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DRÁMÁRÓL, SZÍNHÁZRÓL - EÖTVÖS JÓZSEF 
KAPCSÁN* 

/. tétel: az érvényes pályametszet problémája 

Eötvös Józsefet literátus közvéleményünk nem elsősorban 
színpadi szerzőként tartja számon. Regény- és novellaírói 
művészete, politikai tevékenysége, közjogi és állambölcseleti 
munkássága, pedagógiatörténeti jelentősége joggal előzi meg 
drámaírói és -fordítói teljesítményeit, színházpártoló tetteit. 
Kérdéses tehát, készíthető-e érvényes pályametszet Eötvös 
Józsefről, a drámának a romantika műfaji hierarchiájában 
elfoglalt előkelő helye és a színháznak a XIX. századi nem-
zeti művelődési gyakorlatban betöltött szerepe alapján? 

Válaszunk — első megközelítésben — statisztikus. 
A Hölgyfutár adata szerint 1856-ban, amikor megjelent 
A karthausi negyedik kiadása, a népszerű regény 17 év alatt 
immár 7000 példányban forgott közkézen.1 Az Éljen az egyen-
lőség ! című vígjáték ősbemutatóját 1844. október 26-án tartot-
ták a pesti Nemzeti Színházban, és 1848. március 15-ig, amíg 
tehát színpadi világa társadalmilag érvényes volt, további 
nyolc előadásáról tudunk. Vonatkozó közönségtörténeti for-
rásaink fennmaradtak; így tudjuk, hogy a bemutató bérlet-
szünetes estjére és a nyolc bérletes előadásra összesen 3737 
fizető néző váltott jegyet.2 Ha ehhez hozzávesszük a Nemzeti 

* Az Eötvös József születésének 175. évfordulója alkalmából 
rendezett akadémiai emlékülésen (1988. december 7.) elhangzott 
előadás tanulmány-változata. 

1 A Hölgyfutár 1856. október 23-i számát idézi Szinnyei Ferenc: 
Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban. Bp. 1941. 11:350. 

2 A Nemzeti Színház pénzszedői naplói, OSzK Színháztörténeti Tár. 

1* 
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Színház akkori bérletes közönségét, feltételezve, hogy leg-
alább egyszer megnézték a produkciót, akkor három és fél év 
alatt kapunk 4200 nézőt. Köztük olyanokat, mint az 1844. 
november 10-i vásári vasárnapon tartott előadás Pestre 
sereglő publikumát, akik nemcsak hogy rendszeres olvasónak 
nem számítottak, de olykor még a betűt sem ismerték. Pedig 
az Éljen az egyenlőség! nem is tartozott a Nemzeti Színház 
igazi sikerprodukciói közé. S még nem szóltunk a kolozsvári, 
győri stb. előadások többszázas publikumáról, holott ada-
tunk van róla, hogy középtársulatok is játszották a darabot, 
pl. Ungvárott, 1846 áprilisában.3 

Hogy a nyilvánosság játékszíni lehetőségeit a maguk szám-
szerűségében és társadalmi hatósugarában nem a kései kutató 
értékeli többre, netán irreálisan sokra, arra Eötvösnek Szalay 
Lászlóhoz küldött, 1834 nyarán írott levele a bizonyság. 
A Boszú című szomorújátékáról mondja benne a következő-
ket: „Igen szeretném, ha eljátszatnád; jó lesz a dolognak 
publicitást adni; a vígjátéknak felette kis publicuma volt, s ez 
a legnagyobb baj, mert a recensio ellen nincs appellata."4 Az 
említett vígjáték az 1833-ban megjelent A házasulok, amely-
nek színpadi előadásáról nincs adatunk. 

II. tétel: egy kis filológia 

Bármennyire furcsának tűnhet az írói nagyságnak ezen a 
szintjén és az életműnek ebben az időbeli távolságában, té-
mánk második megközelítése csupán a filológiai aspektus 
lehet, az Eötvös-irodalomban máig élő tévhitek ellenében a 
rendelkezésre álló szöveganyag körülhatárolása. A pálya 
kezdetén egy Goethe-fordítás áll, a szövegében nem ismert 
Götz von Berlichingen 1830-ban. Az első, nyomtatásban 

3 A Láng-család színészeti számadási. O S z K Kt. Oct. Hung. 700. 
4 Eötvös József levelei Szalay Lászlóhoz, közzéteszi Nizsalovszky 

Endre, a leveleket s. a. r. Lukácsy Sándor. Bp. 1967. (Irodalomtörté-
neti Füzetek 55.), 71. — A továbbiakban: Levelek. 
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megjelent Eötvös-opusz A kritikus apotheosisa című verses, 73 
sorból álló, drámai formájú allegorikus jelenet, amely először 
1831-ben, önálló aprónyomtatványként jelent meg Pesten, 
másodszor pedig 1833-ban, a Szemere Pál szerkesztette 
Muzárion az évi kötetében. A kis allegória, amely a Conver-
sations Lexicon-pörben Bajzáék kritikusi köre, a Hitelt bíráló 
Taglalat tárgyában pedig Széchenyi István ellen polemizáló 
gr. Dessewffy Józsefnek volt hivatva igazságot szolgáltatni, 
eredetileg zárójelenetül szolgált egy elveszett vagy lappangó, 
de szövegében nem ismert vígjátékhoz. Ezt az irodalomtörté-
net A kritikusok feltételezett címen emlegeti; Széchenyi 
naplójában is eló'fordul, aki ebben Fellegvári néven, paro-
disztikusan szerepelt volna. A vígjáték megjelenését a cenzúra 
akadályozta meg, valószínűleg Széchenyi közvetlen ellenlé-
péseinek hatására. 

A Muzárion 1833. évi kötetében megjelent, anonim, Csél 
című vígjáték viszont, amelyet a kutatás újabban Eötvös mun-
kájának feltételezett, sőt, az elveszett komédiát vélte benne 
megtalálni, nem köthető életművéhez. A darab August 
Kotzebue Herr Gottlieb Merks, der Egoist und Kritikus című 
vígjátékának szöveghű fordítása, Szemere Pál tollából, aki 
az e szöveggel egy füzetben megjelent másik Kotzebue-mű-
vet, a Das zugemauerte Fenster címűt is lefordította, és az 
ellen-Aurorában — hasonlóan név nélkül — tette közzé. 
Bajza megrovása ezért a Kritikai Lapok 1834. évi IV. füzeté-
ben, a romantikus eredetiség követelményének és az ízlés 
vállalása igényének nevében kijárt; a kritikus utalásának 
pontos értelmezése vezetett el egyébként a Csél eredetijének 
megtalálásához. 

