 
évtizedenként másféle indokolással, sőt a világnézet fejlődé-
sével nemegyszer módosuló társadalmi-történelmi értékeléssel 
tartom, vagy az az első élmény befolyásolja az egyébként 
magamra általában kötelezőnek tartott szakmai tárgyilagos-
ságot. 

Kétségtelen, hogy Szigligeti-képemet mindig is befolyá-
solták az első találkozások emlékei, amelyekhez túl az apai 
család érzelmes lokálpatriotizmusán, a tárgyi kapcsolatokon a 
szerző nevével, a családi hagyományokon a Szathmáry 
famíliával és Szigligeti személyével, hozzájárult az a véletlen is, 
hogy még ugyancsak a nagyváradi kisfiú korban egy Szigligeti-
hez szakma szerint jól értő családi jóbar át, látva korán bontako-
zó érdeklődésemet, kifejezetten tanító szándékkal mesélt min-
dig elragadtatott, a klasszikusoknak kijáró — s ma már tudom: 
alaposan túlértékelő — hangon Szigligeti Edéről. Erről a 
szakmabeliről a hazai színháztörténet alaposabb ismerői 
szoktak is tudni egyet-mást. Parlaghy Lajosnak hívták, 
korábban színésznek indult, majd rendező és a nagyváradi 
Szigligeti Színház igazgatója lett, később a kolozsvári Magyar 
Színháznak is egy ideig igazgatója volt. Nos, Parlaghy Lajos 
bácsi történetesen apám iskolatársa, gyermekkorától fogva 
jó barátja volt, és a háború — az első világháború - éveiben még 
katonabajtársa is ugyanabban a nagyváradi 1. számú huszár-
ezredben. Nos hát, ebben az időben Parlaghy Lajos bácsi igen 
gyakran volt nálunk, és nagyon jó kedvvel mesélgetett nekem 
különböző drámaírókról. Tőle hallottam először Katonáról és 
Madáchról, de Shakespeare-ről és Moliére-ről is; a legtöbbet és 
a legnagyobb szeretettel azonban Szigligetiről beszélt. Fél-

8 Irodalomtörténet 
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évszázad távolságából visszaemlékezve szavaira, jellemzéseire, 
úgy rémlik, igen provinciális ízlése volt: azt hiszem a Kaméliás 
hölgyet többre értékelte, mint a Rómeó és Júliát, a Liliomfit 
pedig okvetlenül az Úrhatnám polgár fölé helyezte. Igazi, régi 
vágású vidéki színigazgató lehetett, tudása bizonyára igen felü-
letes (apám szerint ifjúkorában színészként úgy hörgött és üvöl-
tözött a színpadon, hogy Othellónak olyan volt, mintha nem is 
ő fojtaná meg Desdemonát, hanem Desdemona őt) . . . mégis: 
öt-hatéves koromban igen alkalmas első tanító volt arra, hogy 
bevezessen a gyönyörűségbe, a drámák tündérvilágába. Az a 
tény, hogy amint rendszeres olvasó lett belőlem, tehát úgy 
8—9 éves koromban, Dörmögő Dömötör sokáig (máig!) sze-
retett és nagyra tartott kalandjai mellett már izgatott érdeklő-
déssel olvastam drámákat is — ezt jórészben annak a kíváncsi-
ságnak köszönhetem, amelyhez az első lökést a régen néhai 
vidéki színigazgató adta. S ez vonatkozik mindenekelőtt éppen 
Szigligeti szeretetére és viszonylag sok művének korai meg-
ismerésére (mert arra azután szüleim irányítottak már rövid 
évekkel később, hogy azért Shakespeare-t és Madáchot olvasni 
még akkor is jobb, ha először nem is értek meg mindent: 
olvassam újra meg újra őket, akkor majd megértem; és ha ez 
kezdetben még nem ment könnyen, anyánk maga olvasta fel 
nekem és öcsémnak a Lear királyt a Julius Caesart és nem is 
egyszer a Szentivánéji álmot). De mire elérkeztem a klasszi-
kusokhoz, a több felől is érkező korai befolyások következ-
tében már legalább tucatnyi Szigligetit ismertem, és azt hi-
szem, hat és hatvan éves korom közt legalább félszáz, de talán 
még több művét (nemcsak színjátékait, hanem elméleti és 
emlékező műveit, sőt Isten bocsá' még elbeszélő költeményeit 
is) elolvastam, jó néhány soha meg nem jelentet is kéziratban 
vagy színházi súgópéldányban. És minthogy immár emberöl-
tője tanítok színház- és drámatörténetet, iskolában és iskolán 
kívül rengeteget beszéltem és írtam róla — tehát még illeté-
kesnek is tartom magamat, hogy ezen a halálozási centená-
riumon minden szubjektív előzmény ellenére megpróbáljam 
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úgy megfogalmazni irodalmi és színháztörténeti helyét, hogy 
legalábbis vitaalap legyen az ellentmondók számára, de esetleg 
használható kiindulópont a rég várt filosznak, aki végre majd 
megírja az érvényes monográfiát róla. 

* 

Úgy hiszem, hogy aki eddig olvasta személyes emlékeimet 
Szigligetiről, megérti, hogy a születésem előtt 34 évvel meghalt 
drámaíróval némiképpen olyan érzelmi kapcsolatban vagyok, 
mint azokkal a hajdani dédnagybátyákkal, akiket ugyan 
személy szerint már nem ismertem, de mégis családi mende-
mondákban őrzött emlékfoszlányok révén hozzám tartoznak, 
jellemzendő és jellemző alakok lennének egy önéletrajzot meg-
előző családi krónikában, alakjuk példázva színezné azt a múlt 
századbeli Nagyváradról induló, Budapestbe torkolló utat, 
amelynek ismerete nélkül talán el sem lehet mesélni a magyar 
értelmiség mostani képének kibontakozását. Hiszen irodalom-
történeti közhely, hogy az a döntő fordulat, amely Ady és 
mellette a Nyugat szellemi forradalmával kezdődött, Nagy-
váradon következett be, abban a pezsgő és izgatott irodalmi-
publicisztikai hevületben, amely a századfordulón oly jellemző 
arra a Budapesten és Bécsben szinte keresztülnézve, a távolabbi 
nyugattal akart szinkronban lenni, s amelynek liberális 
dzsentrijei, dzsentrikkel barátkozó, olykor érdekeikben össze 
is fonódott s nemritkán egyszerre a francia burzsoát és a 
helybeli dzsentrit majmoló polgárai városukat nem kis fel-
vágással a „Körös-parti Párizs"-nak szerették nevezni, s ahol 
ennek a fordulatnak paródiájaként használatos „Pece-parti 
Párizs" gúny-, illetve öngúnynévben is bennelappang a kor-
szerűség igénye. Ehhez olyan virágzó gazdasági, s hozzá 
kulturális élet kellett, amely nem akkor keletkezett a semmi-
ből. Ehhez szükség volt a Partium egész múltjára. Ez a 
Partium, akár a Magyar Királyság vagy olykor átmenetileg a 
Török Hódoltság keleti vége volt Erdély felé, akár az Erdélyi 

