
IRODALOMTÖRTÉNETI FORRÁSTANULMÁNYOK. 
(Harmadik közlemény.) 

4-
A peleskei nótárius alakja nálunk éppoly népszerű lett, 

mint Ausztriában bécsi mintája, s mindkettőnek történetét vég 
nélkül folytatták. Megírták a nótárius pokolba menetelét, s 
GVADÁNYI maga sem tekintette befejezettnek művét az »Uta
zás «-sal, A falusi nótáriusnak elmélkedései, betegsége, halála és 
testámentoma is az Eipeldaui Leveleinek hatása alatt áll, neve
zetesen ott, a mikor a haldokló Zajtay fiával beszélget a divatról, 
a mulatságokról és szomorúan hallja, hogy fiát is meghódította 
a módi. GVADÁNYI 1796-ban eltemette kedvelt hősét, RICHTER 
egy évvel utóbb általános részvét közepette küldötte másvilágra 
az Eipeldauit. De a közönség nem engedte, hogy kedves isme
rőse megszűnjék létezni, s a szerző kénytelen volt feltámasztani, 
fiait szerepeltetni, s a közkedvelt típus tovább élt s él még nap
jainkig. Nálunk sem késtek irodalmi folytatásai s 1803—5-
ben két új alakban üti fel fejét az Eipeldaui Levelek füzetei
nek mintájára. 

Az egyik az irodalmunk jelentékeny kárára német íróvá 
lett GAAL Györgynek munkája A tudós ftalótz. A szerző »sokak
nak kívánsága által ösztönöztetvén« merészlette kiadni művét, 
melynek hónaponkint kellett volna egy-egy »kötetmény<<-ben 
megjelennie. Az említett sokak között bizonyosan első és a leg
türelmetlenebb ösztönző volt a kiadó, az agilis HARTLEBEN 
maga, a ki látva az Eipeldaui Leveleinek nagy könyvkereskedői 
sikerét, a magyar könyvpiaczon is ki akarta aknázni a hálás 
témát. 1803-ban csakugyan megindult Furkáts Tamás leveleinek 
közlése, terjesen a bécsi mintára. A forma, papiros, tartalom, 
mindenképen RICHTER és kiadója REHM munkáját utánozta. 
A levelek fictiv írója éppúgy rabjává lesz a pesti élet divatos 
szokásainak, jár a redutba princzipálisával meg a feleségével, 
bálokba, mulatságokra, s ez alkalmat ad Gaalnak, hogy a magyar 
főváros társadalmának pompás képét adja. Szatíra ez is, de 
nem a Peleskei Nótárius pathetikus modorában, hanem az Eipel-
dauer kedélyes humorának hangján. A 18—19. század fordulójá
nak Pestje s Budája sehol sincs annyi elevenséggel, ötlettel, 
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olyan közvetetlen megfigyelő képességgel lerajzolva, mint a 
Furkáts Tamás-bdni. A kávéházi élet a borravalóra éhes margé-
rokkal, a vendéglők, a tracteur kellnereikkel, kis porczióikkal s 
nagy áraikkal, a borozók neszmélyinek mondott s jól meg
keresztelt korponai boraikkal, a sörházak, korcsmák, szállók 
élete megelevenedik e levelekben. A társasági élet, a redut, a 
bálok, szálak, assamblé, léze-kabinet, promenádik, a Stod-Már 
(Városmajor), a Szauvingli (Zugliget), színház, opera, czirkusz, a 
»Lodovitska«, »Rekulus« előadása, a szemfényvesztők produk-
cziói, farsangi vigasságok, maskarába »Hansburstoknak vagy 
magyarul János kolbászoknak« öltözött társaságok szánkázásai, 
mind az, a mi a száz év előtti Budapest lakóit mulattatta, túlozva, 
de friss színekkel van vázolva e levelekben. A szatíra itt nem 
annyira nemzeti irányú, mint akár GvADÁNYinál, akár RICHTER-
nél, inkább a társadalmi ferdeségeknek szól, az önző és szűk 
látókörű nyárspolgárt, a fontoskodó politikus csizmadiát, a 
nagyképűsködő borbélyt, az uraskodó szabót és mulatós legé
nyeit, a cziczomázkodó fehérszemélyeket, a szerelmes szolgálókat 
és a társadalom különböző rétegeinek más jellemző típusait 
gúnyolja szelíden. Bemutatja a tudósokat s a könyvkereskedé
seket ; a katonatiszteket és gavallérokat a mulatságokon, a 
dámákat a sétahelyeken, a kártyásokat a kávéházban. Bírálja 
a városrendezést, a kövezetet, a világítást, a közbiztonságot s 
eseteket mond el a zsebtolvajok működéséről, a közegészség
ügyről stb. GAAL mindenütt azon iparkodott, hogy írásaival 
senkit meg ne sértsen, s így leveleinek gúnyja igen nyugodt, az 
erkölcsi felháborodás vagy pathos teljesen hiányzik belőle. 
Műve hazafias irányban és hatásban messze mögötte marad 
GVADÁNYI költeményeinek, de mint kultúrtörténeti documentum 
legalább is egy értékű vele. 

GAAL György 1804-ben Kismartonba költözött és abba
hagyta Furkáts Tamás leveleit. A vállalat úgy látszik jól jöve
delmezett, s kétségkívül ugyancsak HARTLEBEN felszólításá
nak köszönhető, hogy még ugyanabban az évben új hasonló 
vállalat indul meg, mely irodalmi és művelődéstörténeti tekin
tetben egyenrangú az előbbivel. Valóban GAAL műve foly
tatásának tekinthető VERSEGHY munkája, »Kolomposi Szarvas 
Gergely úrnak, mostoha ükömrűl kedves uram Bátyámnak 
Víg Élete és nevetséges Vélekedései«, melyeket a szerző »részént 
saját szájábúl vagy hiteles emberektűi hallott, részént pedig 
szórúl-szóra közlendő írásibúi tanult«. I t t is csak keretnek szol
gál a főalak.életrajza, melybe egymástól független történetek, 
költemények, elmélkedések, levelek vannak beágyazva. GVA
DÁNYI módjára tükröt akar tar tani a »Nagyságos Asszonyok« 
elé. Mint az Eipeldaui Levelei, melyek VERSEGHY-nek min
tául és forrásul szolgáltak, ez a mű is köznapi históriákat 
tartalmaz, a helyzetek komikus beállításával, váratlan fordula-
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tokkal, mulattató tréfákkal töltve meg a lapokat. Ugyanaz a 
közvetetlenség a tárgyban, a történetek előadásában s abban a 
csevegő hangban, mely mintája népszerűségének egyik főoka 
volt. VERSEGHY nem fejezte be művét, mely mint a kéziratos 
harmadik kötet mutatja, mindinkább szerzője állandó gondolat
körének, nyelvészeti kérdéseknek területére ju to t t 1 GAAL 
és VERSEGHY e két műve is igen népszerű lett és különösen Fur-
kács Tamás alakja még sokáig fel-feltünedezik folyóiratainkban.2 

RICHTER falusi embere évtizedekig írta leveleit, és folyó
irata régi, hálás bohózati motívumot adott vissza a színpad
nak ; 3 ugyanígy GVADÁNYI műve is hatásos színpadi tárgynak 
bizonyult s anyagot adott a legjobb régi magyar bohózat szá
mára. 

