
A DRÁMABÍRÁLÓ BIZOTTSÁG. 
(Második, bef. közlemény.) 

*4. 
Simontsits János teszi az első kísérletet arra, hogy a dráma

bírálást a drámabíráló választmány kezéből kivegye s a színház 
hatáskörébe tegye át. Simontsits, volt pestvármegyei alispán, 
a színházat meglehetősen zilált állapotban vette át, s fő célja 
volt a rend megteremtése. A drámabíráló bizottsággal azonban 
nem rendelkezhetett, mert felerészben írókból állván, a színháztól 
független testület volt. A drámabíráló bizottságot folytonos 
sajtótámadások érték, s ezeket a támadásokat Simontsits azzal 
vélte megszüntethetőnek, ha a drámabírálást új alapokra fekteti 
s benne idegen elemeknek nem ad helyet. Ehhez járultak sze
mélyes ellentétei a bizottság egyes tagjaival. Nagy Ignác, bár 
a drámabíráló választmánynak tagja volt, a Hölgyfutárban á 
legélesebb támadásokat közölte a Nemzeti Színház ellen, úgy- ! 
annyira, hogy Protmann rendőrfőnök vette védelmébe a magyar I 
színházat egy magyar író támadásaival szemben.1 Nem csodál- I 
ható, ha az együttműködés ilyen körülmények közt nem lát
szott lehetségesnek. 

Simontsits formailag megtartotta a «drámabíráló bizott
mányt», amely most ezen a néven jelenik meg, lényegét azon
ban teljesen megváltoztatta. Minthogy a bizottságban író tagok . 
nem vettek részt, ez olyan belső, házi, csupán színészekből I 
álló bizottsággá alakult, mint a Comédie Française Commission 
de lecture-je. 

A drámabíráló választmány feloszlatása egy január 25-éről 
keltezett és a hírlapokban is közzétett nyilatkozat útján történt: 

«Az eredeti drámabíráló bizottmány több tagjának elutazása után eredeti 
szerkezetében többé fenn nem állhatván, s a hivataláról lemondott bizott-
mányi jegyzőnek jelentése szerint munkálatait kellőleg nem folytathatván; 
az igazgatóság a bizottmány tagjainak, az eddigi minden díj nélkül csupán 
ügyszeretetből és a Nemzeti Színház iránti rokonszenvből folytatott működésért 
midőn legforróbb köszönetét fejezné ki, egyszersmind nyilvánítja, hogy az 

1 L. a budai helytartósághoz intézett, 1852. márc. 2-áu kelt felterjesztéséi-
Országos Levéltár Ofner StatthaLterei Abteilung 3997/1852. 
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eredeti darabok megbírálása iránti közvetlen intézkedést és folytonos fel-
ügyelést az igazgatóság vette át.» 

A benyújtandó darabokat egy színészekből álló öttagú 
bizottság fogja megbírálni ; tagjait az «intézeti drámaíró tagok 
teljes mellőzésével» az igazgató fogja kinevezni. A drámaíró 
tagok — Szigeti és főkép Szigligeti — mellőzése a közvélemény 
megnyugtatására történt. A drámabíráló bizottságot épen 
Szigligeti miatt érte a legtöbb támadás, Szigligeti tagságának 
tulajdonítva sok darabjának elfogadását. Pedig a színháznak 
sokkal inkább volt szüksége Szigligetire, mint neki a színházra; 
sok éven át az ő darabjai jelentették az egyedüli sikert, sőt 
egyáltalán az eredeti drámát. 

«Az igazgatóság — hangzik a nyilatkozat megokolása — ezen általa 
kinevezendő tagok ítéletében teljesen bízván, leginkább elvállalhatni hiszi 
azon felelőséget, melly az eredeti darabok megválasztása és előadatása által 
főkép az igazgatóságot terheli; ezenkívül ezen tagok az intézet érdekeit és 
szükségeit legközelebbről ismervén, s annak működését szakadatlan figyelemmel 
kísérvén, az igazgatóság hite szerint, választásaikban legjobbb tapintattal s 
legcélszerűbben fogják egyesíthetni a drámai művészet és a közönség igényeit.» 

Az új bizottság alakuló ülését 1852. febr. 5-én tartotta. 
Tagokul az igazgató Egressy Gá* or, Fáncsy Lajos, László 
József, Lendvay Márton és Szentpétery Zsigmond színészeket 
nevezte ki. Egressy a tagságot nem fogadta el, helyébe Tóth 
József került. Az alakuló gyűlésen megállapították az új 
alapszabályokat. A legfontosabb újítás a felolvasás megszün
tetése. A darabot körözik, mind az öt bíráló köteles elolvasni; 
az elolvasásnak 24 óra alatt meg kell történnie. A bíráló 
elfogadó vagy elvető szavazatát írásban, de minden megokolás 
nélkül köteles beadni. A bírálat alapelveit a gyűlés a követ
kezőkben szögezi le. 

«Kérdésbe hozatott, hogy az igazgatóság a bíráló választmány műkö
dését melly szellemi irány által kívánja vezéreltetni s az elfogadást melly 
művészi alapra fekteti. Fáncsy Lajos, igazgatási felügyelő az igazgatóságnak 
e kérdés iránti nézetét következőkben fejti ki; miszerint az igazgatóság a 
bírálandó színmüvekben a művészi becs, korszerűséget és színi hatást, de 
nem az erkölcsiség rovására kívánja főirányul tekintetni, azon megjegyzéssel, 
hogy az elvek alkalmazásában túlszigorúság által a szellem szabad moz
galmát zsibbasztani átaljában nem akarja.» 

