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riadtak vissza egy s más adatot innen-onnan, írótársak műveiből össze-
ollózni. 

Ezt az utat és ezeket a törekvéseket összegzi, kalandos formába 
öntve, a Magyar Simplicissimus. Segítségére van természetesen a grimm-
elshauseni jó példa és a pikareszk rokonság is. Kalandjaival, vidámságá-
val, régi szokásaink bemutatásával külön helyet és elismerést vívott ki 
irodalmunkban, s egyszer régen, Varjú Elemér fordításában, az olvasók 
körében is. 

Érdemes újra felfigyelnünk erre a klasszikus irodalom mércéjével 
ugyan nem mérhető, de önmagunk, történelmünk egy darabkáját meg-
elevenítő, újjáélesztő műre, amely prózairodalmunknak is egy — talán 
nem túlzás ezt mondanunk — meghatározó állomása. Érdemes már csak 
azért is, mert most, mikor az irodalmi világ éppen Grimmelshausen 
halálának évfordulójáról emlékezett meg, illik nekünk is a grimmels-
hauseni szimpliciád magyarországi - méltó - követjéről, ha csak e rövid 
cikk erejéig is, megemlékeznünk - és emlékeztetnünk! 

NEMESKÜRTY HARRIET 

EPIKAI ÉS TÖRTÉNETÍRÓI MŰSORFORRÁSOK 
A MAGYAR HIVATÁSOS 

SZÍNJÁTSZÁS ELSŐ ÉVTIZEDÉBEN 

Mátyás udvarának dramatikus szórakozási alkalmai, a 16. század 
elejének egyházi szerzőktől kárhoztatott népi játékai a független ma-
gyar állam bukása után nem vezettek, nem vezethettek a hivatásos 
színészet, játékszíni közönség, színházlátogatási szokások kialakulá-
sához. A műfaj fejlődésének tartós megtorpanását a ritka, magányos 
drámai eredmények nem feledtetik, s - Varjas Béla szavaival élve - „a 
legkülönfélébb külföldi epikus, prózai és verses művek, sőt még drámai 
alkotások is nálunk, jellemző módon, mind a históriás ének alakját 
öltötték magukra". Ugyanerről győz meg Szabolcsi Bence táblázatos 
összeállítása a 16. századi históriás ének témáiról, főbb típusairól.1 Arra 
nézvést, hogy a drámai tárgyak epikai formában történő fordításának, 

'A magyar irodalom története 1. Bp. 1964. 404. és Szabolcsi Bence: 
A magyar zene évszázadai I. Bp. 1959. 1 1 8 - 1 2 8 . 
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feldolgozásának gyakorlata képzettebb költőinknél, még a 18. század 
végén is bevett, jó példa Pálóczi Horváth Ádám esete Gellert egyfelvoná-
sos, Das Band című pásztorjátékával, amelyről a következő észrevétele-
ket tette Kazinczy Ferenchez 1789. november 14-én írott levelében: 

„A Te Auctorod, aligha valami régi Auctorban nem olvasta ezt a 
költeményt, de tsak História formában s Komoediát akart belőle tsinál-
ni, de nem jól sült e l . . ." 

A megoldást, noha rövidesen drámaírói ambíciókról is tanúságot tett, 
Pálóczi Horváth mégsem a dramaturgiai tökéletesítésben, esetleg az 
átdolgozásban, hanem a járt úton haladva, a verses epikai átköltésben 
találta meg.J 

A bibliai, világtörténeti vagy mondai vándortémák, valamint a dra-
matizálásra alkalmas hazai történeti tárgyak „visszaperelése" a 18. szá-
zadi iskoladrámával kezdődik, és a 19. században teljesedik ki az epikai-
irodalmi hagyomány, a mondai nyersanyag és a romantikus történelem-
szemlélet válogatta fonások feldolgozásával. A gyakorlat 18. század 
végi genezise azonban meglehetősen elkerülte a kutatás figyelmét, jól-
lehet a kor drámáinak európai előképeit filológiánk kedvvel és nagy 
részletességgel vizsgálta. így előzményül mindössze két átfogóbb, na-
gyobb igényű munkára hivatkozhatunk.3 

Az 1790-es évek elején a Pest-Budán és Kolozsvárott egyidőben 
megindult játékszíni mozgalom támaszkodott ugyan fordítói eredmé-
nyekre, nyomtatásban is megjelent drámaszövegek bázisára, de ezek 
mennyiségükben nem bizonyultak elegendőnek a rendszeres játszás 
gyakori bemutató-igényei számára, esztétikai megválasztásuk pedig 
felülhaladta a formálódó közönség irodalmi műveltségét. E két követel-
mény mellé harmadik igényként a nemesi osztályöntudat történelmi 
példákra hivatkozó élénkülése társul - így fordul fokozottabb figyelem 
az epikai és történetírói munkák, mint lehetséges drámai források felé. 
A kutatás dolgát a szövegek nagymérvű pusztulása nehezíti. 