II. 

Gaál József: Peleskei nótárius 

Ez a mai napig friss erővel ható színdarab a legjobb magyar 
népies és tündéries bohózat. Mindkét eleme, a népi és a varázs
latos, egyaránt hosszú fejlődés eredménye, s ha Gaál darabjá
nak genesisét és irodalomtörténeti helyét akarjuk megállapí
tani, vissza kell pillantani a régi bohózat e két alkotó részének 
evolutiójára. Közös forrásból fejlődött s került hozzánk mind
kettő, a német, nevezetesen a bécsi lokális bohózatok közvetí
tésével.— A népies bohózati elem a német színjáték kedvelt ko
mikus főalakjára, a Pickelhäring—Harlekin—Hanswurstra megy 
vissza, ez viszont az angol komédiások clownjától s az olasz 
Arlechinótól, végeredményében pedig a római vígjátékból 
ered.4 — A második, a tündéri elem az angol komédiásoknak, 
valamint a franczia színjátéknak régi traditiójában gyöke
rezik. A mágia igen régi eleme a drámának 5 ; szellemek fel
idézése, természetfölötti lények szereplése és beavatkozása a 
közönségtől megkövetelt látványosság volt, a színműíró szá
mára pedig kényelmes könnyebbség a bonyodalmas cselekmény 
csomójának kettévágására és a gépezet, a díszletfestő lényeges 
közreműködésével nagy hatások elérésére. 

1 L. Császár Elemér, Verseghy Ferencz élete és müvei. Budapest, 
1903. 292. 1. 

2 Pl. Ifj. Furkács Tamás levele apjához Mónosbélbe, valamint 
az öregebb Furkács Tamás válasza. Századunk 1838. 654. s. k. Ik. 

3 L. Goedeke, Grundriss Vs. 300. 1. , 
4 Népiességükre már eredetüktől kezdve v. ö. pl. Arlechino 

párját a neveletlen s durva Zanni (János) parasztot. L. Otto Driesen, 
Der Ursprung des Harlekin, Berlin, 1904. 204. s k. Ik. 

5 L. Berzeviczy Albert, A természetfölötti elem Shakespeare szín
müveiben. Budapest, 1910. 1. sk. Ik. — Ernst Friedrich, Die Magie im 
französischen Theater des XVI. und XVII. Jahrhunderts. Leipzig 1908 
L. kül. 161. s k. lk 
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I . 

A komikus főalak. 

Az Eipeldaui, kinek leveleit a nagy közönség mohón várta, 
mihamar otthonossá lett a színházban is. Természetesen ! A bécsi 
bohózatnak őse, a császárváros kedvencze, Hanswurst, maga is 
vidéki paraszt volt. A mint epikus alakban az Eipeldauból 
érkezett atyafi humora és szatirája szólt legjobban a bécsi ember 
szívéhez, úgy a színpadon a salzburgi parasztot kedvelte leg
inkább, a ki népies viseletében s a maga jóízű nyelvjárásában 
nevetségessé válva, de egyúttal gúny tárgyává téve a bécsiek 
fonákságait is, jókedvet árasztott a mulatni vágyó közönség
ben. Ennek a vidám, népies alaknak azután nem volt szabad 
hiányoznia semmiféle bohózatból s majd mint Hanswurst, 
Kasperl és Lipperl, Klapperl, Kratzerl, Zweckerl, Puszerl, 
Pauxerl, Staberl, majd mint Tiroler Wastl vagy együgyű Thad-
dädl jelenik meg. 1 Ezek a kedvelt komikus alakok közé lép 
GVADÁNYI nótáriusának mintája, az Eipeldauer is. Számos bohó
zatban ő viszi a főszerepet, így EBERL darabjaiban : 2 Der 
Vetter von Eifieldau bei seiner Frau Mahm in Wien (1796), Die 
Hausnudel oder die Frau Mahm von Wien bei ihrem Herrn Vetter 
in Eipeldau (1797.), Eipeldauer am Hofe, KRINGSTEINER vagy 
KRiEGSTEiNERnél ; Hans in Wien (1809), Hans in der Heimath. 3 

Az Eipeldauer folytatásai, Rochus Pumpernickel folytatások
ban, paródiákban szintén sokáig foglalkoztatják a színpadot : 
Pumpernickels Hochzeitstag, Pumpernickel auf Reisen, Noch ein 
Pumpernickel és hasonló czímeken valóságos genealógiák kelet
keztek a falusi ember típusából, megtöltve a műsort s a szín
házakat.4 Különösen a lipótvárosi színház adott elő ilyeneket 
nagyszámmal és gyártásukkal kedvelt igazgatója MARINELLI 
Károly foglalkozott sikeresen; kiadta ötleteit tehetségesebb 
színészeinek kidolgozás végett ,5 úgy hogy utóbb CARL idejében, 
a »Staberl« korában, ez az irány teljesen ipari jellegűvé lett s 
visszavezetett az extemporisálás állapotába, a commedia deir 
artehez.6 

Ehhez a kedvelt típushoz tartozott a magyar ember 
Bécsben, a kit általában elég rokonszenvesnek rajzoltak. Ilyen 
MARINELLI vígjátéka Der Ungar in Wien (1773), melynek 
hőse »Herr von Tiszteleti« ideális lelkű, tiszteletreméltó férfiú, 

1 L. K. F, Flögel, Geschichte des Grotesk-Komischen. Neu bearbeitet 
und herausgegeben von Max Bauer. München, 1914. I. 350. s k. lk. 

2 Goedeke, Grundriss. Va. 332. 
3 Goedeke, Grundriss. V2. 342. 
4 STEGMEYER Pumpernickel-darabját maga GOETHE is színre 

hozta. L. E. Pasqué, Goethes Theaterleitung in Weimar. Leipzig, 1863. 
5 L. Schlögl, Vom Alt-Wiener Volkstheater, Teschen, 1884. 29. 1. 
6 L. Nagl-Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte, I I . 

