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VÖRÖSMARTY SZÍNHÁZSZEMLÉLETE 

A magyar játékszín fiatal korában 

„Az 1790-i budai országgyűlés idejére esik az első rendes magyar 
színtársulat megalakulása. Midőn ti. az ország rendéi a felállítandó tudós 
társaság fölött vitatkozának, többen azon véleményt fejezték ki, hogy 
a magyar nyelv művelését egy ilyen társaságnál jobban eló'segélné a 
nemzeti játékszín." ' 

Arany János megfogalmazása lényegre mutató: a nemzeti 
játékszín gondolata a magyar nyelvért vívott küzdelem haté-
kony eszközét keresve merült föl, létrehívása elsődlegesen 
politikai ügy volt. így vélekedtek a kortársak — Arany nemze-
dékéig bezárólag —, s természetesen így vélekedett Vörös-
marty is. 

1791-ben — még a magyar jakobinusok mozgalmának 
bukása előtt! — egy nógrádverőcei levelező arról írt a Magyar 
Kurírban, hogy egyes „balítéletek" szerint a théátrumok 
„szabad gondolkodásra adnak. . . alkalmatosságot. . ."2 A kö-
vetkező években — különösen az 1795 és 1825 közötti húrom 
évtizedben — persze szó sem lehetett a magyar színjátszás 
ügyének a polgári forradalom eszméihez való kapcsolásáról. 
A nemzeti játékszínért vívott harcot az a magyar nemesség 
vette kézbe, amely az új század első két évtizedében a leg-
merevebben ragaszkodott feudális kiváltságaihoz. A „magyar 

' Arany János: A magyar irodalom története rövid kivonatban Bp, 
1977. 27. 

2 Bayer József: Nemzeti játékszín, mint közügy Bp, 1900. 13. és 
Magyar Kurír 1791. 18. 276-278. 
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nemzeti színház" fogalma politikai követelésként merült föl az 
1811/12-es országgyűlés „színházi vitájában", mégpedig a 
nemesi sérelmek sorában, a magyar nyelv ügyével összekap-
csolva.3 

„A nemzeti újjászületés írói úgy beszélnek a színészetről, mint a 
melyet a más európai nemzeteknél dívó szokás szerint kell meghono-
sítani. . . Az 1790-i év színészeti kezdeményezésének csak egyetlen 
körülmény kedvezett. . . Egyedül az iskoladrámák évszázados divatja 
tette lehetővé, hogy a világi színjáték létesítése nem ütközött elhárít-
hatatlan. . . akadályokba."4 

Bayer József e megállapításából általában csak azt szokás 
figyelembe venni, hogy a magyar színjátszás külföldi példák 
alapján fejlődött, de az ebből adódó — a nemzeti hagyomá-
nyokra vonatkozó — következtetések levonásával adós még 
színháztörténetünk. Az idézet mindenesetre utal ilyen hagyo-
mányok létezésére, s tudjuk, hogy Csokonai a hivatásos szín-
játszás létezésének időszakában is csak a csurgói iskola szín-
padárajutott el színműíróként. 

Vörösmarty lehetséges színházi élményeiről gondolkodva 
számításba kell venni, hogy gyermekkorában minden bi-
zonnyal találkozott a hazai népi színjátszás különböző for-
máival, regöléssel, betlehemezéssel, passiójátékkal, később 
pedig a vásári komédiával és az iskolai színjátszással. Az utób-
bit adatokkal is valószínűsíti az irodalomtörténeti kutatás. 
Vörösmarty kedvelt tanára, Czinke Ferenc 1810. augusztus 
8-án a „királyi Universitas palotájában" előadatta tanítványai-
val Az ifjú szószólók gyűlése a nyelv ügyében című — irodal-
milag értéktelen — alkotását. Közvetlenül ugyan nem bizo-
nyítható, hogy Vörösmarty látta ezt az előadást, de legköze-
lebbi barátainak szereplése valószínűsíti föltevésünket.5 Annak 

3 A „sérelem" ugyanis a következő cím alatt került tárgyalásra: „De 
lingua Hungarica et Theatro Hungarica Nationali" 

"Bayer József:/! nemzeti játékszín története Bp, 1887. I. 25. 
5 Horváth Károly : A klasszikából a romantikába Bp, 1968. 91-92. 
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tudatában kell e kezdetleges és elavult vállalkozásra gondol-
nunk, hogy - többek között Kölcsey6 és Kisfaludy Károly7 

kemény kritikája szerint — a korabeli hivatásos színjátszás 
ugyancsak alacsony színvonalú volt. A korai Vörösmarty-
színművekben föl-fölbukkanó meglepően nyers humor a nem 
hivatásos színjátszás ismeretére, az Ypszilon háború Czinke 
hatására utal. Ugyanakkor azonban a költő első - töredékes — 
drámakísérlete arra vall, hogy a döntő lökést a székesfehérvári 
színészek nevezetes sikerének, Kisfaludy Károly A tatárok 
Magyarországon című színművének bemutatójakor szerzett 
élménye adta. Ennél többet Vörösmarty 1825 előtt lehetséges 
színházi tapasztalatairól nem tudunk, s művei egyértelműen 
tanúsítják a színpadi ismeretek teljes hiányát. 

Lelkesedését — A tatárok előadásán — Kisfaludy, a költő 
személyes sikere és a hazafias szellem ragadta magával. A fiatal 
Vörösmarty annak az iskolának a neveltje, amely a drámát 
kizárólag költői alkotásnak tekintette, színpadi életével nem 
gondolt. Miközben a kor Európa-szerte a drámát minősítette a 
legfontosabb műfajnak, nálunk következetesen érvényesült 
Bessenyei programja,8 amely eredetileg a színjátszást számí-
tásba se vette, s a drámaírónak a színháztól tökéletesen függet-
len, külön utat jelölt ki. Igen jellemző, hogyan buzdította a 
falusi magányban, minden színházi élménytől távol élő Ber-
zsenyi fiatal rokonát, Vörösmarty ekkor legközelebbi barátját, 
Stettner Györgyöt: írjon drámát, tanácsolta, mert 

„ezen az úton legtöbbet is lehet használni a Honnak, a Drámákban levő 
szegénységünk lévén a Nemzeti Játékszín fel nem emelkedhetésének 
egyik oka, s legtöbb becsület s hasznot is ettől lehet várni. . . ' " 

6Idézi: A magyar irodalom története Bp, 1965. III. 198. Szerkesztő: 
Pándi Pál. 

7 V. ö. Kisfaludy Károly: Minden munkái Sajtó alá rendezte: Bánóczi 
József. Bp, 1893. VI. 294-296 . 

'Bayer József: A magyar drámairodalom története Bp, 1897.1. 136. 
9 V. ö. Stettner György levele Fábián Gáborhoz. Duka ld. Október 

1823. - MTA Könyvtár kézirattára. MIL 4 r. 112. 
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A H o n ügye, a hazafiasság k ö z p o n t i kérdés. S ebbő l a 
szempontbó l tel jesen azonos volt a székesfehérváriak sikerének 
és a Czinke-féle előadásnak a hatása . A gyanakvó bécsi kor-
mány ugyanis az egyetemi színjátékban hazafias megmozdulás t 
gyan í to t t , s vizsgálatot indítot t szervezője ellen. Végül — fel-
tehetőleg nem kis mér tékben a vizsgálóbizottság egyik tagjá-
nak, Schedius Lajosnak a be fo lyásá ra 1 0 - a nádor á r ta t lannak 
ítélte Czinkét a nacionalista izgatás vád jában , de az á l lamtanács 
mégis szükségesnek t a r to t t a f igyelmeztetni , hogy t ö b b é ilyesmi 
ne fordul jon e lő . 1 1 A diákság nyilván t u d o t t a vizsgálatról, s 
hazafias tün te t é s részesének érezte magát . 

