
Vörösmarty Mihály színjátéktípusai a Csongor és Tünde után 

Az 1830-as évek elején, a Magyar Tudós Társaság tényleges tevékenységének megindulásával re
mény mutatkozott arra. hogy az eladdig különváltan fejlődött irodalom és kritika, valamint a szín
házi gyakorlat a korigények szintjén találkozzon. A kassai színtársulat prózai részlegének Budára érke
zése 1833-ban, majd rendszeres játéka a Várszínházban már gyakorlati következménye e lehetőségek
nek, amelyek sorában feltétlenül említenünk kell az akadémiai „alaprajz "-zal és a „rendszabások" 5. 
pontjával egybehangzóan életrehívott Játékszíni választottság"-ot, a kapcsolat felvételét a Kassán mű
ködő legerősebb vándortársulattal (1831), az ottani igazgató, br. Berzeviczky Vince tudós társasági 
taggá választását, Pest vármegye felkérését Széchenyi számára, az ő színházi tanulmányának (Magyar 
Játékszínrül) elkészültét és megjelentét (1832), a nyomában megélénkülő vitákat. 

A drámaköltő Vörösmarty számára az új konstelláció az 1826-ban megfogalmazott paradoxon fel
állítását tette lehetővé. Továbbra is vallhatta az akkor, a Salamon király előfizetési felhívásában leírt 
romantikus alapelvet, a dráma műfaji elsőbbségéről,1 de immár nemcsak megjelentetésre, hanem szín
padi előadásra is gondolhatott. Hogy az eredeti drámaműsornak a német érzékenyjátékok, vitézi játé
kok és tündérbohózatok túltengő divatjával szemben kellett érvényre jutnia, azt az Aurora nemzedéke 
egyöntetűen vallotta. Vörösmartyt erről a pesti német színházi esték éppúgy meggyőzhették, mint 
1833 nyarától a várszínházi magyar előadások. A kassaiak egyébként jó színészi erőket egyesítő társu
lat július 7-én - „nemzeti drámaként" - Kotzebue Ubaldojánák Bocskay Istvánná magyarított előa
dásával kezdte meg játékait. 

Ehhez a feladathoz azonban az eddig irodalmi konvenciórendszerben gondolkodó és alkotó Vörös
martynak is változnia kellett. A pályacsúcs, a Csongor és Tünde sokkal közelebb áll a drámai költe
ményhez, mint az akkor dívó színjátéktípusok bármelyikéhez. Még csaknem másfél évtized múltán, 
1844-ben sem akadt a Nemzeti Színházban senki, aki a névtelenül benyújtott művön észrevette volna 
költőnk keze munkáját, vagy egyszerűen felismerte, használhatónak tartotta volna a darabot.2 Termé
szetes és Várható tehát, hogy Vörösmarty - nem lévén elsődlegesen drámaíró tehetség - a kor szín
játéktípusainak ismeretében, olykor pedig azok ellenében alkotta meg 1832 és 1840 között színpadra 
szánt, műsorgyarapításra írott drámáit. Munkahipotézisül előre bocsátva, több indíték meglétét látjuk 
az alkotói műhelyben: egy adott és népszerű dráma ellenpontjának megírása (Kincskeresők, Marót 
bán), egy sajátos drámamodell kialakítása (Vérnász, Marót bán, Az áldozat), világirodalmi, de nálunk 
nem művelt színjátéktípus meghonosítása (A fátyol titkai). 

A Kincskeresők c. szomorújátéknak (1832) még nem jelent meg kritikai kiadása, ezért az általunk 
fontosnak érzett szövegváltozás kérdésével kell elemzésünket kezdenünk.3 Az Aurorában megjelent 
első szövegezés nyomában készült a budai és a debreceni színházi előadás súgókönyve, és ez jelentő
sen eltér az 1840-ben nyomtatásban újra megjelent változattól.4 

Az első szövegben a dráma íve egyenletes, emelkedése az V. felvonás zárójelenetéig tart: Vári kin
csének megszerzése nemcsak a fiatalok, Szilágy és Jolán boldogságának feltétele, de az öreg kincsásó, 
Zágony célja is - a rablók sziklabarlangjában egyszerre pillantja meg a vágyott aranyhalmot és halott 
lányát. Az átdolgozás viszont a Csongor és Tündében felvetett életcél- és boldogság-motívum irányába 
mozdítja el a konfliktust; valóban - Horváth János pontos megfigyelései szerint - filozófiai költe
ménybe illő gondolatok sorjáznak Zágony szövegében, legkivált a II. felvonás első képében, a kincs 
helyett talált koponya fölött elmondott monológjában.5 Ehhez szükség van a kincs hiábavaló keresé
sére, majd megtalálására és elvitelére a kifosztott parasztok által, vagyis a kincsásás cselekménymozza
natának megkettőzésére. Ez viszont kettévágja a drámát: Zágony és a fiatalok törekvései immáron tel
jesen külön is válnak. 

