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A csizmadia mint kísértet
Szigeti József népszínművének „előélete" Jászjákóhalmán

Amint azt a Jász Újság egyik száma alapján Fodor István jóvoltából megtudtuk,
Jákóhalmán 1873-ban Jász-Kürt címmel megjelent egy kőnyomatos újság, melyet a
Jászvidéki Ifjak Köre tagjai szerkesztettek. Lapjait forgatva többek között azt olvas-
hatjuk, hogy még ez év áprilisában egy nagyon jól sikerült műkedvelő színházi bemu-
tató volt Jákóhalmán, a községházán. Egy országos hírű színműírónak, Szigeti József-
nek a Csizmadia mint kísértet c. zenés bohózatát mutatták be lelkes amatőrök, népes
szereplőgárdával. A tudósítás adatai után kutatva érdekes kultúrtörténeti következteté-
sekre juthatunk, melyek szoros kapcsolatban voltak a korabeli országos kulturális élet-
tel, magyar színházi áramlatokkal is. Az is világossá válik, hogy az 1873-as jákóhalmi
bemutató megelőzte a budapesti Népszínház hivatalos 1876-os ősbemutatóját.2

Lássuk az előzményeket, illetve az összefüggéseket! 1873-ban Jászjákóhalmán
élénk, pezsgő közösségi élet lehetett. Ennek koronájaként megalakult a Jászvidéki Ifjak
Köre, mely tagjai között tudhatta a Pozsonyban jogot tanuló Bugyi Pált és Csöke Pált,
a Pesten tanuló bölcsész-jogász Nagy Antal szerkesztőt, a helyi értelmiségieket, a
levelező Ányos Pál híres publicistát, a község polgárait, s más egyetemi hallgatókat.
Az említett újságot esetenként 50-60 példányban adták ki. Mindössze húsz száma jelent
meg, amint azt ők írták „vegyes tartalommal". Többek között szépirodalmi írásokat,
műfordításokat, rejtvényeket, tudományos ismertetéseket és helyi eseményeket is
közölt. így kapott helyet hasábjain a műkedvelők áprilisi bemutatója, melynek teljes
bevételét az épülő Népszínház javára ajánlották fel.

A bemutató nagy siker volt, s egyúttal a színmű „erejének" kipróbálása is, hiszen
a szerzőnek — feltételezzük, hogy ő is itt volt — még három éve maradt a javítgatá-
sokra a pesti bemutatóig. A dalbetéteket a kor szokásaihoz híven a helyi cigányzenekar
kísérte. Azt is feltételezzük, hogy a Jászvidéki Ifjak Körének több diákja — élükön
Nagy Antal bölcsész-jogász hallgatóval — Szigeti József szűkebb baráti köréhez tarto-
zott, így kerülhetett a librettó (szövegkönyv) Jákóhalmára. A községgel való együtt-
működését elősegíthette a Jászberényhez fűződő színészi kapcsolata is.

Szigeti Józsefről érdemes néhány életrajzi adatot megemlíteni. 1822-ben született
Veszprémben, s 1902-ben halt meg Budapesten.3 Színész és színműíró volt. Pesten
jogot tanult, s mégis vándorszínész lett Jászberényben, Baky Gábor színtársulatában.4

Három évig járta az országot. 1844-ben már a Nemzeti Színház művésze, 1865-ben a
Színművészeti Akadémia gyakorlati tanára és a Kisfaludy Társaság tagja. 1822-ben az
Akadémia tagja lesz. 1895-ben visszavonult, s nagy víkendeket rendezett barátaival
sváb-hegyi villájában.

Korának híres népszínműírója. Művei kitűnő humoros, illetve bohózati elemei
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egy-egy jól sikerült figurában sűrűsödtek. Ismert művei: A jegygyűrű (1846), Szép
juhász (1850), Viola (1851), Vén bakancsos és fia, a huszár (1855), Okos bolond
(1856), Kísértet (1856), Mátyás király első kalandja (1875), Csizmadia mint kísértet
(1876), A csókon szerzett vőlegény (1883). Népszínművei a vidéki műkedvelő
színjátszásnak több évtizeden keresztül kedvelt darabjai voltak. Az 1848-as márciusi
események után felújítják az Egy táblabíró a mártiusi napokban c. vígjátékát.
Drámaíróként is jeles szerzője volt korának. A Kiegyezés előtt a Szécsi Mária, vagy
Murányvár ostroma5 hazafias érzéseket sugallt közönségének. Ez utóbbi művét Erkel
Gyula és Erkel Ferenc zenésítette meg.

Befejezésül elevenítsünk fel néhány nótát, népies dalt a Csizmadia mint kísértet c.
népszínműből: Azt gondolom eső esik, Földiekkel játszó égi tünemény, Ez a kislány
selyemágyát, Kidült a fa mandulástól. Legutóbb a „Vén bakancsosat a Magyar
Televízió is feldolgozta. A színtársulatok legjobb műveit új felfogásban tűzik
műsorukra. Életműve és munkássága a magyar színház- és művelődéstörténet szerves
részét képezi.
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