10Schedius Lajosnak Vörösmarty életében játszott szerepéről lásd: 
Sch. L hatása a Csongor és Tünde filozófiájára - It., 1975/4. 889-916. 
Ennek egyik mondatát vitatva Mályuszné Császár Edit érdekes és nagy 
történeti anyagismeretről tanúskodó tanulmányban hívta föl a figyel-
met a Schedius „besúgó" voltát bizonyító adatokra. It., 1977/1. 
201-204. Az általa idézett forrásokból valóban világossá válik, hogy 
Schedius kapcsolatban állt a bécsi kormánnyal. A ma is hozzáférhető 
szövegek alapján azonban bajos lenne e kapcsolatot „besúgásnak" minő-
síteni, hiszen nem egyesek vagy csoportok tevékenységének beárulásá-
ról, mégkevésbé rágalmakról van bennük szó; hanem bizonyos Bécsben 
tervezett, magyar érdekeket sértő intézkedések lehetséges következ-
ményeiről. Schedius arra figyelmezteti a kormányt, milyen ellenállásra 
találna a magyarság körében terveik megvalósítása. 1810. november 10-i 
bizalmas levelében például a következőket írta a bécsi udvarba: „Éppen 
ily kevéssé tartom most, midőn a kormány az országtól nagy áldozato-
kat akar és kénytelen követelni, tanácsosnak, még csak távolról is oly 
szándékot sejtetni, mintha az udvar az alkotmány megváltoztatására 
gondolna.". Domanovszky is azzal kommentálja ezt Mályuszné által 
idézett művében, hogy Schedius „politikájának veszélyes voltára" fi-
gyelmeztette az udvart. Kétségtelen, hogy az ilyen kapcsolat nem válik 
fenntartójának becsületére, de úgy használva, ahogy a jelek szerint 
Schedius, talán volt olyan hasznos a magyar ügyre nézve, mint sok üres 
szópuffogtatás. Szó sincs írásomban arról, hogy Schedius a nemzeti ügy 
vagy a haladás félelem és gáncs nélküli lovagja volt, de azt hiszem eljött 
az ideje, hogy túl tegyük magunkat a kor előítéletein. 

1 1 V. ö. Horváth Károly i. m. 91-92. 1 
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Mivel ez volt a siker titka, a korabeli színjátszás minden 
eszközzel a hazafias élmény fokozására törekedett. Bayer 
József szerint: 

„. . .a magyar viselet nagyon sokat jelentett akkor (s még azután is 
sokáig) a magyar színpadon. Se szeri, se száma azoknak a magyar 
drámáknak, melyeket a párducos kacagány, s a gazdagon zsinórozott 
magyar mente mentett meg a bukástól. A kelmeiségnek akkor oly nagy 
szerep jutott, hogy például Bárány Ágoston Hét magyar kapitánya, a 
Dugonits András Kun Lászlója, Bátori Máriája, Macskásy Juliannája, 
Etelkája, Péry Ignácz Egerváry Balázsa hajmeresztő' anakronizmusaik 
mellett is a legnépszerűbb történeti drámák, s ezreit vonták a magyar 
közönségnek a theátromba."' 2 

Innen érthető, amikor a büszke költő, Kisfaludy Sándor azt 
íija Hunyadi János című „Históriai Drámájának" előszavában, 
hogy nem poétaként, hanem hazafiként dolgozott, s a haza-
fiasságot tartja műve legfőbb értékének.1 3 Ez a szellem ragad-
ta magával az ifjú Vörösmartyt is, és késztette történelmi 
drámák írására. 

Világnézeti korlátok 

Irodalmi élmények és politikai tényezők együttes hatására 
bontakozott ki Vörösmarty drámaíró pályája.14 Első befeje-
zett műveit Börzsönyben kezdte el, nem kis mértékben Teslér 
László ösztönzésére. Teslér ugyan talán soha nem járt szín-
házban, de maga is drámaíró terveket melengetett, s könyv-
tárában lehetővé tette Vörösmarty számára a világirodalom 
legnagyobb drámaíróinak megismerését. Az ifjú költőt első-
sorban Shakespeare elemi ereje ragadta meg. Persze nem szín-
szerűsége, hanem a szabálytalansága, mindaz, amiben eltért a 
költészetről alkotott — ekkor még erősen - iskolás elképze-
léseitől. Nem kísérletezett utánzásával, mint korábbi kedven-

1 2 V. ö. Bayer József: Nemzeti játékszín, mint közügy 4 4 - 4 5 . 
1 3 V. ö. Kisfaludy Sándor: Hunyady János. Históriai dráma Buda, 

1816. 
1 4 V. ö. Horváth Károly i. m. 127-274. 
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cével, Horatiusszal tette. Shakespeare a maga helyzetével elége-
detlen, majd a megyei ellenállás forrongó hangulatával is föl-
töltődő fiatalember lázadó indulatait erősítette föl, s vezette 
irodalmi formákba, föloldotta emberi és költői gátlásai egy 
részét; s nemsokára a hazafias téma szűk köréből is kiszabadí-
totta, az emberi lét teljességének fölfedezésére, és merész szel-
lemi kalandokra csábította. 

A húszéves Vörösmarty kettős célt tűzött maga elé, amikor 
drámai formában dolgozta föl Salamon királyunk történetét: 
hazafias szellemtől vezérelve magyar nyelvű költői értéket 
akart létrehozni a „hon" és önmaga dicsőségére. Színházi elő-
adásra legföljebb úgy gondolt, mint a rögtön megnyilvánuló, 
hangos siker lehetőségére; művének színpadi megjelenésével 
nyilvánvalóan nem vetett számot. Már Bayer József megfi-
gyelte, hogy a kor hazai drámairodalmában a hazafiasság 
mellett a törvényesség kérdése a másik fő motívum.15 

Vörösmarty Salamon királyában — még az 1826-ban befejezett 
átdolgozott változatban is! - az utóbbi nem csupán az előbbit 
határozza meg a minden változástól félő rendi nacionalizmus 
szellemében, de egyúttal lehetetlenné teszi a drámai cselek-
mény kialakítását is. A politikai kérdés itt a keresztény mora-
lizmusra épülő merev, statikus világszemlélet része. A „rend", 
amelynek megsértése, illetve visszaállítása a dráma alapgon-
dolata, lényegében az isteni törvényekkel meghatározott világ-
renddel azonos. Aki ezt megsérti, aki föllázad ellene, az bűnt 
követ el, a Gonosz, a Sátán útját követi. Ennek megfelelően a 
politikai cselekvés erkölcsi megítélés alá esik. Mindebből a 
hazafias szellem elég nehezen bontható ki, a drámai konfliktus 
pedig sehogyan se. Külön nehézséget jelent Salamon alakja, aki 
a királyként a rendbe tartozik, s a költőnek úgy kell formálnia 
a cselekményt, hogy a történet királyellenes kibontakozását 
elkerülje. Ez ugyanis fölborítaná a rendet, s nem egyezne azzal 
a nemesi ideológiával, amelynek szószólói a „nemzeti sérel-

1 5 V. ö. Bayer József: A magyar drámairodalom története 
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meken" nem változtatással, hanem a régi törvényesség vissza-
állításával akartak segíteni. Ennek megfelelően a bajok egyet-
len oka az idegen származású „rossz tanácsos", akivel szemben 
— de közvetlen összeütközés nélkül — a mesebeli hős, a nem-
zeti hérosz, László, a szent király állítja helyre a megsértett 
rendet. 

