
SZIGLIGETI FORRÁSAIHOZ. 
(Második és befejező közlemény.) 

9. Liliom fi. (1849.) 
E sokat vitatott és utólag fényesen igazoltx színmű kiválóan 

bizonyítja Szigligeti teremtőképességét. Mert épen itt vált 
meg, hogy nem ő plagizált, hanem ellenkezőleg őt másolta a 
híres Nestroy. 

Forrásaiban szintúgy, mint másutt is, hozzá vetésekre 
vagyunk utalva. Szigligetinél teljes függést soha sem álla
píthatni meg. Egész korának hatása látszik meg rajta, nem 
egyes müé. Szigligeti, bár már előbbi műveiben is, de itt még 
szembetűnőbben, kiforrott mester. Odaállítható a francziák 
mellé, kiknél pedig minden darab egész traditióra támasz
kodik. Ha csak egynéhány főbb vígjátékát ismerjük a harmin-
czas, negyvenes éveknek, látjuk, hogy sokból van valami 
Liliomfiba.xi, s azért mégis eredeti, geniális mű. A tévedések, 
félreértések iskolája ki van itt merítve. És mégis oly eredeti, 
•oly üde az egész, hogy nemcsak előadva, hanem olvasva is kész 
élvezettel kínálkozik. Szigligeti itt, mint minden erős tehetség, 
a meglevőből egészen újat alkotott. Ma is hervadhatatlan 
sikere ezt az állításunkat felmenti a túlzás vádja alól. A c s e r 
vény itt oly szédületesen robog, hogy Szigligeti a drámaírás 
franczia mesterségének többé nem tanítványaként, hanem 
továbbfejlesztő mesteréül tűnik fel. Az ő korából nem isme
rünk hasonló szapora, fürge franczia bohózatot. Az is igaz, 
hogy e magaslatot nem is érte el többé, még legjobb vígjátékai
ban sem, legfeljebb megközelítette. Mert Liliomfiba.n akaratlanul 
bohózatot adott, melynek kell, hogy ilyen legyen a menete. 
Hanem azért, a mi belső becsét, eredetiségét biztosítja, az a 
hős, Liliomfi, kéneső-temperamentumán kívül főleg egy mel
lékalak, Kányái fogadós, igaz magyar alakjának tulajdonít
ható. Ennek mását Szigligeti semmikép sem találhatta másutt, 
mint saját megfigyelésében és magyaros ihletében. Szilvái 
professor, bár a Bartolók családjához tartozik, jellemileg, 

1 Eredetiségét végleg Császár Elemér tisztázta {EPhK. 1908.) 
A plágium méltatlan vádja még Szigligeti életében, közvetetlenül halála 
előtt is, 1877-ben felmerült. 
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a mellett, hogy Szigligeti latinos műveltségéről tanúskodik, 
hamisítatlan magyar kortípusnak mondható. 

Liliomft eredetiségének külső bizonyítékain kívül, melyek 
a meghurczolt költőt oly jólesőleg igazolták, fontosak a bensők. 
Ebben is azt látjuk, mit már a Szökött katonánál, észrevettünk,, 
hogy Szigligeti a tárgy megalakításában önmagából indul ki. 
A darab főforrása a Vándorszínészek. I t t Báj falvi az, a mi 
Liliomfi; Szénási, nagybátyja, pedig Szilvainak felel meg. Szí
nész, ki nagybátyja akarata ellenére lett azzá. A Vándorszíné
szek talán egy német vígjáték hatása alatt szülemlett meg. 
Ez Albini (Medihammer) Die gefährliche Tanteja., melyet Szig
ligeti fordított magyarra. I t t van a nagybátya, ki azért harag
szik öcscsére, mert színésznőbe szerelmes.1 Ebből könnyű 
volt olyan unokaöcscsöt alakítani, ki maga is színészszé lesz. 
Ugyanitt találta Szigligeti a kritikusoknak akkoriban új t ípu
sát, melyet költőnk oly eredetien torzítva alakít a Vándor
színészekben. A Liliomfi kiindulása Kotzebue : Schneider Fips, 
oder die gefährliche N achbar schaft]é.ra. emlékeztet. I t t talál
juk a színpad két részre osztását. Továbbá az egyik szoba la
kója, Fips szabó, gyámleányába szerelmes, mint később Szilvái. 
A szabó szomszédja egy álfestő, ki a leányt kezéről elüti. I t t van 
még a vén hajadon is, ki magát egy darabig, mint Lüiomfinél 
látjuk, a fiatal szerelmes hajlandóságával áltatja.2 Még Szellem
űről kellene adat nekünk, mert Nestroy ebben látszanék erede
tinek. De minek ? A szebb Liliomfi mellé a helyzetből önként 
kínálkozott egy drasztikusabb színész, egy komikus szüksége, 
és hogyne lehetne Szigligeti Szellemű megteremtője, ki e fajtá
ból képes volt Gergelynek ellendarabjaiul Lajos, Pista inas, 
Hugli stb., alakját megalkotni. 

A hős, Liliomfi, alakjához kissé erőltetve keresünk hatáso
kat, s azok is igen általánosak. Mert ismételjük, Liliomfi Báj-
falvinak új temperamentumú kiadása. Dumas Kean]e két
ségkívül a színészi könnyelműség fajképe. Kean és Bájfalvi 
azonban a komoly színészi ambitio egyénei. Liliomfiban a 
szeretetreméltó bohém a fő, a kiben egy kis szélhámosság is. 
van. Erre Szigligetinek egy specziális mintája akadt, melyet 
nem utánzott szolgai módon, de a melynek okvetetlenül szeme 
előtt kellett lebegnie, mert a franczia vígjátéknak, mondhatni, 
kimagasló alakja. Ez az ifjabb Philibert Picardnak Les deux Phili-
bert ez. vígjátékában. Nálunk 1841-ben adták először, s ez évben 
háromszor került színre. Az ifjabb Philibert nagy adósság
csináló, kalandos temperamentum. Ha Liliomfinak modellt 
keresünk, talán ebben leljük meg. Ő is másnak adja ki ma-

1 E viszonyt komoly drámában is (A színésznő) feldolgozta Szigligeti. 
3 Jóval ez ív revisiój a ntán került kezembe Gönczy István Kotzebue-

tanulmánya, melyben kiemeli, hogy a Schneider Fips és Liliomft közti 
kapcsolatra már Riedl Frigyes is rámutatott egyetemi előadásaiban. 
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gát merészen. Bátyja helyett lép föl s pompásan beletalálja 
magát szerepébe. A darabnak ez alak által bizonyos geniali-
tása van, melyet a franczia irodalomtörténet méltányol is. (L. 
újabban Lenient művét : La comédie en France). Lépten
nyomon hitelezőibe botlik belé, mint Liliomíi. >>Je ne puis aller, 
mondja, nulle part sans trouver un creancier«. (II. 14.) 
Liliomíi : »Szerencsétlen, ez (Gyuri, pinczér) ő, egyik hitelezőm«. 
(II. 8.) Van itt egy olyforma mozzanat is, mint Liliomfiban, csak
hogy az utóbbiban Szellemű a hőse. A II I . felv. 17. jelenetében 
ugyanis Duparc Sophie is olyan helyzetbe kerül, mint Mariska, 
ki nem árulhatja el, hogy nem Szellemű az ő imádója, hanem 
Liliomfi. Philibert is kitűnő alakoskodó. A pinczéri alakosko
dásra különben még egy más darab szolgált példával. Ez a 
Mariage au tambour, Leuven és Brunswick vígjátéka, mely 
nálunk Házasság dobszó mellett czímen kedvelt műsordarab 
volt. I t t D'Obernay grófnő kénytelen markotányosnőnek át
öltözni, mivel üldözik, s kitűnően is alkalmazkodik szerepéhez. 