528. s k. lk. ' 
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komikus alakja pedig Istók, Tiszteleti uram szolgája.1 HENSLER 
Die schöne Ungarin cz. darabja2 (1797.), HEUFELD Der Bauer 
aus dem Gebirge (1769) cz. bohózatának Wihar nevű alakja, 3 

SCHIKANEDER soproni mészárosa {Der Fleischhauer aus Oedenburg 
1794),4 melynek forrása JüNGERnek Das Ehepaar aus der Provinz 
cz. darabja s a melyet .azután Herr Josef und Frau Baberl czim-
mel sokat játszottak Bécsben. Igaz ugyan, hogy néha nem éppen 
kedvező világításban jelennek meg a magyarok, mint pl. BÄUERLE 
Der Untergang der Welt cz. bohózatában, a hol a trombitás 
özvegye a közbeszórt magyar kifejezésekkel csak még nevet
ségessebbé válik, a Die Bürger in Wien (1813) czíműben sem 
kíméli meg olcsó elmésségeitől a magyarságot, de alapjában 
derék embereknek rajzolja őket. Ilyenek MEISL vígjátékainak 
magyarjai is {darabjai Pesten jelentek meg). Azok a magyarok, 
a kiket Schwabenwanderung-jäban szerepeltet, magyar-német 
keveréknyelvükkel nevetséges alakok ugyan és Ein Tag in Wien 
cz. bohózatában — a hol azt akarják bebizonyítani Tolpatsch 
aradi jurátusnak, hogy egy nap Bécsben többet ér, mint Ara
don egy egész élet — a magyar ember neveletlen és arczátlan 
vidékinek van ugyan feltüntetve, de egészben, •— így a Wittwe 
aus Ungarn átdolgozásában is—derék, jóhiszemű és tisztességes 
emberek, a kikben oly kevés a nemzeti érzés, hogy szívesen 
megéljenzik az »österreichisches Landl«-t saját hazájuk gya
nánt. A tündérjátékokból sem hiányzott a magyar ember, így 
ScHiKANEDER-nél Jopas, a magyar szénásparaszt, a ki a Heu-
bauernlied-et énekli, és különösen RAIMUND pompásan egyé
nített magyar varázslója, a modern Klingsorként megjelenő 
varasdi Bustorius (Der Bauer als Millionnär). 

Ezekben a darabokban azt a témát, a melyet az Eipeldaui 
elbeszélő formában adott, a fővárosi élet képét, a korviszonyok 
rajzát, a színpadon folytatták. BäuERLE, MEISL, GLEICH, R A I 
MUND, NESTROY ez irány képviselői. A népiesnek szeretete és 
német hazafiság ébredez bennük, megindul a gúny a külföldies-
kedés ellen. A támadás elsősorban a legyőzött francziák ellen 
irányul s azokat éri különösen, a kik hamis előkelősködésből 
franczia szavakkal dobálóznak, Schiller helyett Voltaireért lel
kesednek. 

2. 

A tündéries elem. 

Az ügyes bohózatírók — jórészt maguk is színészek — már 
korán észrevették, hogy azt a vonzóerőt, melyet darabjuk a 

1 Heinrich Gusztáv, Magyar elemek a német költészetben. Budapest, 
1909. 11—13. 1. 

2 Gálos Rezső, Uránia, 1912. 1. szám. 
3 IK. 1913. 402. 1. 
4 E. v. Komorzynsbi, Emánuel Schikaneder 158., 165., 660. s k. lk. 
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falusi komikus főszemély által nyert, újabb izgató eszközökkel 
kell emelni. Ezt a fogást pedig ugyanonnan vették, a honnan 
Pickelhäring—Hanswurst sikerült alakját: az angol komédiá
soktól, a kiknél ez a mutatvány, t. i. a varázslat, meggyökere
sedett vonás volt, valamint a franczia »féerie«-kből és olasz bo
hózatokból. A városba érkező paraszt típusa * keveredve a tün
déries elemekkel adta a kedvelt népies-tündéries bohózatot.2 

Egy 1777-ből való bohózat Der durch magische Künste von 
seiner Dummheit befreite Landjunker czímet visel.3 I t t már 
együtt találjuk a Peleskei nótárius bohózati elemeit, a nevetséges 
falusi nemest a fővárosban. Ügy mint Monsieur de Pourceaugnac, 
ő is udvarol, de nem jár pórul, mert varázslatok segítségével 
eléri czélját : a csomót természetfölötti erő oldja meg. 

Bécsben a tündérjáték is alkalmazkodik az ottani traditió-
hoz. Hanswurst utódai, az Eipeldauer, Staberl és társaik nem 
hiányozhattak belőle. Ez a keveredés adta meg a bécsi lokális 
vonatkozású tündéries bohózat jellegét, a mely a lovagdrámák
kal és ezeknek kísérteties machináival együtt a bécsi és vele 
a budapesti német színházak leghatásosabb műsordarabj aivá 
lett. — A természetfölötti hatalom mindig kedvelt eleme volt 
a drámának és a vígjátéknak ; a görög közönségnél, Shakespeare 
nézőinél .és a bécsi mulatni vágyó közönségnél egyformán hatott , 
lett légyen czélja akár a katharsis, akár offenbachi mulattatás. 
Bécs, a paródia és travesztia hazája, ez utóbbit szerette meg. 
BLUMAUER óta WIELAND és a franczia féerie alapján állva a paródia 
szívesen mutogatta az isteneket alsónadrágban s a mythologiai 
karikatúrák egymást érik.4 PERINET Joachim BLUMAUER nyomán 
haladva nagy sikereket ér el azzal, hogy városszerte ismeretes 
alakokká persiflál híres drámahősöket és Bécs jellemző helyein 
jelenteti meg őket. A Práter, a Stock im Eisen-Platz, a Redoute ; 
kedvelt színhelyek és időpontok, kerületi búcsúk, farsangi mu
latságok ; tipikus alakok, a házmester, a kefekötő, a rézkovács, 
a tapasztalatlan vidéki, adják meg a darab hangulatát. Ehhez 
a főzethez fűszerül szatirikus megjegyzések nyüzsögnek a bécsiek, 
családi viszályaik, kicsinyességük, mulatni vágyásuk, fény
űzésük, külföldieskedésük ellen. Kegyetlen anachronismusok 
és localisatiók, találó és igazán népies-népszerű élezek tették oly 
mulatságosakká e darabokat. PERINET kezében Hamlet »Prinz 
von Tandelmarkt«-tá lesz, a ki a Graben-en sétál, pathetikus 

1 L. Conrad Leidl, Der Landedelmann im komischen Drama der 
Franzosen. (Vom Mittelalter bis zum Ende des 17. Jahrhunderts.) Würz
burg, i g r i . 56. 1. — Hirsch, Der Bauer in der Stadt. Zeitschr. für Bücher
freunde, igio—11. 287. 1. 