Vannak olyan drámák, amelyeknek csak létéről és eredetéről tu-
dunk, mint például Kármán József elveszett és színpadot sohasem 
látott, Mária királynőről szóló történelmi tragédiájáról vagy a Büder-
beck-regényből lett Cziane című énekesjátékról. Más esetekben, ugyan-

2 A szöveget Fillis Tsalfasága címen a Hol-Mi II. darabjában jelen-
tette meg: Győr 1792. 

'György Lajos: A magyar regény előzményei, Bp. 1941. 2 0 7 - 9 . 
2 2 5 - 7 . 301. és Mezei Márta: Történetszemlélet a magyar felvilágosodás 
irodalmában, Bp. 1958. (ír. tört. Füz. 19) 
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csak szövegkönyv híján, színlap-fogalmazvány ad a szerepló'k névsorával 
kétes lehetőséget a dramatizálás mikéntjének megállapítására. Etédi Sós 
Márton Magyar Gyászából Ihászi Imre írt Mohácsi veszedelem címen 
színpadi művet, Gyöngyösi István Murányi Vénusza pedig Verseghy 
Ferenc Széchy Máriajának szolgált forrásul. Lakos János Hunyadi Lász-
lója, valamint Demeter János Buda és Attilája egyaránt használt törté-
netttói és — Bessenyei György révén - irodalmi forrásokat.4 Csupán a 
dramatizálások kisebb, harmadik csoportjánál nyílik lehetőségünk arra, 
hogy a szöveget forrásaival szembesítsük. 

Marmontel Erkölcsi mesék című gyűjteményének a magyar nyelvű 
hivatásos színészet megindulásáig két kiadása jelent meg, 1775-ben 
Bécsben és 1785-ben Pesten. A fordító Báróczi Sándor. Kedveltségének 
okát abban kereshetjük, hogy felvilágosodott iránynovelláit az egyéb-
ként másodrendű tehetségű író érzelmes és közérthető formában, szóra-
koztatóan írta meg. Nem véletlenül keltette fel Kónyi János fordítói 
figyelmét is. A gyűjtemény harmadik (Lausus és Lydia), ötödik (Leo-
norka) és hatodik (A havasi juhászné) darabja kapott színpadot Vida 
László, Boér Sándor és Kótsi Patkó János dramatizálásában; közülük 
szövegszerűen az utóbbi kettő vizsgálható. 

„Velejét a Mármontel munkájából vévén" - jelöli me® Boér maga is 
Az óbester című ötfelvonásos érzékenyjátékának forrását.® A dráma 
valóban híven követi a novella cselekményvonalát, a szereplők zöme 
azonos, sőt a párbeszédes részeket is szó szerint emeli át a dialógusba, 
Báróczi választékos stílusával segítve saját szövegét. Gróf Luzy és az 
általa elcsábított, majd feleségül vett parasztlány, Leonorka érzelmes 
jelenetekben gazdag és erkölcsi tanulsággal tejjes története magyar kör-
nyezetbe kerül, de új tartalmi vonásokkal is bővül. Boér gyakorlott 
tollforgató, dramatizálása használható a kor színpadán. Marmontel falusi 
és párizsi helyszíneit két, egymást ritmikusan arányosan váltó díszlettel 
oldja meg, a faluvégi kunyhó és a városi palota kontrasztja látványos. A 
magyar változat csábítója, gróf Remény óbesteri rangot visel, így új 
mellékkonfliktus jelenik meg: összeütközés a polgári boldogságvágy és a 
katonai hivatástudat között. Boér mindezt alá is húzza, amikor két új 
szereplője (özvegy Télfainé és Vadászi őrnagy) között megismétli a 

4 A Ráday-levéltár kéziratos színlapjait 1. Színháztörténeti Értesítő, 
1954. 166 -93 . A források megállapításában sokat segít Mérey Sándor 
kortárs összeállítása, közli Bayer József: A magyar drámairodalom tör-
ténete,Bp. 1897. II. 4 2 4 - 5 . 

'Erdélyi Játékos Gyűjtemény, II. szakasz, 3. darab, Kolozsvár, 
1793. 
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problémát. A társadalmi szembenállás a grófi csábító és az apa között 
élesebb az epikai eredetinél - Boérnál a paraszt erkölcsi fölényét nem 
motiválja a korábbi jólét, marad a kötelesség- és tisztességtudó obsitos, 
Bálás Elek, aki húszévi szolgálat és több sebesülés után tengődik parasz-
ti sorban. így indulata erősebb, még a fegyverrel szerzett elégtétel 
gondolata is megfogalmazódik benne (III. felvonás, 6. jelenet). Felvilá-
gosodott gondolatokat hordoz a pap, Bálás Ferenc alakja is. Marmontel-
nél a coulange-i lelkész szinte a gróf kerítője - a magyar drámaváltozat-
ban viszont az elcsábított lány nagybátyja, aki vallási türelmet hirdet, 
sőt tirádája van a dél-amerikai nők alávetettsége ellen. Boér leleményé-
nek szülötte viszont János, az óbester legénye; talpraesett, humorral teli 
figura, aki eleinte grófi urának akár vetélytársa is lehetne. Az író maga is 
elgyönyörködik benne, meglepő módon többször szócsövének használ-
ja, és így megtöri az alak jellemegységét! 