Egyéb reminiscentiák, melyekre a költő maga sem em
lékezhetett, de lelkében nyomuk maradt, a következők lehet
nének. A I I . flv. 7. jelenetében Liliomfi gyalogjöttének azt az 
ürügyet adja, hogy kocsija eltört a falu alatt s most csinálják 
meg. Ez már ősrégi fogás a franczia vígjátékban s azóta a regé
nyekben is. Mazéres L'amitié des femmesja, II . flv. 3. jelenetében 
is előfordul. Melesville és Dumanoir Les vieux péchés ez. víg
játéka 5. jelenetében is czéloznak rá. — A I I I . flv. 9. jeleneté
ben, midőn Liliomfi mint álpinczér számol, s szeme folyton 
Mariskán van, úgyhogy Szilvái gyanút fog, egészen Bartolo 
jelenetének hatására vall, midőn Figaro borotválja, s magáról 
elfelejtkezik. Szigligeti eleget énekelt mint kar dalos a Sze-
vittai borbélyban, hogy később Figaro az említett helyzet megal
kotásában ingerelje. — A Liliomftban szó van a Hét közöl a leg-
rútabb czímű darabról is (átdolgozója Angely). Ennek nyo
mát a következőkben találjuk. Az I. felv. 5. jelenetében ez van : 

Ernestine. Zum Ersatz dafür will ich Hebe sein und Ihnen Ambrosia 
credenzen. 

Ambrosi {E. apja). Das brauen wir hier sehr gut. 
Ernst. Ambrosia ? 
Ambrosi : Allerdings ! Es ist meine Erfindung. Das Bier ist von 

meiner Composition und da ich Ambrosi heisse, nennen meine Mädels 
mir zu Ehren es Ambrosia. 

Szigligetinél : A nectár, édes angyalkám, francziául két 
itcze bor, az ambrosia két adag rostélyos vereshagymával, másik 
burgonyával, a Hebe pedig ön, édesem. (II. 9.) 

Liliomfi. bezáratása Szilvái által az oldalbenyílóba nagyon 
emlékeztet a Seribe Selyemánisá.na.k azon jelenetére, midőn 
Rantzau Birkenstaffot a pinczébe zárja. 

Végül Liliomfi. alakoskodása még egy szempontból érdemes 
figyelmünkre. Hogy Szigligeti visszatért a Garrick Bristolban, 

25* 
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Kétalakú, Doctor Robin stb. darabok átalakító színészi komiku
mához, mely már idejét múlta, annak mély történeti oka is lehe
tett . 1849-ben írta Liliom fit, tehát akkor, mikor, fájdalom, az 
élet maga diktálta az alakoskodást. Olyan emberek lettek színé
szekké az életben, kik erről soha sem álmodtak. Horvát Mihály 
püspök, a kiváló történetíró, mint Károlyi György grófné inasa 
menekült meg üldözőitől. Kertbenyről olvassuk azon, bár ki
színezett és nem hiteles, de az akkori időben mással is lehetséges 
történetet, hogy midőn Bécsben vadásztak rá a fogdmegek, 
egy vendéglőben víg társaságban már majdnem elcsípték. Zárt 
ajtónál mulatván barátaival, mikor a rendőr betöri az ajtót, 
szembejő vele a pinczér, ki majd legázolja, a hogy tányérokkal 
megrakva kifelé robogott. A pinczér épen a keresett volt. Akár 
Liliomfi ! Szigligeti e borzasztó korban nem is a régi irodalom
ból, hanem magából az életből vehette az alakoskodó komédiát. 

I t t is alkalmunk nyílik, hogy ne csak Szigligeti forrásaival 
foglalkozzunk, hanem azzal, hogy ő is forrása lett másvalakinek. 
Szigeti Vén bakancsosába, egy pompás motívumot vett át Liliomfi-
ból. Ahogyan Veres csaplár maga sürgeti, hogy leánya esküd
jék meg a huszárral, ennek mását Liliomfi I I I . f. 11. jelenetében 
találjuk, hol Kányái fogadós ugyanúgy jár el. Szigligeti azonban 
nem vádolta Szigetit plágiummal. Hogy e hasonlóság közös 
eredetre vallana, arra nézve nincsenek adataink. 

10. Dalos Pista. (1856.) 
Gondosinak, ki unokaöcscse mellett ismeretlenül mentoros-

kodik, hogy jellemét kitanulmányozza, nem annyira mintáját, 
mint inkább emlékeztetőjét találjuk Seribe és Varner egy fel
vonásában, a Les moralistesban. I t t Canivet jövendő vejét, a 
mulatós Fredericet, ennek lakomáján ismeretlenül kikémleli, 
de voltakép maga rúg be derekasan. A hasonlat tehát csak a 
kiinduló mozzanatra vonatkozik, mert a cselekvény és Frederic 
jelleme egészen más. Meglehet, hogy másutt találta Szigli
geti e motívumot, mely nem igen gyakori, ha ősére, Telemachos 
pártfogójára gondolunk. 

11. A világ ura. (1856.) 
Ezen, ki merjük mondani, egyik legjelesebb tragédiánkat, 

Salamon Ferencz tragikumánál fogva tartja elhibázottnak. Con-
stantin jelleme rossz, mert nem tragikus. Salamon hatása alatt áll 
E. Kovács Gyula is, a mi annál különösebb, mert játszta Con-
stantint s így a jellem belsejével tisztába kellett volna jönnie, 
ha nem oly lírai színész, ki csak a szavak után indul s nem 
kutatja fel az alapelemeket, ő (Föv. Lapok 1879 márczius 7., 
mely napon a tragédia utoljára adatott*) Constantin fiát, 

1 T. i. a Nemzeti Színházban. Azóta még Kolozsvárt és Baján került 
színre. Legújabban {1914 márczius 14.) az Orsz. Szín. Akadémia növen
dékei Szigligeti születésének százéves fordulóját szintén a Világ urával 
ünnepelték. 
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Crispust,kevésbbé báránytürelmünek óhajtaná, hogy az apának 
több joga legyen őt kivégeztetni. Bayer (A m. dráma tört.) 
viszont Faust át kívánja bűnösebbnek. A tévedést az okozta, 
hogy a költő odaírta : Szomorújáték, tragédia. A kritiku
sok elismerik, hogy Constantin történetileg nem tragikus, s a 
költőtől mégis követelik, hogy tragikus legyen, mert az aesthetika 
iskolásságának nyűgétől nem tudnak szabadulni. Hol van az 
megírva, hogy csak tragikus lehessen egy nagy dráma, sőt tra
gédia hőse ? Elég, ha az esemény, tekintet nélkül a vezérhősre, 
tragikus. Hogy nagyobbat ne idézzünk, ott van Sophokles 
Elektrája. Ö is a siker hősnője, hőse és tragikus-e ? Bünhődik-e ? 
Ellenkezőleg. Alfieri Philippója fő mozgatója a cselekménynek, 
mely tragikai, de ő maga nem tragikus. így vagyunk Constantin-
nal is. Ha nem ismernők a történelmet, mely az érzéketlen győz
tes diplomatát ismeri csupán, tragikus volna, mert fia elleni 
harczában vesztes lesz és megtörik.1 Kovács Gyulától, a szelíd, 
lágy érzelmek színészétől, telhetett csak az az állítás, 
hogy nem hisz Constantin fájdalmában, könnyeiben. (I. m.) 
Mi, kik szintén játsztuk, úgy találtuk, hogy Crispus holttesté
nél shakespearei pathos kell, hogy ihlesse a színészt, minőre 
nálunk másutt alig találni példát. De ismételjük, mi nem Con-
stantinba helyezzük a tragikumot. Ez a cselekvényben van, 
még pedig Constantin ellenfeleiben, Crispusban, Faustában. 
Crispus a legnemesebb magyar költői alakok egyike. Végbúcsú
jában valósággal fenséges s ráczáfol azokra, a kik Szigligetitől 
a költői pálmát megtagadják. 