A drámabíráló bizottmány az új rend alapján mindössze 
tizenegy ülést tar tot t és még ugyanennek az 1852-ik esztendő
nek december bávában ismét új szervezetet kapott. A gyors 
rendszerváltozás csak függvénye az időközben a Nemzeti 
Színház igazgatásában beállott átalakulásnak. 

A színházat vezető Simontsits János feddhetetlen jelleme 
még ellenségeiben is tiszteletet keltett, erélye azonban, amellyel 
a Nemzeti Színháznak a zavaros idők folytán szétzilált viszo-
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nyai t rendezni igyekezett, sok ellenséget szerzett neki. Ellen
felei egyetlen sebezhető pontján támadták meg: a szakértelem 
hiányának vádját szegezték ellene. Ezért 1852 májusában meg
tették művezető igazgatónak a nagyműveltségű és zeneértő 
Festetics Leó grófot, azonban úgy, hogy mellette Simontsits 
János megmaradt gazdászati igazgatónak. A két igazgató 
állandó viszályban él; de nehéz is nagyobb ellentétet elkép
zelni, mint ezt a művelt, de szeszélyes arisztokratát és a 
talán korlátoltabb, de fegyelmezett, lelkiismeretes, igazságos 
és törvénytisztelő köznemest, aki minden «viszálos kedvetlen
ség» ellenére,1 pusztán a nemzeti intézet iránti önzetlen szere
tetből holtáig kitartott a minden fizetség nélkül vállalt munka
helyen. A két igazgató közti személyi ellentétből következett, 
hogy Festetics Leó Simpntsitsnak lehetőleg minden intéz
kedését megváltoztatta. í g y következett be a drámabíráló 
választmány gyors átszervezése is. Az újjáalakulás az 1852. 
dec. 20-i ülésen történt. A bírálat alapelveiben nem történt 
lényeges változás a Simontsíts-féle fogalmazással szemben : 

«A bírálatbani főelvül elfogadtatott az, miszerint a túlszigorúság mellő 
zésével, az eredeti színirodalom jelen állásához mérve az elfogadandó müvek! en 
a színpadi hatág mellett némi bensőség és művészi becs is megkívántatik, 
bogy a közönség ízlése nemesbítéssel*, s mind a színház, mind az eredeti 
színirodalom tekintélye emeltessék.» 

A választmány személyi összetétele visszatérést jelent a 
régi elvhez, amennyiben a tudósokat és írókat ismét bevonja 
a bírálóbizottsági működésbe. 

«Festetics Leó úrnak ezen drámabíráló bizottmány összeállításába^ 
követett azon elve, miszerint ebben mind a széptan, mind a színirodalom 
mind a színészet képviselve legyen, s ekképen a bírálatok több oldalúakká 
váljanak ; a jelen voltak által is helyeseltetvén, ezen drámabíráló bizottmány 
meghagyatott azon osztályo?ásban, mellybe az intendáns úr által soroztatott, 
melly szerint a széptant képviselendik: Űrményi József, báró Kemény Zsig
mond, Czuczor Gergely, Csengery Antal és Egressi Gábor t. c. urak; a 
színirodalmat : Jókai Mór, Nagy Ignác, Szigligeti Eduard és Vahot t. c. urak ; 
a színészetett pedig: Lendvai Márton, László József, Szentpéteri Zsigmond 
és Szigeti József t. c. urak.» 

Ez a lajstrom utóbb némikép módosult; a legfontosabb 
változás mindenesetre az, hogy 1854-ben a bírálók sorában — 
az 1854 márciusában elhunyt Nagy Ignác utódjaként— meg
jelenik Gyulai Pál. Gyulai azonban külföldi útja folytán már 
a következő évben megszakítja bírálói tevékenységét. Irányító 
tényezővé csak a 60-as és 70-es években válik a drámabíráió 
bizottságban. 

1 Simontsitsnak 1849. aug. 7-én Szigligeti Edéhez intézett levele. Nemzeti 
Színház Levéltára az Országos Levéltárban. 
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A, leglényegesebb változás azonban a bírálati eljárás terén 
történt az írásbeliség teljes bevezetésével. Ez részben a kor 
általános irányzata: az abszolutizmus magával hozta az ossz«-
birodalom teljes bürokratikus szervezetét és a legteljesebb írás
beliséget. Festetics Leó is a Nemzeti Színház eddigi patriarchális 
ügyvitele helyébe rendes irodai kezelést léptetett1 s ezt kiter
jesztette a drámabíráló bizottságra is. A benyújtott darabokat 
minden szakosztályból egy, tehát összesen három bírálónak 
küldték meg. Ezek bírálatukat írásban adták. A többség által 
visszautasított darabokat visszaadták a szerzőnek, mégpedig 
az elutasító bírálatok másolataival együtt. Ebből önként követ
kezett, hogy az elutasítást meg kellett okolni. A többség által 
elfogadott darabokat egy arra előre készült egyén a teljes 
ülésben felolvasta, s ez döntötte el a darab előadatását. Az 
összes-ülésen a bíráló tagokkal és az elnökkel együtt legalább hét 
tagra volt szükség, hogy határozatképes legyen. 