8« 
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Fejedelemség nyugati vége volt Magyarország, esetleg a Török 
Birodalom felé, évszázadokon keresztül „tranzit" helyzetben 
volt, és főhelyének, a hajdani Váradnak, majd a három egy-
másba nőtt helységből — Váradból, Olasziból és Várad-
Velencéből - korán egy várossá összenövő Nagyváradnak a 
történelmi-földrajzi-gazdasági helyzet folytán kereskedelmi 
központtá kellett fejlődnie. Egyházi központ, szellemi köz-
pont, polgárnevelő és polgárt magába szívó, a feudális körül-
mények közt is a feudalizmusból kinövő és túlfejlődő, ha-
gyományait meghitt szeretettel őrző, s e hagyományokon sza-
kadatlanul túllépő világ volt ez, kellő messzeségben a dunán-
túli, felvidéki, szepességi, erdélyi német ajkú vagy a komáromi, 
szentendrei, délvidéki hol görögnek, hol bunyevácnak neve-
zett, de így is, úgy is szerb polgárságtól s elég közel a Civitas 
Debreceniensis olykor városi köztársasági életet élő és világ-
kereskedelmet űző cíviseihez ahhoz, hogy ez a polgárság eleve 
magyar legyen, akárhonnét is kerültek oda még a török-kor 
előtt vagy a török-kor alatt, majd nem sokkal a hódoltság 
elmúlta után a szépapák. És túl sokáig tartozott az egész 
Partium az Erdélyi Fejedelemséghez, hogy hagyományul kapja 
a Bethlen Gábor fémjelezte példás vallási türelmet, ami a 
liberalizmus történelmi előiskolája volt. 

Nagyvárad katolikus vallási centrum volt, de a szabad-
kőművességnek is az egyik első hazai centruma. Az egyház is, a 
helybeli (és általában bihari) nemesség nagyon is érdekelt volt 
az őket is gazdagító kereskedelemben. A kalmár pedig 
gyakorta éppen támaszának érezhette nemhogy a dzsentrit, de 
még az egyházat is. Szinte jelképe volt ennek a „coexistentia 
pacificalis"-nak a javarészt szegény zsidóklakta Katonaváros 
nevű külső fertály Templom tere, ahol békésen állt egymás 
mellett régesrég óta egy kis római katolikus, egy kis kálvinista 
és egy kis zsidó templom. A város legcentrumát jelentő Szent 
László téren pedig a római katolikus Szent László székes-
egyházhoz néhány lépésnyi közelségben áll a görög-keleti (vagy-
is pravoszláv) és a görög katolikus templom, s az innét nyíló 
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utcákban, békés szomszédokként a kálvinista és a zsidó nagy-
templom. És aki a Körös hídján a Szent László térről átsétált a 
szemközti Bémer térre, ott három kávéházban találkozhatott 
az üzletelő polgárokkal, politizáló dzsentrikkel és mindenről 
vitázó újságírókkal meg egyéb értelmiségiekkel. Az egyház és a 
haladó értelmiség itt késhegyig menő vitákat folytatott, de a 
késhegyeket csak villogtatták és nem döfték egymásba. 
Közösen élték saját hagyományukként a réghajdani, rend-
teremtő Szent Lászlót, aki a német lovagi eszmény helyére itt 
formálta újfajta magatartás modelljévé a francia lovagi 
eszményt. A legklerikálisabb érzelmek is a maguk múltjának 
tudták Vitéz Jánost, aki itt teremtette meg a hazai 
humanizmus és reneszánsz első hazai otthonát, de az antikle-
rikálisok is családi érzelmekkel voltak büszkék, hogy itt 
született, innét indult Pázmány Péter. Ez a Nagyvárad, 
amelynek szelleme a mi századunk elején a „Holnap" 
antológiájában tetőződött és hatott egész kultúránkra, már a 
18. században olyan előrenéző honoratior-központ volt, hogy 
Martinovicsék itt képzelték az álmodozva tervezett magyar 
polgári forradalom egyik kiindulópontját. A 19. században 
azután még a klerikális reakciót is a hazai szokványnál sokkal 
magasabb szellemi színvonalon képviselte Schlauch Lőrinc, a 
liberalizmussal is elkacérkodó, a vallási gyűlölködéssel, nem-
zetiségi előítéletekkel szembeszálló, Rómáig teijedő tekintélyű 
bíborospüspök. S ugyancsak az ő idejében Iványi Ödön itt írta 
meg A püspök atyafiságávú az első igazán kritikai realista 
magyar regényt, nemcsak Mikszáthot, de egyben-másban már 
Móricz Zsigmondot előkészítve. 

Ezt az úgyszólván Szent Lászlótól, Vitéz Jánsotól és 
Pázmány Pétertől számítható és Ady forradalmáig, a Holnap 
országos hatásáig terjedő utat, ezt a folyton izgatott, minden-
fajta szellemi törekvésnek otthont kínáló várost egy pillanatra 
sem szabad elfelejtenünk a Szathmáry ügyvédék fiának indulá-
sánál. A Pestre kerülő s hamarosan Szigligetivé váló fiatal 
mérnökjelölt jellegzetesen nagyváradi értelmiségi: egyszerre 
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volt érzéke hagyományokhoz és a legfrisebb aktualitásokhoz, 
széles körű műveltsége, amely nem volt mentes a könnyed 
felületességtől sem, örökös vállalkozókedve, vitatkozóhajlama, 
lelkialkatának rokonsága az újságírókkal is, a leleményes keres-
kedőkkel is - így együtt nagyon is jellemző egy akkor is, 
később is elég széles nagyváradi rétegre, amelyet a század-
fordulón is ott kell éreznünk háttérként az induló Ady és a 
kibontakozó Holnap-mozgalom mögött. Ha Szigligeti egy 
bőséges emberöltővel előbb születik, bizonyára Bessenyeiért, 
majd Martinovicsért lelkesedő aufklérista, de eléggé óvatos, 
hogy amikor itt a baj, ő valahogy menteni tudja a bőrét. Ha 
egy bőséges emberöltővel később születik, idősebb kortársként 
a Holnap-társaság tagja, talán éppen a színház igazgatója is, 
rokonszenvezik a szocialista forradalommal, de amikor ebből 
baj lehet, idejében távolmarad a veszélyes eseményektől. 