Filológiai eszmefuttatásunk bizonyító apparátusát másutt 
terjesztettük elő.5 Itt és most csupán annak összegező meg-
állapítására szorítkozunk: a pályakezdő Eötvös olyannyira 

6 Eötvös József drámai pályakezdéséről és a Csél szerzőségéről. ItK 
(sajtó alatt). 
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fontos és természetes műfajnak tekintette a drámát, hogy 
vitacikk vagy röpirat helyett is megfelelőbb keretnek használ-
ta. 

III. tétel: a visszatérő konfliktusok és motívumok kérdése 

A házasulok című vígjátékot (1833) az irodalomtörténet 
több mint százötven éve Toldy Ferenc kritikájának szemüve-
gén át olvassa.® A komédia valóban inkább drámatörténeti 
szempontból érdekes, mintsem jól megírt, és a recenzensnek 
igaza volt, amikor - a mindennapi élet ábrázolását felvállaló 
Cicero-mottó ellenében — a karakterek érdektelenségét, a 
dramaturgiailag kezdetleges bonyolítást, a nyelvi gyarlóságot 
vetette Eötvös szemére. A még önállótlan írói tollat főleg 
Kisfaludy Károly vezette, A házasulók elsősorban az ő köz-
vetlen hatását mutatja. Ha igaz Pulszky Ferenc emlékező 
adata, hogy a fiatal Eötvös, apja eperjesi főispáni beiktatásán 
1827-ben a zenekarban fuvolaszólót játszott a műkedvelők 
produkálta Csalódások előadásán, akkor a közvetlen, igazolt 
kapcsolatot is megtaláljuk.7 Gróf Buvárdy gyámatyai 
„plánumai" azonban visszájukra fordulnak, hiszen nem tudja 
megakadályozni sem gyámfia, sem unokaöccse házasságát, 
s így meg kell osztania közöttük a kezelt vagyont is. Változás 
csupán annyi történik a három felvonásban, hogy a párok, 
amelyek kezdetben a „hasonló a hasonlónak örül" elve alap-
ján szerveződtek, utóbb „az ellentétek vonzzák egymást" 
igazsága szerint szerveződnek újjá : az érzelgős báró Cserháty 
József (utóda a Csalódások szentimentális Elemir grófjának) 
a magabízó, hódításokat tevő özvegyet, Ilkát vezeti majd 
oltár elé, míg az eladdig csak az adósságcsinálásban jeleskedő 

6 Kritikai Lapok 1834. IV. füzet, 5 7 - 9 6 . 
7 Pulszky Ferenc: Életem és korom, s. a. r. Oltványi Ambrus. Bp. 

1958. (Magyar Századok), I: 58. A Csalódások azonban 1828-as szöveg 
lévén, az emlékezés pontatlan. Színlap és zsebkönyv híján, nem dönt-
hető el: a darab címében tévedett-e csupán Pulszky? 
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gr. Házy veszi feleségül a szentimentális Rózsát, akinek anyja 
is talált végül férjet magának. 

A társadalmi tapasztalatok hiánya játszatja szűk körben, 
arisztokrata környezetben a vígjátékot, amely két vonatko-
zásban mégis megérdemli figyelmünket. Az egyik az az iro-
dalmi műveltségkép, amely a szereplők megszólalásaiból, 
hivatkozott olvasmányaiból kirajzolódik. Ez alapvetően 
szentimentális jellegű. A Rómeó és Júlia, Lafontaine és 
Kotzebue természet nevelte leányai, Goethe Werthere, Szap-
phó története, a Don Carlos Eboli-epizódja szerepel bennük ; 
a két érzelgős szereplő, Cserháty és Rózsa szövegében vagy 
rájuk vonatkoztatva. Ehhez képest viszont a vígjáték szere-
lemfelfogása meglepően üres és kiégett. A nagy irodalmi 
előképek végzetes szerelemről, romlatlanságról, szenvedély-
ről csupán frázisok. A párok cseréje gyorsan, egyetlen rosszul 
kézbesített levél hatására elindul és végbe is megy, aminek 
egyenes következménye, hogy A házasulókban nem találunk 
rokonszenves, érzelmi azonosulásra késztető szereplőt. Az ér-
zelgősnek megismert Rózsa is vőlegényének romantikus 
fekvésű jószágát dicséri a Hernád völgyében, gr. Házy pedig 
nemcsak a közügyeket, a hivatali teendőket hárítja el undor-
ral magától, hanem kívánságra bármilyen szerepet eljátszik 
az asszonyoknál, s azok készséggel hisznek is neki. A II. fel-
vonást záró szavai az egész vígjáték érzelemvilágát jellemzik : 
„Rózsa is szeret, mert szeretőt játszom; Cserháty úgy mutatja 
magát, mint szíve szól, s kinevetik ; tettetés kell az asszonyok-
nak." 

Állandóan az a benyomásunk, hogy Eötvös szó szerint 
építhette be szövegébe azokat a fordulatokat, szójátékokat, 
nem különösebben eredeti élceket, amelyeket környezetében 
hallott, s hogy az író ez idő tájt minden életrajzi forrás emlí-
tette melankóliája nemcsak alkati sajátosság, hanem ugyan-
azon társadalmi okok következménye is, amelyek azt ered-
ményezték, hogy A házasulók „társalkodása" csupán 
'társalgás, fecsegés' értelemben veendő. S ennyiben kevesebb 
is Kisfaludy Károly kései vígjátékainál, amelyekben már a 
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„társalkodás" másik, mélyebb értelme érvényesül: életfor-
mák, osztályok és érdekek érintkezése és ütközése zajlik 
bennük. 