Mi sem igazolja inkább Szigligeti művészetét, mint ha for
rásával, a történelemmel vetjük össze. Kit ne csábítottak volna 
Constantin világtörténeti sikerei? Szigligeti ezeket, kivált a 
keresztyénség kérdését, nagy művészettel a hős lelkületének 
perspectivájába helyezi,részben mint emléket,részben mintvíziót. 
Ott ragadja meg a cselekvényt, a hol emberi, családi jellegű. 
A kik Fausta eseményét kritizálják, nem veszik észre, hogy a 
császárné cselszövényei Crispus ellen Gibbon nagy műve szerint 
történetiek, s így Szigligeti a történethez híven járt el. Midőn 
Salamon, a kritikus, a történetíró megütközik azon, hogy Crispust 
Fausta azzal gyanúsítja, hogv őt el akarja csábítani, magára 
olvas, hogy a megkritizált a történetírónál jobban ismerte a törté
nelmet. Sőt ha nem volna is rá adat, ott van Putiphárné, ott 
van Phaedra,2 kik szintígy jártak el, s mégsem látunk bennük 
Salamon szerinti szörnyetegeket, csak szenvedélyes nőket, kik 

1 Ez, úgy gondoljuk, nem egészen így áll. Constantinus sorsa a tör
ténelemben is tragikus. Az uralomvágy kizárólagosságra törekvő érzése 
vezeti és sodorja bele teljes tragikus bukásba. Crispus ellenben nem lehet 
tragikus, mert küzdelem nélkül adja meg magát. Szerk. 

2 Szigligetinek is Gibbon adhatott eszmét a Phaedra szerelmére 
való utalásával (Gibbon 1854. kiadásában: II . 25J. lap). 
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drámába valók. Hiszen már Mikes is ezt írta : 1 »A nagy Constan
tinus császár nem öleté-e meg fiát azért, mert ártatlanul vádol-
taték, hogy a mostoha anyját szereti ? És csak akkor tudá meg 
ártatlanságát, a mikor már meg nem orvosolhatná cselekedetét.« 
Szigligeti költői szabadsággal igen helyesen Faustát teszi meg 
rágalmazónak, ki fiai miatt Crispus ellen fordul s Gibbon szerint 
ellene ármánykodott is. A legvilágosabban folyik ebből Con-
stantin haragja fia ellen. A történelem ma is homályban van a 
kivégeztetés oka felől, s így a költőnek szabad keze volt. Ebből 
következik az is, hogy Fausta saját tőrében fogja meg magát. Fiát, 
Fabiót, a császár Fausta szeretőjének hiszi. Ez a motivum való
színűleg Hugo Borgia Lucretiá]éh61 való, hol ennek férje a nő 
titkos fiát szintén kedvesének gondolja. Ebből folyik természet
szerűleg, hogy Constantin a circus rémes és hatásos jelenetében 
nejét próbára teszi s midőn vétkesnek hiszi, ebből ki kell találnia, 
hogy fiát ártatlanul ítélte el. Salamon azt hibáztatja, hogy Con
stantin trónját féltvén fiától, még sem ezért, hanem neje gyanú
sítására ítéli el. Pedig előbb, igen helyesen a complicált motí
vumokról okoskodik. Hogy mellőzhetné Constantin neje vádját 
s helyezné uralmi féltékenykedését első sorba ? A kitől trónját 
félti, még hamarabb félti attól nejét. A complicatio itt csak 
dicséretes lehet. És hogyne hinne könnyen? Vádoljuk Othellót, 
hogy szerelemről lévén szó, oly könnyen hisz a gyanúnak ? 
A hatalomféltés talán nem tenné fia gyilkosává, de a szerelem
féltés erre is képessé teszi. A complicatio itt fokozás is egyúttal, 
midőn az önzés vadsága teljes erővel tör elő. De meg Mikesből 
látjuk, hogy a féltés motívuma, mely Crispus vesztét okozza, 
történeti hagyomány. Igaz-e, vagy sem, a költőre nem tar
tozik. A legnagyobb költők nem az oknyomozó történelmet, 
hanem a hagyományt követték. így az igazság nem Salamon, 
hanem Szigligeti részén van, ki forrásaira támaszkodva, alkotta 
meg hősét. Hogy Szigligeti Fabiót Fausta titkos fiának tette 
meg, oka, hogy kapcsolatba kellett hoznia Crispus sorsát Faustáé-
val. Ha Fausta rágalmazta Crispust, akkor okvetetlenül vala
mely, a homályban levő igazság előzte meg a rágalmat. Ez az 
igazság Crispus azon jóhiszemű gyanúsítása, hogy Fausta hűtlen 
a császárhoz. E gyanúsításnak élő egyénben kell alakot öltenie, 
s ez Fabio. Hogy Crispus téved, az nem az ő hibája, hanem 
Fausta hazug jellemének nemesise. Különben Crispus téve
déseért életével lakol. így lakol Fausta is a bűneért. Hogy nem 
abban bűnhődik, a miben vétkezett, az sem ellenkezik az élet 
tapasztalatával. A költészet sincs ily példák nélkül. Hatalmas 
színpadi és drámai jelenet az, melyben Constantin tévedése 
tudatára jut. Crispus jelenete Lactantius-szal s a befejezés is 
ilyen. Van szépség elég Szigligeti e müvében. 

Törökországi Levelek, 1726. április 12. 
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Szigligeti e tragédiájának érdeme elsősorban történeti 
hűsége, mely szerencsésen találkozik a compositio tényezőivel. 
A nagy eseményeken kívül a részletekben is költői phantasiával 
zsákmányolta ki mindazt, a miből valami jellemző kínálkozott 
számára. A hogy Gibbon az ő tacitusi tömörségével egy-egy 
bíráló mondatában tényt, jellemet sejtet, abból Szigligetinél 
a cselekvény, a jelenetezés szemléletesen elevenedik meg. 
Crispus dicsőítése, Porphyrius dithyrambja, a főváros alapítása, 
Crispus elfogatása a diadalmenet alatt, Lactantius atyai gyön
gédsége, Constantin lelkiismeret mar dosása (kivált az utóbbi majd-

*nem szóról szóra : »Emeljetek arany oszlopot neki«stb.), Helena 
jóságos tiltakozása stb. csirájukban mind ott vannak Gibbonnál, 
s a ki hitelességüket kétségbevonja, az újabb történetírásban 1 

igazolva láthatja az angol történetírót s így magát Szigligetit. 
Még Constantin monológjának szép passusa : »Mikor Phoebus 
volt kedvencz istenem« is történeti alapú. (Boissier I. 16. lap.) 
Salamon nem is tudta, hogy mikor Szigligetit hibáztatta, volta
kép Gibbon ellen szólt. A költő magába fojtotta keserűségét, 
mikor nemcsak ihlettel, de ritka lelkismeretességgel s a törté
nelem géniusának őrszeme alatt munkálván, oly tévesen álla
pították meg munkája értékét, mely Vadnay lekes, de gyenge, 
elvesző hangja ellenére Bayer Józsefet is tévútra vitte.2 

12. A mama. (1857.) 
Már Juvenalis ezt mondja : Jaj a házi békédnek, ha a na

paddal vagy egy födél alatt ! (Desperanda tibi salva concordia 
socru. Sat. VI. 242.) De már előbb Terentius darabot is írt az 
anyósról, a Hecyrát (/) exvQi'i = anyós). Épen nem vígjáték, 
mert bonyodalma komoly, s csak az egyik szolga képviseli benne 
a komikumot. Sostrata, az anyós, i t t semmikép sem házsártos 
természetű s méltán fakad így ki : I ta animum induxerunt, 
socrus Omnes esse iniquas. (II. 277. 8.) (Fejükbe vették, hogy 
minden anyós izgága.) Az anyós it t a maga jószántából falura 
akar költözni, hogy az ifjaknak útjában ne legyen. Feltűnő, sőt 
csodálatos, hogy a római író kétezer év előtt ilyen finomlelkűnek 
rajzolta az anyóst — az újabb korban nem szokás ily engedékeny
nek felfogni. Csak a múlt század 80-as éveiről emlékezünk egy 
kis egy felvonásos franczia vígjátékra, a Pacsirtára, (pontos fran-
czia czímét, szerzőjét nem tudom, de lát tam a darabot), melyet 
a Nemzeti Színházban adtak. Az anyós it t annyiban eltérő fel
fogású, hogy leánya és veje elől menekül, csakhogy terhükre ne 
legyen. Szóval Sostrata vonása itt ismétlődik két évezred múlva. 
Különben, mivel Hecyra a görög Apollodoros művének átdol
gozása csupán, még régebbre tehetjük az anyós irodalmi meg-

1 L. Boissier művét : La fin du paganisme 6. kiadás 1909. I. köt. 21.1. 
2 Vértesy Jenő azonban Szigligetiről írt tanulmányában (EPhK. 