A határozottan feudalizmus-ellenes darab ugyanakkor jól példázza a 
nemesi szemlélet korlátait. Az V. felvonás végkifejletében jelentős sze-
rep jut a deus ex machinaként működő jó király illúziónak, János pedig 
azon tisztek ellen berzenkedik, akik udvarolnak a francia háború he-
lyett. Teljességgel a kolozsvári játékszíni viszonyokat dolgozza fel János 
eszmefuttatása a színházról (IV. felvonás, 6. jelenet), ahol az erkölcs-
nemesítő szándék kifejtésétől a színészi játék hibáin át a közönség 
illedelmes viselkedéséig mindenről szó esik, sőt Boér — aki mellőzött 
drámai tehetségnek érzi magát - azt sem mulasztja el, hogy az igazga-
tásról szólva kirohanjon Kótsi Patkó János ellen, akit kevélységgel és -
kevés joggal - esztétikai felkészületlenséggel vádol.6 

összegezve: Az óbester Boér legfigyelemreméltóbb darabja, amely-
nek színpadi kudarca érthető. Pesten, a Rondellában Kelemenék társu-
lata egy ízben, már a Martinovics-per idején, 1795. február 13-án 
játszotta. 

„. . . meg-lehet, hogy valaha még a Kisasszonynak Jégfalváról való el-
lopattatását is egésszen el-játszodjék, melynek ha jo véget tsinál a szerző, 
még sok Urak meg-kivánhattyák a Falusi Leány lopást, ha nem pedig, 
töbször egy sem probállya meg" 

- a társadalmi konfliktusú, a csábító gróf-óbestert az V. felvonás 9. 
jelenetében a paraszt előtt térden kárhoztató darab aligha keltett nagy 
sikert a zömmel nemesi hivatalnokokból álló nézősereg előtt. Kolozsvári 

'Ellentétükre pl. Kótsi Patkó János A Régi és Új Theátrom His-
tóriája. . . Bukarest, 1973., Jordáky Lajos bevezető tanulmánya: 13, 
17. 
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bemutatójára - a helybeli színiéletre vonatkozó passzusok okán -
érthetően nem került sor. 

Amíg Boér a német színműirodalom közkeletű színjátéktípusát,az 
érzékenyjátékot formálja Marmontel elbeszéléséből, addig vitapartnere 
és személyes ellenfele, Kótsi Patkó János énekesjátékot (A havasi 
juhászleány) dramatizál az Erkölcsi mesék egy másik darabjából.7 A 
Báróczi-szöveggel, illetve a vonatkozó német színházi librettókkal egy-
bevetve megállapítható, hogy Kótsi nem Guglielmi La pastorella nobile 
vagy La sposa fedele című vígoperáját ültette át magyarra, mint azt 
korábban szakirodalmunk állította. Kótsi enyhíteni igyekszik Mar-
montel szentimentalizmusát, akinél a márkiné belehal fia elvesztésén 
érzett bánatába, a szerelmesek két hónapig sorvadnak a szerelemtől, 
Adelhaid, a hősnő pedig halott mátkája iránti változatlan vonzalmával 
indul házasságába. Az erdélyi feldolgozó, akit színészként is a termé-
szetesség igénye jellemzett, valószerűbbé, hétköznapibbá teszi a történe-
tet. Szereplői jobbára csak beszélnek a nagy bánatról, a márkiné halálá-
ról, de Kótsi szerzői utasítást vonatkozóan nem ad, és igazán érzelmes 
jelenetet csak Adelhaid és az őt megtaláló anyja között enged kibonta-
kozni, a lány pedig önként és érzelmei hatása alatt hálásan fogadja a 
házasságot. Kótsi, Boérral ellentétben, a pásztorjátéki rokokó vonásokat 
erősíti meg iskoladrámákon és műkedvelői színjátszáson is edzett nézői-
olvasói számára. így a Marmontelnél csak hasonlatként említett Filé-
mon névvel színpadra viszi az öreg pásztor alakját, Ajda és Thirsis 
megformálása új és boldog szerelmi szálat jelent a cselekményben, 
mintegy 'a főszereplők érzelmességének ellensúlyozására. Hasonlókép-
pen rokokó stílusjegyek jellemzik Kótsi eredeti dalszövegeit, melyek 
közül a zárókórus hordozza a felvilágosodott mondanivalót: a .juhász 
élet" nemcsak a tiszta érzelmek, hanem a rangkórság és az erőszak 
nélküli természetjog diadala, megvalósulása is. 