De minthogy nem előbb és nem később született, tehát úgy 
volt 1848 egyik nagyhatású előkészítője, hogy a forradalomban 
semmiféle szerepet nem vállalt, sőt a bukás után ő teremthette 
újra a magyar színjátszást. Mindig minden újdonságban és 
újításban benne volt, de úgy, hogy kedves maradjon a 
konzervatív köröknek is. Segítette mindig a nála tehet-
ségesebbeket, de azért ő sikeresebb szerző volt mindvégig, mint 
a tehetségesebbek. Úgy volt ünnepelt író és korszerű rutinos 
rendező, hogy mindennek igen jó tanára is tudott lenni. És a 
színházat ugyanolyan jól adminisztrálta, mint saját magát. Útja 
tehát attól kezdve, hogy hátat fordított a mérnöki pályának, és 
kockáztatva a családi haragot (amely egyébként nem tartott 
túl sokáig, és erről ő eleve meg is volt győződve) és léte 
színhelyének a színházat választotta, szakadatlanul feljebb 
haladt. Húszéves fővel színész (rossz színész), drámaíró 
(egyelőre igen alacsony színvonalon) és díszlettervező (állítólag 
igen ügyesen, hiszen jó rajzkészsége miatt gondolták otthon, 
hogy jó mérnök lesz belőle) — negyvennégy évvel később pedig 
úgy hal meg, mint ugyanannak a Nemzeti Színháznak, 
amelynek első pillanatától kezdve titkárként lelkes szolgálója 
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- az igazgatója (kitűnő igazgató), főrendezője (kitűnő rutinnal 
és magánál is jelentékenyebbeket nevelve), a színházi tudo-
mányok tanára (valóban tudós színvonalon) és több mint száz 
megírt és előadott dráma áll mögötte, amely látványos 
sikereket, könnyeden tudomásul vett bukásokat, és irodalmi 
elismertetést hozott a számára. 

Ezekről a drámákról kellene végre megírni a régóta 
szükséges monográfiát, amelyből végül is egy olyan egyenetlen 
értékű író arculata bontakoznék ki, akinek a legtöbb műve 
kockázat nélkül illethető a „silány" jelzővel, miközben ezek 
között is számos olyan kordokumentum akad, mint a méltán 
elfelejtett hajdani riporterek mégis gyakran újraolvasandó 
cikkeiben, tárcáiban. Műveinek nem kis része egy elmúlt ízlés 
átlagtermése, a silány fölött, az időtálló alatt. Remekmű — egy 
némiképpen is igényes mércével mérve — talán nem is akad az 
irdatlan életműben. De mégis van jó néhány — úgy tíz körül 
lehet a számuk - , amely nélkül nem mondható el a "magyar 
drámatörténet, mivel összekötőkapocs Kisfaludy Károly 
olykor nem kevésbé felületes, de mégis új irodalmat teremtő 
kezdeményezése és a századfordulót előkészítő szerzők, első-
sorban Csiky Gergely, és némileg Bródy Sándor között. És 
ezen a néhány fontos színjátékán belül akad négy-öt, amely 
maradandó értékű, jó irodalmi mű és élő műsordarab a mi 
színházaink számára is. Kezdeményező ereje pedig mégis-
mégis odasorolja őt irodalmunk klasszikusai közé (hacsak 
olyan nagyságrendben is, ahogy az Aprószentek is bele-
tartoznak az Acta Sanctorumba). Annyit mindenesetre máris 
állapítsunk meg, hogy jelentősége színházunk történetében, 
drámánk fejlődésében sokkal fontosabb, mint bármelyik műve 

külön-külön, vagy akár műveinek összessége. 

• 

Egy ízben azt vallotta egy önéletrajzi írásában, hogy szülei 
legszívesebben vették volna, ha papnak megy, ő azonban azt 
válaszolta apjának: „Ehhez én sem elég szent, sem elég kép-
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mutató nem vagyok." A szellemes kibúvó jól jellemzi egész 
magatartását, viszonyát eszmékhez, elvekhez, világnézetekhez. 
Igazán semmit sem hitt és semmit sem tagadott. Nem volt 
vallásosan hivő, mint családja, de nem volt hitetlen, vallástalan 
sem. Ha filozófiai pontossággal kívánnók megfogalmazni, 
nyilván agnosztikus deista volt, mint a 18. század végső 
negyedétől mindmáig az európai értelmiség nagy része, amely a 
tételes teológiákat már csak szeretett vagy nem szeretett, de 
komolyan venni képtelen történelmi emléknek tartja, de azt 
sem tudja elképzelni, hogy az egyre jobban megismerhető 
materiális valóságon kívül, illetve mögött nincs egy értelem és 
tapasztalat útján megközelíthetetlen másféle valóság, amely 
valamiképpen — első mozgatóként is, szüntelen hatással is — 
befolyásolja vagy irányítja az érzékelhető világot. Szigligeti 
emberi egyénisége, írói-színházművészeti életműve pontosan az 
átlagát fejezte ki ennek a nemesi gyökérzetű polgári liberaliz-
musnak. 

Sikereinek fő oka,hogy maga is mindig azt hitte, amit néző-
inek legnagyobb része hitt, érzett és gondolt. Egy író, egy mű-
vész, egy művészetszervező sikere vagy sikertelensége legalább 
annyira jellemző közönségére, mint saját magára. Szigligeti, a 
drámaszerző - hol jobban, hol gyöngébben — mindig pontosan 
azt adta, amit korának közönsége tapsolnivalónak tartott 

írói útjának első korszakában, tehát 1848-ig, a haladás és 
maradiság küzdelme a színpadon a romantikán belül, a francia 
és a német típusú romantika ellentétében nyilvánult meg. 
Victor Hugo olykor rémdrámát súroló áltörténelmi vad-
romantikája a liberális haladást, az antifeudalizmust, olykor — 
mint A király rnulatban vagy a Ruy Blasban — egyenest a 
forradalom idézését jelentette. Ezt a hugói hangütést 
igyekezett átvenni drámaíróink haladó célzatú akkori nem-
zedéke. És lehetett Vörösmarty sokkal, de sokkal költőibb, 
lehetett a tragikusan torzónak maradt Czakó Zsigmond 
zseniálisabb ígéret, Obernyik Károly elegánsabban és iro-
dalmibban tehetségesebb — az igazi, a tartós siker hamarosan 
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Szigligetihez szegődik. Ha ő hugói, akkor valódi áltörténelmi 
rémdrámát ír (Dienes), ha a kor tényleges problémáihoz nyúl, 
egyszerre ponyvább ízű is, de újságírásán publicisztikusabb is, 
mint pályatársai (Szökött katona), ha a bécsi fennhatóság, a 
metternichi rendszer elleni közérzetet akarja kifejezni, vezér-
cikkeknél hatásosabb, átlátszó jelképű történelmi drámákkal 
mozgósít (Vazul, Pókaiak, Aba), és ami mindennélfontosabb, 
a Szökött katonává kezdett és a Csikóssal élete egyik legjobb 
művét megalkotó bűnügyi drámával megteremti azt a népszín-
művet, amely a közönség szemében a Petőfi—Arany—Tompa 
fémjelezte népiesség színpadi megfelelője. 