1907: 822—837.) a Világ urát tartja a költő chef d' oeuvre-jének, s a 
Trónkereső fölé emeli. Szerk. 
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jelenését. Csak a legújabb irodalom foglalkozik az anyóssal. 
Shakespeare, Moliére (ha az utóbbinak Dandin Györgyét, 
melyben inkább az após játszik döntő szerepet, figyelmen kívül 
hagyjuk) érintetlenül hagyták. Sőt még a termékeny Kotzebue 
sem aknázza ki komikumát. Az újabb franczia vígjáték már 
felvette alakjai közé. Szigligeti Mamája, tehát épen nem el
koptatott tárgy ; legalább az ő idejében nem volt az. Már a darab 
első adásakor megjegyezte Gregnss (Pesti Napló), hogy eredetije 
két darab : Egy no, ki az ablakon kiugrik (Seribe) és Falura kell 
mennie. Az elsőre nézve Greguss túloz, mert a hasonlat igen 
általános, a mennyiben az anyósnak csak típusáról lehet 
szó, a cselekvény tökéletesen más. A másikkal szemben igaza 
van, de oly módosítással, hogy itt is Szigligeti megszokott mo
dorával találkozunk, az idegen dráma hatott rá, a nélkül, hogy 
tőle függésbe került volna. 

A Falura kell mennie különben német átdolgozás fordítása 
(Er muss auf's Land), melynek eredetije Bayard Le mari ä la 
campagne ez. franczia vígjátéka. A franczia darabnak csak 
általános helyzete a Mamáé, és amaz sokkal hasonlóbb Sardou 
Szerafina ez. vígjátékához, bár ezek hasonlósága is igen általá
nos, mert cselekvényük egészen más. A Mama és a Falura kell 
mennie közti viszonyt a magyar közönség igazolta legfényeseb
ben, mert mint bevezetésünkben mondók, mindkét darab fel
váltva folyton műsoron volt,1 a mi aligha történik meg, 
ha Szigligeti plagizált vagy gyengébbet írt volna. A franczia -
német drámában az anyós vakbuzgó, holott a Mamában erről 
szó sincs. Leányát a házastársi kötelmektől is visszatartja, 
mint Sardou Szerafina ja, a mit Mogoriné nem tesz. Segíti ebben 
a franczia anyóst Mathieu, Szerafina Chapelardja. Mind a ketten 
ki nem mondott papok. Esztikének a franczia Pauline felelne 
meg, Colombet nővére, Szegfűnek pedig Mathieu unokaöcscse, 
a ki azonban nem jelenik meg. A Mamában Ákos egy perezre 
sem hűtlen nejéhez, mint Colombet, ki Rohannéhoz jár, s el
hiteti vele, hogy nőül veszi. Mily erkölcstelenség Szigligeti 
tiszta moráljához képest ! Bár a franczia vígjáték is ez időben 
csak azon pontig haladt, midőn a kísértés még nem történt meg. 
Ormi Bélának itt Poligny César felelne meg, ki azonban nem 
Paulinet (Esztike ellenképét) veszi feleségül, hanem Rohannét, 
Ákos-Colombet ideálját. Végre itt Colombet megtér, neje pedig 
felszabadul az anyai gyámság alól, épen mint Szigligetinél. 
Csakhogy Ákosnak nincs miért megtérnie. Ákos, jó költői fogás
sal, szegény és jobban függ anyósától. Ezért oly csattanós az I. 
felvonás fordulata, mikor az anyós azt mondja Ákosnak, hogy 
a ki úr akar lenni a háznál, annak házának is kell lennie. Ezért 
megy el Ákos a házból nyíltan. Colombet ezt suttyomban teszi 

1 Azon különbséggel, hogy a Mama túlélte a franczia darabot s 
Szatmáryné haláláig állandóan műsoron volt. De azóta is fel-felújítják. 
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azon ürügy alatt, hogy »falura kell mennie«. Ez már itt egy 
újabb vígjátéki motívum. 1899-ben a Vígszínháznak műsor
darabja volt a sikamlós Férj vadászni jár; hőse a tilosban botorkáló 
férj, ki a vadászatot adja ürügyül szerelmi üzelmeire. E rövid 
vázlatból is megítélhetni a különbséget a franczia és magyar 
vígjáték között. Hol van továbbá Ugri Miska eredeti alakja? 

Az anyós-komikum példájaként meg kell említenünk egy 
más franczia vígjátékot, mely nálunk, igaz, nem került színre.. 
Ez Sámsonnak La belle mére et le génire ez. verses vígjátéka. 
Nem említi Benkő sem Magyar Színvilág ez. statisztikai művé
ben. Valószínűleg régi théma átdolgozása. Hiszen egy kitűnő 
színész írta, s tudjuk, a színészek, a kik örökké benne vannak 
a műsorban, akaratlanul is felhasználják a traditiót, mely nél
kül nem is lélekzenek, mert az élőszó vési azt emlékezetükbe. 
Nem valószínű, hogy Szigligeti ismerte e vígjátékot, mely époly 
finom szövevényű, mint bizonyos magaslattal is bír. Véletlen 
találkozásnak vehető, hogy a Mama Ormi Bélája, Szegfűje, no 
meg az, hogy az anyós forma szerint veje ellen tanítja ki leányát, 
hasonlóknak mutatkoznak. Ezek a helyzetből folynak. A fiatal 
férjnek okvetetlenül van fiatal barátja (Ormi Béla), ki távolról 
a házasság helvzetét objectivebben és humorosabban fogja fel-
Ilyen Sámson darabjában Gerard. Hogy Szigligeti, bár nem 
ismerte e darabot (hisz ő jóformán csak azt ismerte, a mi a Nem
zeti Színház műsorán megfordult), s Ormija mégis hasonló 
Gerardhoz, oka ennek az, hogy készen találta ezt Bayardnak 
imént ismertetett Le mari a la camftagnekh&n, melynek Poligny 
Césarja Gerardnak mása. Sámsonnál a férj nagybátyja, Duche-
min, a házban lakik, s az anyós legelőször is őt akarja kitúrni, 
de pórul jár. Ez az alak Szegfűnek felelne meg, de Szegfű szerel
mének komikuma nélkül, mely itt elesik. Sámson műve való
ban méltó volna arra, hogy egy nagy színház műsoron tartsa. 
Maga az anyós sokkal bőszebb temperamentumú, mint Szigligeti
nél, kinél, házsártosságát nem számítva, még bizonyos patr iar
chális matróna méltóságot is tapasztalunk, a mi egészen 
magyaros vonás költőnknél. Az is a helyzetből folyik, hogy 
Szegfű és franczia ellenképe végül akaratlanul úgy tűn
nek fel, hogy az anyós férj jelöltjeiként kínálkoznak, nem ug\/an 
a maguk, hanem mások szemében, a mi pillanatnyi komikai 
helyzet alkalma. 