A két Marmontel-dramatizálás párhuzamos vizsgálata azt bizonyítja, 
hogy Boér és Kótsi - bár a színház szerepének felvilágosodott, erkölcs-
nemesítő értelmezésében közel állnak egymáshoz - más-más stílusesz-
ményt követtek. Előbbi az irodalmi, a német szentimentalizmusból vett 
előképek, az utóbbi inkább a helyi hagyományok alapján dolgozik. 
Vitájukban, ellentétükben a személyes és a karrier-szempontok mellett 
alkalmasint ez is szerepet játszott. 

Évtizedünk legnevezetesebb, epikai alapanyagból készült dramatizá-
lása Soós Márton orvostanhallgató munkája, Dugonics Etelka regényé-

bemutatója Debrecenben volt, 1799. április 24-én. Librettója 
ugyanott nyomtatásban is megjelent; új, de szöveghű kiadása: Kótsi 
Patkó János i.m. 1 5 5 - 8 4 . 
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bői." A báró Rudnyánszy Karolinához intézett ajánlásban maga mondja 
el kettős törekvését: a nélkülözhetetlen szerkezeti változtatások mellett 
„sok helyeken szórói-szóra" színpadra vitte Dugonics párbeszédeit. A 
szöveg elé tett Jegyzésben pedig megjelöli a színhelyeket (valamennyi 
szobabelső), jelmez és maszk-utasításokat ad. Ezzel megkapjuk Dugo-
nics színpadi síkerének két forrását: a magyar nyelv, jelesül a szegedi 
tájnyelv szólásokkal dúsított, néha a vaskosságig erőteljes használata 
mellett a némileg archaizált nemzeti viselet lesz a színpadi hatás másik 
oka; ez az a két tényező, amely némileg külsődlegesen, de a leghívebben 
tükrözi az 1790-es évek elejének nemesi ellenállását, öntudatát. Az új 
műfajban ezek pótolják a regény mítoszteremtésének igazolására hiva-
tott jegyzetapparátust — bár Soós, éppen arisztokrata pártfogóinak 
kérésére, a drámaszöveget is megjegyzeteli. A dramatizáló, munkáját „a 
sok egybe halmozott rettegés, félelem, halál, meg-sebessités, és más e 
féle igen szomorú környül-állások" miatt szomorújátéknak nevezi 
ugyan, valójában mind konfliktusában, mind felépítésében, mind figu-
ráiban - ha megfosztjuk őket nyelvi és valóságos köntösüktől — a 
dráma vérbeli szentimentális darab, igazi érzékenyjáték. Soós változta-
tásai is ezt célozzák: kizárólag a regény második könyvéből merít, 
lemondva egyrészt a cselszövő Róka dramaturgiai felhasználásáról, más-
részt kimaradnak azok a fejezetek is, ahol Etelka tevékeny volt, harcolt 
szerelméért. Most viszont nem több, mint a szentimentális színmű 
szenvedő hősnője, aki kényszerített házassága után eljut az öngyilkosság 
szándékáig. Dugonicsnál erről nincs szó. Soós kibontja, megerősíti a 
regényszereplők egyéb szentimentális vonásait is: Zoltán uralkodói 
félrevezetettségét (tévedését felismerve elájul a nyílt színen), a cselszövő 
Zalánfi idegen voltát stb. A zárómegoldás (V. felvonás, 10. jelenet) 
egyidőben tesz eleget az érzékenyjáték dramaturgiai követelményének 
és a magyar nemesi nézők mítoszigényének: az idegen Zalánfi — akár a 
regényben - magyar fegyvertől esik el, új leleményként viszont a hazai 
cselszövők, Gyula vezér és a honfoglaló Huba leánya, Világos megbán-
ják bűneiket és kegyelmet nyernek. 

A korszak történetírói forrásainak sorában Bonfini vezet. Művéből 
merít Szentjóbi Szabó László is Mátyás-drámája megírásakor.9 A szerző 

"Megjelent Endrődy: A magyar Játék-szín . . . II. kötetében Pest, 
1793. 

'Mátyás király vagy a nép szeretete jámbor fejedelmek jutalma, 
Buda. 1792. Ugyanebben az évben ugyanott németül is megjelent, 
teljesen azonos szöveggel. Szövegszerű forrása Bonfininál: Decadis III, 
Liber VIII-IX. 
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„Előbeszéd"-ében hivatali elfoglaltságára és gyakorlatlanságára hivat-
kozik, mentegetve munkája elsietettségét - valójában dramaturgiai 
gondjai vannak s ezek okozzák, hogy az érzékenyjátékot már Gyulai is 
tablósorozatnak nevezte, változó konfliktusokkal. Szentjóbi tollát azon-
ban nemcsak a műfajváltás, hanem főként az alkalom köti meg, az 
I. Ferenc koronázására írott drámában mindent el kell hagynia forrásá-
ból, ami németellenes vagy erőszakra utaló. Frigyes trónkövetelő szere-
pét Kazimir lengyel király veszi át, nem esik szó sem Szilágyi kormány-
zóságáról a fiatal uralkodó mellett, sem a Podjebrádnak fizetett váltság-
díjról A Hunyadi-hívek fegyveres országgyűlési felvonulását nem kerül-
heti meg, de a kicsikart királyválasztást enyhíti, a vérpadácsolás és a 
fenyegetés motívumának elhagyásával, helyettük a nemzeti egyetértés 
társadalmi figuráit — a polgárságot és Hunyadi katonáit — hozza színre 
az I. felvonás 8. és 11. jelenetében. 