De éppen a Csikós, ez a valóban az urakkal szemben a nép 
igazát hirdető, kitűnően szerkesztett krimi meg is felelt annak 
a politikai tartalomnak, amelyet ezidőben a legmagasabb 
irodalmi fokon Petőfi képvisel. Ekkor, 1847-ben éri el politikai 
fejlettségének csúcspontját. Amikor ez a forradalmiság már 
veszélyesnek látszik, Szigligeti - akárcsak közönségének jó 
része — jó lépéssel hátrálni is fog. Hasznos előkészítője ő is a 
forradalomnak, de lélekalkata szerint ugyanúgy nem forra-
dalmár, mint a nála összehasonlíthatatlanul nagyobb művész, 
de hozzá hasonlóan képlékeny lelkű és közönségével úgy-
szintén mindig azonosuló Jókai. Optimista jókedvvel vetik 
magukat a forradalom első hullámába, de amikor vihar ígér-
kezik, hamarosan keresik a biztonságos partot. 

A forradalom idején Szigligeti megírja az egész rövid kor-
szak legsikeresebb drámáját, a II. Rákóczi Ferenc fogságát. — 
Saját és közönsége optimizmusára, amelyet az első neki-
lendülés, a könnyű győzelemnek tetsző március 15-e táplál, 
nagyon jellemző az a valójában képtelen, és lényegében mély-
séges történelmi hazugságot kifejező koncepció, hogy törté-
nelmünk egyik legtragikusabb nagyjáról happy-endes drámát 
ír. A kuruc vezért ebben nem mint kuruc vezért mutatja be, 
hanem mint tétova ifjút, aki boldog és boldogító kibontakozás-
ként elfogadja a történelmi feladatot, hogy nagyúr létére a nép 
élére álljon; anélkül, hogy akárcsak sejtetné is a tragikus 
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végkifejletét. Mintha csak valaki úgy írna drámát 1848-49-ről, 
hogy nem március 15-ével kezdődik, hanem azzal végződik. 

Szigligeti a forradalom kitöréséig tudott forradalmi lenni. 
Drámatörténeti jelentősége ezekben a reformkori, 

forradalomra váró esztendőkben a legfontosabb kezde-
ményezők, és nagy ritkán a jelentékeny megvalósítók közé is 
sorolja. Elsősorban azzal, hogy megteremti a magyar népszín-
művet. Mert ő teremtette meg. Gaál József kitűnő Peleskei 
nótáriusa — amelyet Szigligeti indulása idején, 1835-ben 
mutatnak be — a valójában még csak műfaji rokonságban sincs 
a népszínművel, noha sokan innét szeretik datálni ezt a sokáig 
oly divatos zenés-táncos, egyre inkább falusi tárgyú operetté 
váló színpadi műnemet. A Peleskei nótárius: persziflázs. 
Gvadányi kisnemesi eszményképének, a Budára érkező 
patriarkális életformájú és szemléletű, konzervatív kisúrnak 
igen mulatságos megfricskázása, a Gvadányi-féle maradiság-
eszmény liberális szellemű kicsúfolása, sokkal közelebbi 
rokona a száz évvel későbbi „musical comedy"-nek, még 
Brecht Koldusoperajának is, mint a Szigligeti intonálta nép-
színműnek. Úgy, ahogy a Szökött katonában vagy éppen a 
Csikósban a népszínmű útjára indul, valóban ugyanannak az 
irodalmi törekvésnek színpadi változata ígérkezett, amelyet a 
költészetben legmagasabb fokon Petőfi valósított meg. Népi 
világa és „couleur local"-ja, nemességellenes társadalom-
kritikája, helyzeteinek - a szerencsés kibontakozás ellenére is 
- tragikus lehetőségeket felmutató és a hazai valóság jelleg-
zetes viszonyaiból táplálkozó jellege, így együtt a romantikán 
belül is nem kevés realista igényt és realizmus-előkészítő 
lehetőséget rejt magában. És éppen a Csikós gondosan szer-
kesztett, jól felépített, szemléletes jellemeket formáló mű. 
Témája, az ártatlanul megvádolt csikóslegény megigazulása és a 
bűnöző uraság leleplezése, az öreg csikós Sherlock Holmest 
előlegező nyomozó elméje az izgalmas (ma is izgalmas) drámát 
odakapcsolja á világirodalomban akkor éppen egészen friss 
bűnügyi irodalomhoz. Hiszen Amerikában Poe ezidőben írja a 
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műfajteremtő Morgue utcai gyilkosságot, amelyet Szigligeti 
még nem ismerhetett; Eugen Sue ponyvát súroló, de mégis 
társadalmi igazságért küzdő, bűnnel és bűnüldözéssel teljes 
regényei — főleg a Párizs rejtelmei — éppen divatosak, s ezeket 
a művelt Szigligeti bizonyosan ismeri; Nagy Ignác, majd Kuthy 
Lajos ugyanebben az évtizedben írja az első hazai bűnügyi 
regényeket, sőt még az írói fellépése pillanatától élő klasszi-
kusnak számító Jósika Miklós, a régmúlt századok első igazán 
világszínvonalú magyar idézője (akinek írói nagyságát az sem 
rendítheti meg, hogy nyelvújítás-mérgezte nyelvezete 
számunkra már elavult, tehát ugyanúgy fordítani kellene mai 
magyarra, ahogy Villont franciára vagy a Nibelungen-Liedet 
németre fordítják), ez az igazi regényíró Jósika sem retten 
vissza a bűnügyi irodalomtól és a Kétemeletes ház Pestenben 
alighanem jobb krimit írt, mint azóta bármelyik magyar 
bűnügyi regényszerző. És azt hiszem — remélve, hogy ál-
lításom nem a korai keletű élmény maradandóan torzító 
hatása - , hogy a Csikósnál sem írtak azóta sem jobb magyar 
bűnügyi drámát. Ennek a bűnügyi drámának a formája azon-
ban már pontosan az, amit ettől fogva népszínműnek 
nevezünk: énekes, paraszti körben játszódó, tragikus 
lehetőségű helyzetből szerencsés kibontakozásig vezetett szín-
padi játék. Vagyis operett. 