A Mamának egy jelenetét mintha Beöthy László inspirálta 
volna. Az a részlet, melyben Szegfű Tivadar, a vén agglegény, 
esküvőjére készül, s Esztike csak nem jön, mert Ormi Béla meg
szökteti s helyette elveszi, Beöthynek A kék macskához ez. regé
nyére emlékeztet, (Aigner kiadása 227. 31. lap.) holBerkey Róza, 
a menyasszony, épen így tűnik el jegyese, Zsedőfi Béla elől. 
Csak az a különbség, hogy itt a háttér egészen komoly, mert a 
menyasszony egy haldoklónál van látogatóban; a várakozó 
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vőlegény fölsülése azonban s a környezet magatartása komi-
kailag hasonlóan, néhol még a dialagokban is, kétségtelen pár
huzamot mutat a két író között. 

Nincs tehát, véleményünk szerint, igaza Gregussnak, mikor 
"(talán egyrészt a franczia minták összehasonlításának hatása 
alatt) azt állítja, hogy a Mamában sem igazi jellem, sem helyzet
komikumról szó nem lehet, csak tréfás ötletekről. A Mama talán 
legjobb vígjátéka Szigligetinek, s ha elfogadjuk Toldy ítéletét, 
hogy legtöbb belbecse vígjátékainak van, kérdhetjük, mit érnek 
-ezek, ha legjobbikuk igazi komikum nélkül szűkölködik. Franczia 
mintái inkább sikamlósak, míg a Mama tősgyökeres magyar 
•derűjével hat. 

13. Nőuralom. (1862.) 
E darabnak főforrása elsősorban ismét (mint a Szökött 

.katonánál és Liliom final látjuk) magánál Szigligetinél keresendő. 
A Mamából indult ki a költő. Mintha ennek első felvonásá
ból Berki Ákos és neje, Czili összezördülését akarta volna új 
irányba terelni s anyós beavatkozása nélkül új vígjátéki cselek
vényt teremteni. A bonyodalom itt is egy Ormi Béla-féle alak, 
itt Kondori, fellépésével kezdődik, ki a »két sógort három napra 
nejüktől kölcsönkéri«. »Mivel egyszer-kétszer nem vigyáztam 
magamra, mond Somkúti, örökké nőm vigyázzon rám? Ennek 
végét vetjük : vadászni megyek !« I t t azonban két férj és két 
feleség ügye egyesül. Beléfonódik Kondorié, kinek Rezgeiné 
a mátkája. A darab végén Szirtfoki így szól : »Ügy osztottam 
<(a kártyát) , hogy mindnyájan visszakapjuk elvesztett király
néinkat.« Ez a mondás, ha nem tévedünk, egy franczia vígjáték 
czímére figyelmeztet bennünket. Ez Gozlan Leónak Trois rois, 
trois dames ez. háromfelvonásos vígjátéka, mely a Nemzeti Szín
házban 1847 szeptember 23-án Három király és három dáma 
czím alatt került színre. I t t is, mint Szigligetinél Szirtfoki, a 
.három férj hiszi, hogy visszakapta királynéját. Megjegyzendő, 
hogy hasonlóságról csak a legnagyobb általánosságban szólhatni, 
de ezt elfogadva a következtetés talán nem jár téves nyomon. 
.Szirtfoki végszavaival párhuzamba tehetjük talán Dumarteléit, 
melyekben a darab epilogjaként így szól a közönséghez : »Uraim, 
mindebből, mint ma reggel kifejtem, kiviláglik, a házasság sok
ban hasonló a kormányzás művészetéhez. Van pl. demokra
tikus házasság, példának okáért az enyém, a hol férj és nő azt 
teszi, a mi nekik tetszik. Van aztán despotikus házasság, a hol 
a férj zsarnoka az asszonynak. Végre alkotmányos házasság, 
a hol a férj és a nő a hatalom édes örömeiben egyaránt osztoz
nak. Tanácslom hát Önöknek, maradjanak nőtlenek.« Az utóbbi 
-conclusio nagy eltérés Szigligeti és a franczia író között, mert 
az előbbi még e vígjátékában is magyarosan erkölcsös, és a 
franczia Dumartel párja, Kondori, jókedvű korhely, de nem 
csapodár ficzkó. Van azonban némi egyezés a következőkben. 
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A franczia darabban két férj, kik üzlettársak, nejét befogja az 
üzleti munkára. Egy házibarát paradicsomi kígyóskodása foly
tán a hölgyek öntudatra ébrednek s suttyomban elmennek az 
operabálra. A vége természetesen féltékenykedés a férjek részéről. 
Mathieu megfelel a magyar Szirtfokinak. O a keményebb férj, 
kire Dumartel a zsarnoksággal czéloz. De Szirtfoki az előbb 
zsarnoki feleséget teszi valódi költői finomsággal és psychologiai 
leleménynyel kezessé. Ez Szigligetinek másoktól is elismert 
jeles ötlete és művészete. A magyar nő átváltozása mellett a 
franczia nőcske egyénisége elmosódik. A magyar darabban is 
férjük tudtán kívül báloznak a hölgyek, de egészen más okból: 
daczból Somkúti fennebb idézett elhatározásával szemben, hogy 
t. i. vadászni mennek. Egyébként a két darab bonyodalma merő
ben különbözik egymástól. Igaz, magyaros morálja is van a mi 
vígjátékunknak, melyet egyik férj a másiknak lelkére köt: »Jövőre 
ne igyál, mond Szirtfoki sógorának, s ha iszol, ne játszszál!« 

A Velenczei kalmár ismerőjére vall Ilon mondása : »A ki 
többnyire hallgat, vagy nagyon is bölcs, vagy nagyon is együgyű« 
(Gratiano). 

14. Az üldözött honvéd. (1867.) 
Egyenes forrásról itt is bajos volna szólani. Legfeljebb régi 

benyomásokra hivatkozhatnánk. Az üldözés a régi romantikus 
drámában hálás situatio volt, de mégsem oly gyakori, hogy egy 
egész darab tárgyát tehette volna. Ilyen a régi irodalomból a 
Royalisten, Raupach műve, melyben Cromwell elől rejtegetnek 
valakit. Ez nálunk nem került színre, míg a német színpadon 
csak a híres Seydelmann játéka tartotta fenn. Oly cselekvény, 
mely azt mutatja, hogy az emberre, mint valami vadra vadász
nak, Kotzebuenak Eduárd Skócziában czímű drámájából (erede
tije Duval : Edouard en Ecosse) volt ismeretes Szigligeti előtt. 
Lehetetlen, hogy erre ne emlékezett volna. Bár 49- és 50-ben 
magából az életből volt alkalma e helyzetet tanulmányozni, de 
az élet eseménye ráirányozhatta figyelmét a művészi felfogásra 
és alakításra is. Van még egy újabb darab is, melynek tárgya az 
üldözés és szerencsés megmenekülés. Ez Scribenek La guerre des 
damesja., mely nálunk a Női harcz (újabb fordításában : Nők 
harcza) czím alatt gyakran adatott . A bonyodalom azonban itt 
víg, míg Kotzebuenél életbevágó. Egyéb hasonlóság azonban a két 
mű között egy mákszemnyi sincs. 

Az, hogy Kereszti gróf magát a honvédért feláldozza, min
tául szolgálhatott Jókainak a Kőszívű ember fiaihoz, ámbár e 
tény megtörtént dolog, s így mindkét költőnek az élet szolgál
ta tha t ta a mintát, Szigligetinek persze előbb. 