Szentjóbi „szerelmi" cselekményszála idézőjelbe kívánkozik: arra 
szolgál, hogy a fogoly Mátyás Podjebrád Katalinnak - rabtársa hozzá-
fűzéseitől kísérten - elmeséje bátyja halálát, és abból az uralkodói 
magatartásra vonatkozó észrevételeket szűrjön le. A népet csillapító 
Erzsébet és Szilágyi I. felvonásbeli alakjára most Mátyás szavai rímelnek 
vissza: 

„ - elcsábíthatták a szegény értetlen királyt, ha a kegyet-
lenségre hajlandó nem volt is! 

Madróczy: Megérdemlette hát szegény bátyád a halált, és mi a rabsá-
got? 

Mátyás: Mind a kettő hirtelenkedésből történt." (II. felv. 1. j e l ) 

Szentjóbi folytatója a Bessenyei Ágisával és Hunyadi lásztójával indult 
drámatípusnak, amelynek konfliktusa az uralkodói hatalom gyakorlásá-
nak és befolyásolhatóságának felvilágosult témája körül forog, jelenetfor-
málásában pedig erősbödően érvényesül az erény szenvedésének szín-
padi láttatása, a szentimentális drámairodalom második-harmadik vonal-
beli mesterembereinek hatása. (Az első pest-budai magyar színtársulat 
műsorán a hatalmi probléma a német államok életére utaló érzékenyjá-
tékok leggyakoribb konfliktusa, erényes és népszerű, de megrágalma-
zott főtisztviselőjével, cselszövőivel és az ideiglenesen félrevezetett ural-
kodó deus ex machinájával.) A Mátyás-dráma naprakész aktualitását 
pedig az 1790 és 1792 közötti nemesi politizálás átvett gondolatai 
biztosítják, mint azt a király Budán lakásának kérdésében Gálos Rezső 
egy Darvas Ferenc-röpirattal bizonyította.10 

1 0Gálos Rezső: Szentjóbi Szabó László, Bp. 1955. 7. A Bessenyei-
Szentjóbi eszmei jogfolytonosságra és változásra pedig Mezei Márta i.m. 
3 7 - 8 . 
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Szentjóbihoz hasonlóan Bonfiniből merít Boér Sándor is, Negyedik 
László című háromfelvonásos szomorújátékában. Forrását maga jelöli 
meg: „A történetnek valósággal meg-esett része, Bonfiniusból és Pálmá-
ból lévén ki-szedve.'" 1 De nemcsak a forrás, hanem a műfajváltás 
dramaturgiai gondja is azonos: Boérnek sem sikerült egységes konflik-
tusrendszert és cselekményt kialakítania IV. László uralkodásának két 
fő eseményéből, az Ottokár elleni morvamezei csatából és a kun kérdés-
ből. A szereplők két csoportját, nevüket és karakteijegyeik zömét a 
cselekményszálakhoz forrásaiban megtalálja: Rudolf, Ottokár, Mize 
nádorispán, Égidi (Pálmánál Aegidius) fővezér, illetve Oldamur kun 
vezér, Mandula, a királyi ágyas, Erzsébet királyné. Az események ket-
tősségét és tablószerűségét Boér azzal fokozta, hogy négy színhelyen 
(László és Oldamur palotájában, valamint táborában) játszatta a dara-
bot, szimmetrikus színhelyszerkesztéssel. Ez a Marmontel-dramatizálás-
nál előny volt, itt modorosság. A két történetírói forrás szól — Palma, 
az egyházi szerző részletesebben — Fülöp pápai legátus magyarországi 
ténykedéséről László ellen. A papi személy színpadra állítását tiltó 
cenzúra-cikkelyt a korban szigorúan vették (Szentjóbi Mátyás-drámájá-
ban Vitéz János is csak polgári jelmezben léphetett föl), így Boér sem 
szerepelteti a bíborost, jóllehet itt pozitív, erkölcsi tanulságra intő 
szerepe lenne a „pogánykodó", ágyast tartó, öccse elveszejtésére törő 
király mellett. Ezáltal viszont eltűnik László egyetlen számbajöhető 
drámai ellenfele. Pótlására Boér a királyi öccs, András alakját emeli 
hőssé, felruházza minden jótulajdonsággal, továbbá a történeti tények-
re, László király bárói fogságára támaszkodva megnöveli a nádor és a 
fővezér szerepét, ök ketten, a II. felvonás 7- jelenetében, teljességgel a 
Társadalmi Szerződés szellemében és terminológiájával folytatnak pár-
beszédet belső konfliktusukról, az udvaronc és a hazafi között, majd a 
következő jelenetben - nyílt színen! - el is fogják a hivatására alkal-
matlan uralkodót. A szereplők jellemzésében a nemzeti karakter ábrá-
zolásának olyan vonásai villannak meg, amelyek már-már Kisfaludy 
Károly korai, „haza-puffogtató" drámáit előlegezik. Erzsébet királyné, 
bár dramaturgiai szerepe a szentimentális szenvedést indokolja, megőrzi 
büszkeségét is. András herceg menyasszonya, Rozália pedig amazon-
bátorságával, áldozatos szerelmével Boér nőeszménye; végül említést 