Festetics újításai mindenben beváltak. Bizonyítja ezt az a 
körülmény is, hogy rendszerében a drámabiráló bizottság egész 
léte folyamán változás alig történt. Az alapelv az idők folyamán 
kialakult és kipróbált bírálati szempont volt. A személyi össze
tétel alig lehetett jobb. Festetics érdeme, hogy a kor legkiválóbb 
szellemeit bevonta a Nemzeti Szinház munkájába s ezzel egy
felől fokozta az érdeklődést a Nemzeti Színház iránt ; másfelől 
az írók és színészek dramaturgiai tanácsai, stílusbeli simításai 
sokban javították az elfogadott darabok színvonalát, amint ezt 
Jókai Manlius Sinister c. drámájával kapcsolatban szemléltetően 
láthatjuk.2 Az írásban adott és megokolt bírálat a bírálókat na
gyobb elmélyedésre késztette s ránk maradt bírálataik a magyar 
kritikai irodalom legértékesebb termékei közé sorozhatok. Nem 
a felolvasás, nem is egy előadás futó benyomása alatt kelet
keztek s nem a nagy nyilvánosság számára készültek. Ezek a 
körülmények biztosítják maradandóbb értéküket a napilapok 
gyorsan és röpke észleletek alapján készült kritikáival szemben.3 

5. 

Festetics Leónak a tényekkel és lehetőségekkel egyáltalán 
nem számoló igazgatása csakhamar lehetetlenné tette helyzetét 
s kénytelen volt átadni helyét Ráday Gedeon grófnak, aki mint 
régi liberális mágnás és szabadsághős a nemzet szeretetét, de 
csodálatosképen egyúttal a kormány bizalmát is bírta. 

1 L. A Nemzeti Színház levéltára c. dolgozatomat. Levéltári Közle
mények XVI. köt 8 V. ö. erre nézve közlésemet: Kemény Zsigmond drámábirálatai. IK. 1938. 3 V. ö. erre nézve Császár Elemér: Színkritikánk a Nemzeti Színház 
megnyiltáig. Budapesti Szemle, 158. k. (1924) 81—97. 1. 
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Ráday az igazgatóság átvételé után 1856. júl. 7-ére össze
hívja a drámabíráló bizottmányt ; bár ez megállapítja, hogy 
«a most fennáló alapszabályokban előirt rendszer célszerűtlen-
sége a tapasztalat által bebizonyulván, azokban vagy módosí
tást lenne szükséges tenni, vagy helyettök egészen újakat 
kellene megállapítani» —-lényegében megtartja a régi elveket 
és csak egészen külsőleges, úgyszólván technikai módosításokat 
tesz rajta. A legfőbb változtatás, hogy a darab felolvasása 
egészen elmarad, s így a bírálati eljárás teljesen az írásbeliség 
terére lép. 

1860-ban a Nemzeti Színház helyzete az eredeti drámákkal 
szemben megváltozott. Eddig az időpontig egyeduralkodó volt 
az eredeti drámák előadása terén. Most Molnár György budai 
népszínházának megnyíltával az íróknak még egy hely kínál
kozott, ahol drámáikat előadhatták — s a budai népszínház 
a Nemzeti Színháznál visszautasított drámaírók Eldorádója lett. 

A drámabíráló bizottság elleni támadások nagy lendülettel 
újultak meg; a támadások hátterében Molnár György állott, 
aki sértett becsvágyból fakadó harcát vívta a Nemzeti Színház 
ellen, gárdáját a Nemzeti Színháznál visszautasított drámaírók 
felkarolásával erősítve. Ez a felkarolás eredménnyel kecseg
tetett a közvéleménynek a drámabíráló bizottság és a Nemzeti 
Színház ellen való hangolásában, mert a visszautasított dráma
írók egyben a legharcosabb hírlapírók is voltak. «Molnárnak 
nem is kellene új művekre pályázást nyitnia — írja a Nap
kelet1 — hanem csak vegye elő, aminthogy teszi is, a pesti 
színpadról egyesek monopóliuma miatt oly igazságtalanul s 
erőszakosan száműzött, talán már feledésbe is ment jóhatású 
műveket — s meglátjuk, hogy egyszersmind igazságot is szol
gáltató számításában nem fog csalatkozni.» Hírt kapunk arról, 
hogy Szigligetit kivéve nemsokára minden valamirevaló dráma
író ott lesz a népszínház körül, de nem csoda, mert a Nemzeti 
Színház bírálóbizottságának tagjai politikai lapszerkesztők és 
államtitkárok. Ezek aztán hónapokig hevertetik a darabokat.2 

Éjszaki Károly már be sem adja darabjait a Nemzeti Szín
házhoz, ahol Pörös kerítés c. darabját elvesztették.3 Most aztán 
magára vessen a Nemzeti Színház, mert elvesztett vele egy 
magvas tehetséget. S mikor Éjszaki Gydoni almája, színrekerül 
Budán, mekkora a zajgás, hogy a Nemzeti Színház ezt a «remek
művet» nem fogadta el.4 

Az utókor azonban teljes mértékben igazolhatja a dráma
bíráló bizottságot és szentesítheti az egykorú mérsékelt sajtó
nak azt a véleményét, hogy ami rossz a Duna balpartján, az 

1 1862. 1. sz. 
2 Fővárosi Lapok, 1867. XI. 7. 
s U. o. VIII. 13. 
* ü. o. XII. l. ' ; 
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rossz marad a jobbparton is.1 Molnár György nem is az eredeti 
drámával arat ta sikereit, s ha a sajtó dicshimnuszokkal fogadta 
is egyes újságíró drámaszerzők próbálkozásait, a közönség nem 
vezettette magát vakon a sajtótól, s a hozsannával beharan
gozott darabok egy-két előadás után letűntek a műsorról. 
Molnár színháza nem mint komoly drámai színház, hanem 
mint operett- és revűszínház tudott csak sikereket elérni s mint 
ilyen fontos szerepet is játszott Buda megmagyarosításában. 
A legjellemzőbb azonban, hogy Molnár György, aki Budán 
a Nemzeti Színház visszautasított darabjaiból alkotta meg 
eredeti műsorát, mikor 1871.-ben a drámabíráló bizottság tag
jává lett, Gyuláin is túl tet t kérlel hetet lenségben. 