Ez a képlet Vörösmarty következő drámáiban is jelen van, 
de igen gyors iramban módosul. A Zsigmondban már a költő — 
amint azt az eredeti cím: Horvát zendülők is jelzi — megértés-
sel rokonszenvez a lázadó hőssel. A „fellegekben büszke várt" 
rakó, álmodozó Horvát már nem olyan erkölcsileg egyértel-
műen elítélhető bűnös, mint a Salamon király Vid ispánja. Ez a 
szereplő fölboríthatná a dráma kibontakozását akadályozó 
statikus világképet, Vörösmarty azonban még visszaretten 
attól, hogy egy lázadóval lírailag azonosuljon, és (pozitív) 
hőssé emelje. Mivel valójában a lázadó személyiség belső kér-
dései izgatják, a Zsigmonddal való konfliktust nem tudja ki-
bontani. Ehelyett ismét erkölcsileg akarja lejáratni Horvátot, s 
ennek érdekében képtelenné bonyolítja a szerelmi szálat. 

Következő vállalkozásában viszont 'már egyértelműen a 
lázadó Konttal rokonszenvez. Igaz, ennek föltétele még mindig 
az, hogy fordítva állítsa föl alapképletét: az erkölcsi és politikai 
rendet itt Zsigmond király borítja föl, s Kont éppen ennek 
helyreállításáért lázad. Erkölcs és politikum szerves egységben 
jelenik meg, a király emberi aljasságával a lázadó jellemének 
gazdagon árnyalt belső nemessége áll szembe. A drámát itt már 
nem a világkép merevsége teszi lehetetlenné, hanem a húszas 
években kibontakozott „nemesi ellenállás" forrongó szelle-
mének politikai bizonytalansága. Vörösmarty — többszörös 
átdolgozás után - 1830-ban A bujdosók cím alatt kiadott 
műve a megyei nemesség 1825 előtti mozgalmainak drámája. 
S ha a költőnek nem is sikerült ezt színpadon kibontható 
formába öntenie, Kont személyében nagy ember bukik el, 
történetében egy tényleges nemzeti tragédia magját érzékeljük. 
Vörösmarty ezúttal már a korábbinál sokkal tudatosabb, kép-
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zettebb drámaírónak mutatkozik. A műfaj logikájának meg-
felelően két ellentétes erő szembeállításával kezdi a cselek-
ményt, és Zsigmond—Kont konfliktusban már-már shakes-
peare-i méretű összeütközés erővonalai bontakoznak. Ha azon-
ban a költő szabadon engedné ezeket érvényesülni, egy király-
ellenes lázadás drámáját kellene vállania, s ettől még mindig 
visszariad. Tévedés lenne azt gondolni, hogy a cenzúrától való 
félelem rettenti vissza. A cenzúra tiltó szavától okkal félhetett 
ugyan, mégis inkább arról van szó, hogy a kifejezett hazafias 
szándékú mondanivalója oly mélyen ágyazódott a „nemesi 
ellenállás" légkörébe, hogy hősét nem engedhette külön útra. 
Kont politikai elképzeléseiben, illúzióiban és bukásának okai-
ban megtaláljuk mindazokat a bizonytalanságokat, korlátokat, 
ellentmondásokat, amelyekben a költő ugyanúgy hitt , mint 
ismerősei a Tolna megyei kúriákban; és amelyek alapvetően 
meghatározták e politikai mozgalom törekvéseit és belső lehe-
tőségeit. 

A bujdosók megrendítően hiteles politikai korrajzának föl-
vázolásában még mindig kevés a színpadképes jelenet. Nyil-
vánvaló: Vörösmarty egyelőre nem gondol a színjátszás meg-
jelenítő művészetének sajátos követelményeire. Ugyanakkor 
azonban rájött Shakespeare egyik dramaturgiai titkára: a 
hangulatváltások fontosságára, a komikus és tragikus jellegű 
jelenetek, hangok egymásra építésében rejlő drámaszerkesztési 
fogásra. A fennkölt hősök mellett nyers, vérbő alakok is meg-
jelennek, az emelkedettség a vásári komédiák hangjával válta-
kozik, a férfiak tréfát megvető komolyságának Júlia termé-
szetes vidámsága az ellenpontja, a primitív végzetdrámákból 
vett írói ügyetlenségek mellett megjelenik a tragikomikus gro-
teszk is. 

Az 1824-ben, Görbőn, jurátus pajtásai kedvéért16 írott 
vígjátékát, Az elbúsult deákot olvasva döbbenhetünk rá, hogy 

"Gyu la i Pál: Vörösmarty életrajza. Idézeteima Franklin Társulat 
é. n. kiadásából. V. ö. 52. 
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a nyers komikum, a vásári bohózatok hangja milyen jóté-
konyan, fölszabadítóan hatott Vörösmartyra, a drámaíróra. 
A történet ugyan itt is epikus jellegű, széteső és sok képtelen-
séget tartalmaz, még sincs a fiatal költő munkái között még 
egy, amelynek több jelenete lenne színpadon is eljátszható. 
S ezeknek a jeleneteknek az az általános jellemzője, hogy el-
térnek azoktól a fennkölt és finom eszményektől, amelyeknek 
jegyében a kor az irodalomra gondolt; s Csokonai komédiáinak 
még Bayer József által is alantasnak minősített17 szelleméhez 
közelítenek. Az elbúsult deák meseszerűségében nem a pár-
huzamosan készülő epikus művek romantikája, hanem — a naiv 
fordulatok, fölbukkanó népmesei elemek, a valóság és kép-
zeletbeli síkjának sajátos összejátszatása szerint — a költő fol-
klór-élménye mutatkozik meg. Olyan élmény ez, amelyben 
sajátosan keveredik az ősi népköltészet és a korabeli — nép-
szerű — ponyva. Nem is véletlen, hogy a húszas évek második 
felében Vörösmarty többször gondolt művei „ponyván árui-
tatására"1 8 , s ettől a szándéktól vezetve nyúlt Tündér Ilona 
roppant népszerű történetéhez a Csongor és Tündében.19 

Görbő, ahol Az elbúsult deák megfogamzott, fontos for-
dulópont életében. Itt szabadult föl először idegenben, sze-
génységben töltött gyermekkora súlyos lelki gátlásai alól; itt 
lépett ki a különösen Börzsönyben nyomasztóvá vált magá-
nyosságból, az önmagára kényszerített befelé forduló életből; 
itt talált életében először egyívású pajtások között egyenrangú 
társakra. Itt végre nem a Perczel-fiúk se úr, se szolga, sehová 
nem tartozó nevelője volt, hanem egy a Csehfalvy alispán 
szépreményű patvaristái közül. Örök élményként vitte magával 

1 1 Bayer József: A magyar drámairodalom története 136. 
1 8 A ponyván áruitatás tervéró'l Fábián Gábornak egy Vörösmarty 

elveszett levelére adott válaszában találunk utalást. Ő Arad 4 i k Juni. 
1825. keltezésű levelében írja: „mégha ponyván fogja is áruitatni Bará-
tom". Vörösmarty Mihály Összes müvei Akadémiai kiadás. XVII. 77. 