1 'A dráma megjelent: Erdélyi Játékos Gyűjtemény, II. szakasz. 9. 
darab, Kolozsvár 1793. Palma Notifia rerum Hungaricarum című, há-
romkötetes művének népszerűségét számos kiadás bizonyítja és Ketske-
méti Zsigmond ebből írt verses krónikája, amely Pozsonyban jelent meg 
1795-ben. 
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érdemel Oldamur кип fejedelem, aki kéjvágyó keleti despota, de alig 
titkolt elismeréssel szemléli (III. felvonás, 1. jelenet) foglyának, András-
nak egyenességét, bátorságát. 

Boér belebukott a vállalkozásba. Drámaírói tehetsége kevésnek bizo-
nyult, végigkövetett eró'feszítése nem hatott számottevó'en a színpadról 
közvetített történetszemléletre. Kolozsvárott egyszer, 1793. március 
3-án játszották és jelenlegi ismereteink szerint később sem bukkant 
fel. 

Nem így Dugonics, aki az 1790-es évek elején írt és Jeles történetek 
címen közreadott „dramatizált történeteiben" európai vándortémák 
bevált színpadi mechanizmusait veszi kölcsön magyar történeti tárgyak-
hoz. Amíg Boér - tehetsége adott szintjén — forráshű történelmi 
drámára törekszik, Dugonics Kun Lászlóin a sokat feldolgozott Elfride-
téma Bertuch-változatával, a már említett színpadi hatástényezők révén 
tartós sikert arat. Mint azt filológiánk már a múlt században felismerte, 
az átültetés zömében azonos a mintával, a választás szerencsés - a 
gyakorlat ismétlődése azonban Dugonics írói hanyatlásának kétségtelen 
jele. Olyan esetekben ugyanis, amikor a magyarítandó színpadi mű és a 
történeti igazság vagy az epikai hagyomány ellentmondásba kerül, írónk 
mindig az utóbbi rovására, a torzítás mellett dönt. így lesz a Bátori 
Mária Könyves Kálmán királya gyámoltalan, befolyásolható agg — és 
hasonló figura válik az idős Toldi Miklósból is, holott Dugonics éppen a 
Jeles történetekben adja tudtunkra, hogy ismeri a Toldi-mondát és 
Budán látta a neki tulajdonított fegyvereket is. 

Az epikai és történetírói műsorforrások témájánál kell szólnunk a 
századvég átmeneti műfajáról, a „dramatizált történet"-ró'l, Kármán 
József A Fej-veszteség című töredékéről és Dugonics már említett 
gyűjteményének formai megoldásáról. Utóbbi, a Jeles történetek -
mint láttuk - német érzékenyjátékok magyarításait tartalmazza; oly 
módon regényesítve, hogy a szerzői utasításokat kibővítve leírásokként 
és elbeszélésekként közbeékeli, a párbeszédes részeket változatlan for-
mában megtartja és a magyarított szöveget történeti jegyzetapparátussal 
látja el, mintegy hitelesíti. Az írói módszerből következik, hogy ezek-
ben az esetekben a dramatizálást nem mai fogalmaink szerint kell érteni 
és súgópéldány híján Rehákné Moór Anna átdolgozásairól azt feltételez-
hetjük, hogy nem terjedtek túl a drámai műfaj megkövetelte szöveg-
húzásokon és a cenzúra kívánta jelenetmódosításokon.'1 Töredékes-