Csakhogy ennek az operettnek kezdetben haladó társadalmi 
kritikája volt (és ez sem magában álló jelenség, hiszen a nem-
sokára már világdivatú Offenbach, illetve szövegíró munka-
társai, Melilac és Halévy, nem kevésbé a francia polgári világ 
kritikusai, mint valamivel még őelőttük Szigligeti a magyar 
nemesi társadalomé). Alighanem ez a legfontosabb és leg-
döntőbb kezdeménye 1848-ig. Emellett azonban, ha nem is 
egyedül, de alighanem a legnagyobb hatással ő viszi győzelemre 
színpadunkon a francia, azaz Hugo-típusú romantikus törté-
nelmi drámát is, amely minden borzalmával a liberalizmust, a 
demokratikus nemzettudatot és az elnyomásellenességet fejezi 
ki a maga áttételes, de félre nem érthető módján. És a jó 



424 Vallomás 

néhány sikeres előkészítő próbálkozás után ebben a 
műnemben is sikerül egy irodalmilag hatásos, sőt jellemeiben 
hiteles tragédiát írnia: a Grittit. Persze ne Katona József 
mércéjével akarjunk mérni. A Grittit, a nagyformátumú lelki-
ismeretlen karrierista tragédiáját az akkori színpadokon nép-
szerű hasonló műnemű drámák mellé kell állítani: Seribe, 
Sardou, Iffland, Raupach, Schenk vagy az itthoniak közül 
Obernyik vagy Tóth Lőrinc történelmi drámái mellé. (Oda-
állíthatjuk a valamennyinél zseniálisabb Czakó Zsigmond 
színre már nem kerülő, végső műveihez is, amelyekben törté-
nelmi témákkal kísérletezett, s amelyek olvastán magunk se 
tudjuk, hol a lángelme, a megbomlott lélek és az összecsapott 
fércmű határvonala; gondolok itt a János lovagra vagy a Szent 
Zasz/ó-drámára.) Obernyik íróbb író volt Szigligetinél, de leg-
sikeresebb történelmi drámája, a Brankovics György, szer-
telenebb, és valljuk be, gyengébb mű a G rítt inéi. Tóth 
Lőrincnek pedig legjobb drámája, Az atyátlan — amelyet elég 
méltatlanul felejtettünk el — sem éri el éppen ennek a 
Szigligeti-tragédiának, ritka kivételként, zavartalanul szín-
vonalas, s ugyanakkor nagyon színszerű irodalmiságát. 
Semmivel sem gyöngébb mű ez, mint a komoly hangvételű 
Seribe, Sardou vagy, hogy német példát is mondjuk, Schenk -
drámák; a Portici néma, a Tosca vagy a Belizár. (Persze az 
előbbieknél nem Auber zenéjére gondolok, amelyet nagyon 
szeretek, nem is Pucciniéra, amelyet nagyon nem szeretek: 
nem a híres operákat említem, hanem a híres drámai műveket, 
amelyek alapján idővel ugyanúgy készültek az operák, nem-
csak Tóth Lőrinc Hunyadi Lászlójából és Katona Bánk bán-
jából, de mint ahogy nálunk Erkel Obernyik Brankovicsából is 
operát komponált.) 

Szigligeti tehát színpadi irodalmunk hatásos szerzője, a 
forradalom előtti haladó irodalom jelentékeny alakja, aki 
számos, főleg publicisztikai hatásokra felépített sikeres műve 
közt két igazán jó drámát - a Grittit és a Csikóst - írt. Ilyen 
előzmények után ő volt a szerzője a forradalom kezdő 
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szakaszában kelt legoptimistább és igen ügyesen meg-
komponált, részlettényeiben inkább áltörténeti, mint igazi 
történelmi Rákóczi-színjátéknak. 

A forradalom és a szabadságharc tragédiája azonban 
hamarosan szétfoszlatja az optimista reményeket. Jókai, aki 
pedig a forradalom egyik vezére volt, már szeptembertől 
kezdve békés kiegyezésre vágyódik. Szigligeti, aki még csak 
politikai vezér sem volt, elszürkül, és Jókainál is könnyebben 
menti át magát. Szigligeti szinte azonnal a bukás után 
„szalonképes" a győztesek, az elnyomók szemében. Még 
magyar színházat is rendezhet Pesten. A következő közel két 
évtizedben lényegében hasonló a szerepe Jókaiéhoz: vigasztalni 
az elkeseredetteket, táplálni a reményt, és annyira emlékez-
tetni a nemzeti közeli vagy távolabbi múltra, amennyire az 
éppen adott cenzurális körülmények közt lehet. 

* 

A fordulópont Szigligeti életében is, írói útján is: a Liliomfi 
Ezt a vitathatatlanul kitűnő vígjátékot még 1847-ben kezdte el 
írni, a forradalom mámoros heteiben abbahagyta, a szabadság-
harc még sikeres szakaszában folytatta a jókedvű játék gondos 
építését, majd a nemzeti tragédia idején — szinte menekülve az 
elkomorult és borzalmakkal teljes külvilágtól - befejezte. De 
talán másképpen fejezte be, mint ahogy eleve elgondolta. Egy 
némiképpen hasonló tárgyú színjátékában, a Vándor-
színészekben, a színésznek állt nemesúrfi nem megy vissza a 
biztonságot adó ősi kúriába, hanem vállalja a bohémségében is 
nemzettudat formáló művészi létbizonytalanságot. Hiszen ezt 
tette maga Szigligeti is, aki nem ment vissza a Szathmáryék 
nagyváradi dzsentri-világába, hanem vállalva a gyakran bizony-
talan holnapot, szülővárosának izgatottan haladó szellemét, 
kultúráját, polgárosodni akarását, és nem is ritkán felvágós felü-
letességét hozta el és képviselte országos hatással a fővárosban. 

Az mindenesetre eléggé különös, hogy a tragédia után újra-
induló magyar színjátszás, a nemzeti komorságok közepette 
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egy bohózattal indul, még hozzá egy olyan bohózattal, 
amelyben a vándorszínésznek szökött úrfi, amikor kivívja 
szerelmét, hátat is fordít a polgárosító hivatásnak, és hazamegy 
most már nem nemesúrfinak, hanem ifjú házas nemesúrnak, 
persze afféle aufklérista, a haladással továbbra is rokon-
szenvező, polgárosodást igénylő, de semmit sem kockáztató 
vidéki tekintetes úrnak. Szigligeti, aki nem így folytatta útját, 
még el is túlozta saját opportunizmusát. Hiszen ennek a 
kitűnően megírt, de lényegében igen léha világnézetű 
komédiának az az igazi mondanivalója, hogy művelt és 
szellemes fiatal uraságnak jó kaland, jó kirándulás a haladás 
szolgálata, de azután mégis az a legfontosabb, hogy meg-
találjuk a szerelemrevaló élettársat és menjünk vissza okos és 
szellemes nemesúrnak; legyen meg a véleményünk, de ne 
éljünk veszélyesen. 