Az 1831-ben megkezdett és 1834-ben megjelentetett Bosszú 
című szomorújáték viszont már fordulóponton, a francia 
nagyromantikával történő megismerkedés időszakában mu-
tatja írónkat. A mai elemző számára az az egykori titkos-
rendőri értelmezés, hogy a dráma konfliktusai „teljesen az 
országgyűlési ellenzék részéről annak idején hangoztatott 
vallási sérelmek szellemét tükrözik", nem tűnik valósnak — 
igaz, már Sedlnitzky rendőrminiszter utólagos cenzúrája sem 
találta kifogásolhatónak 1836-ban.8 Minthogy a Boszúnak 
fiktív történelmi környezete van, ezúttal is szerelem-felfogása 
és a magyarországi színpadi játékhagyományhoz fűződő 
kapcsolata látszik gyümölcsözőbb megközelítési szempont-
nak. Drámatörténeti helyét — s nemcsak török-magyar 
tematikája miatt — a Kisfaludy Károly Irenejétől a múltat 
díszletnek használó vitézi játékokon át az ezeket tudatosan 
túlhaladni és így a műsorról kiszorítani kívánó Marót bánig 
(Vörösmarty) ívelő vonulatban határozhatjuk meg. Közvetlen 
ihletőjének pedig alighanem gr. Mailáth János történelmi 
novellája tekinthető, A bosszúló kard című, amely először a 
Hébe 1824. évi, másodszor pedig a Muzárion 1829. évi 
kötetében jelent meg. (Kedvelt téma volt, Eötvös életében 
további két, más szerzőtől származó feldolgozását is ismer-
jük.)9 Ezért ijedt meg annyira a fiatal szerző, amikor hírét 
vette, hogy Mailáth színpadi művet formált novellájából. 
„. . . hamar fordítsd Mailath felvonását" — írta Szalay 
Lászlónak 1833 februárjának végén Pozsonyból.10 A Das 

8 Kiss József: Ismeretlen Eötvös-dosszié a bécsi közigazgatási levél-
tárban. It 1975. 1 2 9 - 1 3 5 . 

6 Vö. Klestinszky László színjátékai első kötetének hirdetésével : 
Honművész 1836. február 14. és Szinnyei Ferenc: i. m. 1:577. (Kon-
koly Dezső Zuniga kardja c. novellaközléséről a Nefelejts 1859.20— 21. 
számában.) 

10 Levelek 62. 
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Schwert von Zuniga, magyarul pedig a Zelmira vagy Zuniga 
kardja címen játszott vitézi játék hősnője ugyanis szintén 
„kereszténné lett török hölgy, most már Sofia név alatt 
Revistyei hitvese".11 Valószínűleg a Mailáth-dramatizálás 
lett az oka, hogy a férfi főhős neve Sályiról (eredetileg a 
nagyapai borsodi birtok nevével ruházta fel őt Eötvös)Török-
re változott, s általában is megtörtént a drámaszöveg „eleme-
lése" a konkrét történelmi körülményektől. 

A Boszú a szerelmi szenvedély tragédiája, középpontjában 
Leilával, az egyetlen szereplővel, aki a körülötte rajzó férfiak-
tól az érzelmek teljes skáláját várja el : az idős Töröktől atyai 
szeretetet, Bedortól barátságot, Alitól szerelmet. A férfiak 
mindegyike a szerelmi szenvedély rabja, s kudarcuk (a fel-
soroltaké a jelenben, az intrikát mozgató Begleré a múltban) 
bosszúvágyra fordult. Az ezt ellensúlyozható, lélektanilag 
motivált belső konfliktusok felvillannak ugyan, de csak egy-
egy monológ erejéig. A lovagdráma hatását mutatja, hogy a 
kétféle vallás, a keresztény és a muzulmán azonos erkölcsi 
elveket ismer el emberi, férfiúi és vitézi erényekül, így a meg-
keresztelkedés motívuma sem lesz igazi konfliktusalkotó 
elem; hogy az egyetlen igazán rokonszenves szereplő, a há-
zastársi szerelem emlékét felidéző és ennek hatására a szerel-
meseken segíteni is kész Győztös magyar, szemben a törö-
kökkel ; hogy a cselekményt Begier intrikája mozgatja évtize-
deken át. A végzetdráma befolyása pedig azon mérhető, hogy 
a szereplők nem ismerik fel családi összetartozásuk vérségi 
és tárgyi jeleit: Török így lenne saját leányának férje.12 

На a IV. és az V. felvonás 1831 szeptemberében Szalay 
Lászlónak megküldött tervét egybevetjük a végleges kidolgo-
zással, lemérhető, sőt időhatárok közé szorítható az a hatás, 

11 A Mailáth-dráma magyar szövege, Balla Károlyné színésznő 
fordításában: OSzK Színháztörténeti Tár, N. Sz. Z 24. Lásd még: 
Honművész 1833. szeptember 26. és október 3., valamint Kolos 
István: Gr. Mailáth János 1786-1855. Bp. 1938. 102. 

12 A műfajminták kérdéskörére 1. Fried István: A végzettragédia 
magyar vége. Színháztudományi Szemle 24. (1987), 21—46. 
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amely Eötvöst a Victor Hugo életművével való megismerke-
dés révén érte. Elmaradt Leila anyjának funkciótlan, csupán 
megríkatásra alkalmas figurája ; a leány az V. felvonás végén 
nem orgonaszó mellett s nem „octav stanczákban bucsuz el 
kedvesétől, és a világtól",13 mielőtt kolostorba vonulna; 
Török pedig nem pestis, tehát véletlen áldozata lesz, bár ez a 
végzetdrámai motiválás az 183l-es tervkészítéskor, a nagy 
kolerajárvány évében eléggé érthető. A végleges kidolgozás-
ban Leila áldozatul esik fel nem ismert apja tőrdöfésének, az 
intrikus Begier — bosszúja beteljesedvén - mérget iszik, 
Török pedig az Hernani zárómondatának változatával öli 
meg magát. Ott Don Ruy Gomez: „Morte! . . . Oh! je suis 
damné." — itt: „Legyek elátkozott!" 

Eötvös József, mint minden pályakezdő, a műfaji keretek, 
a formahagyományok megváltoztatásának igényével lépett 
föl : A házasulókat (Bajzáék ellenében) teória nélküli vígjáték-
nak tekintette, a Boszú tervezésekor pedig egyenesen drámai 
költemény, Byron Káinja lebegett a szeme előtt. Olvasmányai-
ból, az észlelt színpadi játékhagyományból és saját tétova 
kezdeményezéseiből kialakuló világát alapjaiban formálta át 
a Victor Hugónál készen talált elméleti rendszer a Cromwell 
előszavában és a drámák kiforrott, érett, lélektanilag indokolt 
érzelemvilága. Ez még akkor is igaz, ha korábbi szakirodal-
munk olyan motívumokat, dramaturgiai megoldásokat is a 
nagy francia romantikusnak tulajdonított, amelyek a francia 
melodráma és — mint láttuk — a német végzettragédia tartós 
irodalmi és színházi jelenlétéből is levezethetők, netán a 
magyar drámairodalom önfejlődésének eredményei.14 

1836-ot bízvást nevezhetjük az Angelo évének a magyar 
dráma történetben: egyszerre három fordítása jelent meg a 
színpadokon. Április 7-én Debrecenben Kiss János színész 