1 9 V. ö. Bajza József levele Toldy Ferencnek, Pest, Dezember 10. 
1829. - Közli: Oltványi Ambrus. Bajza-Toldy levelezés Bp, 1969. 481. 
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innen az egyszerű, természetes, földön járó, sőt gyakran föld-
höz ragadt, brutális, drasztikumokkal teli, de sok vidám ele-
met, nyers komikumot tartalmazó élet ismeretét. Itt , a megyei 
ellenállás egyik középpontjában élte át az 1825-ös ország-
gyűlést megelőző időszak forrongásait is.2 0 

Görbő után a kiábrándulás kora következett. Szembe kel-
lett néznie jövőjével, a megélhetés könyörtelen kérdésével, s 
Pestre kerülve korábbi környezetétől merőben eltérő társaságra 
talált. A húszas évek második felében fellendülő magyar szel-
lemi élet gondolatoktól, új eszméktől pezsgő középpontjába 
csöppent. Komoly szerkesztői feladatok vártak rá a Tudo-
mányos Gyűjteménynél nyert állásában, újjá kellett formálnia 
a magyar értelmiség első hosszabb életű folyóiratát. Ott találta 
magát a Magyar Tudós Társaság, az akadémia szervezési mun-
káinak közepén; megismerkedett az ország szellemi elitjével, 
Széchenyivel, Deákkal, Kazinczyval, Kölcseyvel, Bajzával, 
Toldyval, tagja lett a pesti írók növekvő befolyású körének. Új 
barátai korszerű műveltségű értelmiségiek voltak, s az ifjú 
költő szellemét a modern polgári eszmék teljesen átformálták. 
Mire a Csongor és Tünde megírásával lezárja a készülődés 
korszakát, a rendi nacionalizmus ideológiájának foglyából a 
bontakozó reform liberalizmus eszméinek egyik leghatásosabb 
képviselője lesz. Világosan kell látnunk, hogy világnézetének 
megváltozás nélkül Vörösmarty soha nem juthatott volna 
közelebb a színházhoz. 

A Csongor és Tündében nyoma sincs már a Virág Benedek-
től tanult moralizmusnak, amely a világ jól elrendezettségének 
keresztény (és a feudalizmushoz kötött) eszméjéből indult ki, s 
minden rendetlenséget, lázadást a Gonosz szellem művének 
minősített. Vörösmarty drámája a nyugtalanság élményével 
kezdődik, Csongort a megismerési vágy hajtja — miközben a 
fölfordult világban tehetetlen falevélként sodródik. Az Élet 

2 0 V. ö. Gyulai és Horváth Károly i. m. Tóth Dezső: Vörösmarty 
Mihály Bp, 1957. 
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megismerésének hármas útján a választás drámai kérdésével 
kell szembenéznie, s erre már csak a filozófiában, nem pedig az 
erkölcstanban kereshet feleletet. A dráma azonban nem a 
cselekmény, hanem a meditáció síkján bontakozik ki; Csongor 
nem tud választani, s megoldást nem ő, hanem Tünde hoz, aki 
tudja mit akar, s a szerelemben rejlő önmegvalósító céljától a 
filozófia legsötétebb fenyegetése, a végesség és korlátozottság 
tudata sem képes eltéríteni. 

A Csongor és Tünde költője most már bravúrosan alkal-
mazza A bujdosókban kialakított drámaépítkezést, a fenn-
költség és parlagiasság, a filozófia és komédia elemeinek egy-
másra építését. Csongor szárnyaló álmaival Tünde realitás-
érzéke, kettőjük emelkedettségével Balga és Ilma vaskos bohó-
zatisága, s mindezzel a három ördögfi szerepének nyers, durva 
humora, valamint Mirigy jellemének mélyen valósághű pszicho-
lógiája áll szemben. Vajon megkísértette-e Vörösmartyt a föl-
dolgozott Tündér Ilona téma2 1 színpadi sikere is? Nem tud-
juk. Kétségtelen, hogy több meglepő szín és hang szivárgott át 
a korabeli színpadi földolgozásokból (valamint a vásári komé-
diából) a Csongor és Tünde költői világába, ahol ismét érzékel-
jük a népköltészeti élményt is. Végeredményben azonban 
Vörösmarty bonyolult jelképrendszerű, nehezen érthető és 
színpadon még nehezebben előadható művet alkotott. Nem 
véletlen, hogy nagyszerűségének fölfogásához egy Kölcsey 
lángelméje kellett, s a kevésbé zseniális kortársak bizony nem 
tudtak mit kezdeni a Csongor és Tündévé]. Még Gyulaiék 
nemzedéke is értetlenül dicsérgette — komoly fenntartásokkal 
—, óriási értékeinek fölfedezése Babits Mihályra és Lukács 
Györgyre várt. Érthető tehát, hogy e mű nem jutott el a 
korabeli színpadra. 

A Csongor és Tünde azért jelent fordulatot Vörösmarty 
drámaíró pályáján, mert itt már a lázadás totális, az egész 
világrend ellen irányuló. Alapvető jellemzője, hogy a költő 

2 ' Horváth János: Vörösmarty drámái Bp, 1968. 68. 
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kiiktatja a nemzeti politikai mondanivalót, s ezzel együtt elveti 
a korábbi moralista világképet; a keresztény erkölcs rendje 
helyébe a kérdező filozófiát állítja. Ennek megfelelően a kere-
sés drámájában a lényeg oly elvonttá válik, hogy kifejezésére a 
színpadi cselekmény csak közvetett formában, költői utalá-
sokkal képes, vagyis konkrét jelenetekbe sűrűsödő összeütkö-
zések nem jöhetnek létre. 