Talán éppen ez volt a titka a dübörgő sikernek a köz-
bánatok közepette. De nyilván nemcsak ez, hiszen & Liliomfii 
nem lehet úgy felújítani, hogy elmaradjon a siker. Helyzetei, 
alakjai, bonyolítása, játékos könnyedsége talán egészen Molnár 
Ferenc legjobb és legléhább szemléletű komédiáiig ezt a 
Liliomfit avatják a legjobban megírt magyar vígjátékká. Kétség-
telen, hogy van még néhány jó Szigligeti-vígjáték is, komoly 
hangú dráma is . . . de ha csak a Csikóst, a Grittit és a Liliomfit 
írta volna, sokkal nagyobb írónak tartanok, mint összes művei 
ismeretében. 

A filológia nemzedékről nemzedékre keresi, és nem találja a 
Liliomfi forrását vagy forrásait a külföldi irodalmakban. A 
filológia ugyanis nem tudja elképzelni, hogy egy magyar írónak 
eszébe juthat valami olyan is, amit nem külföldi szerzőnél 
olvasott. Egészen bizonyos, hogy a Liliomfinák nincs semmi-
féle idegen forrása, ez Szigligeti legszemélyesebb ügye: a 
színésznek álló nemesifjú és a családja. A Vándorszínészekben 
is, más utalásokban is vissza-visszatér életének erre az alap-
élményére. 

* 
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Szigligetinek szerencséje is volt: a sikeres indulás után, a jól 
megúszott forradalom után úgyszólván egyedül maradt a 
„placcon". A mindenkinél zseniálisabbnak ígérkező Czakó még 
1847-ben öngyilkossággal lépett ki a sorból. Az elegánsabb, 
irodalmibb, filozófiailag is megalapozottan szélesebb látókörű 
Obernyik az ötvenes évek első felében a kolera áldozatául esik. 
Az Atyátlantól kezdve a kezdeteknél sokkal többet ígé-
rő, rendkívül nagy műveltségű Tóth Lőrinc, 1849-ben mint 
drámaíró, mindörökre elhallgat, illetve hátat fordít az iro-
dalomnak, hogy országos hírű és tekintélyű jogtudós legyen. 
Igaz, 67-től lelkes kiegyezéspárti, de drámát akkor se ír és öreg 
korában egész más ajtón lép vissza az irodalomba: mint 
szellemesen gúnyos epigrammák költője. A később fellépők 
közülToldy István tragikus fiatalon hal meg, Jósika Kálmánt, a 
naturalizmus hazai előfutárát pedig kritika is, közönség is 
szrnte egyhangúan elutasítja, és sokkal jobban méltányolják a 
nagyemlékű Jósika Miklós unokaöccsében, hogy a világ egyik 
legelső biciklibajnoka (világszenzáció volt, amikor Budától 
Párizsig kerékpározott . . . az akkori országutakon!), mint 
hogy kiábrándítóan sivár drámákat írt a családi élet hazug-
ságairól, sőt egy ízben még a pesti bordélyházakról is, mely 
műve egyetlen botrányos előadás után úgy lekerült a műsorról, 
hogy még súgópéldánya sem maradt meg; szerencsére Csiky 
Gergely látta, és saját bevallása szerint nagyon is hatott rá ez a 
bátran szemérmetlen színjáték. 

Szigligetinek tehát nem volt igazi versenytársa, ezért 
kockázat nélkül nagylelkűen támogathatta rendezőként is, 
művészeti vezetőként is, végül színigazgatóként is a jelentkező 
drámaírókat, akiknek java része az ő példaadása nyomán főleg 
népszínműveket írt. Szigligeti volt a példa és a norma. Ő pedig 
nemcsak a műnem megteremtője, de hamarosan az elzüllesz-
tője is. Igaz, a liberális-humanista célzat mindig is erkölcsi 
alapja maradt. De míg az 1848 előtti népszínművek vüága 
közel volt az akkori falu valóságához, problémái igazi 
problémák — a tömegvigasztalás esztendeiben a népszínmű 
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egyre inkább falusi idillé változik. A paraszti gondok helyett 
javarészt híg szerelmi történetek, szerelmi bonyodalmak a 
tárgyai. Vagy, ha részvétet akar ébreszteni indokolatlanul meg-
vetett típusok iránt — mint A cigányban vagy A zsidó ban - , 
akkor belevész a szentimentalizmus olcsó könnyfakasztásába. 
Ez a népszínmű egyre inkább igazi súlytalan operetté válik, 
jóságos földesurakkal, akik nagylelkűen megoldják a meg-
vetettek, a kisemmizettek vagy a szerelemre vágyó ifjak 
problémáit. Az elnyomatás esztendei alatt nem időszerű a 
48-ban még részben haladónak is bizonyult hazai nemesség 
kritikája. 

A hatvanas években maga Szigligeti ismeri fel a népszínmű 
eljelentéktelendését, és az újdonságok iránti mindig is meglevő, 
újságírós jó érzékével a népdráma felé próbál kievickélni. Jó-
sika Kálmán naturalizmusa, amely a kezdeteinél elrekedt, szink-
ronban volt az akkori világirodalommal. Szigligeti óvatosabban 
igyekszik valamit belopni a naturalizmusból, hogy a nép 
ábrázolásában mégis újra közeledjék a valósághoz. így születik 
meg végre megint egy igazán jó műve, A lelenc. (1863). Ez 
nem operett, itt nem zenélnek, nem énekelnek. A parasztság és 
a városi kispolgárság határvidékén játszódik a bár szintén 
happy-endes, de mégis igazi komoly problémát érintő, a kitett 
törvénytelen csecsemő anyjáról szóló dráma. S habár a cselek-
mény romantikusan bonyolított, mégis már-már az kezdődik 
vele, ami majd Bródy Sándor Dadájában fog nagyon sokára 
folytatódni. (Abonyi Lajos, aki Szigligeti után és Bródy előtt 
próbálkozott a népdrámával, kritika és közönség ugyanolyan 
egyhangú elutasításával találkozott, mint Jósika Kálmán.) -
Szigligetit a népábrázolásban csakis az operettszerű népszínmű 
útján lehetett folytatni még igen sokáig; hatása ezen az úton 
Gárdonyi Boráig, Móricz Sári bírójáig terjed, sőt talán a mi 
emberöltőnkben Urbán Ernő paraszti tárgyú, immár szocialista 
eszmei töltésű falusi idilljeiig. 