13 Levelek 48. 
14 Jeszenák Adrienne például a bosszú-motívumot is A király 

mulatból vezeti ie (Hugo Viktor Imtása a magyar drámairodalomra. Bp. 
1933. 9.); Sőtér István pedig a betyár-téma közös forrásának látja 
Hugót (Eötvös József. Bp. 19672. 58.). 
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német közvetítőből készült átültetését játszották olyan siker-
rel, hogy — szokatlan módon — a fordítót is függöny elé 
hívták,15 április 18-án a budai Várszínházban mutatták be 
Csató Pálnak a Magyar Tudós Társaság támogatta fordítá-
sát.16 Április 26-án Eötvös József fordítása is színre került 
Kassán, ahol további két előadásáról is tudunk, majd június-
ban — egy előadásban — a társulat Miskolcon is eljátszotta. 
A Déryné naplójában tett utalás az Angelo kassai kedveltsé-
gére tehát Eötvös fordítására vonatkozik.17 

A fordításhoz fűzött előszó (Ercsiben keltezve, 1835. no-
vember 24-ről) Eötvös eredeti munkája. Benne írónk az 
addigi Hugo-életmű teljes ismeretével rendelkezik: filológiai-
lag bizonyítható a Cromwe//-előszó ismerete, az Angéláéból a 
zárómondatokat szó szerint idézi is, de éppen úgy utal az V. 
Henrik-ódára a pálya elejéről, mint az 1832-es Le roi s'amuse-
re. A romantika mint az ifjúság és az igazság irodalma, meg-
erősítette őt művészeti törekvéseinek helyességében ; a küzdés 
korának gondolata a drámai műfaj választásában; a publi-
kum helyére lépő nép mint közönség az irodalmi és színpadi 
hatáscsatornák párhuzamosságának fontosságában; a „nem 
tetszeni, hanem használni" gondolata (benne az iránykölté-
szet csírájával) abban a tragédialehetőségben, amelyet a 
Boszúban látunk először, még tétován, mellékmotívumként 
megvillanni. Az első változatban Sályi e szavakkal végezte 
volna színpadi jelenlétét: „Istenem nincs, csak magamnak 
éltem." A végleges kidolgozásban ezt az ítéletet az immár 
Töröknek nevezett szereplőre Begier mondja ki, kitágítva a 
valláscsere vádját: 

Elhagytad őt, [ti. feleségedet] és gyermeked s hazádat, 
Új hitre tértél, mindent eltaszítva 

16 Honművész 1836. április 7. 
16 Honművész 1836. május 19. és Schmidt Edit Erzsébet: Csató Pál 

(1804-1841). Szeged 1941. 9 2 - 9 3 . 
17 Honművész 1836. április 14., május 26., június 12. és Déryné 

naplója, s. a. r. Bayer József. Bp. 1900. III: 364. 
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Magadtól, a mi szent az embereknek, 
Csak tenmagadnak élve szüntelen. 

S végül az Angélában Eötvös mindent megtalált a szenve-
délyvilágnak abból a sokszínűen megjelenített, lélektanilag 
motivált ábrázolásából, amelyet az érzelmek kiüresedésének 
vígjátéki kritikájaként A házasulókban és az érzelmek torzu-
lásának, értékrend-bomlásának tragédialehetőségeiről a Bo-
szúban maga is elmondani, megfogalmazni igyekezett. Maga 
az Angelo-átültetés egyébként pontos, hű, változtatás nélküli 
fordítás, s hogy könnyed, ugyanakkor erőteljes, árnyalat-
gazdag lett, abban - az autográf kézirat tanúsága szerint18 

— komoly szerepe volt Szalay Lászlónak, aki ezúttal is végre-
hajtotta a barátjától, immár az új akadémikustól igényelt, 
sőt sürgetett stiláris javításokat a szövegen. 

A nyugat-európai út és a személyes ismeretség adta a több-
letet az Hugo Victor mint drámai költő című tanulmányhoz 
(Athenaeum, 1837. október 29.), amely az Angelo-fordítás 
előszavából továbbfejlesztett, az Hugo-életmű bővítésével 
lépést tartó, ismét eredeti írás, még ha átveszi is a Cromwell-
előszó művelődéstörténeti tagolását, az ódai, az eposzi és a 
drámai korról. Fontos írás, még ha az 1830-as évek elvi-mű-
vészi fejlődésének nem is a drámák, hanem természetesen 
A karthausi a foglalata. 

Hugo drámáinak eszményét kereste Eötvös a Magyar 
Tudós Társaság 1837 óta foglalkoztatott drámabírálójaként 
is. 1841-ben nem kisebb irodalmi tekintélyekkel szemben 
képviselt különvéleményt, mint Bajza József, Fáy András, Vö-
rösmarty Mihály, Czuczor Gergely. Szigligeti Ede Korona és 
kard című történelmi drámájában a „Hatalmas vázlatú jelle-

18 OSzK Kt. Quart. Hung. 2206.; az előszó kézirata: uo. Quart. 
Hung. 2205. A fordításban a gondosságot, a szöveghűséget és az ízlést 
becsülte mások munkáiban is, mint a Tudós Társaság drámabírálója. 
Lásd 1837. évi véleményét Federici-Galvácsy László Hazugság c. víg-
játékáról. (Idézi Heinrich Gusztáv: Eötvös és az Akadémia. Akadé-
miai Értesítő 1913. 557.) 
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тек, természetes s egyes részeiben is összefüggő actio, jeles 
dialógus, egyszerű drámai nyelv s a metrumnak könyűsége" 
voltak számára a méltánylandó erények. Hogy Eötvös drá-
maírói értékhierarchiája hogyan festett, arra nézve tanulságos 
idéznünk a mellékjutalomra érdemesített Ákos és Béla című 
darabról alkotott véleményét: „egyes következetesen kifej-
tett characterek, egyes hatással bíró jelenetek és gondos 
nyelv", míg a dicséretre javasolt, Trón és szerelem című drá-
mában a lírai szépségeket méltányolta.19 