15. A trónkereső. (1868.) 
Negyvenhat esztendő óta a magyar tragédia egy lépéssel sem 

jutott előbbre a Trónkeresőnél. Mégis a kritika e fontos körül
ményt mellőzve folyton hibáival bíbelődik. Legszánalmasabbá 
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Rákosi Jenő bélyegzi (Képes Irodalomtört.). Szerencsére Gyulai 
Pál kimondja, hogy e tragédiának jó alapja van, a mi nyomós 
szó s világot vet azon tényre, hogy könyvalakban három kiadást 
ért meg, sőt az iskolába is utat talált. Ha az alap jó, akkor ezt 
Szigligeti egyenesen magának köszönheti. Míg a Világ urához a tör
ténelemben nagyszerű anyagot talált a személyi és kurtúrjellem-
zésre, a mi történetünk bányájában sovány erecskét nyithatott 
csnpán. Borics megalkotásánál tehát a forrásnak azon fajára 
volt utalva, melyet bevezetésünkben a subiectivitasban jelöl
tünk meg. Bizonyítja ezt Borics jellemének conceptiója js. A tör
ténelem Boricsa nem az a finomkodó fiú, ki ne tudná törvény
telen származását. Egész élete folyása erőszakos egyénnek mu
tatja, ki nem anyja becsületéért küzd, hanem a trónért. Nem 
hitte, mint Szigligeti mondja, de akarta igazát. Petőfi előtt ez a 
Borics lebeghetett. Csakhogy ő subiectiv királygyűlöletében 
csupán formát keresett antidynastikus elveinek kifestésére. 
Ezért nála Borics a tigris, anyja pedig a hiéna. Szigligetit a fran
czia drámák azon szép vonása vesztegette meg, hogy a törvény
telen fiú csupa gyöngédség anyja iránt s ennek becsületéért éle
tét adja.1 Mivel pedig Borics történeti jelleme általános, 
a költő bátran ily szempontból is felfoghatta hősét, ha ez által 
mélyebb és megrázőbb tragikumot tudott teremteni. 

A történetileg való gondolkodásban, melyre adata nincs 
a költőnek, csak következtető ihlete, Szigligeti e műve is kiváló, 
annál kevésbbé találunk benne kivetőt. A nádor ítéletét, mely-
lyel az erkölcstelen származás ellen tiltakozik, a magyar törté
netírás nemzeti érzületünkben igazolja. Hogy Szigligeti belé 
tudja élni magát a múltba, bizonyítják a nádor szavai, melyek
kel a kis Béla megvakítását a kor hangulatában elénk rajzolja : 

A szende és ártatlan kis fiút, 
Kinek szemében egy színes lepe 
Nagyobb becsű volt mint száz korona, 
Durván kitépték anyja karjaiból. 

Oly szavak, a minőkkel egy költőnk sem keltett rokonszenvet 
a szerencsétlen király-gyermek iránt, pedig elegen vállalkoztak rá. 

Petőfi drámájának semmi befolyása sincs Szigligeti művére, 
kivéve azt, hogy Judit Petőfinél is Borics neje (a mi esetleg tör
téneti adatból folyhatott), és hogy az ő Predszlavája is kolos
torban él. De ez fontos motívum, mely Predszlavának egész 
jellemére (bár tökéletesen ellenkező Petőfiével) Petőfi által 
épen Szigligetiben ellentétet keltve, alakító módosítással lehe
tet t . Ellentétet keltve hathatot t Tompa is érdekes töredékével 
(Borics és Prezlava 1863.) a Trónkereső költőjére. Valószínű, 

1 A franczia drámának ezen a Trónkeresőxe tet t hatására már Cser
halmi Hecht Irén is rámutatott sokáig mellőzött, de újabban mind inkább 
figyelmet keltő művében : A franczia romanticismus korszaka a magyar 
dráma történetében 1893. 142. lapján. 
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hogy a Borics és Rózsa, kun amazon közti epizód mintáját Garay 
Szt. László}^. 9-ik énekében a szintén kun amazon Kuma és 
Salamon közti idillben találta Szigligeti. 

Azt azonban nem tartom valószínűnek, a mit újabban 
említettek, hogy Schiller Demetrius-töredéke a Trónkeresőre 
befolyással lehetett volna. Élek a gyanúperrel, hogy Szigligeti 
nem is ismerte Schiller művét. Mert, a mit Szigligeti olvasott, 
annak mindig nyoma maradt munkáin. Ha meg olvasta, akkor 
a Trónkereső épen azt mutatja, hogy Szigligeti Schillerrel ellen
kező álláspontra jutott s nem volt rá szüksége. De miért is keres
nénk hatást oly költői tárgyak között, melyek históriaiak, s 
a melyek situatiója közös ? Dimitri, Borics egyaránt jogtalan 
trónkeresők. Csak az a különbség, hogy Szigligeti hőse {a darab 
mottója szerint) »hitte, hogy joga van«, Schilleré pedig tudja, 
hogy nincs joga. Szerintünk Szigligeti hősének tragikuma emel
kedettebb szellemű1: Borics nem csaló s tudtán kívül válik azzá. 
Heinrich Gusztáv (B. Szemle 429. szám) épen azt kívánná, 
hogy Borics is tudja meg a valót. Demetriusnak akarná Boricsot, 
kétségkívül Schiller töredékének hatása alatt. »Most indulhatott 
volna meg, mondja (335. lap), az igazi Demetrius-tragédia. (Szig
ligeti nem akart Demetriust írni!) De Szigligeti kitér a nagy 
föladat elől és olcsó színpadi hatásokat kezd vadászni. Borics 
nem kerül anyjával szembe.« Mi épen ebben találjuk a tragédia 
szépségét. Az psychologiailag helyes, hogy az anya nem vallja 
be fia előtt szégyenét, s helyes az is, hogy Judit , ki Predszlava 
vallomását írásban bírja, ezt bosszúból akkorára tartogatja, 
mikor Boricsot megbuktathatja vele. Ezért mondta Gyulai 
jónak a tragikai alapot, melyet Heinrich nem fogad el, mert 
Szigligeti szerinte (336. lap) »veszedelmes közelségbe jutott a 
modern végzetdrámához.« Mi ebben nem látunk veszedelmet. 
A végzetet itt nem külső beavatkozás (Oidipus), hanem az 
emberek érdeke idézte elő, s ez mindig valószínű marad. Borics 
a végzet áldozata, de a saját végzetéé : makacsul hisz anyja tisz
tességes múltjában s nem akarja az ellenkezőt róla feltenni. 
Hanem annál fontosabb részünkre, hogy Heinrich, ki Schillerrel 
szemben Sz. gyenge voltát hangsúlyozza, kimondja, hogy a 
Trónkereső »nyelve és verselése sokszor megvesztegető« (335. 
lap). Ezt Szigligetiről még nem.mondták eddig, s úgy vehetjük, 
hogy Heinrich szakítva az eddigi közhelylyel, hogy t. i. Sz. nem 
költő, függetlenül adta át magát a Trónkereső által keltett 
benyomásnak s erről ad számot. 

16. Kedv és hivatás. (1868.) 
E vígjáték egyik jellemére a múlt egy visszhangja adhatott 

ötletet Szigligetinek. Szövési Boldizsár öreg korában adja rá 
magát a bölcsészetre s írói babérokra vágyik. Szigligeti ifjú-

1 Dimitri és Borics párhuzamával már régebben foglalkoztam. L. 
Szigligeti élete és költészete. Pozsony, 1901. 
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korában Egressy játéka a Garrick Bristolban ez. vígjátékot (írta 
Deinhardtstein) jó ideig műsoron tartot ta. Ebben szerepel Hild 
Tamás, kinek vén korában jut eszébe drámát írni. A cselekvény 
azonban mindkét műben egészen más. Annyival inkább, mert 
Boldizsár öcscse, Dezső, meg festői tehetségét félreismerve min
denáronszintén író akar lenni. Erre Szigligetinek az élet adott 
mintát Orlai Petrich Somában, Petőfi és Jókai közös barátjában, 
ki szintén így ismerte félre tehetségét. 