A drámabíráló bizottság ellen elhangzott támadások azon
ban nem multak el mégsem nyom nélkül. Nekik köszönhető a 
bizottmány újabb átszervezése 1863. márc. 17-én. Ez az átszer
vezés most már nem korlátozódik alapszabálymódosításra és 
technikai változtatásra. Fő jelentősége a személyi változások
ban van. Szükséges volt a drámabíráló bizottságott nagy és 
megtámadhatatlan tekintélyekkel megtámasztani, s ennek kife
jezése Arany János meghívása a drámabíráló bizottságba. 
Arany János erre a tisztségre Shakespeare fordításaival szol
gált rá, amelyek révén már a Nemzeti Színházzal egyébként 
is összeköttetésben állott.3 De tudomásul vette az új igazgató, 
Radnótfáy Sámuel azt a változást is, amely a kritikai iro
dalomban az ötvenes évek derekán beállott, s meghívta a 
drámabíráló bizottságba a magyar kri t ika új, uralkodó triászát: 
Gyulai Pált , Greguss Ágostot és Salamon Ferencet s ezzel új 
színt, új lendületet vit t a bizottmánynak már-már korhadó, 
elaggott szervezetébe. Az irodalmat Arany János mellett Jókai 
Mór, Bérezi Károly, Tóth Lőrinc és Tóth Kálmán képviselték 
s a drámabíráló bizottság első nemzedékéből még ittmaradt 
Czuezor Gergely; színésztagok Egressy Gábor, Feleki Miklós, 
Tóth József és Szigligeti Ede voltak. 

Arany János színibírálataiból sajnos egy sem maradt meg 
az iratok közt. Drámabíráló bizottmányi tagságának egyetlen 
emléke egy felszólalás az 1863. jún. 9-én tartott bizottmányi 
ülésen: «Arany János indítványozza: hogy midőn a szabálvok 
értelmében hírlapilag közöltetnek azon bíráló tagok nevei, kik 
valamely darabot előadásra ajánlottak, egyszersmind indokolt 
bírálataik is közöltessenek; mert a darabok elfogadása nem 
általános becstől föltételeztetvén, a közönség csak úgy értesül
het azon nézetekről és indokokról, melyek a bírálókat valamely 
gyöngébb darab ajánlására bírták.» Indítványát egyhangúlag 
elfogadták. 

• U. o. XI. 9. 7 L ^ 
a V. ö. Voinovich Géza: Arany János életrajzaáMO—1882,1938.102.1. 
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1868. január 22-én a drámabíráló bizottság ismét átalakult 
és új alapszabályokat állapított meg. Az újjáalakulás a színház 
egyetemes átszervezésének volt következménye. A legnagyobb 
változás azonban ismét a személyi összetételben állott be. 
Erősen csökkentették a bizottmány tagjainak létszámát: mind
össze öt tagból állott s ezeket az intendáns nevezte ki. Az öt 
tagból kettő író volt: Gyulai Pál és Vadnai Károly, kettő 
színész : Szigeti József és Tó:h József, ötödik a színház újonnan 
kinevezett dramaturgja, Szigligeti Ede.1 A taglétszám leszállí
tásának okára nézve a magyarázatot megtaláljuk a bizottmány 
új alapszabályainak második pontjában. E szerint az új bizott
sági tagok tiszteletdíjban részesültek, míg eddig a drámabírálás 
nobile officium volt. A tiszteletdíj Összege évi 300 frt. volt.2 

A drámabíráló bizottmánynak ez az átszervezése a színház 
tagjainak az intendánshoz benyújtott reformjavaslata alapján8 

történt; megokolása szerint «az eredeti darabok elfogadását, 
vagy visszautasítását egy egyén ítéletére sok tekintetből 
nem lehetvén bízni, valamint most van, úgy ezentúl is kellene 
lenni egy drámabíráló bizottmánynak. Ezen bizottmány nem 
színész tagjai eddig más jutalmazásban nem részesültek, mint 
egy szabad zártszék élvezetében. Ez nem látszik célravezető
nek, miután némely darab féléven túl is elhevert megbírálat-
lanul.» Az új szabályzat a bírálatra háromnapos határidőt 
adott s megtartását most már — fizetett tagokról lévén szó 
— meg is követelhette. Elfogadásra javasolt darabokra nézve 
ismét visszaállítják a darabok felolvasását. A legfontosabb 
intézkedés azonban, hogy «a belbeccsel bíró daraboknál, a 
szerkezeti s egyéb scenikai hiányokra, s ha igen hosszúak, a 
célszerű rövidítésekre nézve, a szerzőknek jótanáccsal szolgálni, 
a dramaturg feladata lesz.» Ezzel Szigligeti egészen páratlan 
színpadi ismerete s elméletben és gyakorlatban megalapozott 
dramaturgiai tudása gyümölcsözően nyúl bele a magyar dráma 
fejlődésébe. A bizottságnak névszerint öt tagja van, valóban 
azonban ketten irányítják: Gyulai és Szigligeti, Gyulainak 
külföldi tanulmányokon gyarapodott, széles látóköre, mély 
elméleti tanulmányokon kialakított drámabírálati elvei biztosí
tották a színházi drámabírálat magas színvonalát.4 Ezt az elvi 
magaslatot eddig csak Kemény Zsigmond képviselte, de az 
ő drámabíráló módszere elszigetelt jelenség maradt. Gyulainak 
a tehetségtelen írók és a kezdetleges szárny próbálkozások hatá
rozott visszautasításával ismét sikerült visszaállítania az eredeti 
magyar dráma megingott hitelét. Személyes elfogultságot nem 