A következő évtized, az 1840-es évek eötvösi drámatemati-
kája nem párbeszédes szöveg élén áll mottóként vagy előszó 
gyanánt, nem is drámabírálatból fejthető ki, hanem politikai 
röpiratból idézhető: a Kelet Népe és Pesti Hírlap című írás-
ból, amely megismétli a „korunk a küzdés kora" gondolatot, s 
benne megtalálható az évtized két színpadi tervének egyelőre 
más szövegösszefüggésben megjelenő vázlata. Sőtér István 
helyesen vette észre a röpirat egyes passzusainak és az Éljen 
az egyenlőség! című vígjátéknak a rokonságát.20 Hozzátehet-
jük : Eötvös a darabot 1844-ben publikálta, ekkor volt (már a 
nyomtatott szöveg birtokában) színpadi ősbemutatója is, de 
1841-ben írta, amint arra Petrichevich Horváth Lázár kriti-
kája utal, és amit megerősít az OSzK kézirattárában levő, 
a sógor, Rosti Pál tulajdonából odakerült tisztázat, amely 
megőrizte a szerző tervezte szereposztást is, Gáborszky 
ügyvéd szerepében az 1842-ben elhunyt Megyeri Károly-
lyal.21 (Sőt, aligha tévedünk, ha feltételezzük, hogy a bajke-
verő prókátor figuráját egyenesen az ő személyiségére szabta 
az író.) Az Éljen az egyenlőség! helyes datálása érthetőbbé 
teszi Eötvös állásfoglalását az 1842. évi vígjátéki jutalom 
ügyében, amikor is — egyetértve a Tisztújítás fődíjával -
Szigligeti történelmi környezetbe helyezett társalgási vígjáté-
ka, a Kinizsi helyett a mellékjutalomra a politikai vitákra 

18 Vö. Heinrich: i. m. 558. 
20 Sőtér: i. m. 1 3 7 - 1 3 8 . 
21 OSzK Kt. Quart. Hung. 2803. 
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visszautaló, s címe alapján az azokat taglaló Kelet Népe 
alkotmányos ünnepén című darabot javasolta.22 

Az Éljen az egyenlőség! nem követi a korai Nemzeti Szín-
ház műsorán is tucatjával szerepelt, jól megcsinált francia 
vígjátékok, jelesül Eugène Seribe iskolájának receptjét. 
Minden bizonnyal ez volt egyik, talán legfőbb oka, hogy a 
színház drámabíráló választmánya fenntartásokkal fogadta a 
darabot, ami viszont Eötvös elkedvetlenedését és a bemutató 
hároméves csúszását eredményezte. Szerzőnk a Kisfaludy-
hagyományt folytatta, saját első vígjátékát és azt a költői 
komédia-kísérletet, amellyel az előző évtizedben Vörösmarty 
is megpróbálkozott A fátyol titkaiban.23 Az 1840-es évek ele-
jén ennek a vígjátéktípusnak még volt létjogosultsága (Eötvös 
a darab két kortesjelenetével például megelőzte Nagy Igná-
cot), 1843 után azonban már nem mérkőzhetett az iskolát 
teremtő Tisztújítás harsányabb eszköztárával, kiváltképp nem 
a Szökött katonával induló népszínmű-hullámmal, az évti-
zed színjátéktípusának komplex hatáskeltésével. A dráma-
történet mai helykijelölését egyértelműen megerősíti az egy-
korú kritika is: az Életképek 888 jelű bírálójának megállapí-
tása az átlagkomédiák szintjét meghaladó, költői szerelem-
ábrázolásról, és arról, hogy az előadást a közönségnek az a 
része élvezte, amelyet — úgymond — még nem rontott meg 
a francia romantika másod- és harmadvonala; vagy a kon-
zervatív Honderű már említett kritikája, Petrichevich Hor-
váth Lázár tollából, aki nemcsak a diadalmas népszínművel 
igyekezett azon frissiben szembeállítani Eötvöst, de szándék-
kal félre is értelmezte a vígjáték mondandóját: „ . . . az 
egyenlőségi eszmék nem egyebek chimaeránál, s hogy osztá-
lyok teljes összeolvadása-, kiegyenlítéséről gondolkozni 
utopismus."24 

Eötvös ezt a vígjátékát is szűk körben játszatta. Amíg 
22 Heinrich: i. m. 558. 
23 Vö. Taxner-Tóth Ernő: Vörösmarty Mihály: A fátyol titkai. I t K 

1981. 3 1 6 - 3 2 8 . 
24 Életképek 1844. október 30.: Honderű 1844. november 2. 
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azonban A házasulók esetében ez az élményalap szegényes-
ségének szükségszerű követelménye volt, itt tudatosan réteg-
konfliktusokkal találkozunk, a reformkori színpad azon, 
liberális-érdekegyesítő alapelve szerint, hogy a hovatartozást 
nem osztályismérvek és -érdekek alapján lehet meghatározni, 
hanem erkölcsi kritériumok érvényesítésével : a nemzetszintű 
közösség javára végzett hasznos tevékenységgel. Az osztály-
konfliktus mint olyan tehát lehetőleg kerülendő. Gróf 
Ábrányi, bár igen szép szavai vannak az egyenlőségről, 
olyannyira, hogy az I. felvonásból a vígjáték voltaképpeni 
tárgyát is az ő mondataival idézhetnénk, félti lányát az alis-
pán, Hegyfalvy fiától, aki viszont leányát őrzi hasonló gond-
dal, Parlaginak, a gróf ügyvédjének fiától, aki ugyan nemes, 
ráadásul gazdag és szép vármegyei karrier előtt áll, ám -
mint Hegyfalvyné mondja rá — „ki hiszi azt, hogy nemes, 
ha mindenki dolgozni látta?" De hasonló rétegkonfliktus 
bontakozik ki (a tükördramaturgia szabályai szerint) az 
alsóbb társadalmi szinteken is. A grófi ügyvéd Parlagi és az 
alispánék jogi megbízottja, Gáborszky közöttiben azonban 
már szerepet kap az erkölcsi megkülönböztetés is: a leskelő-
dő, elvtelen Gáborszky az egyetlen egyértelműen negatív és 
felmentését a boldog végkifejletben sem elnyerő figurája a 
darabnak. Eötvös azonban — a tükördramaturgia további 
kiterjesztésével — arra is ügyelt, hogy a rangkórságot, a 
feudális magyar társadalomnak azt a betegségét minden más 
osztályra és rétegre kiterjessze, legalább egy-egy jelenet vagy 
szövegutalás erejéig, ezáltal a nemzeti gyarlóság egyetemes-
ségét kölcsönözve neki. Az alispáni huszár, vagy ahogyan ő 
mondja magáról, „a vármegye katonája" lenézi a falujabéli 
grófi inast, és hosszan ismerteti egy magára valamit is adó 
nemesi udvarház személyzetének belső ranglétráját, amely-
nek legalsó fokán áll a kisinas és a pesztonka, fölöttük a libé-
riás inas és a „fráj", legfelül pedig a huszár és a kulcsárné. 
De az alispáni szobalány is arról panaszkodik, hogy apja, 
a külvárosi kalmár felülről tekint szerelmesére, Gazsi szabó-
legényre. 
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A cselvígjáték bonyolítása terén Eötvös technikája sokat 
csiszolódott. Ez jól lemérhető, mert előszeretettel alkalmazta 
ugyanazokat a gyakorlatilag időtlen dramaturgiai elemeket, 
amiket már A házasulókban is használt, de ott még a pálya-
kezdő olykori ügyetlenségével. Ilyen a levélküldés és a téves 
címzettnek kézbesítés motívuma; ilyen a zárójelenet sötét 
kertbe helyezése, ahol mindenki mindenkivel találkozhat. 
A bosszú-motívum persze vígjátéki értelemben szerepel: 
a gróf a vele birtokperben álló alispáni család nagyravágyását 
megszégyenítendő, bosszúból támogatja ügyvédje fiának és 
Hegyfalvy Irmának házasságát, Gáborszky pedig mellőzése 
miatt fog önálló vállalkozásba: „Kémkedjünk egyszer önma-
gunkért; némely titkok szépen kamatoznak, s ki tudja, mire 
jöhetünk . . . " 