, J V ö . Mályuszné Császár Edit: Adatok a magyar rendezés első 
évtizedeihez, Bp. 1962. (Színháztört. Könyvt. 7.) 1 0 - 2 0 . л Bátori Mária 
rekonstrukciója. 
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sége ellenére izgalmasabb olvasmány Kármán műve az Uránia lapjain. A 
fiatal író éppen ennek a folyóiratnak „Bé-vezetés"-ében vallotta a 
színjáték hatásáról Marmontel és Lessing nyomán, hogy csak akkor éri 
el célját, ha nem idegen, hanem ismeró's viszonyokat ábrázol. A Fejvesz-
teség témája így a Hunyadiak korába kerül, szereplői azonban érzékeny-
játékok sorozatából ismerősek. A szenvedő szentimentális lányalak ez-
úttal Fruzsina, körülötte Zongor Balázs, az erőszakos és befolyásolható 
kényúr meg Szentandrási Menyhért, a Hunyadi oldalán harcolt ifjú 
készül összecsapásra. Betétsi Gáspár, az írnok-cselszövő alakja, Dugonics 
ismeretéről tanúskodik, de megüti az intrikus schilleri mértékét is, már 
külsejében hordozza jellemvonásait. Homályosabb jellem marad Hypoli-
tus, a prépost — valószínűleg a cselszövő bonyolultabb és talán megtérő 
fajtáját jelentette volna a cselekményben. A töredék párbeszéd-épít-
kezése jól mutatja Kármán elméleti felkészültségét és gyakorlatát a 
pest-budai magyar színtársulat mellett. Az előzmények egy részét siker-
rel oldja fel a dialógusban (Dugonics ezt mindig nehézkesen, epikusán 
teszi), a párbeszédes részeknél pedig megtartja a zárójeles szerzői utasí-
tásokat. Mindazonáltal A Fej-veszteség epikusi képességei teljében mu-
tatja inkább íróját, mintsem dramatikusként. A legsikerültebb oldalak a 
leírások, a temetés, a tor, a nemesi udvarház vagy a szerelmesek fájának 
megjelenítése. Bizonyításul a Zongor várában zajló temetés indító kép-
sorát idézzük: 

„Sereglik a Papág halotti Köntösében; a Vár-piatzán Gyászpalástban 
kovályognak fátyolos emberek; halgatva, és leszegett Fővel takarodik a 
Népség a Vár felé . . . Zeng a Sziv-hasitó Siralom-ének, mellyet a 
Vár-kapuk öblös Bóltyai kettőzve vissza-hangzanak. ( . . . ) Fekete sürü 
Füsttel gőzölnek a lobogó Fáklyák, kik köztt lassan vonul-elé a Ko-
porsó, melly Zongor Bálás Hitvesét tartja." 

Nem hiányzik az írói személyiség állandó, vélemény-nyilvánító jelenléte 
sem,akára szerelemről, akár a régi idők példaadó erkölcseiről esik szó.1 3 

Felmerül a kérdés: mi élteti ideig-óráig a „dramatizált történet" 
Janus-arcú műfaját? Dugonics és Kármán két hatáscsatornán közelíti 
meg olvasóját, a könyv-, illetve a folyóirat-megjelentetés mellett munkál 
bennük a műsorgyarapító jószándék is. A követett gyakorlat a korszak 
színműkiadását egészében jellemzi, a megjelenő drámagyűjtemények 
nemcsak a két színházi központ, Pest-Buda és Kolozsvár bemutató-igé-

1 3 A fentiekből következik, hogy A Fej-veszteség szerzőségi vitájá-
ban Kármán József mellett foglalunk állást. A vitára legújabban 1. 
Tompa József : A művészi archaizálás és a régi magyar nyelv, Bp. 1972. 
2 6 3 - 5 . 
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nyeit hivatottak kielégíteni, hanem viszonylag magas példányszámukkal 
és olcsó áraikkal az erkölcsnemesítés és a nyelvművelés lehetőségét, a 
játékszín hatáskörét országosra növelik. Endrődy János szavaival élve: 
„A Játék-színben tsak azok mulathattyák magokat, kik lak-helyet ollyas 
városban vettek magoknak, mellyben Játék-szin vagyon építve. A Játék 
meséknek Gyűjteménye pedig az ország minden részeiben megfordul és 
még a paraszt kalibákba — is bé- férhet . . ." 

Az epikai források feltárása olykor bonyolultabb hatástörténeti 
összefüggések vizsgálatát is lehetővé teszi. Csak két példát annak igazo-
lására, hogy hagyomány és román hogyan emeli az új műfaj, a dráma 
sikeresélyeit. Simái Kristóf Molière Fösvényét magyarította eredménye-
sen, Zsugori'ja Pest-Budán hét előadást ért meg és Kolozsvárott is 
színpadra került. A francia eredetiben Anzelm — mint az az V. felvonás 
5. jelenetében kiderül - az 1647/48-as, Masaniello vezette nápolyi 
népmozgalom elől menekülve jutott a kalózok kezébe. Simái már beve-
zetőben közli, hogy a figura magyar megfelelőjének, Némedi Gyolts 
Istvánnak a nevéhez epikus történet fűződik, a Pest megyei nemes 
kuruc fogságáról. A Komáromba helyezett cselekmény végkifejletében 
ez a história szerepel.14 