A keresés drámájában egy új politikai korszak kialakulásá-
nak kérdései egyesülnek a költő világszemléletének átalakulá-
sából következő nehézségekkel. Vörösmarty új szellemi köze-
gétől szárnyra kapva messze eltávolodik saját múltjától, de ez a 
leszámolás nem megy könnyen. Jelzi ezt — többek között —, 
hogy sem a Salamon-, sem a Kont-dráma átdolgozásakor nem 
tud kilépni az első megfogalmazás világnézeti keretéből. S a 
messziről indult fiatalember helyzetét a hazai társadalmi fej-
lődés ellentmondásos volta sem könnyíti meg. Mély nyomot 
hagy világnézetében a korabeli magyar politika cselekvőkép-
telensége; a legjobb energiáknak a retorika — a nyelvi és ezen 
keresztül ideológiai meggyőzés eszközére — összpontosulása. 
összhangban azzal az általános társadalmi várakozással, amely 
a színház ügyét is szinte kizárólagosan a nyelvhez kötötte, a 
maga politikai-filozófiai mondanivalóját következetesen a 
nyelvi kifejezés kérdésének tekinti. Önmagát kizárólag a nyelv 
síkjára korlátozva igyekszik költői képzelete a maga sajátos 
drámai struktúráit kialakítani. A tér és idő koordinátákat 
nyelvi jelenségnek tekinti, a valóságos — és színpadi — tér s idő 
figyelmén kívül marad. Drámáiban a cselekmény nem szorul 
konkrét térbeli és időbeli határok közé, a jelenetek helyszíneit 
a legteljesebb szabadsággal kezeli és váltogatja, a drámai időt 
pedig a költészet kozmikus órája szerint osztja be. Mivel az 
ember - ennek a fölfogásnak megfelelően - elsődlegesen 
gondolatvilágában — eszméiben, erkölcsében, filozófiájában, 
politikai meggyőződésében - létezik és kerül más emberekkel 
kapcsolatba, önkifejezési lehetőségei közül csak a szóbelire, a 
beszédre fordítja figyelmét. Hőseinek tényleges cselekvésre alig 
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ad lehetőséget - még ahol erre magától értetődő alkalom 
kínálkozik, ott is inkább kitéríti az eseményeket logikus med-
rükből - , a gesztusnak és a nem nyelvi jellegű emberi érint-
kezésnek semmi jelentőséget nem tulajdonít. Az, hogy a dráma 
a színpadon elsődlegesen látványként jelenik meg, eszébe sem 
jut . 

Szinházközelben 

Nem tudjuk, nincs rá adatunk, hogy 1826-os Pestre költö-
zése után Vörösmarty eljutott-e a virágkorát élő Német Szín-
házba. Nem tudjuk, mert a Német Színház látogatása haza-
fiatlannak minősült a kor fölfogásában, s ha költőnket a szín-
ház iránti érdeklődés mégis e „bűn" elkövetésére csábította, 
sem ő, sem barátai nem tarthatták ezt a nyilvánosságra tartozó-
nak. 1827-től azonban magyar színjátszókat is láthatott Pes-
ten, ha akart. De erről sincs adatunk. 

Leveleiben gyakran esik szó nyomtatott drámákról, több-
ször szól saját műveinek értékesítési gondjairól, Bajza „Játék-
színének" megjelentetéséről, de arról, hogy szerzőként szín-
padra kívánt volna lépni, egyszer sem. Színházi élményeiről is 
mindössze egyszer számolt be: Stettner Györgyhöz Kiskeszi-
ből, 1827. április 25-én írott levelében. Gondolatmenete 
mélyen jellemző, egész szemlélete árulkodó. Abból a kérdésből 
indul ki, hogy: - „Mit csinál a literatúra? " - Erről egy éppen 
akkor átlag fölötti figyelmet kiváltott mű jut eszébe: — „Ját-
szották-e a Magyarok Kisfaludy Leányőrzőjét? " — kérdezi. 
S csak Kisfaludy Károly nevezetes vígjátékára gondolva tartja 
szükségesnek elmondani, hogy: 

„Én itt Fehérvárott hallottam őket, hol egy pityergő szomorú játékot 
adtak Felvonás közben rövid énekkel. A darabhoz képest nem rosszul 
játszottak. Asszonyaik nincsenek; de az énekben olly előmenetelt tet-
tek, mellyet utolsó hallásomtól fogva nem remélhettem volna. Nincs itt 
szó a tökéletességről, csak a haladásról, és én megelégednék akármely 
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úton volnának képesek hallgatókat nyerni. Ez azonban veszett ügy, nem 
vívok mellette."2 2 

Kiderül az idézett sorokból, hogy Vörösmarty mennyivel 
fontosabbnak tartja az irodalmat a játékszíni mozgalomnál. 
Míg az elsőért minden harcra kész, az utóbbit „veszett ügy-
nek" minősíti. Kiderül azonban az is, hogy nem először járt 
színházban, s erre ez az első bizonyíték. Igen érdekes azonban 
az is, hogy mit talált ott . Kijelentések sora bizonyítja, hogy 
jóformán csak a fülével volt jelen, hallgatóként foglalt helyet a 
nézők között; nem nézők, hanem hallgatók megnyerhetőségé-
ről elmélkedett, és a hallani valót kérte számon. Alapvetően ez 
jellemzi Vörösmarty színházfölfogását a Csongor és Tündévé 1 
záruló drámaíró korszakában. 

A következő években — elsősorban Fáy András révén — 
egyre közelebb került a pesti magyar színjátszásért folyó küz-
delemhez. Életrajzának rendkívül kevés fennmaradt doku-
mentumából azonban úgy látszik, színházfölfogása még sokáig 
változatlan maradt. Lelkesen magáévá tette a drámairodalom 
fölemelésének irodalmi programját, és sokat dolgozott érte. 
Tevékeny részese volt a Magyar Tudós Társaság különféle 
kezdeményezéseinek, tagja a Játékszíni Bizottmánynak. Noha 
az akadémia már 1831-ben fölhívta a drámabírálók figyelmét, 
hogy ne csupán a művek „belső jeles voltára, de főképp játék-
színi sikerére is" legyenek tekintettel, Vörösmarty ezirányú 
munkásságának első fennmaradt dokumentuma arról tanús-
kodik, hogy még mindig elsődlegesen nyelvi kérdésnek tekinti 
a színművek megítélését, elutasító véleményének fő érve a mű 
„bokros nyelvhibáit" emeli ki.23 Kerényi Ferenc kutatásaiból 
tudjuk, hogy amikor a budai Várszínházban játszó magyar 
társulat „igazgató választmánya" 1833-ban célul tűzte ki az 
„előadandó darabok stilisticai és ízlési" javítását, Vörösmarty 

22 Vörösmarty Mihály i. m. XVII. 169-170. 
2 3 Vörösmarty Mihály i. m. XVI. 627. 



32 Taxner- Tóth Ernő 

ebben a hálátlan munkában is kizárólag nyelvi beavatkozások-
kal vett részt.24 Költőnk fáradozásának nagy jelentősége volt a 
bontakozó játékszíni mozgalom sikerében, a sűrűn előforduló 
nyelvi rémtettek kiirtására bizony égető szükség volt, mégis 
igen jellemzőnek kell minősítenünk, hogy az ugyancsak elkép-
zelhető dramaturgiai javításokra sehol sem vállalkozott. 