Az írói következetesség azonban fontosabb, tartalmi moz-
zanatokban is megtalálható. Mert nemcsak a szerelmes fia-
talok hasonlítanak egymásra az Éljen az egyenlőség! és A falu 
jegyzője lapjain,25 s nem csupán a kiszolgált huszár, János 
alakja vándorol át azonos néven a regény fejezeteibe, hanem 
Gáborszkyban is benne rejlik Macskaházy elszántsága, 
Hegyfalvyné tulajdonságaiban pedig Rétyné több vonása. 
Azaz : Eötvös, miközben Széchenyi ellen foglal állást a nagy, 
vízválasztóul szolgáló polémiában, s vígjátékot ír a Kelet 
Népe és Pesti Hírlap egyik mellékmotívumából, már formálja 
azokat a figurákat, alakokat, akiket a vármegye bírálatára 
fog felhasználni regényében. Ilyen értelemben is van hangsú-
lya a Pesti Divatlap kritikájának a vígjáték szereplőinek em-
lékezetes írói és nagy játékkedvvel megvalósított színészi 
megformálásáról.28 

A Kelet Népe és Pesti Hírlap tartalmazza Eötvös másik 
drámatervének csíráját is, amelynek kidolgozásához 1847-
ben látott hozzá, közvetlenül a Magyarország 1514-ben meg-
írása után, amint arról Kemény Zsigmondnak egy, Jósika 

" S ő t é r : i. m. 139. 
26 Pesti Divatlap 1844. november 3. 
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Miklóshoz küldött levele tudósít.27 A dráma néhány sorára 
Bényei Miklós bukkant rá Eötvös könyvtárának átnézésekor, 
az egyik kötetbe tett bejegyzés formájában, ami egyben forrá-
sát is elárulja; Reiff Geschichte der Römischen Bürgerkriege vom 
Anfange der Gracchischen Umruhen bis zur Alleinherrschaft 
des Augustus című történeti művéről van szó.28 1841-es röp-
iratában Eötvös a Gracchusokat kétszer is említi ; egyszer rá-
galmazott, tragikus hősökként, a néptömegek mozgósításá-
nak kapcsán, de visszatért magára a törvényjavaslatra, a lex 
agrariára is, Széchenyi uszítás-vádját tagadva és cáfolva. 
Messzemenően egyetérthetünk Oltványi Ambrussal abban, 
hogy a Gracchusokról írandó példázat-szomorújáték terve 
korántsem véletlenül érlelődött meg a Magyarország 1514-ben 
szellemi tőszomszédságában; 1847-ben, amikor a liberális 
világnézet válsága (a Galícia-sokk árnyékában), az egyén és a 
tömeg viszonya, a forradalmi erőszak erkölcsi jogosságának 
kérdése mindinkább foglalkoztatta a politikai és az irodalmi 
közvéleményt.29 Hozzátehetjük: jellemzőnek tartjuk már a 
német forrásmunka címét is: az a fenyegető 'polgárháború' 
ötlik szemünkbe, amelynek doktrinér veszélyét a galíciai 
események reálissá erősítették, és amelyet Eötvös a nemzet-
élet legnagyobb veszélyének tekint és ábrázol a Dózsa-
regényben is. 

A dráma mindazonáltal nem készült el, a későbbiekben 
tervéről sem hallunk, mint ahogyan 1848 után, a küzdés 
korának helyére a nyugalom igénye lépvén Eötvös József 
eszmevilágában, már nem a drámai forma — vagy a drámai 
forma is — kínálkozott keretül a szépírói törekvések számára. 
Igaz, a Hölgyfutár 1855-ben egy új vígjáték közeli befejezését 
ígérte, a következő évben egy, Liszt Ferenc számára írandó 

27 Szádeczlcy Béla: Magvar írók levelei В. Jósika Miklóshoz. It К 
1909. 447. 

28 Bényei Miklós: Eötvös József ismeretlen kéziratos feljegyzései. 
ItK 1968. 463. 

29 Oltványi Ambrus : Még egyszer Eötvös József kéziratos feljegyzé-
séről. ItK 1969. 4 5 7 - 4 5 9 . 

2 It 89/4 
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operalibrettó híre röppent fel a sajtóban.30 Elkészült művek 
ezeket az értesüléseket sem hitelesítik. A vígjáték terve kap-
csolatba hozható azzal a néhány lapos töredékkel, amelyet az 
OSzK kézirattára Szikláryné és fia (a mi olvasatunk szerint 
Sziklâsyné és fia) cím alatt őriz, és amelynek novella változa-
tát is megtaláljuk, Puszta-lak címen, az író hagyatékában. 
(Mindkettő 1900-ban jelent meg először, Voinich Géza 
összkiadásában.)31 Az alkotói kedv fáradása jól lemérhető a 
novella kéziratán : Eötvös hatszor lendült neki a datálatlan, 
27 oldalnyi elbeszélés megírásának; alapmotívuma — a két 
szomszédos nemesi család perlekedése az ügyvédek bujtoga-
tására — az Éljen az egyenlőség! lapjairól ismert. A vígjáték-
változatból mindössze az I. felvonás 1. jelenete készült el. 