17. Török János. (1871.) 
E darab hőséről P. Szathmáry Károly írt elbeszélést Déva 

Galambja czím alatt. (Megjelent a Budapesti Visszhangban 1853.} 
Szigligeti azonban nem őt követte, hanem Budai Ferenczet 
{PolgáriLexikon). Szathmárynál Török János nejébe, Arába, ki 
Balassi Menyhárt leánya, egy Hilár nevű kóbor lantos szerelmes. 
Hilár, úgy látszik, Török Bálint fia, mi csak később (mint a sors
drámákban) egy nyakában függő pénzről derül ki. Töröknek egy 
intrikus házi diákja elárulja, hogy Ara szereti Hilárt. Török nejét 
kivégezteti. A lantos menekül, de később János életét megmentve,. 
a törökökkel való csatában hal meg, s ekkor ismeri föl János. 
Török nejének kivégeztetése történeti dolog. Szigligeti oda-
módosította, hogy Török csak azt hiszi, hogy nejét (kit megmen
tettek) lefejeztette, de beleőrül, s ez az inventio a legszebb 
drámai psychologia. Kár, hogy a darab Sziligetinél szokatlanul 
hatástalan. Már a felvonás végek sem a rendes csattanósak nála. 
Mint olvasmány ma is költői és lélektani élvezettel kínálkozik. 
Kiválóan érdekes benne a feleség rajza. Szigligeti elejétől fogva 
szerette a tűrő, szenvedő nőt ábrázolni. Már egyik első művében, 
Frangepán Erzsébetben, látjuk ezt. Megerősítette később ez irány
ban Sue Mathildja., mely drámai alakban is szerepelt a negyvenes 
években. A magyar erkölcsöt ily szigorúan fejezi ki Borbála : 

A nő csak addig él, a míg erényes : 
örökre meghal, hogyha elbukik. 

Legszebb győzelem, 
Mikor a nő a csábot győzi le. (II. 1.) 

1871-ben, a demimondeok uralmakor, Szigligeti Borbálája 
a régi szép világ ottrekedt fecskéje azon időből, mikor a szín
padon nem a foltos női jellem, hanem a tűrő, önfeláldozó iránt 
gerjesztett rokonszenvet az irodalom. 

Balassa Judit és Pető helyzete és színpadra állítása Hugo 
Angelo]ára. emlékeztet, hol ez alakoknak Bragadini Katalin és 
Rodolpho felelnek meg. 

18. Struensee. (1872.) 
E darabot közelebb (EPhK. 1913. 730. s k. lk.) Zolnai Béla 

figyelemreméltóan vetette össze Beer Mihály ugyanoly czímű tra
gédiájával. Különösen meglepő és a szokástól eltérő részünkre, 
hogy a költőnek subiectivitasát is tekintetbe vette, midőn lele
ményesen kimutatta, hogy Szigligeti a Selyemárusban valamikor 
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Köller szerepét játszta, s ennek emléke évtizedek múlva hatással 
volt alkotására. Ez egyik bizonyítéka iménti fejtegetéseink 
eredményének : igazolja, mennyire élénk volt Szigligeti emlékező
tehetsége s mily fogékony egyes mozzanatok iránt. Azonban e-
jelenség sajátszerű. Míg a plagizátort a legfontosabb dolgok 
kapják meg, Szigligetire a kevésbbé jelentős mondások vannak 
hatással. És, úgy hiszszük, Zolnai téves úton jár, midőn különben 
oly gondos tanulmányában azt állapítja meg, hogy Beérnek 
erős hatása alatt készült Szigligeti műve. Benyomásunk czikke 
után olyatén, mintha a magyar költő nagyon is függő viszonyba 
került volna a némettel, s mintha az egykorú Pester Lloyd kímé
lete, hogy a plágiumot nem kívánja szellőztetni, tisztázandó volna. 

Zolnai egy csomó párhuzamot von álláspontja igazolására^ 
Meg is szerezhetnők néhánynyal Zolnai párhuzamait s még 
ezután is kimondjuk, hogy Szigligeti Struensee]a. nemcsak tel
jesen független Beerétől, de hasonlíthatatlanul fölötte áll. L 

Az utóbbi körülményt Zolnai taglalásából is kivonhatjuk. Bá r 
Szigligeti szárazságáról szól, de nyomban hozzáteszi, hogy 
drámaibb. Ha így van, akkor Beérnek minden esetleges előnye 
eltűnik. Zolnai párhuzamai kétségkívül alaposak. De nagyon külö
nös, hogyan vehetett át Szigligeti ilyen dolgokat a német köl
tőtől ? Ott volt pl. számára, mikor Beer Struensee apjával ezt 
mondatja : »Dein Unglück, aber, fürcht ich, ist dein Glück.«(1.14.) 
Vagy mikor Struensee a királynétól elválva így tör ki : »Stirb,. 
Beneidenswerther., Du hast gelebt !«(III. 10.) E mondásokat szí
vesen olvasnók Szigligetinél, s ő még sem élt velük. Mert akkor 
plagizált volna. Ha azonban olyanokat vett át, bár ezek csekély 
százalékát teszik szavainak, a mik harmadrendű jelentőségűek,. 
akkor nem szólhatni erős hatásról, még kevésbbé plágiumróL 
Zolnai úgy véli, hogy Szigligeti egész jeleneteket vett át a német 
költőtől. Ez méltatlan vád ! Egyetlen jelenet olyan, mely Beer 
tervére vall, az, mikor Schack-Ratlow ráveszi a királynét az 
okirat aláírására. A motívumokat itt Szigligeti egészen Beertől 
vette ugyan át, mert itt történeti tényről van szó, s így 
Beeren kívül alig jutot t volna Szigligeti dűlőre. Tehát okosan 
járt el. De itt sem került a német költő alá, sőt felülmúlta:: 
amaz vizsgálóbírószerűen kicsinyes, Szigligeti ellenben szen
vedélyes, lázas cselekvényt ad. 

Zolnai nemcsak elismeri, hanem kiemeli, hogy Szigligeti, 
cselekvénye gyorsabb menetű, realisztikusabb, elevenebb ; hogy 
egész első felvonása saját leleménye, tehát expositiója is más,, 
és így cselekvénye is más. »Rantzau fölénye tagadhatatlan«.. 
Taglalásából kiviláglik, hogv mások a jellemek. Ha tehát a jel- ^öfiw«N 

1 Ha Zolnai s a szerző párhuzamai valóban alaposak és kapcaíss; n-ppTB ", 
latot teremtenek a két dráma között, akkor Szigligeti függését nem leriejj, S««^" ^ 
tagadni. Ez természetesen nem rekeszti ki, hogy Szigligeti drámája ke£ £*>j 
lehessen jobb a mintájánál. Szerk. \?P]fr *y 
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lemek mások, mást is beszélnek (hisz jellemük beszédükből tünik 
ki), hogy lehetne a hatás oly erős ? Már külsőleg is mily ügyetlen 
Beer Szigligetihez képest ! A két első felvonásnak egy-egy, a 
másodiknak és harmadiknak két-két változása van, Szigligetinek 
összesen egy változása. Beérnél a hős a második felvonáson túl 
alig látható. Sok-sok ember jön-megy, meg eltűnik nyomtalanul. 
De a mi a fő, a Struensee és királyné közti szerelemről, mely a 
hős tragikuma, a két fél alig szól, inkább mások czélozgatnak 
rá. Szigligetinél az egész tragédia egy, irodalmunkban számot
tevő szerelmi kettős, melybe még a nemes Rantzau s az ármá
nyos Schack-Ratlow szólanak belé. Beérnél Rantzau gyámol
talan, Szigligetinél nemességével ritka daemoni alak, párját kell 
keresni irodalmunkban. 

Maga Beer, ha élt volna akkor, nem ismert volna saját 
művére Szigligetiében. 