Az eredeti magyar dráma ügyének harcosaként írta 
1832-ben első színpadra került művét, a Kincskeresőket. 
Sajnos nem tudni, hogy színházi vagy olvasmány élményre 
alapozta-e Gyulai azt az állítását, miszerint a Kincskeresők 
hősei, „Zágony és Jolán mintha nemesített kiadásai volnának" 
a Raupach Molnár és gyermeke című művében szereplő atyá-
nak és leányának.2 5 A darab a harmincas évek talán legna-
gyobb közönségsikerét aratta, s Vörösmarty bizonyára ismerte. 
Láthatta is, hiszen nem sokkal a berlini és bécsi bemutató után 
a pesti Német Színház is eljátszotta, először 1830. augusztus 
21-én. Mint annyi más életrajzi kérdést, Gyulai ezt sem tisztázta, 
így csak hét évvel későbbi megjegyzései alapján találgathatjuk, 
látta-e Vörösmarty 1830-ban Raupach darabját, vagy sem.26 

Annyi bizonyos, Horváth János nem alaptalanul sorolja egy 
teljes nyomtatott oldalon a Kincskeresők homályos pontjait, 
zűrzavaros megoldásait, logikai bakugrásait, lélektani képtelen-
ségeit;27 s a cselekmény színszerűsége sem mutat jelentős 
előrelépést. Ugyanakkor egyértelműen tanúskodik, hogy 
Vörösmarty szakított korábbi törekvései közül a hazafiasság 
kérdésének közvetlen politikai mondanivalóhoz kötésével, hát-

24Kerényi Ferenc: Vörösmarty és a játékszín gyakorlati kérdései In: 
Ragyognak tettei Székesfehérvár, 1975. 239-258. 

2 'Gyulai Pál í. m. 156. 
26Vörösmarty Mihály i. m. XVI. 50. és 104. - A darabról írt 

kritikájában Vörösmarty látszólag ellentmond Gyulainak, amikor azt 
írja: „Nem tudjuk: így van-e az eredetiben vagy fordításban. . ." Véle-
ményem szerint azonban ez nem jelent mást, csak azt, hogy Vörös-
marty nem emlékezett a kérdéses mondatra, és nem nézett utána. 

2 'Horváth János i. m. 97-98. 
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térbe szorította a rend és lázadás kérdését, előtérbe állította a 
romantikus szellemben fölfogott emberi konfliktusokat, föl-
figyelt alapvető szociális ellentmondásokra, s változatlanul 
főleg a gondolataival és a nyelvi erejével hat közönségére. 

A történet középpontjában a kincs utáni vágy őrjítő volta, 
embertorzító jellegzetessége áll, ennek függvényében merül föl 
a fennálló társadalmi rend igazságtalansága, és a szenvedélyek-
ből fakadó bűn kérdése. A végső mészárlást a büntető Végzet 
eredményeként hozza létre a költő, s ebben korabeli sablono-
kat követ; de az utolsó képben mégis Shakespeare-re gondol, s 
annak szellemében záratja le a cselekményt a Fortinbrasként 
megjelenő vadász záróbeszédével.28 Vörösmarty shakespeare-i 
vonzalmának ismételt érvényesülését már Tóth Lőrinc észre-
vette. Töredékek a játékszínről és színészetről29 című 1834-es 
tanulmányában Vörösmartyétól merőben eltérő színházföl-
fogást fejtett ki. Tóth Lőrinc ugyanis nézőként gondol a szín-
házra, s történetéről szólva a látvány jellegének változását 
hangsúlyozza. Eszerint a görög színházban a játszótér igen 
távol volt a nézőktől, s ez lehetetlenné tette a színészi mimika 
érvényesülését, amit ő a modern játékszín legfontosabb ténye-
zőjének tart. 

Vörösmarty egy évvel korábban akadémiai „nagyjutalmat" 
nyert, drámájából azonban még mindig hiányzik ez a föl-
ismerés. „Szerencsés alkotás - mondta a jutalom indoklása a 
Vérnászról —, hő poétái szellem, mely az egészen elömlik, 
dagály nélküli szép dikció, tiszta nyelv és verselés, az nemcsak 
eddigi szomorújátékaink közt érdemesíti első helyre, hanem 
játékszíni sikert is Ígérnek.. . " 3 0 A maga korában Vörösmarty 
drámája tényleg aratott - mérsékelt színpadi sikereket, ezt 

2 8 "A vadász záró szavai: „Jertek! Vigyük fel a holttesteket. Tegyünk 
föléjük büszke ravatalt: De zászlójuk színe vér legyen; Mert vérben estek 
el!". 

3 9 T . L. (Tóth Lőrinc): Töredékek a játékszínről és színészetről 
Társalkodó - 1834.1. 169-201. 

3"Idézi: Tóth Dezső i. m. 240-241. 

3 I roda lomtö r t éne t 
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azonban elsődlegesen annak köszönhette, amit a fentiek is 
kiemeltek: nyelvi és költői értékeinek. Gyulai okkal kifogá-
solta a jellemek következetlenségeit,31 Horváth János pedig a 
történet képtelenségeit.32 Súlyos hibáival együtt azonban a 
Vérnász komoly fejlődésről tanúskodik a cselekményépítés-
ben, az összeütközések kibontásában, s főleg a hősök jellem-
rajzának kidolgozásában. Az elvont gondolatok és a világkép 
rovására a szereplők egyéni törekvései, ellentétes céljai, szélső-
séges szenvedélyei kerültek előtérbe, s ezzel a költő olyan 
helyzetet teremtett magának, amelyben saját világnézete már 
nem akadályozza a drámai csomópontok kialakítását. Ezen az 
alapon mondhatja Tóth Dezső, hogy a Vérnász „a más típusú 
A bujdosókéi és a Hunyadi-drámákat nem említve — Vörös-
marty legjobb romantikus drámája;3 3 noha a színszerűség 
sajátos követelményének figyelmen kívül hagyása, a költő 
színházi tapasztalatainak hiánya még mindig megakadályozza, 
hogy saját tehetségéhez mérten használja ki a megteremtett 
drámaíró lehetőséget. 

Bármilyen nehéz elkülöníteni egy Vörösmarty nagyság-
rendű alkotónál a külső és belső ösztönzés tényezőjét, tisztá-
ban kell lennünk azzal, hogy a harmincas években írott drámái-
ban inkább az első érvényesült. Költőnk kötelességének tudta, 
hogy a magyar játékszíni mozgalom ügyét eredeti drámákkal 
szolgálja, mégpedig a Bajza József által kialakított szemlélet-
nek megfelelően.34 Bajza, a reformkori „triász" irodalom-
politikájának tulajdonképpeni meghatározója az irodalom első-
rendű politikai fontosságából kiindulva hatékonyságának titkát 
a korszerűségben látta. Mivel a reformmozgalom, a polgáro-
sulás célja változásokat kívántak, a játékszíni mozgalmat is 

3 1 Gyulai Pál i. m. 157-161. 
3 2 Horváth Jánosi, m. 101-107. 
3 3Tóth Dezső i. m. 240-241. 
3 4 Bajza József színházpolitikájáról lásd: A magyar irodalom törté-

nete idézett kötetében: Bajza József. 
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ebbe a célkitűzésbe illesztette. Közreműködésével olyan iro-
dalmi irányzatot kivánt érvényesíteni, amelynek lényeges 
tényezője a dinamizmus. Hadat üzenve a befelé fordítóan 
érzelgős, moralizáló, nosztalgikusán konzervatív, statikus világ-
képű német színműirodalomnak a nagyobb szociális érzékeny-
ségű, a bátor, elszánt, szenvedélyes, cselekvő emberek konf-
liktusait előtérbe állító francia romantikát, a fordulatos, 
eseménydús, mozgalmas, gazdag cselekményű drámát kívánta 
népszerűsíteni. Vörösmarty ezzel párhuzamos irányba haladt, 
azt a dinamizmust azonban, amit ő is kora lényegének érzett, 
nem tudta történetekbe önteni; csak hősei belső világában 
érzékelte igazán, és elsődlegesen gondolataikon keresztül - a 
nyelv síkján — fejezte ki — zseniálisan. A cselekményépítés 
nem volt erős oldala. Inkább a szociális feszültségek érzékelte-
tésében, a hazai valóság jellegzetességeinek érzékeny fölfogá-
sában rejlik a Csongor és Tünde után írott drámáinak korsze-
rűsége. 