IV. tétel: Eötvös-népszínművek ? 

Az 1850-es évekre az új, eredeti színpadi művek helyett az 
Eötvös-dramatizálások a jellemzők. 1851-ben a pesti és a 
kolozsvári Nemzeti Színház is bemutatott egy-egy Viola című 
népszínművet; Szigeti József, illetve Farkas Lajos színész-írók 
dramatizálásait A falu jegyzőjéből,32 Az természetes, hogy két 
évvel a szabadságharc bukása után a felfüggesztett tevékeny-
ségű vármegye bírálata helyett a színpadon amúgy is hatáso-
sabb romantikus cselekménymozzanatok, a betyár-téma ele-
mei kerültek az érdeklődés homlokterébe. Violát a Pesti 
Napló • jelű cikkírója (minden bizonnyal Erdélyi János) 

30 Idézi Szinnyei Ferenc: i. m. II: 349. (jegyzetben). 
31 A Voinovich által Színmű-töredék címen közölt jelenet kézirata: 

OSzK Kt. Fol . Hung. 1503. 
32 Szigeti József: Viola. OSzK Kt. Quart. Hung. 2861., másik 

példánya: Színháztörténeti Tár, N. Sz. V. 71. Kritikák: Hölgyfutár 
1851. április 14., Pesti Napló 1851. április 14. 17. — Farkas Lajos 
dramatizálása elveszett, a cselekményre a két színlap alapján lehet 
következtetni: Kolozsvár 1851. október 25. és november 13. OSzK 
Színháztörténeti Tár, Színlapgyűjtemény. Kritika: Kolozsvári Lap 
1851. november 16. 
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„valódi tragicai alak"-nak nevezte, aki — a vármegyével 
való összeütközés helyett — a balszerencsés véletlenek és 
döntéskényszerek vétlen áldozata.33 A reformkori regény 
cselekménymozzanatainak, figuráinak, egyes párbeszédeinek, 
só't erkölcsi meghatározottságú népfogalmának átmentése 
mellett a dramatizálás új, aktuális belehallással gazdagodott: 
így tapsolta meg a közönség (politikai célzást sejtve a regény-
ből szinte szó szerint átmásolt jelenet mögött) Tengeliné 
[sic!] kifakadását a házába törő „idegenek", Nyúzó és csa-
pata ellen.34 A „jók" és a „rosszak" összeütközése Szigeti 
József dramatizálásában elsősorban a végkifejletben változott 
meg számottevően: Rétyné a színpadon — lelkiismerete 
ébredése okán — nem tudott megegyezni Macskaházyval, így 
sorsa nyitva maradt, és nem lett öngyilkos, mint a regényben. 
Az említett tragikai ambíciók miatt Viola elveszíti családját, 
feleségére és fiára ráömlik az égő kunyhó. Az összetört 
betyárt előbb a Peti cigány sugallta bosszú gondolata menti 
meg az életnek, utóbb Vándory lelkésznek sikerült lebeszélnie 
őt erről, hogy végül az elrabolt iratokat Tengelinek átadva, 
Viola öngyilkossággal előzze meg a nyilvános kivégzés szé-
gyenét. 

Noha a színpadi változat természetszerűen magán viselte 
a népszínmű megannyi vonását (a korabeli kritikák is bírál-
ták az előzmények hosszadalmas elbeszélését, a kunyhó 
megostromlásának lőporfüstös jelenetét, Bognár Ignác zené-
jének zömét), mégsem lehet az 1850-es évek Eötvös-dramati-
zálásait pusztán az értékek vulgarizált, nosztalgiával is fel-
hígított átmentési kísérleteinek nevezni. Szigeti József (és 
minden bizonnyal Farkas Lajos is), a színész-író jó szerepet 
kívánt magának és társainak biztosítani : Pesten Szigeti volt 
Viola, Kolozsvárott a „kényszerült haramiát" előbb ifj. 
Lendvay Márton játszotta, a második előadáson pedig Far-
kas Lajos, aki a jutalomjátékul választott ősbemutatón még 

33 Pesti Napló 1851. május 10. 12. 
34 Hölgyfutár 1851. április 14. 

2* 
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Tengelyit alakította.35 Ez a szándék erősebben munkálhatott 
bennük, mint az a tudatos törekvés, hogy a népszínműveknek 
1849 után új társadalmi profilt szabjanak. Farkas Lajos 
azonban a színlapon is „eredeti népdrámá"-nak nevezte 
dramatizálását, és kivált nem kerülhető meg ez a kérdés az 
évtized és egyben az életmű legjobb Eötvös-novellájának, 
A molnár-leánynak színre állítása kapcsán, amelyet 1861-ben 
a leggyakorlottabb hazai színpadi szerző, a népszínmű atyja, 
Szigligeti Ede dramatizált.36 Az elbeszéléseiben (a szentetor-
nyai élményei hatására is) a tehetséges, munkálkodó magyar 
parasztpolgár eszményét formálgató Eötvös — szemben 
többi, illúziók terhelte novellájával — ezúttal nem illesztett 
kedvező megoldást írása végére. Minthogy Farkas molnár 
erkölcsi tartása nem tartott lépést az önereje révén elért 
anyagi felemelkedéssel, rangkórsága, a molnárlegénynek 
adott házassági ígéret megszegése tragédiához, lánya öngyil-
kosságához vezetett, a késve hazatérő vőlegény a szabadság-
harcban esett el, és a hadieseményekben elpusztult a vagyon 
is. A mesterségbeli tudása teljében levő Szigligetinek nem 
okozott gondot, hogy virtuóz módon emeljen át alakokat, 
cselekménymozzanatokat és — igen nagy számban — szöveg-
fordulatokat Eötvös novellájából.37 A kézirat szerint Szigli-
geti is előbb „népdrámá"-nak nevezte művét, s csak később 
javította ezt a szokványos „eredeti népszínmű, zenével" 
műfajnévre. A színjátéktípus további útját fontolgató Szigli-
getit tehát pályafordulóján érte Eötvös hatása, ekkor azonban 

35 Színlapok: i. h. 
36 Három példánya ismeretes. A szerző autográf kézirata : OSzK Kt. 

Quart. Hung. 1441/49. к.; a súgópéldány: OSzK Színháztörténeti Tár, 
N. Sz. M 126., a cenzúrapéldány: uo. N . Sz. M 126/1. 