1 Vörösmarty Mihály összes művei. (Kritikai kiadás), 7. köt. Bp. 1971.331-332. 
2Vö. PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR Jolán, A Nemzeti Színház százéves története, Bp. 1938-40. 

(1. köt. 325.) 
3 A Fehér Géza készítette és szerkesztés alatt álló kézirat használatáért Lukácsy Sándornak tarto

zunk köszönettel. 
41833.181-261.; Vörösmarty Mihály Újabb munkái, Pest 1840. 3. köt. 177-270. 
sHORVÁTH János, Vörösmarty drámái. Bp. 1969. 99. (It Füzetek) 
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Minderről a színpadra szánt, korábbi változatban szó sincs. Zágony ott nem lel kincset, a II. felvo
nás csak a későbbi harmadik színhellyel, a rablóbarlanggal indul és nem szerepelnek a parasztok sem. 
Röviden szólva, ugyanannak a drámatárgynak két konvenciórendszerben való megfogalmazásával talál
kozunk. A két változat stiláris egybevetése is ezt támasztja alá. Az I. felvonás utolsó jelenetében Zá
gony belenézeget a titkos rablóvezér, Vári rábízott erszényébe és közben annak rejtélyes gazdájáról, 
reménybeli vejéről gondolkodik. A színpadra szánt szöveg határozottabban központozott, egyértel
műbb megfogalmazású és könnyebben mondható: 

Csodálatos. Nem tudni angyal-e 
vagy ördög? Inkább: embernek gyanús; 
Félek kezébe jutni s jaj nékem, 
Ha balszerencsém kényszerítni fog. 

A nyomtatott szövegben ugyanez a részlet így hangzik (1840): 

Mi ember az, ki nem tanulhatom, 
Angyal vagy ördög? Titkos borzadásom 
Jelenti ördögömnek, aki rám 
Mohón kinyújtja kárhozó kezét. 

Másodjára magáról a drámatárgyról. Gyulai Pál, a korszak színpadi élményeinek és drámaolvasmá
nyainak még részese, vetette föl elsőként Raupach Molnár és gyermeke c. ötfelvonásos szomorújátéká
nak hatását: „Zágony és Jolán mintha nemesített kiadásai volnának Raupach Molnár és gyermekéből 
az atyának és leánynak."6 A pesti Német Színház a sikerdarabot már az ősbemutató esztendejében, 
1830-ban műsorára tűzte, és a következő években is játszotta. Szerdahelyi József fordítását és annak 
előadását a Pesti Magyar Színházban Vörösmarty az Athenaeum 1837. november 12-i számában bírál
ta, de említette az Elméleti töredékekben is. Véleménye mindkét helyen megegyezett. Elítélte az ártat
lan női főszereplő szenvedését, de elismeréssel adózott annak, hogy „a színdarab szerkezete jó; felvoná
sai meglepő fordulatokon végződnek; a kidolgozás rövid és tartalmas, s jól adva hatása van".7 A kap
csolatot Raupach darabjával szervesnek látjuk. Vörösmartynak, a gyakorlatlan színpadi szerzőnek 
éppen a fenti erényekben nyújthatott segítséget, ugyanakkor eredeti és a szentimentális vonásokat 
kiszűrő drámára adott közvetett indítást. Vörösmarty valóban törekedett arra, hogy Jolán szenvedését, 
házasságra kényszerítését Zágony kiszolgáltatottságával motiválja, ez azonban - Vári alakjának el
nagyoltsága miatt - nem sikerülhetett teljesen. A Raupachnál meglevő babonát (halottlátás karácsony 
éjszakáján a temető-templomnál) oly motívummal helyettesítette, ami a magyar felvilágosodás és ro
mantika irodalmában Kármán Józseftől FáyAndráson át Kölcsey Ferencig meglehetősen közkeletű 
volt, s fölöttébb alkalmas a fösvénység és vagyoni gőg, a babonásság értelmi-érzelmi bírálatára: a kincs
ásással. A téma a színpadon sem számított újnak: Méhul Kincsásó c. opera comique-ja Kolozsvárott 
már 1803 előtt ismert, Pesten 1809 és 1813 között hét előadáson játszották. A kincskeresés motívuma 
utóbb sem apadt el a színpadon. 1826-ban Budán az Aranykirály c. Hopp-tündérbohózatban került 
színre, a Pesti Magyar Színházban pedig majd nagyot bukik 1839-ben Hazucha Ferenc német mintához 
igazodó bohózata, a Visegrádi kincskeresők. Vörösmarty a kincsásást regetárgyként ragadta meg a Béla 
király kincséhez fűződő hagyományban, de mellékmotívumnak meghagyta a kísérte t-hiedelmet is: Vári 
hangja a barlangban így ijeszti el és készteti visszatérésre Szilágyot. 