1 Nemzeti Színház Levéltára. 188/1867—8. 
* U. o. 186/1867-8. 3 U. o. 1866. évi iratok. Vélemény a Nemzeti Színház drámai szerve-
4 Erre nézve 1. Papp Ferenc : Gyulai Pál, 1935. 243. s k. I., 563. s k. 1. 
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ismert, támadástól nem félt, elméleti harcokra mindig kész 
volt, ilyenektől csak az eszmék tisztulását várva. Nem találtak 
kegyelmet a legfényesebb összeköttetésű újságírók sem, ha 
darabjuk rossz volt ; nem ismert kegyeleti szempontokat vete
ránokkal szemben, s nem tévesztette meg az ügyesen megírt 
tetszetős üresség. Bírálatainak megokolásai a leghatározottabb 
és legállandóbb elvi állásfoglalást tükrözik. Követelményei az 
emelkedett alapeszme, tisztult erkölcsi légkör, egységes cselek
vény, következetes jellemek, a nyelv tisztasága, drámai tömörség 
és élénk menet. Ez a következetes elvi alap adja meg bírála
tainak minden szigorúsága mellett is a pozitív és építő jelleget. 
Ellenképei ennek Molnár György kritikái, aki a hetvenes 
évek elején, mint színésztag lépett Tóth József örökébe; az ő 
személyeskedő és minden áron szellemességre törekvő, de elmé
letileg meg nem alapozott bírálatai minden ötletességük ellenére, 
a negatív, romboló krit ika példái. 

'A visszautasított szerzők között tekintélyes nevekkel talál
kozunk. Gr. Zichy Géza 1868. ápr. 24-én próbál szerencsét 
Nemes és nemtelen c. háromfelvonásos színmüvével, de a a cse
lekvény drámaiatlan voltánál és szerkezeti gyöngéinél fogva» 
visszautasítják. 1869-ben benyújtott Szerelem és bosszú c. szín
műve «előadásra nem ajánlható, miután a jellemrazban és cse
lekvényben lényeges hibák vannak,» de átdolgozássala dramaturg 
utasításai mellett használható. Sikertelenül próbálkozik ugyanez 
esztendőben Szász Károly Zrinyi-drámájával; Rákosi Jenő Rege 
a fattyú gyermekről c. ötfelvonásos tragédiája, «noha e mű sok 
tehetségre mutat és sikerült részletekkel is bír, mindamellett 
jelen alakjában -r- hősnek merőben elhibázott jellemrajza, s en
nek folytán a tragikai hatás hiánya miatt -* el nem fogadható.» 
Ifj. Ábrányi Kornél A rövidlátók c. vígjátékát átdolgozásra 
visszaadják, de új formájában sem válik be, mert az átdolgozás 
folytán «sem a laza szerkezet, sem a zavaros cselekvény folyama, 
sem pedig az indokolás világossága nem javult, minélfogva 
tőle részleges költői érdemei s gondosan dolgozott nyelve dacára 
sem remélhetni színpadi sikert.» Visszautasításra találnak P. 
Szathmáry Károly, Vahot Imre, Csengey Gusztáv, Balázs Sándor, 
Kovács Pál, Haray Viktor, Toldy István, br. Jósika Kálmán. 
Hasonló sors éri 1876-ban Csiky Cergely első drámai próbál
kozását, a Spartacust is. 

Ellenben az egészen ismeretlen Csepreghy Ferenc első 
próbálkozásában, A magyar fiúk Bécsben c. vigjátékban, és Abonyi 
Lajos népszínművében, A betyár kendöjé-hen, mindjárt felismerik 
a hivatott drámaírót. 

... 6. . ; . , ' . 
Gyulai Pál 1876-ban a pesti egyetemen Toldy Ferenc 

örökébe lépett, megkapta tanszékét és ennek folytán lemondott 
drámabíráló bizottsági tagságáról.. Szigligeti Ede, 1878. január 



A. DRAMABIRALO BIZOTTSÁG 131 

19-én meghalt s így kidőlt a drámabíráló bizottság másik 
oszlopa is. Gyulai Pál helyét először Tóth Kálmán, 1880-tól 
kezdve Csiky Gergely tölti be. Csiky Gergely bírálatainak 
könyedebb, franciás esprit-je határozza meg egy évtizeden át 
a hivatalos drámabírálat jellegét a Nemzeti Színházban. Mel
lette Vadnai Károly, Szigeti József, Feleki Miklós majd Ber
csényi Béla voltak 1888-ig a drámabíráló bizottság tagjai. 