A hazai társadalmi valóság kisugárzása élteti Vörösmarty 
különös figyelemre méltó vígjátékát, A fátyol titkait, noha a 
kor inkább elmélyültségét érzékelte: 

„Vörösmarty a vígjátékot a conversatio silány és lejárt mezejéről a 
pszichológia fentebb s poétaibb világába vivé által, a Fátyol titkaiban 
egy a magyarban eddig még nem hallott tónusú és bájú színdarabot 
ada. . " 3 S 

írta Csató Pál. Éppen ezért kell meglepetéssel nyugtáznunk, 
hogy a sokkal életidegenebb Vérnász nagyobb sikert aratott a 
korabeli színpadon. Ennek okát abban kereshetjük, hogy a 
„végzetdráma" szörnyű meglepetéseihez a néző hozzá volt 
szokva, a vígjáték műfajában viszont sokkal felhőtlenebb, 
könnyebb szórakozást, jobban pergő komédiát várt, mint amit 
Vörösmarty „tévedések vígjátékában" kapott. A cselekmény 
bizony itt is nehézkes, a szereplők túlságosan hosszan beszél-

3 5 Rajzolatok - 1835. 316. 

3* 
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nek. A komikum viszont a társadalmi szokások mesterkéltsé-
géből, a polgárosuló pesti élet fonákságaiból, a hősök jellemé-
ből és a fordított szerelmi képletből fakad. A bujdosókheM 
Vajdafi Júlia-Korpádi szerelem, majd a Tünde-Csongor kap-
csolat után számunkra nem meglepetés, hogy a cselekmény 
irányítója és kezdeményezője a szellemes, ügyes, önálló, bátor, 
érzelmi szabadságát megvalósítani képes, természetes viselke-
désű hősnő, aki egy passzív férfi alárendelt szerelmével szem-
ben érvényesíti a maga — szerelmes — akaratát. A korabeli 
közönséget azonban nyilván zavarta ez a merészen modern 
fölfogás. 

A Nemzeti Színház kritikusa 

1837, a Pesti Magyar Színház megnyitásának éve űjabb 
fordulatot hozott Vörösmarty és a színház viszonyában. Az 
ország első drámaírójaként életében először dolgozott színházi 
megrendelésre: az Árpád ébredése ugyan drámaként nehezen 
dicsérhető, de annál érdekesebb annak az ideológiának a doku-
mentumaként, amelynek jegyében a Pesti Magyar Színház 
létrejött. Vörösmarty a színészi hivatást még mindig áldozat-
nak fogja föl, de a színészt már a költőnek - a nemzet eszmei 
képviselőjének — harcostársaként tekinti. A színház többé nem 
csupán a nyelvművelés szószéke, hanem a szélesebb értelemben 
vett közélet szolgálatában álló, a nemzeti ügy és a polgárosulás 
híveit demokratikus táborba gyűjtő, nagy jelentőségű kultu-
rális intézmény. Vörösmarty a liberális értelmiség fölfogásának 
megfelelően hangsúlyozza, hogy a színházban a Művészet egy 
fedél alá, egyenrangú részvevőként hozza össze az arisztokra-
tát, nemest, polgárt és napszámost. Shakespeare fölfogásának 
megfelelően úgy látja: a színpad a világot mutatja „kicsinben", 
az „élet iskoláját". Az ott látható játék „élet-hasonló", s a föld 
„tündériségéről" tudósít. (Tündériségen egyszerre értve a 
sohasem és az egyszer voltat, a költői képzelet termékét és az 
elmúltat, az örökre eltűntet.) 
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Ezt a színházfölfogást kívánta szolgálni az Athenaeum 
hasábjain vállalt színikritikusi munkával, aminek tárgyalása 
külön tanulmányt kívánna. Itt csak annyit, hogy kiemelkedő 
színikritikusként, széles körű dramaturgiai ismeretek birto-
kában, az első rendszeres magyar drámaelmélet szerzőjeként 
sem lépett ki az akadémia páholyából. Színészek barátjaként 
sem támadt kedve a külső szemlélő álláspontját fölcserélni a 
színházon belül vállalható valamilyen munkával. Színikritikái 
ennek nem látták kárát, drámái annál inkább. 

„Soha nem kell feledni, hogy a dráma egyszersmind költői mű is, 
mit ugyan mindnyájan látszanak tudni, csak az nem, kinek legjobban 
kellene, a színiköltő. . ,"3 6 

— olvassuk a színikritikusi tevékenységét bevezető „elméleti 
töredékek"-ben. A dráma lényegében a „cselekvő élet ábrázo-
lása" mondja, s a „költészet törvényei alól felszabadult színi 
hatás" veszélyeit hangsúlyozza. Rögtön hozzáteszi azonban: 

„van becse a puszta színi hatásnak is. Ollyan ez, mint a mindennapi 
kenyér, mely nélkül színházaink, ezen kicsi központosított képmásai a 
roppant világnak, meg nem élhetnének. - S ezen fölül valami lelkesítő s 
elragadó van a színi hatásban, mi gondolatokat, érzeményeket fejt ki 
magasabb s szilárdabb művekre; minek bizonyságául szolgál, hogy soha 
még drámai literatúra nem virágzott színház nélkül; ellenben, hol színi 
élet van: jeles s részint remek művek állottak elő. A színielőadás tudni-
illik azon álló törvényszék, mely rögtönös tapsaival és gáncsaival sorsot 
határoz a kiállított elmeművek fölött, azon iskola, hol az író mind saját, 
mind idegen botlások és tökélyek után képezheti magát. . ."3 7 

Jellegzetes irodalmi kiindulópontú állásfoglalás ez, amelyben a 
színház a drámaköltészet fórumaként jelenik meg; de igen 
messze van már attól, ahogy az ifjú Vörösmarty gondolt a 
színházra, s örök vesztesége drámairodalmunknak, hogy a köl-

3 6 Vörösmarty Mihály i. m. XIV. 8. 
3 1 Vörösmarty Mihály i. m. XIV. 9. 
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tő a maga gyakorlatában nem tudta saját - jórészt elméleti 
fogantatású — gondolatait hasznosítani. 