Szigligeti azonban folytatja a történelmi drámákat is. 
Ezeket tartja lényegesebb, irodalmibb műveinek. A Nagy 
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Constantinusról szóló A világ urában egyenest schilleri kívánna 
lenni. És ez nem neki való. Szigligeti akkor se költő, ha 
versben ír, és valójában sohase tudja átélni az emberi nagy-
ságot. A kényes témáktól pedig óvatosan tartózkodik. Tanul-
ságos példa, hogy Jókai Dózsa Györgyét, amelyet egyébként 
Szigligeti rendezett, milyen elutasító felháborodás követte. És 
amit Jókai, a közönség bálványa és a valóban nagy íróművész 
mert, azt nem merte a népszerűségére is, hivatali szalonképes-
ségére is óvatosan ügyelő Szigligeti. Ebből a korból viszonylag 
legjobb történelmi drámája a Béldi Pál, amely lényegében 
Jókai Erdély aranykora című népszerű regényének, illetve 
egyik mozzanatának dramatizálása. De ez sem vetekedhet a 
Grittiwe 1. Ahogy azonban közeledik 67, akárcsak Jókai — aki 
az egész irodalomnak irányt tudott mutatni, mert nemcsak 
igazán nagy művész és igazán mindig érdekes író volt, de 
idegeiben, ujjahegyeivel érzékelte-tapintotta a történelmet és a 
közönség történelemformálta lelkét — Szigligeti is egyre 
gyakrabban fordul vissza 1848 emlékéhez, к Bujdosó kuruccal 
és az Üldözött honvéddel a 60-as években már vállalta a 
hivatalok megdöbbenését és haragját is, hiszen a téma melléje 
állította az egész közönséget. 

A hatvanas években már lehetett kurucokat, sőt negyven-
nyolcas honvédeket is idézni . . . a kiegyezés reményében és 
szellemében. 

* 

A kiegyezés alapvető paradoxona, hogy lelkes 48-asok 
csinálták, azzal a meggondolással, hogy az adott körülmények 
közt nem lehet okosabbat csinálni. 

Deák Ferenc, Eötvös József a forradalom minisztere volt, 
Andrássy Gyula, Tisza Kálmán a szabadságharc legendás 
honvédtisztjei, üldözöttek, halálrakeresettek. (Jókai a 48-as 
Tisza Kálmánról mintázta Baradlay Ödön szabadsághős 
figuráját.) A forradalom egykori liberális szárnya — élén 
Jókaival - még azt is hitte, hogy 1867-ben azt lehet folytatni, 

9 I roda lomtör ténet 
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ami abbamaradt 1848-ban. Az újságíró szellemű Szigligeti élete 
legkülönösebb, de felettébb dokumentumerejű drámájában, az 
1867-ben kelt Halottak emlékében egy családi konfliktust 
mutat be, amelyben a reakciós apa és a forradalmár fiú egymás 
ellen lép fel képviselőjelöltnek, s mindketten ugyanarra a hősi 
halottra, a szabadságharcban elesett idősebb fiúra hivatkoznak: 
az apa számára fiát megölte, hogy forradalmár lett, az öccs 
számára példakép a szabadság mártírjává lett fivér. És a 67-es 
fiú 48 nevében győz az apával szemben. Történészek vitat-
kozhatnak a dráma ideológiai tanulságán, de korrajznak 
kitűnő, múlhatatlan dokumentum 1867 közhangulatának 
legalábbis egyik részéről. Azt hiszem, Szigligeti egyik főműve. 
Annál különösebb, hogy egykori sikere ellenére máig sem 
jelent meg, csak kéziratos súgópéldányban olvasható a 
múzeumban. 

* 

1867 után Szigligeti még 11 évig él, és szinte diktárora a 
színházi életnek. Kitűnő színművészeket fedez fel (például 
Vízváry Gyulát és Jászai Marit), pártolja az egyelőre újroman-
tikusként jelentkező, majd kitűnő klasszikus műfordítónak 
bizonyuló Csiky Gergelyt, akit ő kezd rábeszélni a társadalmi 
drámára. De a Proletárokat Szigligeti már nem érte meg. 
Lelkesen segíti a nála jelentékenyebb rendezőket, mint az örök 
kísérletező Molnár Györgyöt és a hamarosan színházi fő--
alakot, Szigligeti világviszonylatban is jelentékeny utódját 
előbb a főrendezői, majd az igazgatói székben: Paulay Edét. 
Népszerű ember a színházi világban, szélesíti a műsort, 
könnyűvé teszi az új írók jelentkezését. 1875-ben maga is 
segíti, hogy a Nemzeti mellé megalakuljon a Népszínház a 
könnyebb fajsúlyú színjátékok számára. Van úgy, hogy egy-
szerre játszanak Szigligeti játékot mind a két színházban. A 
közben megszületett Színiakadémia igen jó tanára. Tankönyve, 
A dráma és válfajai máig is jelentékeny darabja a hazai szak-
irodalomnak. 
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1875-ig művészeti vezetője a prózai résznek, hiszen addig az 
operáknak is a Nemzeti az otthona. De a Népszínház mellett az 
Opera is végre leválik. Akkor lesz Szigligeti színházának igaz-
gatója. Ez az év a kezdete Tisza Kálmán másfél évtizedes 
miniszterelnökségének. Az egykori negyvennyolcas hős, a 
67-ben még fenegyereknek tűnő ellenzéki vezér, átveszi a 
kormányt és Ferenc József legkövetkezetesebb kiszolgálójának 
bizonyul. Még mindig nagy adóssága a történelemnek a Tiszák 
történetének elemző megírása. De ezt sem lehet megírni a 
bihari dzsentrivilág aiapos ismerete nélül. A bihari Tisza 
Kálmán 1875-ben kerül az ország élére, és a nem kevésbé bihari 
Szigligeti ekkor lesz hivatalosan is a magyar színházi élet ura. 
Nem tudom, mi a közvetlen összefüggés, de saját bihari 
múltam alapján idegrendszerem mélyén érzem ezt az össze-
függést. (Nagyapám egyik büszkesége volt az is, hogy egy ízben 
Tisza Kálmánnak készített csizmát díszmagyaijához). 