Csodáljuk, hogy Zolnai nem említi meg, hogy Madáchnak 
is volt hatása Szigligetire. Pedig ritkaság az, hogy az idősebb 
alkotóra az ifjabb befolyjon (mint pl. az öreg Haydn nem res
telte bevallani, hogy a fiatal Mozartnak rá befolyása volt). Ma
dáchot halljuk a következőkben : 

• Rantzau nélkül 
A gépből a legfőbb kerék hiányzik. (V. ö. Ádám, II . szín). 
-— — A mi volt, van és lesz, 
Egy közerőnek folytonos hatása. (V. ö. Lucifer, III . szín). 
Az újítók több századdal előbb 
Vannak koruknál, hisz máskép nem is 
Volnának újítók. Kortársaik 
Nem értik, félreértik, üldözik, 
Elvesztik — azután dicsőitik ! 
A mit mi a szabadságért teszünk, 
Most szörnyűködnek rajta : s a közel 
Jövő azon fog szörnyűködni, hogy 
Volt, a ki nem hitt benne s ellenezte. (V. ö. Lucifer, VII.) 
Az új s nagy eszmék megfogamzanak, 
Egymást szülik, terjednek, hódítanak 
S a vén Európa megifjodik, 
Egy új időszak küszöbén vagyunk 
A szabadalmak és előjogok, 
A szolgaság s előítéletek 
A babonák s tudatlanság hosszú 
Vak éjjelén át hajnalpír dereng. (V. ö. Kepler, VIII. szín.) 
Más újítók a népet lázíták fel 
S nem bírva megfékezni maguk is 
Az árral úsztak s csak egy iszonyú 
Chaost idéztek fel, melyből nem ők, 
Nem is az eszme, melyért síkra szálltak, 
Hanem egy új zsarnok s még terhesebb 
Rabszolgaság kerekedett felül, 
Mi nem alant, mi fent kezdjük stb. 

Az utolsó idézetben Madách azon fő mozgató eszméje 
van bölcseletileg elvonva, hogy minden következő színben 
új zsarnokot vált magának az emberiség. 
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Ha a Beerből átvett mondásokat, szavakat nem vettük 
nagyra, ez közhelyvoltukért történt. Hiszen Szigligeti képes 
volt különb dolgokra. It t fordítva : épen, mivel nagy igazságok
ról van szó, melyeket Madách után senki sem fogalmazhatott meg 
tökéletesebben, ezért nem illetheti gáncs Szigligetit ; annyival 
kevésbbé, mivel másutt, a hol hőse eszméit rajongva fejtegeti, 
nemcsak eredeti, hanem emelkedettebb, mint két német társa, 
különösen Laube, kinél Struensee merőben szerelmes hős. 

Végül érintenünk kell azt is, hogy Zolnai elismerőleg emeli 
ki, hogy Szigligeti nemcsak alapos történeti ismeretekkel fogott 
feladatához — bár ezt a dicséretet is azzal eczetesíti meg 1

J hogy 
művészi ösztönébe vetett hitünket megingatja (742. lap) —hanem 
fontos és számos ory ismeretről tanúskodik, melyek Beer tragédiá
jából nem magyarázhatók meg. Föltétlenül használt valami 
kimerítő történeti forrást (741. lap). Zolnai több történeti műnek 
járt utána, de ezeknek csak egyikéből idézhet párhuzamot. Talán 
nem tévedünk, ha a Zolnaitól keresett forrást megtaláltuk. 
Az első dolog ugyanis, ha költő történetből alkot, hogy a lexikon 
illető helyére lapoz. Az 1836-iki Közhasznú Esmér etek Tára oly 
bő Struensee-czikkel szolgált, mely a mai Pallas-lexikonénál is 
behatóbb és terjedelmesebb. Ha ezt elolvassuk, meglepetve 
tapasztaljuk, hogy szinte kiáltóan szól belőle hozzánk Szig
ligeti expositiója. O ugyanis abban tért el Beertől és Laubetól, 
hogy míg ezek hősüket közvetetlenül a katastropha előtt lép
tetik fel, ő legalulról, mint egyszerű felolvasót, mint háziorvost 
lépegetted az ambitio lajtorjáján felfelé. I t t találjuk nyitját 
annak is, a mit Zolnai is kiemel, miért áll nála annyira fölül 
Rantzau, és miért ad közvetetlenebb szerepet Brandtnak. Persze 
a másik ok kissé reminiscentia is volt : Lehmann barátsága 
Rákóczi fogságából. It t találjuk meg azt is, hogy a hős kata
stropha jában nem a rendes recept szerinti tragikus. Szigligeti 
előtt az állott, hogy ha az embert nemcsak lefejezik, hanem 
előbb a kezét vágják le, akkor bizony egy kis concessiót tesz 
a német aesthetika kipéczézett tragikai meg nem alku vasá
nak. It t találta Szigligeti annak a csiráját is, hogy hősét 
{a mit Zolnai szintén kicsinyeskedésnek vesz) a bűntudat 
is bántotta. Ez természetes is, mert Struensee imádottját 
magával rántja. 

1 Tanulmányát e szavakkal végzi: Sz. előtt tehát tragédiájának 
megírása »inkább dramaturgiai föladat volt mint öntudatlan művészi 
ösztön megnyilvánulása : alapos történeti tanulmányokkal, elméleti föl
készültséggel és invenczióját erősen befolyásoló irodalmi ismeretekkel 
fogott munkájához«. (EPhK. 1913. 742. lap.) Hogy egy tragédiát vagy 
bármely más színművet dramaturgiai feladat végzése végett írjon meg 
valaki, az nézetünk szerint egyenesen lehetetlen, s épen Szigligetinél 
az, a ki olyan komoly ambitióval s színi hatásra való törekvéssel 
dolgozott. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXIV. 26 
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Zolnai elég Struensee-újsággal lepett meg bennünket, csu
pán teljesség kedvéért még csak annyit, hogy van franczia 
Struensee is, Duval Sándoré (1760—1838), s ez is megelőzte Beert. 

19. Valéria. (1873.) 
Bayer (Dráma tört. I I . 213.) megjegyzi, hogy itt-ott a 

Kegyencz hatása látszik meg a Világ urán. Ez tévedés, épiigyr 
mint midőn Grittin Othello befolyását gondolja s Julius Caesarét 
nem veszi észre. A Kegyencz hatása valósággal nem a Világ urán,. 
hanem Valérián szembeszökő. I t t utánozza Szigligeti Maximus 
azon tettét , hogy bosszúja kielégítéséül neje erényét áldozza 
fel.1 Addig Szigligeti nem utánzott senkit és most, hogy ezt 
megteszi, meg is bűnhődik eljárásáért. Mint az utánzók rend
szerint, Szigligeti is túlozza a mintát. Mert ha a nő maga vállal
kozik olyanra, mire Telekinél a férj ösztönzi, az bántó dolog. 
Oly nemes nő, mint Valéria, nem válhatik oly kaczér tetetővé. 
E hamis tételből nem folyhat igaz esemény. Azért, tagadhatat
lan, vannak a darabnak szépségei is. Ez az oka, hogy fel-fel
újítják, sőt (mint most a százados ünnepen) a Világ urát mel
lőzik kedvéért. Gibbon tanulmánya itt is érdekes mesével és 
nagyszabású töredékekkel lep meg bennünket. A pathos azonban 
Valéria nem neki való tetet ése miatt erőszakoltabb, mint 
Szigligeti más tragédiáiban. (Férjét egyszer toronyhoz hason
lítja, ki a sárból emelkedik ki.) A subiectivitas forrása mind véko
nyabban csörgedez. Nem is csoda, mikor annyi ideig oly bőven 
ömölt ! 

* * * 

Vizsgálataink végeredménye a következőkben állapít
ható meg. 

Szigligetire is hatással volt kora irodalma. De ebből kiválo
gatta a neki való elemeket és szolgailag nem másolt soha senkit 
sem. Egyénisége az irodalmi áramlatból, melybe pályája kezde
tén került, saját pathosával, humorával, phantasiájával oly ön
állóan bontakozott ki, hogy a hagyományost mindig merőben 
újjá tudta átalakítani. Munkásságának egyetlen, igazán kimutat
ható főforrása a franczia színi technika volt. De itt is a taní t 
ványból csakhamar oly mesterré lett, ki kora minden magyar 
drámaírójának tanítójává vált. A magyar hagyomány, melyre 
ö támaszkodhatott volna, szegényes és elavult volt. De a mit ő 
hátrahagyott , az, elmondhatni, a mai magyar drámának alapja. 

RAKODCZAY PÁL. 

1 Midőn megitta a mérget s hallja, hogy férjét mint császárt éltetik, 
majdnem szószerint ismétli Teleki Maximusának szavait: »Ki gúnyol 
ezzel is ?« 