2 Olv. Nagl-Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte. I I . 
531. s k. 1. 

3 Deutsche Schaubühne. Wien. 124. kötet. 
4 Olv. Rudolf Fürst, Travestierte und parodierte Klassiker. Bühne 

und Welt. 1906. IX. 56. s k. lk. 
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tirádáiba hirtelen egy utczai dal vagy komikus szólásmód, me-
taphora, kép (pl. poloska) keveredik be.1 Fieskóból GLEICH 
paródiájában szalámikereskedő lesz, és MEiSL-nél a Grillparzer-
fele »Ősanya« mint Frau Ahndl jelenik meg.2 

A bécsi bohózat írói exotikus látványosságokhoz szok
tat ták közönségüket. A pesti és budai német színház e tekintet
ben is követte a bécsieket. A mint almanachjaiból kitűnik, kö
zönsége a legkülönbözőbb változásokra s meglepetésekre lehe
tet t elkészülve. Ezekkel a bécsi tündérjátékokkal kelt versenyre 
MUNKÁCSY János a Gamboncziás diák-bari és a Tündér Iloná-ba.n, 
de kevés sikerrel. GAÁL József ellenben a bohózat terén veszi át 
a divatos formát és ő diadalmaskodik. Jó érzéke volt az iránt, 
hogy a népszerű ismerőst szívesen látja a közönség a színen, 
hogy a mint az Eipeldauer a színpadon megtartotta kedvelt
ségét, Zajtay uramnak is nagy sikert kell majd aratnia a desz
kákon. Ha GÖRÖG és BALOGH Istvánnál nem vált be a színre alkal
mazás, az nem a tárgyon múlt. A közönség szívesen vette volna, 
ha ez, vagy a divatba jött GVADÁNYI másik alakja, Rontó Pál 
is jobban sikerül a színpad számára.3 GAÁL-nál bevált az átdol
gozás. Ö mint buzgó színházlátogató felhasznált minden eszközt, 
a mi a színházi sikert biztosíthatta. Ha a bécsi lokális bohózatot 
a pesti német színházban Pestre adaptálták, a helyi vonatkozá
sokat a magyar fővárosra alkalmazták : Gaál e téren is útjába 
vágott a külsőlegesen viszonyainkra húzott darabok diadalának. 

3-
Gaál forrásai. 

GAÁL-nak főforrásához, GVADÁNYI-IIOZ való viszonyát be
hatóan tárgyalta és érdeme szerint értékelte Badics Ferencz 
a darabról írt értekezésében4 és GAÁL müveinek kiadásához 
írt tanulmányában.5 A darab eredetiségét már az első előadás 
után megtámadta MUNKÁCSY János, a ki nem csupán féltékeny
ségből haragudott a Peleskei nótárius-ia,, hanem azért is, mert 
benne megtámadva érezte magát is. Szerinte >>e zagyvalék« nem 
»eredeti paródia«, hanem némely nemesebb czélzással bíró jó 
ötletet kivéve, ez valóságos krajczáros komédia (és az sem eredeti, 

1 Olv. Gust. Gugitz, Joachim Perinet. Jahrbuch der Grillparzer-
Gesellschaft. XIV. (1904.) 170. s k. lk. 

2 L. Rudolf Fürst, Raimunds Vorgänger. Bäuerle. Meisl. Gleich. 
Eine Auswahl. (Schriften der Gesellschaft für Theatergeschichte.) X. 
Berlin, 1907. Olv. bevez. 

3 L. Szabolcsi Lajos, Nagy Ignác vígjátékai. Budapest, 1911. 24—38.1. 
4 Fővárosi Lapok 1881. XVIII . 35—38. sz. és külön. Budapest, 

1881. 36. 1. 
5 Nemzeti Könyvtár. Szerk. Abafi Lajos. 23. köt. Budapest é. 

n. 78. s k. lk. 
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hanem igazán össze-vissza lopott krajczáros komédia)«.1 MUN
KÁCSY hangja oly gyűlöletes, konkrét adatai pedig oly kicsi
nyesek vagy alaptalanok, hogy kritikájának nem is lehetett 
meg a kívánt hatása. MUNKÁCSY jól megérezte, hogy a Nótárius
ban sokféle reminiscentia tükröződik, de adatai nem vezetnek 
GAÁL igazi forrásainak és mintáinak nyomára; másutt kell 
keresni azokat. 

A darab cselekvénye egységet nyer a boszorkány fogadalma 
által, hogy három próbával tőrbe ejti a főhőst. Ez a keret, a 
paktum Tóti Dorka és az Éj királynője között : Faust-paródia.. 
Az Éj királynője engedélyt ad a kísértésre a boszorkánynak, 
mint az Isten Mephistónak. Mint a Faust-bari az ördög, úgy itt 
a boszorkány elveszíti a fogadást az emberrel szemben. Ilyen 
Faust-paródiák az időben divatosak voltak, különösen Bécsben, 
a hol BÄUERLE, GLEICH, NESTROY és mások írtak ilyen travestiá-
kat és paródiákat.2 A fogadás adja ezeknél a darab keretét ; 
így RAIMUND-nál is »Die unheilbringende Krone, oder König 
ohne Reich, Held ohne Mut, Schönheit ohne Jugend« ez. darab
jában, a mely Hades és Lucina geniusnak fogadásából indul ki. 
így indul meg a Feleskei Nótárius is (I. felv. 4. jel.), és ez a divatos 
ötlet adta meg a darab cselekvényének egységét. Csakhogy GAÁL 
már az első j elenetektöl kezdve önálló s magyar. Alapul a magyar 
néphit elenyészhetlen alakját, a boszorkányt vette,3 még pedig 
a maga szűkebb pátriájának híres boszorkányát, az 1745-ben 
állítólag elégetett Tóti Dorkát.4 Az a falusi kép a melyet az 
első jelenetek adnak, már megnyeri a közönséget. A babona 
részletei, mint a tehénmegrontás, hogy a boszorkányt nem szabad 
a földre tenni, hanem szalmára, katlanba szorítani, hogy a seprőt 
az aj tónál keresztbe kell tenni, élethű, szinte folkloristikus érde-
kességű képet adnak. Gaál kétségkívül ismerte SZIRMAY Antal 
munkáját, de ismerte a boszorkánybabonákat, a néphitet köz-
vetetlenül is. — A tulaj donképeni természetfölötti személy, az 
Éj Királynőjének halványan rajzolt alakja, már nem a magyar 
néphitből ered, hanem nyilvánvalóan a MOZART-SCHIKANEDER-
féle Varázsfuvola jóságos Éj királynőjének árnyéka. 

A Faust-paródia természetfölötti eleme adta tehát a darab 
szerkezeti alapját. Az epikus tárgynak drámaivá való feldolgo
zásához technikai szempontból másik mintája volt GAÁL-nak 
egy akkortájt Pesten is gyakrabban játszott vígjáték : a berlini 
lokális bohózat kedvelt költőjének, ANGELY Lajosnak (1787— 

1 Rajzolatok a társasélet és divatvilágból. 1838/29. sz. 232. 1. 
2 L. Goedeke, Grundriss. IV/3 (1912.) 785. s k. lk. 
3 L. Soldan-Heppe Geschichte der Hexenprozesse. Stuttgart, Cotta. 