A drámabíráló bizottság működését sem a színház igazga
tásában, sem szervezetében történt változások lényegében nem 
érintették. Mikor azonban az Operaház felépült, és 1886-ban az 
opera kivált a Nemzeti Színház műsorából, a most már Önálló 
drámai színházzá lett intézetnek szüksége volt bizonyos szer
vezeti változásokra. E célból Beniczky Ferenc kormánybiztos 
1888-ban értekezletet hívott össze, hogy a Nemzeti Színház 
átszervezésének módjaira nézve véleményt adjon.1 Az értekezlet 
megegyezett abban, hogy a igazgatónak önállóbb hatáskört 
kell biztosítani, míg az intendáns csak a felügyeletet lássa el. 
Az igazgató mellé két színészrendezö alkalmazását indítvá
nyozták. A rendezó'ségi kérdéssel kapcsolatban egyik értekezleti 
tag azt az eszmét vetette fel, hogy azon esetben, ha rendező
séget állítanak fel, a drámabíráló bizottságot meg kell szün-
ta tn i és e helyett egy művészeti titkári állást szervezni. Ennek 
az állásnak a szervezése meg is történt — Csiky Gergellyel 
töltötték be. Az ő hivatása volt ezentúl a drámabírálás. Mint
hogy azonban mellette színszerűség szempontjából a darabról 
a két színészrendező továbbra is véleményt mondott, a dráma
bírálás módja lényegében nem változott; különösen, mivel a 
személyekben sem történt változás. Bármennyire elvi köntösbe 
öltöztették is az átalakítást, az egész azért történt, hogy az 
egyházi rendből kilépett Csiky Gergelynek megélhetést bizto
sítsanak. Bár a Nemzeti Színház 1891-i, ma is érvényben lévő 
Szabályrendeletének 56. és 57. fejezete a művészeti titkár 
hatáskörét szabályozza, Csiky Gergelynek 1891-i halálával 
megszűnt ez az állás, s Csiky helyébe drámabírálókul Bartók 
Lajos, Ambrus Zoltán és Varadi Antal írókat nevezték ki, 
egyenként 600 frt. évi tiszteletdíjjal.2 Zichy Géza a belügy
miniszterhez intézett felterjesztésében a drámabírálásnak, amely 
szerinte az egész színházi szervezetben a legkényesebb foglal
kozás, több egyén közti megosztása mellett foglalt állást. A 
három kinevezett bíráló mellett a rendezők továbbra is részt
vesznek a bírálói munkában. A drámabíráló bizottság ebben 
a, formájában azonban csak tanácsadó szerv — döntését az 
igazgató nem tartozik figyelembe venni. 

1 V. ö. Beniczky Ferenc 1888. júl. 7-én kelt jelentését a belügyminisz
térium elnöki osztályának irattárában. 1529/1896. sz,' a. 2 L. Zichy Géza gr. intendáns felterjesztését. Belügyminisztérium elnöki 
irattára, 1547/1896. 
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A drámabírálásnak ez a formája 1896-ig állott fenn. Ekkor 
egy parlamenti vihar robbantotta szét. Gr. Zichy Géza örökébe 
1895-ben, mint kormánybiztos, később mint intendás^ br. Nopcsa 

á Elek lépett. Nopcsa egyúttal kormánypárti képviselő is volt, s 
így intendánsi működését a parlamentben az ellenzéki politikusok 
állandóan éles bírálat tárgyává tették.1 Bartók Lajos, aki 
drámabírálói tiszte mellett országgyűlési képviselő is volt, 
határozati javaslatot nyújtott be a képviselőházban az állami 
színházak intendánsi állásának megszüntetése tárgyában, mint
hogy szerinte ez az állás a színházakra nézve káros, azon
kívül «az általános kormányzati rendszerben, mely a felelőssé
gen alapszik, autokratikus jellegénél fogva bele nem illik.» 
Nopcsa Elek erre Bartókot drámabírálói tisztétől felmentette. 
Ez ellen Okolicsányi László interpellációban tiltakozott. Nop
csa Elek egy felterjesztésében Bartók Lajos felmentését hiva
tali hanyagságával és a Nemzeti Színház ellen intézett hir-
lapi támadásaival okolja meg2 s a háromtagú drámabíráló 
bizottság helyett Váradi Antalnak dramaturgként való alkal
mazásátajánlja.3 Varadi Antal szerződésének lejártával, 1900-ban,, 
azonban ismét visszatérnek a drámabírálás régi rendszeréhez, 
egy nyolctagú írókból és színészekből álló testületté bővítik 
s részére új szabályzatot adnak ki.4 A drámabíráló bizottság,, 
amelynek tagjait az igazgató javaslatára az intendáns nevezi 
ki, továbbra is megmarad tanácsadó testületnek, javaslatait az, 
igazgató nem tartozik figyelembe venni. 

A drámabírálásnak ez a módja azonban nem bizonyult 
célravezetőnek. Az 18íJ6-ban megnyílt Vígszínház és az 1897-ben 
keletkezett Magyar Színház megingatta a Nemzeti Színház 
egyeduralmát az eredeti magyar drámai termés területén. A 
két új színház a műfaji korlátokat egyre jobban tágította az. 
operettszínházként megnyílt Magyar Színház mindinkább a 
komoly dráma művelésére tért át s 1907-ben teljesen drámai 
színházzá alakult. Az új színházak a nevesebb magyar színpadi 
szerzők műveit már előre lekötik, s ezek mind kevésbbé haj-

/landók műveiket a sokfejű és lassan működő drámabíráló bizott-
i ság ítéletének alávetni. Ezzel szemben a sajtó és a parlamenti 
í felszólalások egyre jobban sürgetik az eredeti magyar műsor 
1 kiépítését. A magyar drámai termés nem tud lépést tartani az 

egyre szaporodó színházak szükségletévei, s a drámabíráló 
bizottság, igazgatói nyomásra, egyre enyhébb mértéket alkalmaz. 
Az 1905-ben rendezett magyar ciklus anyagi és erkölcsi csődje 
arra készteti a belügyminisztériumot, hogy Somló Sándor igaz-

1 V. ö. Fenyvessy Ferenc, Bartók Lajos, Madarász József felszólalásait' 
Képviselőházi napló, XXIX. köt. 109. s k. 1. 

8 Belügyminisztérium elnöki osztályának irattára, 1104/1896. 
3 Nemzeti Színház Levéltára, 887/1896. 
4 U. o.f 1533/1900. 