A színikritikus Vörösmarty ítéleteit kezdettől a követke-
zetes szigorúság támasztja alá; még azok hibáit sem hallgatja el, 
akiket a legjobban szeret. A rendelkezésre álló tér nagyobb 
részét az előadott darab elemzésének szenteli, de mindig el-
mondja véleményét az előadásról is. Eleinte ez kizárólag a 
színészi teljesítmények értékelését jelenti, s figyelmének elő-
terében a nyelv érvényesülése, a tiszta, érthető, természetes 
beszéd áll. Aránylag kevés színházi tapasztalatához és a kortárs 
színikritikusokhoz3 8 képest meglepő érzékenységgel figyelt föl 
a hamis hangokra. Egyre következetesebben kívánta meg a 
szenvedélyek kifejezésének tisztaságát és a színpadi őszinte-
séget; a helyzet követelte hangváltásokat, a tragikus és ko-
mikus megnyilatkozások sokrétűségének érvényesítését.39 Né-
hány éves gyakorlat után már az összhatás kérdésére is figyel, 
számon kéri a jelenetek, helyzetek kidolgozását, az együttes 
játék megoldásait, a rendezés feladatait. 

1838-ban — némileg eltérve barátja, Bajza József elképze-
léseitől40 - ismét Shakespeare-t fordít, ezzel akarja emelni a 
hazai színjátszás színvonalát. Közben azonban drámákat is ír, 
de igaza van a jószemű Csató Pálnak, aki a Marót bán című új 
színművében 

„a német elmélkedést és érzelgést a francia legújabb romanticizmus 
legújabb iszonyaival" látja „párosítva". Vörösmarty. . . az utóbbi idő-
ben Shakespeare-rel foglalkozott; annak Julius Caesarját lefordította. 
Fel valánk némileg hatalmazva, hogy újabb drámáiban shakespeare-i 
« embereket » váljunk. . ."" 1 

3 8 A színikritikus elődökről lásd: Solt Andor: Első színikritikusaink 
- ItK., 1971,1-П. 128-146. 

3 9 A nagyra becsült Egressy Gábort arra figyelmezteti például, hogy 
„a fájdalom. . . nem mindenkor a kín s nem is mindig a szomorgás 
hangjain szólal meg, s ezen fölül a fájdalomnak néha valami nemessége 
van. . ." - Vörösmarty Mihály i. m. XIV. 6 4 - 65. 

4 0 V . ö. Bajza József vitája Henszlmannal. 
•"Hírnök - 1838. április 16. 
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Igaza van, ha talán nem is annyira az „emberekkel", mint a 
szándékkal és a cselekménnyel van itt is baj. A bosszú, a 
szerelem, a féltékenység mozgatja a darab hőseit, s ezek a 
szenvedélyek valóban drámaiak. A szenvedélyesség azonban 
túlhajtott, túlzásokra ragadtatja a szereplőket, képtelen lélek-
tani fordulatok következnek be, s a végső mészárláshoz okait 
alig lehet kibogozni. Súlyos fogyatékosságai ellenére olyan 
költői ereje van a Marót bánnak, hogy át tudja segíteni a 
— korábbi drámákban tapasztaltaknál kisebb — dramaturgiai 
döccenőkön, s a mű végül jelentős színpadi sikert érhetett el. 

Míg a Marót bán általában Vörösmarty megbecsültebb szín-
padi művei közé számít, a következő drámáját, Az áldozatai, 
kudarcai között tartja számon az irodalomtörténet. Leginkább 
nacionalista felhangjaival magyarázható, hogy mégis egyike lett 
Vörösmarty legtöbbet játszott műveinek. És azzal, hogy hatá-
sos alakításokra adott lehetőséget - többek között - Labor-
falvy Rózának és Jászai Marinak.42 Óriási eredmény ez, ha 
számba vesszük, honnan indult Vörösmarty. Másfelől pedig azt 
sem hagyhatjuk számításon kívül, hogy költői értékeiket te-
kintve milyen magasan állnak ezek a színpadi alkotásnak félig 
sikerült művek a kor átlaga fölött. 

Az egyenes ívű fejlődés itt megtörik. Elméletileg minden 
tapasztalat Vörösmarty rendelkezésére állt, hogy utolsó be-
fejezett drámájában valódi remekművet hozzon létre. Nem így 
történt. Talán az akadémia 1839-es száz aranyos díját elnyert 
Tóth Lőrinc dráma, a Hunyadi László adta a közvetlen ösz-
tönzést, talán egy igen régi tervét vette elő. A téma, amely — 
mint annyi kortársát — őt is erősen és régen foglalkoztatta, 
visszavitte ifjú kora világába. Ismét dráma-trilógiát akart írni, 
amivel pedig egyszer már kudarcot vallott. Hatalmas ívű, tel-
jesen zárt drámai körképre gondolt, de tervéből csak a Czillei 
és a Hunyadiak című rész készült el. 

4 2 Vörösmarty Mihály i. m. X. 711. 
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A témában rejlő visszahúzó erővel magyarázható, hogy az 
elkészült részben sajátos módon keveredik a hazafiasság ré-
gebbi és újabb fölfogása, a moralizmus és romantika, a rend 
tisztelete és a lázadás, a feudális szemlélet és az egyén szabad-
sághoz való jogának polgári elve. A drámaíró nem tudott úrrá 
lenni a történet epikus jellegén, s ismét elfeledkezett a színi 
hatás fontosságáról. Talán e hibák fölismerése is közrejátszott 
abban, hogy az igen sokat igérő következő részt, a Hunyadi 
Lászlót nem fejezte be. Az elkészült mű és a töredék legfőbb 
értékei ismét nyelviek, költőiek és a jellemábrázolás terén 
mutatkoznak meg elsődlegesen. A cselekmény nehézkes és 
bonyolult. Ennek ellenére a Czillei és a Hunyadiak, a Csongor 
és Tünde, meg Az ember tragédiája közti korszak legjelentő-
sebb hazai drámája, s méltán játszották később is néhányszor a 
Nemzeti Színházban. Ugyanakkor érthető, hogy átütő sikert 
csak azután aratott, hogy a közelmúltban átdolgozott formá-
ban került színre. Ez az átdolgozott változat kétségtelenül 
Vörösmarty legnépszerűbb műve. S ez sincs tanulság nélkül. 

Hosszú és göröngyös úton jutott el Vörösmarty a színház 
művészetében rejlő értékek fölfedezéséig. Ez az út párhuzamos 
a nemzeti játékszínért vívott küzdelemmel, s egyúttal szerves 
része a magyar polgárosulás folyamatának. Vörösmarty 
egyedülálló tehetségével, hatalmas költői életművével azonos 
úton járt, mint az értelmiség szürke tömegéből azok, akik vele 
együtt indultak falusi otthonokból, nemesi környezetük szel-
lemi és anyagi elmaradottságából; kijárták a megyei ellenállás, 
majd a reformkori politikai küzdelmek iskoláját, s végül magu-
kévá téve a polgári életformát, otthont találtak a városban. 
Először csupán rácsodálkoztak a színházra, később megszeret-
ték. Hívei — ha pedig tehetségük és körülményeik erre ösz-
tönzést adtak: harcosai — lettek a magyar színjátszás ügyének. 