1880. I. 138., 497., I I . 133-, 336. 1. V. ö. Max Bauer átdolgozását 
München 1913. 

4 L. róla Szirmay Antal, Szatmár vármegye története. Buda, 1809. 
— Reizner János, Szeged története. I. Szeged é. n. 340. 1. — Nemzet 1887. 
59. 1. Komáromy. 
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1835) Die Reise auf gemeinschaftliche Kosten ez. darabja, melyet 
a pesti német színház előadott s azután Fáncsy fordításában 
magyarul is színre hoztak Utazás közös költségen czímen. — 
Ez az 1828-ból való darab komikus útiképeket ad öt felvonás
ban. Liborius uram minden áron társat akart utazására, s 
mikor a Baldini nevű fiatal özvegyasszonyban megleli, bőven van 
oka megbánni tettét. Útközben igen sok kellemetlenség éri az 
asszony miatt, ú. m. a nótáriust Tóti Dorka révén. Egy vadász 
megveri, mert az asszony megsértette ; éjjel eltévednek, a sze
kér kereke eltörik, s ha nem is a Csörsz árkába, de sötét erdőbe 
kerülnek, a hol egy favágó szívesen fogadja őket, (mint Zajtayt 
a gulyások) és ennek jószívűségéből tűrhetően töltik az éjét. 
Liborius végre megszabadul kísérőnőjétől s egyedül fejezheti 
be útját. 

GAÁL József az ANGELY-nél látott technikával teljes drámát 
írhatott volna GVADÁNYI művéből, de nem elégedett meg vele 
s ellátta a kornak megfelelő ingredientiákkal. Az utazás törté
netét egybeforrasztva a »Zauberposse« fogásaival, a népmese 
hangulatát keltette fel benne, a hol vaskos realizmus képviselői 
és természetfölötti lények szerepelnek egymás mellett. 

A költő joggal nevezhette darabját »paródiának« : míg elején 
Faust-paródia indítja meg a cselekvényt, a végén az Ördög 
Róbert paródiája segít a csomót megoldani. A boszorkány két 
kísérleten rajtavesztett, hátra van még a harmadik kísértés. — 
A SCRIBE—DELAVIGNE—MEYERBEER-féle operában, amint isme
retes, Róbert a sötét templomi romok között letöri a démoni Ber
tramtól ajánlott cypruságat.1 Ennek a nagy tárgynak Bécsben és 
nálunk is előadott, kedvelt paródiája, a NESTROY-féle Robert 
der Teuxel, volt Gaál közvetetlen forrása Tóti Dorka utolsó és 
végleges kudarczához.2 Bertram felsülése ugyanazon körül
mények között megy végbe mint Dorkáé. Pinczébe csalja le 
Róbertet s ott viszi utoljára kísértésbe. Róbert a hordók között 
megszerzi az ördöngös Bertramtól ajánlott talizmánt, de aztán 
elveti magától. Lieserlnek, Izabellája cselédjének segítségével 
legyőzi a gonoszt s végül megkapja Izabellát. Ugyanezt a han
gulatot vette át Gaál : a boszorkány utolsó kísértését szintén a 
pinczében, hordók között játszatja le, a hol szintén menyasz-
szonya cselédjének segítségével győzi le a boszorkányt s ez 
mennydörgés és villámlás közepett kerül vissza a pokolba, 
illetőleg a Gellérthegyre, úgy mint Bertram. 

Gaálnál ez a boszorkánykísértések adta keret igen keskeny, 
a boszorkány tehetetlen s kísérleteivel tulaj donképen csak vélet-

1 Nálunk mind ez, mind RAUPACH drámája ismételten szerepelt 
a műsoron. L. Bayer József, A nemzeti játékszín története. II . 438—9. 

3 Robert der Teuxel. Parodierende Zauberposse in drei Akten von 
Johann Nestroy. (Johann Nestroys gesammelte Werke. Herausgegeben 
von Vincenz Chi a vacci und Ludwig Ganghofer. Stuttgart, 1891. IX. köt.) 
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lenségből vall kudarczot. Következetlen is a természetfölötti 
keret megalkotása : az Éj Királynője, ez a felújított Hekaté, 
jobban szereti a nótáriust, mint saját alattvalóját, szinte jóságos, 
mint a Varázsfuvola-beli, vagy mint Flott well tündére RAIMUND-
nál. S valamint Róbert, az ifjú Zajtay sem tudta, hogy boszor
kánynyal volt dolga, ő csak arra gondolt, hogy Fannijának kezét 
megnyerje, úgy mint Róbert az Izabelláét. (V. ö. NESTROY 
I I I . felv. 7. jel. — GAÁL I I I . felv. 14. jel.) — A vőlegény győzel
mét a kar éneke fejezi be : 

Chor. : Triumph ! Die Tugend siegt, 
Das Laster unterliegt ! 

Dalokkal aknázza ki a jelenet hatását, ezt követte GAÁL is 
Sebestyén és Nina dalaival. 

Az ifjú Zajtay szerelmi története cselvígjáték s teljesen 
különálló a peleskei nótárius történetétől. KISFALUDY Károly 
(Kérők, Csalódások) és KOTZEBUE hatása érzik meg rajta. Csirája 
megvan GvADÁNYi-nál is, a ki a serfőzőt Zajtay uram házi
gazdájának tette meg. 

GAÁL a cselvígjátéknak KISFALUDY mintájára hazafias élt 
is adott a külföldieskedés kigúnyolásával. Más alkalommal 
akarjuk kifejteni, miként jutott KISFALUDY Károly hazafias 
felbuzdulásában a külföld utánzóinak állhatatos támadásához. 
Németországban régi traditiója volt ennek, Bécsben az E IPEL-
DAUER támadta a külföldieskedőket. A bécsi kongresszus alkal
mával nagyon sok idegen terpeszkedett Bécsben. Ezek ellen, 
de általában is azon szokás ellen fordult a szatíra, hogy az ide
gent bámulják s túlbecsüljék, a hazait pedig leszólják. JAHN 
>>apó<< hatása alatt a tornászok és diákok dörögtek a gallo-
mánia ellen, üldözték az idegen szavakat ; Berlinben nyelv
tisztító és újító társaság alakult,1 s a nemzeti viselet kultusza 
még erősebb lett. Igaz ugyan, hogy az az »altdeutsch« viselet, 
melyet elővettek, inkább ófranczia volt s a magyar viselet hatá
sát tüntette fel, mégis hozzájárult a nemzeti érzés erősítéséhez. 
Bécsben is elterjedt a német nemzeti mozgalom,, de itt, mint 
minden a mi pathetikus, hamarosan nevetségessé vált. Maga 
GEWEY, a ki az ifjabb Eipeldauer leveleiben gúnyolta a franczia-
imádást, most a francziafalást nevette ki. (Die Wut auf das Aus
ländische 1817/ Most már maga az Eipeldauer is a franczia-
gyűlölet ellen szól, kineveti a berlini szógyárat és nevetve maga 
is egy sereg saját gyártmányú szót ajánl.2 A színpadon mindig 
tartot ta magát ez a hálás tárgy, melynek közös őse, klasszikus 
feldolgozása, HOLBERG Jean de France-]a., közvetetlen mintául és 