T 



A DRÁMABÍRÁLÓ BIZOTTSÁG 133 

gatót a magyar darabok elfogadásánál szigorúbb mérték alkal
mazására figyelmeztesse, mert a mértéket meg nem ütő magyar 
darabok színrehozása nemhogy megkedveltetné a közönséggel 
a magyar drámairodalmat, hanem attól inkább elidegeníti.1 

Somló Sándor oly nagy számban kötötte le a magyar darabokat, 
hogy mikor 1908-ban a Nemzeti Színház igazgatását Tóth Imre 
vette át, szükségesnek mutatkozott a drámabíráló bizottság 
újjászervezése és hatáskörének kiterjesztése. Az új szabályzat2 

mindenekelőtt függetleníteni kívánja a bizottságot az igazgató 
befolyása alól, ezért két tagját az igazgató javaslatára a vallás-
és közoktatásügyi miniszter nevezi ki. A legfontosabb újítás 
azonban, hogy noha a drámabíráló bizottság továbbra is tanács
adó testület marad, az általa elvetett darabokat az igazgató 
nem adathatja elő. 

Tóth Imre ezzel az új bizottsággal újra bíráltatta a Somló 
alatt elfogadott darabokat s a szerzőknek elő nem adott darab
jaik fejében bánatpénzt fizetett — a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium erre a célra 8000 K-t folyósított.3 

A Magyar Színpadi Szerzők egyesülete 1908. okt. 19-én 
tar tot t ülésében foglalkozott a Nemzeti Színház drámabíráló 
bizottságának új szabályrendeletével, mert vele szemben az egye
sület tagjai körében megokolt aggodalmak merültek fel.4 Az első 
aggály a szabályrendeletnek azt a pontját illette, amely köte
lezővé teszi az eredeti daraboknak előzetes bizottsági elbírálását, 
mégpedig olykép, hogy azok kivétel nélkül minden drámabíráló 
bizottsági tagnak megküldendők, akik egy heti időközben tar
tóznak bírálatot írni. Ilyen eljárás mellett az írók két hónapon 
belül darabjuk sorsáról még értesítést sem kapnak. Ezzel 
szemben a magánszínházak a még el sem készült darabokat 
is lekötik, a nevesebb írók már a puszta benyújtásért is díjazást 
kapnak és módjukban áll olyan szerződést kötni, amely a darabnak 
gyors színrehozatalát biztosítja. Ezzel a gyakorlattal szemben 
a drámabíráló bizottság szabályrendelete valósággal maradiság
nak tűnik fel. 

«Ez valóságos vesztegzár a magyar drámairodalom behurcolása ellen, 
holott a Nemzeti Színház nagyrészt ennek az irodalomnak fejlesztése végett 
részesül olyan tetemes anyagi segélyezésben. Amennyire jogosult ez a szabály 
rendelet kezdő és ismeretlen drámaírókkal szemben, époly lehetetlen és 
kivihetetlen az elismert drámaírók irányában, akik aligha fognak darabot a 
Nemzeti Színházhoz benyújtani, ha más színháznál már az elkészítés első 
stádiumában is biztos elhelyezést találhatnak... és ha a Nemzeti Színház 

1 Belügyminisztérium elnöki irattára, 3984:/1905. 
2 Nemzeti Színház Levéltára, 1119/1908. Jóváhagyva a vall. és közokt. 

min. 2538/1908. ein. sz. rendeletével. 
< s u. o. 2455/1908. 

4 L. a Magyar Színpadi Szerzők Egyesületének átiratát a Nemzeti Színház 
igazgatóságához. U. o., 2283/1908. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XLIX. 10 
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az ilyen sikerektől már eleve elzárkózik, akkor maga teszi meg a kezdő 
lépést arra, hogy idők multán a hazai közönség hozzászokjék ahhoz a gon
dolathoz, hogy a Nemzeti Színház a magyar kultúra kerékkötője.» 

Ezért azt a módosítást ajánlják, hogy a Nemzeti Színház 
igazgatójának joga legyen olyan eredeti szerzőkkel, akiktől a 
szíDház már több eredeti darabot hozott színre előzetes szerződést 
kötni színdarab írása céljából, másrészt pedig, hogy azoknak 
a magyar színpadi szerzőknek, akiktől a színház több darabot 
hozott már színre, jogukban álljon darabjaik felolvasására a 
drámabíráló bizottság Összehívását kérni és a darabra nézve 
azonnali határozatot kívánni. 