37 Az irodalomtörténet már a Két pisztoly (1844) börtönjelenete és 
A falu jegyzője (1845) kapcsán is felvetette Szigligeti és Eötvös ábrá-
zolásának hasonlóságát. Lásd Ferenczi Zoltán: Báró Eötvös József 
1813—1871. Bp. 1903. 63.; Rakodczay Pál: Szigligeti forrásaihoz. 
ItK 1914. 306.; Szinnyei Ferenc: Novella- és regényirodalmunk a sza-
badságharcig. Bp. 1925. II: 109—110.; Sőtér: i.m. 58.; Bényei Miklós: 
Eötvös József magyar irodalmi olvasmányai. ItK 1976.103. (jegyzetben). 
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még — két évvel vagyunk a népszínműves külsőségektől 
megfosztott A lelenc előtt — a könnyebb ellenállás irányába 
mozdult el. Egyetlen lényeges változtatás a befejezésben elég-
séges volt ehhez : nála a jókor érkező Lajos megmenti Maris-
kát, a lányáért érzett aggódásába már-már beleőrülő molnár 
pedig megkönnyebbülésében lemond a szolgabíró addig 
favorizált unokaöccséről és áldását adja a fiatalokra. A poli-
tikai változás lehetőségeinek és ígéreteinek évében, 1861-ben 
a színpadon tehát nem zajlott le olyan drámatörténeti fordu-
lat, amely Eötvös reformkori színpadi alkotókedvét újra-
élesztette volna, és megváltoztathatta volna 1864-ben európai 
egybevetésben kialakított véleményét: „Regényirodalmunk, 
ha azt az angol-, német- vagy franciával hasonlítjuk össze, 
aránylag szegény, s még inkább dráma-irodalmunk . . ,"38 

V. tétel: a színház vonzáskörében ? 

Az ön- és korkifejezés eszményi műfajának tekintett drá-
máktól az író életében, mások által készített dramatizálásokig 
— Eötvös József vonatkozó pályaszelete (az egyéni, sőt össze-
téveszthetetlen vonások mellett is) jellemzően példázza nem-
zeti drámairodalmunk mennyiségi és minőségi felívelésének 
és megtorpanásának szükségszerű, tipikus vonásait. Egyetlen 
kérdés azonban feltétlenül válaszra vár még, hogy pálya-
metszetünket valamennyire is érvényesnek tekinthessük, s ez 
a színház és az eötvösi személyiség kapcsolata. Egyik kései, 
1869-ből származó feljegyzésében említi, hogy először ötesz-
tendős korában, tehát 1818-ban vitték el szülei a budai német 
színházba (a Várszínházba), s megmosolyogták a gyermeket, 
aki rendszeresedő színházlátogatásai során először a felvo-
nások száma alapján különböztette meg egymástól a vígjáté-
kokat és a tragédiákat. Déryné naplója ismételten szól Eötvös 
nagyanyjának színház- és zenekedveléséről, apja az 1839/40. 

88 Idézi Bényei: i. h. 107. 
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évi országgyűlés felsőtábláján játszott szerepet a XLI V/1840, 
számú, a Nemzeti Színházra vonatkozó törvénycikk létre-
hozásában.39 Az Eötvös-család nemzedékeken át azokhoz az 
arisztokratákhoz tartozott, akiknek mindennapjaiban a mű-
vészet értése, szeretete, sőt a műkedvelés is az életforma részét 
alkotta, bár ő maga a főrangú reformellenzék műkedvelő 
játékaiban nem vett részt.40 A művészetkedvelés családi ha-
gyományaira és a gyermekkor mindig meghatározó élményei-
re az európai körút közelebbről nem ismert színházi benyo-
másai és a pesti Nemzeti Színház páholybérlőjeként szerzett 
tapasztalatok rakódtak.41 

A Nemzeti Színház levéltárának pusztulása miatt nem tud-
juk Eötvös József színházi kapcsolatait a viszonylagos teljes-
ség igényével rekonstruálni. Azt azonban tudjuk, hogy 1837-
ben részvényt jegyzett a Pesti Magyar Színház csak morális 
osztalékot ígérő részvénytársaságában; hogy az 1852 szep-
temberében létrehozott színházi nyugdíjintézet választmá-
nyának alakulásától 1863/64-ig tagja volt; hogy 1857-től 
1861/62-ig részt vett a Nemzeti Színház gazdasági vezetését 
ellátó választmány, az ún. Comité munkájában. Gyakorlati 
színházpolitikai tevékenységének záróterminusai tehát egy-
beesnek a drámaírói törekvések végleges lezárulásáról mon-
dottakkal. További célkutatásnak kell eldöntenie a jövőben, 
hogy az 1863. évi petíció-ügy, az első kísérlet a Nemzeti Szín-
ház addigi státusának megváltoztatására, összefüggött-e a 
gyakorló színházzal való kapcsolat megszakadásával.42 

3» Déryné: i. m. II: 190. 207. III: 91. 446.; Reformkori országgyűlé-
sek színházi vitái (1325—1848), s. a. r. Bényei Miklós. Bp. 1985. 
(Színháztörténeti Könyvtár 15.) 129-130., 132., 142. 

40 Vö. Kerényi Ferenc : A főrendi ellenzék műkedvelő színjátékai 
1841-ben. ItK 1976. 8 7 - 9 0 . 

41 Vö. Kemény Zsigmond Naplója, s. a. r. Benkő Samu. Bp. 1974. 
148. 

42 Kiindulásul szolgálhat Székely György tanulmánya: Vesztes harc 
a Nemzeti Színházért. Színháztudományi Szemle 16. (1985) 7—27. és 
189-193. 
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Befejezésül az említett, 1869. évi feljegyzésből idézünk, 
amelyben Magyarország vallás- és közoktatásügyi minisztere 
a nyilvánosság elé nem szánt módon foglalta össze kapcsola-
tát a színházzal.43 Teljesértékűen, mert a pedagógus, az ok-
tatáspolitikus, a művészetkedvelő, a néző szempontjait egye-
sítve: „A paedagogok nagy része a színházat a gyermekekre 
nézve károsnak tartja. Én máskép vagyok meggyőződve. A 
színházról ugyan az ál, mi a gyermekmeséről. Ha a phantásiá-
nak ébresztését s fejlesztését feleslegesnek, vagy éppen káros-
nak tartjuk, akkor csakugyan nem kell gyermekeinket a szín-
házba vezetnünk, mert erre semmi nagyobb hatást nem gya-
korolhat, de ennél többre a hatás soha nem terjed s az, mi 
egyes, például erkölcstelen irányú darabokban a gyermekre 
nézve káros lehetne, hatás nélkül vonul el szemei előtt. A 
gyermek ugy jár a színházzal, mint valamenyien később az 
élettel. Először csak a színhelyet és a costumet veszi észre, 
később ismerni kezdi az embereket, még később érti, mit 
mondanak s végre gyanítja, mit akarnak, de az egész darab-
nak értelme és valóságos czélja mindég titok marad előtte, 
s ha haza tér, legfeljebb egyes jelenetek emlékével s azon ál-
taljános bényomással alszik el, hogy az egész darab még is 
igen szép volt."44 

43 Kétszeri minisztersége alatt Eötvös hivatalból nem foglalkozott 
színházügyekkel, minthogy azok 1907-ig a belügyminisztérum hatás-
körébe tartoztak. 

44 B. Eötvös József: Naplójegyzetek — Gondolatok 1864— 1S68, 
közzéteszi Lukinich Imre. Bp. 1941. 307. 