1 Ennek hatása Bécsben sem maradt nyomtalan. L. K. Fischer, 
Von dem Purismus der österreichischen Mundart. Schlegel Frigyes Mn-
seum-ában. 4. köt. 454—478. 1. 

a L. Ed. Castle, Raimunds Werke. LXXI. — E. v. Komorzynski, 
Emánuel Schikaneder. Berlin, 1901. 158. 1. 
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forrásul szolgált. RAiMUND-nál is megjelent több alakban, leg-
mulatságosabban Habakukban, {Alpenkönig und Menschenfeind 
1828), a ki mindössze a Bécs melletti Stockerauban töltött két 
évet, mégis minden alkalommal azt hajtogatja : »Ich war zwei 
Jahre in Paris«. Egészen más ez, mint a Verschwender kedvesen 
précieux Chevalier Dumontja. GAÁL külföldije, a ki ellen a költő 
mozgósítja szereplőit és a hazafias hangulatot, ez a színtelen 
»vőlegény Mexikóbul«, CLAUREN darabjából csöppent ide, leg
alább névleg (Der Bräutigam aus Mexiko 1822) ; ebben Prahlen
stein gróf szeretné leányának adni a Mexikóból leánynézőbe 
jött milliomost, de igyekezete sikertelen marad. 

A mint Zajtay Sándor szerelmi története korszerű vígjátéki 
motívumokból szövődött, úgy az öreg nótárius pesti tartózko
dása is Biedermeier-korbeli bohózatok jeleneteiből tevődött 
össze. így mindjárt az első mulatságos kaland és a színházi eset. 

A színpad és a nézőtér összekeverése, a romanticismusnak 
formákat szétbontó törekvései óta igen kedvelt fogás volt. 
Mindmáig sikerrel használják fel ezt a hatásos tricket, s évről 
évre legalább egy ilyen technikájú színdarab jelenik meg, külö
nösen az id. DUMAS híressé lett Kean-je óta (újabban legnagyobb 
sikerrel MOLNÁR Ferencz TestŐr-]e). 

Ennek a technikának hazája Anglia, a hol a shakespearei 
színpad egymásba épített két nézőterével szinte kínálkozott 
arra, hogy a tulajdonképeni drámába egy másikat szőjenek. 
Valóban, az erzsébetkori színház bővelkedik ilyen darabokban, 
SHAKESPEARE, MARLOWE, BEAUMONT, FLETCHER, BEN JOHNSON, 
gyakran hoznak darabjuk keretében színelőadást (Hamlet, Szent
ivánéjiálom, Makranczos hölgy stb.). Az angol vándorkomédiások 
útján ez a technika Németországban is elterjed, részben köz-
vetetlenül SHAKESPEARE hatása alatt.1 A Makranczos hölgy típu
sából egész sorozat kerül német színre, Christian KEIMANN Die 
wunderbare Heurath Petruvio und Katharina (1658.) és Christian 
WEISSE Komödie von der bösen Katharina, valamint a jezsuiták2 

színjátékaiban fel-feltűnik egy-egy. A Szentiványi álom ripacs
komédiája is sikerrel újul fel GRYPHIUS Peter Squenz, Johann 
R I S T Pyramus und Thisbe-jében s egy 1660-ból való drezdai 
darabban »Vom König Saul mit dem Possenspiele von Pyra
mus und Thisbe.«3 A legtöbb utánzója pedig a Hamlet-féle 
technikának volt. — A RiCHELiEU-eszméjéből keletkezett »öt 
szerző vígjátékában«, La Comédie des Tuileries-ben (1635) a cso
mót egy közbeszőtt színielőadás oldja meg, utána DESTOUCHES 
alkalmazta sikerrel. Németországban SCHRÖDER és JÜNGER hasz-

1 L. Genée Rudolf, Geschichte der Shakespeareschen Dramen in 
Deutschland. Leipzig. 1870. 

2 A. v. Weiler, Der Widerspenstigen Zähmung. 1884. 
3 F. Burg, Über die Entwicklung des Peter Squenz-Stoffes bis 

Gryphius. Z. f. d. A. 25. (1881) 130. s k. lk. Heinrich Gusztáv, Pyramus 
és Thisbe, EPhK. 35, 625 s k. lk. 
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nálták fel, legnagyobbrészt franczia minták (POISSON stb.) 
után. Az Eipeldauer szerzője, RICHTER is írt egy bohózatot, Die 
Komödie in der Komödie (1789) czímen s KOTZEBUE természete
sen nem hagyta kiaknázatlanul. GoETHE-t is vonzotta a mulat
ságos trick : Jahrmarkts!est zu Plundersweilen ez. bohózatában 
RACINE Esther-] ét parodizálva a magas tragédiát Hans SACHS-Íéle 
versekkel rántja le kothurnusáról s később alexandrinusokba 
öntve át még nyilvánvalóbbá tette a paródiát.1 A romantikusok 
közül, angol hatás alatt, TIECK kezdte meg Csizmás kandur-
jában,3 mely az egész publikumot belevonja a játékba : egyik 
nézőnek gyomra van elrontva, azért nem tetszik neki a játék, 
mások ítéleteket mondanak a darabról, a színészek kiesnek sze
repükből, összevesznek a közönséggel s a cselekvény megszakad. ^ 
Ilyen BRENTANO gyenge darabja is Gustav Wasa. KoTZEBUE-nak 
a romantikusok ellen tet t ismeretes támadására volt felelet ez 
a darab,3 melyben a szerző, a közönség, a színészek, sőt a szín
ház és a függöny is beszélnek. Színészi képtelenségek czím alatt 
mindmáig mulattatják a közönséget ilyen vad formátlanságok
kal, melyek megmagyarázhatók részben megtörtént esetekből, 
részben nagy hatásukból. — Valóságban gyakran előfordul, hogy 
a nézőközönségből valaki egy izgalmas jelenetnél felugrik, 
közbekiált, ritkábban az is, hogy a színész ennek következté
ben kiesik szerepéből. Egy alkalommal magam is tanuja voltam, 
hogy mikor az üldözött rejtekhelyet keresve a szobában, az 
asztalon felejtette kalapját, a földszintről egy néző a színpadhoz 
rohant kiabálva : >>a kalap ! a kalap !« Ezt tapasztalhatta GAÁL 
is, a ki ilyen esetek híresebb példáit hallhatta. így pl. CALDERON 
egy darabjának madridi előadásánál, midőn a színpadon a 
féltékeny férj halállal fenyegette s ütlegelni kezdte házasság
töréssel gyanúsított feleségét, az egyik teremőr (alguacil) nem 
tűrhetvén tovább a rendzavarást, felugrott a színpadra, s a 
közönség hahotája közepett meg akarta védeni a bántalmazott 
nőt. GAÁL, a ki maga is foglalkozott CALDERON fordításával, 
talán hallotta ezen anekdotát.4 Ezt azonban nem szükséges 
feltennünk, mert ő az egész jelenetet KoTZEBUE-nak darabjából 
Das Intermezzo, oder : Der Landjunker zum ersten Male in der 
Residenz czíműből vette át.5 A falusi nemes Berlinbe kerülve, 
színházba megy. 