A sürgetett módosítások nem történtek meg. Tóth Imre 
) igazgató a drámabíráló bizottság működését 1914. szeptember 
1 30-án felsőbb utasításra megszüntette,1 s a drámabíráló bizottság 

a régi formájában többet nem is alakult újjá. A drámák bizott
sági elbírálását jelentette azonban az 1920-ban felállított Szín
művészeti Tanács,2 amely Császár Elemér elnöklete alatt négy 
tanácstagból és egy jegyzőből állott. A Színművészeti Tanácsnak 
a műsoralkotást illető hatásköre jóval nagyobb volt, mint a 
drámabíráló bizottságé; vétójoga volt a már műsoron lévő dara
bokkal szemben is, ha színrevitelüket művészi, nemzeti vagy 
erkölcsi szempontból károsnak tartotta, és megvolt az ajánlási 
és vétójoga a külföldi darabokkal szemben is. Az eredeti 
darabokra nézve csak tanácsadási joga volt, de a tanácstól elő 
nem adhatónak jelzett drámát az igazgató nem hozhatta színre. 

A Színművészeti Tanács felállítását az a változás tette 
szükségessé, amely a világháborút követő összeomlás és forra
dalmak ellenhatásaként az egész magyar szellemi életben 
beállott; a közvélemény a Nemzeti Színházban színrekerülő 
darabokkal szemben méltán követelhette az esztétikai szempont 
mellett a világnézeti szempont érvényesítését is. A külföldi 
drámákkal szemben enyhébb mértéket kellett alkalmazni, mert 
valutáris nehézségek miatt megszerzésük amúgy is szinte leküzd-

, hetetlen akadályokba ütközött.3 

A Színművészeti Tanács összesen 37 ülést tartott s 1922. 
júl. 19-én, minthogy a színház igazgató változását véleményének 

j meghallgatása nélkül intézték el, beadta lemondását.* Az eredeti 
darabok elbírálását ezentúl az igazgató a drámabíráló bizottság 
megszűnése óta az 1891-es szabályrendelet értelmében újra 
alkalmazott művészeti t i tkár és lektorok segítségével végezte. 
Ez a gyakorlat ma is fennáll. 

« Nemzeti Színház Levéltára. 1073/1914. 
2 Szervezeti és ügyviteli szabályzatát!, a Budapesti Közlöny 1920.54.számá-

ban.Életbelépett avail, és közoktatásügyi miniszter 6734/920 sz. rendeletével. 
8 V. ö. a tanács XXXI. ülésének jegyzökönyvét a vall. és közoktatás

ügyi minisztérium irattárában 13486/1922. III. a sz. a. 
* V. ö. A XXXVII. ülés jegyzökönyvét u. o. 99165/1922. 
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7. 
Ezzel végigtekintettük a drámabíráló bizottság külső tör

ténetét, de igyekeztünk belső fejlődésének legkiemelkedőbb 
mozzanataira is rámutatni. Ebből az áttekintésből nagy voná
sokban kialakul a drámabíráló bizottság kettős jelentősége 
egyfelől a Nemzeti Színház, másfelől a magyar drámaírás 
szempontjából. 

Jelentősége, súlya, működési köre folyton változott, s ez a 
változás* mindenkor a Nemzeti Színház állapotának volt függ
vénye. Mint feltétlen szükségesség keletkezett abban az időben, 
mikor szakértő igazgató híján a Nemzeti Színház képtelen 
volt a darabokat saját hatáskörében megbírálni. Jelentősége 
mindig akkor csökkent, mikor a színház élén nagyműveltségű 
és erélyes igazgatók állottak, így Paulay idejében ; de színte
lenebb és szűkebb látókörű vezetők idején jelentős hivatást 
töltött be s megóvta a Nemzeti Színházat és az eredeti drámát 
attól, hogy a közönségnél hitelét veszítse. Mellőzése — mint 
Somló Sándor példája mutatja — olykor nagy, a színház és a 
magyar drámairodalom tekintélyét aláásó károk szülője lett. 

Nagy érdeme, hogy a színház szolgálatába állította irodalmi 
életünk vezető egyéniségeit: Vörösmarty, Bajza, Kemény, Arany, 
Szigligeti, Csengery, Gyulai, Greguss, Salamon, Csiky, Ambrus 
személye biztosították a bizottság elvi alapokon nyugvó, emel
kedett ügyvitelét. A bírálás módja szigorú és pártatlan volt, 
s a sajtótámadásokkal szemben a fejlődés mindig a drámabíráló 
bizottságot igazolta. Avatatlan próbálkozókat visszariasztott, 
hivatott költőket viszont színpadra segített azzal, hogy a költői 
anyag színpadi formálására utasításokat adott, ezzel jó ideig 
pótolta a színháznál hiányzó dramaturgot s a kezdő tehetségek 
iskolájává lett. 

Jelentőségének csökkenését nem színvonal süllyed és idézte 
elő, hanem az új kor rohanó üteme és a magánszínházak ver
senye ; ez tette időszerűtlenné a lassú menetű bizottsági tár
gyalást, s ezen nem segíthetett a bíráló tagok széles látóköre, 
nagy műveltsége s pártatlansága sem. A közvélemény mindig 
hajlandó volt a bizottság működését a sokszor egyénileg érdekelt 
és elfogult napisajtó tekintélyromboló beállítása alapján meg
ítélni. Az idők távlatából adott tárgyilagos megítélés van 
hivatva arra, hogy a lassúság, ósdiság és elfogultság vádjával 
annyiszor méltatlanul illetett testületnek a köztudatban meg
gyökereztetett helytelen képét a maga valódi jelentőségében 
megrajzolja, 

PüKÁNSZKYNÉ KÁDÁR JOLÁN. 

10* 