Fénelon Télemakhoszról és Kalüpszóról szóló története a 18. szá-
zadi magyar románirodalom egyik legsikeresebb darabja. Gróf Haller 
László fordításában (Telemakus bujdosásának történetei címen) 
1755-ben jelent meg Kassán és csakhamar újabb három kiadása látott 
napvilágot. Budán a német színészek 1788-ban játszották a melodráma 
változatát, ennek szövegkönyve nyomtatásban is megjelent. (Tellemak 
und Callypso, Pest, 1788.) A magyar színészet számára Vida László 
1793-ban írt - valószínűleg a német szöveg hűséges követésével -
érzékenyjátékot, ez azonban nem maradt ránk. A következő évben 
Tapolcai Gindl József énekesjátékká formálta Vida szövegét, amelyen a 
társulat zenészei, Reimann Ferenc és Szerelemhegyi András dolgozni is 
kezdtek, de tönkrejutásuk miatt a bemutatóra már nem került sor. 
Gindl - hogy védekezzen a színházi munkaszöveg „torzításai" ellen -
saját librettóját Telemak és Kalypsó címen Vácott, 1795-ben kiadta. A 
téma öt változata közül a címével is említett három szöveg fennmaradt 
és egybevethető. Vida és az őt követő Gindl a német melodrámát 
fordította. A cselekmény bővítésénél viszont felhasználták a közismert 
és kedvelt Haller-román egy-egy motívumát is, mégpedig kivétel nélkül 
olyanokat, melyeknek segítségével a színpadi látványosság mértéke nö-
velhető. A román VII. könyvéből átveszik a vadászat Kalüpszótól szár-

1 4 A szöveget L Endrődy János i.m. I. Pest 1793. Új kiadása (mai 
helyesírású szövegközléssel, Molière neve alatt).Zsugori, Bp. 1977. 
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mazó tervét. A motiválás eléggé ügyetlen: a szerelmes Kalüpszó a 
nyüazásban való jártasságát akarja bizonyítani Odüsszeusz fia előtt - az 
erdődíszlet és a vadászruhák azonban a korabeli nézővel feledtetik a 
dramaturgiai fogyatékosságot. A látványosság igénye növelteti meg a 
német melodrámához képest a színhelyek számát: négy alkalommal 
játszik Kalüpszó kertje, ennek leírását Hallernél az I. könyv 4. fejezeté-
ben leljük meg. Ugyancsak a románból lép színre (a II. felvonás 16. 
jelenetében) Mentor képében Paliasz Athéné, hogy titokban hajót épí-
teni menjen Télemakhosz megmentésére. 

Az 1790-es években kialakult, epikai és történetírói forrásokat fel-
dolgozó dramatizálási gyakorlat a 19. század elején, a vándorszínészet 
évtizedeiben lett általánossá. Kiteljesedése tettenérhető. Kelemen 
László, aki a pest-budai társulat bukása után 1800-ban elsőként tett 
kísérletet a vándorlásra, Losoncon végleg tönkrejutott. Játékszíni 
könyvtárának roncsait Nógrád vármegye vette lajstromba 1801 áprilisá-
ban. 1 s Ebben több olyan tétel szerepel, amely alkalmas volt dramatizá-
lásra, vagy annak elősegítésére. 

„57 Mausoleum Regnum Regni Hungáriáé (gr. Nádasdy Ferenc műve, 
első kiadása: Buda., 1752. 14 hun és magyar vezér, 44 király és 
Hunyadi János kormányzó rövid méltatása latin versekben, Kévé-
től IV. Ferdinándig) 

60 Blumauernek travestiált Aeneassa Németül 2-dik rész 
61 Volternek Romanya Németül (talán a Candide 1782-es, berlini 

kiadása) 
62 Blumauernek travestiált Aeneassa Németül 3-dik rész 
63 Origó et Occasus Transsylvaniae (Töppelt Lőrinc latin műve^Bécs, 

1762. Appendixében Hunyaditól Kemény Jánosig terjedő ese-
ménytörténet, képmelléklete 11 erdélyi viselet) 

65 Multiformes Ephemerides 
66 Neues ungarisches Magazin (pozsonyi hírlap) 
67 Calendarium Titulare 1771 
68 Kisded Szótár Szabó Dávidé (Kassa, 1784 vagy 1792., a fordítoi 

munkát segíthette)" 

Elemzéseinket összegezve megállapíthatjuk, a hivatásos magyar szí-
nészet kialakulásának első éveitől kezdve a hazai epikai — irodalmi 
hagyomány és a történetírói művek jelentősebb szerepet játszottak a 
műsor forrásainak sorában, mint korábban véltük és tudtuk, a két 
műfajcsoport, színpadi élmény és olvasmány együttes hatásának lehető-
sége pedig olyan szempont, amelyet hatástörténeti vizsgálódásaink so-
rán állandóan érvényesítenünk kell. 
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