1 J. Minor, Zu Goethes Jahrmarkts fest zu Plundersweilen. Studien 
zur vergl. Literaturgeschichte. 3. (1903) 314—31. 1. 

2 Herrn. Stauger, Ben Johnsons Einfluss auf Tieck. Studien zur 
vergl. Literaturgeschichte. 1., 182: 2., 37. 

3 Olv. Lám Frigyes, Kotzebue: Der hyperboreische Esel. EPhK. 
33. (1909) 743—747. 

4 L. Vasárnapi Újság 1883. 293. 1. V. B. S. Apróságok a 
»Peleskei nótárius«-ról. 

5 Nálunk 1834-ben kétszer került színre Csáthy Gábor fordításá
ban. L. Bayer József, A nemzeti játékszín története. II . 432—3. Benkő 
Kálmán kétféle fordítást említ. L. Magyar Színvilág. Budapest, 1873. 74.1. 
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FÜNFTER ACT. 
(Platz vor dem Schauspielhause.) 

[IV. 2.j Junker Hans : Lirum 
larum, ich habe in meinem Leben 
noch keine Komödie gesehen. 

Junker Hans megnézi Stuart 
Mária előadását s felháborodik az 
ártatlan asszony halálán. Az elő
adás végeztével : 

Erste Szene. 
Junker Hans und Matz (beide 

weinend). 
Junker Hans : Nein, das ist 

zu arg. 
Matz : In Sodom und Gomorrha 

geht es nicht so zu. 
Junker Hans : Die arme Maria 

Stuart ! 
Matz: So eine durchlauchtige, 

wohlerzogene Person ! . . . 
Junker Hans : Der verdammte 

Burlee war an allem Schuld. 
Matz : Der war wie der böse 

Feind auf das unschuldige Blut 
versessen. 

Junker Hans : Wenn der Kerl 
mir einmal auf der Strasse begeg
net, so steh' ich für nichts. 

Matz : Am höchsten Galgen 
möcht' ich ihn bammeln seh'n. 

Junker Hans. Ich bin so inner
lich ergrimmt, wenn ich ihn we
nigstens prügeln dürfte. 

Matz : Ew. Gnaden, da kommt 
einer gegangen, der sieht gerade 
so aus wie Musje Burlee. 

Junker Hans : Bei meiner armen 
Seel, er ists. 

Matz : Er hat nur einen anderen 
Rock angezogen. 

Junker Hans : Damit man ihn 
nicht erkennen soll, den Bösewicht. 

Matz : Er weiss, was er einge
brockt hat. 

Junker Hans : Mir soll er nicht 
entwischen. 

Zweite Scene. 
Seelmann (a ki Burleet játszsza) 

(will über die Bühne gehen). 
Junker Hans (drückt den Hut in 

die Augen) : Halt, mein Herr! 

HARMADIK SZAKASZ. 
Első felvonás. 

(Pest. Kerepesi-út, a magyar szín
ház előtt, emberek járnak a szinen 

át.) 
Második jelenet. 

Zajtay : Ezen már örülök ! még 
theátromot életemben sem láttam, 
sem kívülről, sem belülről. 

Zajtay uram megnézi az Othello-
előadást s felháborodik az ártatlan 
Desdemona halálán. 

Az előadásközben fel-felszólal. 

Zajtay : Ártatlanul ? Csak az 
volna hátra. 

Jagó haláláról hallva : 
Zajtay : Az átkozott pogány már 

azt is megölte. 

Zajtay a színpadra ugrik s kar
dot rántva, a szerecsenre rohan. 

Zajtay : Dühös pogány, ne 
bántsd : ő ártatlan. 
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Seelmann : W a s beliebt ? 

Junker Hans : Sind Sie nicht der 
Burlee, der die a rme Maria S t u a r t 
du rch seine Satanskniffe aufs Scha
fot t gebrach t h a t ? 

Matz: Leugne der H e r r nu r nicht , 
ich h a b ' I h n gu t in ' s Auge gefasst. 

Seelmann : Allerdings h a b ' ich 
heu te die Rolle des Burlee gespielt. 

Junker Hans : Gespielt ? Das 
is t ein verfluchtes Spiel. 

Matz : Wi r haben wohl gesehen, 
dass es Sein völliger E r n s t war. 

Dr i t t e Szene. 
Ein Polizeibeamter. Die Vorigen. 

Polizeibeamter : Was gibt ' s hier ? 
Seelmann : E in P a a r Rasende 

oder Be t runkene , die mich hier auf 
der Strasse durchprügeln wollen. 

Junker Hans : Weder rasend 
noch be t runken , der Mensch ist 
ein Mörder. 

Polizeibeamter. E i n Mörder? K a n n 
de r H e r r das beweisen ? 

Matz ; Die ha lbe S t a d t h a t es 
m i t angeseh 'n . 

Junker Hans : E r h a t die Köni
gin umgebrach t . 

Polizeibeamter : Aber den Spekta 
kel hier auf der Strasse, den soll 
der H e r r n icht umsons t gemacht 
haben . F o r t auf die Wache . 

Junker Hans : Bleib ' mir der 
H e r r v o m Leibe ! I ch habe auf der 
W a c h e n ichts zu t h u n . 

Polizeibeamter : Wie ? Sie wieder
setzen sich de r Polizei ? 

Junker Hans : L i r u m larum, ich 
b in ein ehrlicher Mann. 

Polizeibeamter : Aber ein Stören
fried, und wenn der H e r r n ich t auf 
der Stelle . . . 

A rendőrség felismeri a helyze
t e t s jó borravaló fejében békén 
hagyja a falusi jövevényt . 

Gazsi : Nótá r ius u r a m az is ten
é r t m i t csinál ? 

Othello : Lóduljon az úr, hiszen 
ezen asszonynak meg kell halni . 

Zajtay : Nem kell meghalnia ! 
T u d o m én, mi az igazság, én cen-
su ra tus advoca tus vagyok és n ó 
tár ius . 

Othello : U r a m ! E z csak j á t ék . 
Zajtay : A menykő üsse az ilyen 

j á téko t , hol egy dühös szerecsen 
egy á r t a t l a n m a g y a r menyecskét 
meg aka r fojtani. 

N Y O L C Z A D I K J E L E N E T . 
Előbbiek. Rendező. Szinházőrök. 