Szigligeti, a drámaíró pedig aktualitás iránti érzékét soha 
olyan érzékenyen nem tudta érvényesíteni, mint ezekben a 
végső esztendőkben. Látta, jelezte és leleményesen elkente a 
tényleg adott problémákat. Népszínművet írt a kivándorlásról 
(Az amerikai), a világrengető Párizsi Kommün korában a 
munkásmozgalomról (A strike, azaz mai írásmóddal: A 
sztrájk). Egyik rosszabb, mint a másik, de meghökkentően 
akutális. Meg akaija írni végre a nagy, a klasszikus történelmi 
drámát, a Schillerhez méltó drámát. A Schillert és Puskint 
egyként izgató Demetrius-Dmitrij témát fogalmazza át magyar 
történelmi tragédiává. Ez a Trónkereső. Sokan elhitték, s írták 
is, hogy főműve. Nem az, nem jó, még csak nem is eléggé 
érdekes dráma. Tessék egymás mellett elolvasni a Borisz 
Godunovot és ezt, vagy Schiller Demetrius-töredékét és ezt — 
azonnal kiderül, hogy igen rosszul sikerült utánérzés. Pedig 
milyen jó téma Borisz herceg igénye a trónra, amelyről eldönt-
hetetlen, hogy jogos-e vagy sem. Az író alatta maradt témá-
jának. Holott körülbelül ugyanebben az időben sikerült egy 
olyan történelmi drámát írnia, amely méltó a Gritti szerző-

9* 
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jéhez. Egy egykori dán karrierista dicsőségének és bukásának 
tragédiája: a Struensee. Ünnepi előadásban mutatták be, mint a 
szerző 100. drámáját. Kétséges, hogy hiteles-e a szám. Hiszen 
Szigligeti maga sem tudta, igazánból hány színpadi művet írt. 
De a Struensee jó darab. Dialógusai hatásosak, jellemei 
hitelesek. Igazi nagy embert sose tudott szemléletesen szín-
padra állítani, de egy leleményes, ügyes karrieristát igen. Gritti 
is az volt, Struensse is az, habár ő nemes eszmék nevében. Egy 
kicsit Ruy Blas: annyival linkebb a francia mintaképnél, 
amennyivel Szigligeti linkebb volt Hugónál. 

Ez a „link" jelző ugyanolyan ismeretes volt gyermekkorom 
Nagyváradján, mint felnőttkorom Budapestjén, és egyáltalán 
nem azonos azzal a német szóval, amely a szótár szerint 
magyarul balt jelent, habár nyilván ebből származott. A 
magyar — persze nem irodalmi, nem választékos, hanem 
szlengesen köznapi - link szónak, azt hiszem, nincs pontosan 
fedő szinonimája, csereszava; körülírva: egy kicsit szélhámost, 
de mégse becstelent jelent, benne van a kedves, ügyesen 
ügyeskedő, eléggé megbízhatatlan, könnyeden vállalkozó-
kedvű, de közben mégis óvatos, aki hajlamos arra, hogy lehető-
ségeiben és életszínvonalában a valóságnál többet mutasson, 
vagyis a bihari-váradi régi népies fordulattal olyan ember vagy 
magatartás, akire vagy amelyre azt mondják, fenn az ernyő, 
nincsen kas. Nos, a karrierista jellemet a Grittiben is, a 
Struensee ben is saját átlagszínvonalán felül ábrázolni tudó 
Szigligeti, élete egyik legjobb vígjátékában, a Fenn az ernyő, 
nincsen kasban a jellemkomikum és a társadalmi szatíra 
erejével tudta megragadni a linkséget. A Liliomfi mellett ez a 
legjobb komédiája. Még stílusban is többet adott itt, mint 
abban az általában elég száraz, prózai szabatosságban, amellyel 
alakjait — még verses drámáiban is - beszélteti. Itt stílszerű a 
hangsúlyozott köznapiasság a verses szövegben, a komikus 
hatású párrímek á hétköznapos hanyagsággal pergő dialógusok-
ban. Ez a bohózat a dzsentri- és polgári-linkségek encik-
lopédiája: a módján felül költekező hozományvadász és a 
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módján felül költekező, leányuknak féijet fogni kívánó család 
találkozása. Nem avuló helyzet, tehát bármikor aktuális. Itt is, 
mint oly ritkán, sikerült Szigligetinek többet, maradandóbbat 
adni saját színvonal átlagánál. Ennek sem kell keresni a 
forrását, ehhez éppen elegendő személyes tapasztalata volt egy 
pesti — élete végső éveiben budapesti — körülmények közé 
kerülő, polgári életet élő váradi dzsentrinek. 

* 

Tulajdonképpen beszélni kellene Szigligetinek azokról a 
törekvéseiről is, amelyekkel a magyar realista társadalmi 
drámát akarta megvalósítani, elsősorban a nemesi-polgári össze-
fonódásról és belső ellentétről szóló A fény árnyairól, 
amelynek sivár mindennaposságához oly indokolatlan a szöveg 
shakespeare-i vagy Katona József-i rímtelen jambikus verselése. 
Bizonyára van is némi előkészítő jelentősége ennek a törek-
vésnek, és talán A fény árnyai sem olyan gyenge unalmas 
dráma, mint amilyennek én veszem tudomásul, amióta csak 
ismerem. Az oly jófülű, érzékeny ítéletű Galamb Sándor is 
jelentékeny drámának ítéli, ha nem is hallgatja el fenntartásait. 
Lehet, hogy nekem azért nem tetszett sohasem, mert 
viszonylag későn olvastam először, amikor már ismertem a 
francia tézis-drámák hasonló, de jobb darabjait, és főleg 
ismertem már Csikyt, akit első találkozástól mind a mai napig 
sokkal többre értékelek, mint irodalomtörténetünk köz-
véleménye. Csiky társadalmi drámái mellett felettébb halovány 
Szigligeti valamennyi úgynevezett polgári drámája, beleértve Л 
fény árnyait is. De azt mégis elhiszem, hogy mint oly sok-
mindenben, itt is kedvcsináló, ösztönző erejű volt. 

Ha pedig egyszer azt mondanák nekem, hogy állítsak össze 
egy olyan gyűjteményes kötetet, amely a legmagasabb szín-
vonalán mutatná be Szigligeti Edét, akkor az irdatlan és túl-
vegyes életműből én a következőket emelném ki: A csikós, 
Gritti, Liliomfi, A lelenc, Halottak emléke, Fenn az ernyő, 
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nincsen kas és Struensee. — Aki ezt a hét színjátékot írta, 
sokkal nagyobb író, mint aki a száznál is több darab szerzője, 
aki — mi tagadás - színháztörténetünkben jelentékeny, de 
irodalmilag némiképpen link jelenség volt. De az mégis lehet-
séges, hogy kihagytam néhányat a saját színvonalánál 
magasabb és maradandóságot igényelhető művei közül, hiszen 
ötven-hatvannál nem olvastam többet műveiből. Aki majd azt 
a szükséges monográfiát mégis meg fogja írni, az nem kerülheti 
el azt a filosz-kötelességet, hogy végigolvassa türelemmel vala-
mennyit . . . Hátha ezeknél is talál egy-két még jobbat. De 
talán annak az eljövendő monográfiaírónak sem lesz fölös-
leges, ha elolvassa ezeket az oldalakat is, amelyeket én -
kétségtelenül igen szubjektíven, mintegy magánélményként — 
írtam itt Szigligetiről. Ez akkor sem haszontalan, ha nem ért 
egyet velem, hanem állításaimmal vitatkozva jut el az egyszer 
talán tartós érvénnyel megrajzolható Szigligeti-portréhoz. 
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