Rendező : Uram, önök a köz-
csendet hábor í to t t ák , illetlen vise-
letökkel, azér t tessék a rendőröke t 
követn i . 

Gazsi : Mit, rendőröket . Nekem 
semmi közöm a renddel s őreivel, 
én nemesember vagyok . 

Zajtay : Ké rem ba rá tom, a fel
sőbbségnek n e m szabad ellensze
gülni . . . 

Gazsi : Csak nem foga t ta tom el 
m a g a m a t ennyi becsületes ember 
előtt . 

Rendező : Kövessék u ram, míg 
szép szóval kérem. 

A neki tüzesedet t rendet lenkedő 
kiveri a rendőrséget . 

GAÁL noha szorosan követi KoTZEBUE-t, ezt a jelenetet 
is mulatságosabbá tette azáltal, hogy magában a színházban 
játszatja le. Azonkívül Zajtay és Baczur Gazsi, a garázdálkodó 
jogász, noha ugyanazt teszik, a mit Junker Hans és Matz, mégis 
mások, magyarok temperamentumukkal. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXIV. 3 

* 
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Egyéb jeleneteiben is ügyes kézzel használta fel GAAL a 
hatásos, kedvelt fogásokat, formákat és kiegészítette bohózatok
ból átvett és adaptált motívumokkal. A színházból a vendéglőbe 
megy Zajtay uram s (10. jel.) nagy derültséget kelt az étlap 
olvasása közben tett félreértéseivel. Ennek hatását GAAL tapasz
talta Aug. v. TROMLITZ (= K. Aug. v. WITZLEBEN 1773—1839)1, 
Die Entführung ez. 1823-ból való vígjátékának előadásánál, 
melyben az étlap olvasásánál esett félreértések, s a velük egybe
kötött szójátékok viharos nevetést keltettek. 

Mindamellett, hogy GAÁL bohózatának legtöbb helyéről 
ki lehet mutatni az átvételt, darabja KISFALUDY Károlyéi mellett, 
sőt felett, a legrégibb, színpadról ma is ható bohózatunk. Nem 
érezzük, hogy benne GVADÁNYI-II, KoTZEBUE-n, NESTROY-on, 
RAiMUND-on mulatunk, mert ezeknek reminiscentiái alkalmaz
kodva, összefolyva, átalakulva hozzáilleszkedtek a GvADÁNYi-tól 
vett tárgyhoz ; hangulata hazai és ereje lokális voltában van. 
A Peleskei Nótárius a legjobb »vormärzlich<< magyar revue, sok 
jókedvvel, a Biedermeier-kor sok-sok naivitásával, egyszerű 
routinejával, akkor közvedvelt hatásos fogásaival. A régi Pestet 
eleveníti fel a maga típusaival, kedvelt helyeivel, egy darab 
hangulatos kultúrkép a harminczas évek Pestjéről, egy sorozat
kép a magyar vidék, a magyar puszta életéből PETŐFI előtt. 
GAÁL humora középen áll a RAiMUND-féle gyermekded kedély 
és NESTROY élesebb, frivolabb bohózati hangja, az egyszerűbb 
érzelmes vígjáték és az erősebb, kegyetlen élez között. A mint 
RAIMUND az osztrák népszínmű első igazi képviselője, (a kitől 
ANZENGRUBER a legtöbbet tanult)2 a ki pl. Alpenkönig-jében 
oly elevenen és meghatóan rajzolta az alpesi lakókat, úgy GAÁL-
nak is egyik legnagyobb érdeme, hogy megalapította a magyar 
népszínművet. Ö, a szatmári, átélte és átérezte a magyar vidék, 
a puszta varázsát. GAAL Alföldünk szépségeinek felfedezője, el
beszéléseiben, verseiben is. (Haramia csók, Két haramia, 
A négy tarka, A magyar múzsa.) A Peleskei Nótárius első jele
neteiből SZIGLIGETI igen sokat tanult. GAÁL benne felvonultatja 
a magyar társadalom minden típusát, a falu, a puszta, a főváros 
lakóit, a polgárokat és parasztokat, katonákat és haramiákat 
egyaránt. Hibáit mindenki látja ; mint színmű primitiv, epikus-
jellegű, egységtelen. A jellemrajz, úgy mint NESTROY-nál, már 
az első jelenetek után szertefoszlik. Mint NESTROY arra ügyel, 
hogy egy nevetséges jelenetet, egy élezre kínálkozó alkalmat 
se mulaszszon el s a pillanatnyi hatás kedvéért nem sajnálja fel
áldozni a jelenet vagy a jellem valószínűségét; mint NESTROY, 
töprengés nélkül onnan veszi az ötleteket, a hol találja őket, a 
fontos neki az, hogy mulatságos legyen. Bármily egységtelen a 

1 L. Mendheim, A DB, 43, 665. 8 Stefan Hock, Von Raimund bis Anzengruber. Jahrbuch der 
Grillparzer-Gesellschaft. XV. (1905) 31—60. I. 
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főalak jellemrajza, mely a tanult Zajtayt az úton s a városban 
együgyű s igen korlátolt falusi embernek mutatja be, mégis ő 
a darab tengelye és a szerző (eredeti és átvett) ötleteinek hor
dozója. A nótárius GAÁL bohózatában a legjobb komikus alakok 
egyike. Telve van jósággal, kedvességgel; de úgy, mint KOTZEBUE 
falusi nemese, fonák helyzetbe kerül, nevetségessé, sőt szánal
massá lesz. Ez az ismert és közkedvelt főalak, Zajtay, a darab 
sikerének főrugó]a, rajta kívül az igazi magyar környezet, a 
népies jelenetek, a betyárok, katonák, a pesti élet, duhajkodó, 
kártyás, korhelykedő jogászok, Baczur Gazsi, a német polgárok 
szinte személyes ismerőseink gyermekkorunk óta. Magyar élet, 
magyar szokások, magyar világfelfogás, magyar dal ragad el 
benne. THERN Károly zenéje, ha németesen hangzik is, már 
magyar hangulatot is tudott adni a bakter-nótával s a juhász
dallal. A közönség —- a mint az 1911. évi deczemberében tartott 
jubileumi előadásokon láttuk — ma is szeretettel és jókedvvel 
fogadja, kitartással nézi végig hosszadalmassá váló képsorozatát. 
Történeti érdeme, hatása és nem fakuló népszerűsége jogosulttá 
teszi, hogy ma is irodalmunk eleven értékei között becsüljük. 
Forrásainak és mintáinak kimutatása beszédesen mutatja, 
hogyan amalgamizálódtak idegen darabok hatásos színpadi 
jelenetei a színházlátogató GAÁL lelkében és hogyan lett ügyes 
keze alatt a legkedveltebb régi magyar bohózattá GVADÁNYI 
eposza. 

GRAGGER RÓBERT. 
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