A színpadi hagyományokat Vörösmarty a vitézi játék megnemesítésében igyekezett összegezni 
és túlhaladni. Horváth János - irodalmi szempotból — lovagdrámai-rémdrámai hagyatékról ír. Ezek 
a műfajok nálunk - a hazai történeti témákkal egyesülve - egyetlen típusba, a vitézi játékba tor
kollottak a színpadon, azonos szcenikai körülmények és színészi játékstílus rokonították őket. A 

6GYULAI Pál, Vörösmarty életrajza, Bp. 1905. (hatodik javított kiadás), 162. (Az első kiadásból 
a konkrét drámára utalás még hiányzik.) 

7VÖM 14. köt. Bp. 1969. 50,104-105., illetve 327,450-452. 
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főszereplő" (lett légyen lovag, haramia vagy magyar történeti hős) néhány vonással ábrázolható alakját 
dagályos színpadi beszéd jelenítette meg. A rabló-témák a hazai környezetben betyártémává módosul
tak, színpadra vive haramia-életképet éppúgy, mint a kifosztott parasztok alakját.8 Vörösmarty a meg
őrizve meghaladás szándékával mindezt felhasználta a Kincskeresőkben: Vári alakja, a rablóbarlangban 
játszódó jelenetek, Víg Bandi beszélgetése és Arany Laci nótája utalnak erre. Bár a drámaköltő nyelvi 
egyénítése pompás (a haramiák vers helyett ízes prózában beszélnek), sőt kimondottan színpadi ötle
tekre is törekedett (Szilágy bezuhanása sziklástól a barlangba)', izgalmas drámai jellemeket és egysé
ges konfliktust mégsem sikerült alkotnia. A színpadi tradíciók feltárása a részletekben is folytatható. 
A XVII., majd a XVIII. században játszatott cselekmény utalhat Raupachra (a Molnár és gyermeke 
1710-ben történik), de a francia melodrámák divatjára is; a Horváth Jánostól „shakespeare-i nyom"-
nak nevezett haramia-életkép hasonlóképpen számos forrásából, többszöri áttétellel érkezhetett a 
vitézi játékok révén az íróhoz. A Kincskeresők nem volt sikeres színházi vállalkozás: Budán még csak 
nem is bérletszünetben mutatták be 1834. szeptember 16-án, s Debrecenben is csak egyózben, 1835. 
október 31-én játszották. 

A következő drámahármasban (Vérnász, Marót bán, Az áldozat) Vörösmarty más irányban kísérle
tezett ugyan, de a cél, a színház számára írott eredeti és nemzeti szomorújáték megalkotása változat
lan. Kétségtelen, hogy a hatások és a megírás indítékai bonyolultabbá váltak. Csak a Marót bán eseté
ben mutatható ki megint az „ellendráma" igénye, ugyanakkor Vörösmarty számára dramaturgiai fel
adat lett egy tökéletesen összeállított drámai konfliktus kifejtése, elsősorban a francia nagyromantika, 
Victor Hugo és Dumas pere hatására. Ennek hátteréül mindhárom esetben a magyar történelem szol
gált anélkül, hogy a korrajznak motiváló ereje lett volna. Jó példa erre a Marót bán címszereplőjének 
kétszeri átkeresztelése (Korog -» Erdődi -* Marót); ugyanígy szervetlen a Vérnászbm Bethlen Gábor 
korának ábrázolása. 

A magyar történelem dramatizálásában ez a harmadik jelentősebb ízléshullám. Dugonics András 
fiktív ősmagyar környezete a játékszínben is hatott, műveit pontosabb körülírással áltörténeti érzé
kenyjátékoknak nevezhetjük, akár a Toldi Miklósra, az Etelka dramatizálására és folytatására (Etelka 
Karjelben), akár a Kun Lászlóra vagy Az arany perecekre és a BátoriMáriára gondolunk. Valamennyi 
esetben az idegenből átplántált érzékenyjáték magyarításon ment át, azaz hazai környezetbe került, 
személy- és helynevei ismerősre változtak, részben a szövegutalások is - ennél több azonban nem tör
tént. Az 1830-as évekre Dugonics hatása és módszere nem tűnt el nyom nélkül. A budai Várszínházban 
a Bátori Mária és Az arany perecek (utóbbi Macskási Julianna címváltozattal) még műsoron volt, s 
tööbedmagukkal éltek a vándorszínészet műsorán, bázisát alkotva annak a „nyavalygás"-nak, amelyet 
Vörösmarty a német romantikában is kifogásolt. 1838. március 11-én az Athenaeumban bírálta a Pesti 
Magyar Színház Bátori Mária -előadását, és - adózva Dugonics egykori közönségteremtő hatásának -
azt „vízözön előtti maradvány"-nak titulálta.9 

A vitézi játék mint a magyar történelem második, lovagdrámai megragadása és ábrázolása (s nem
csak hazai szerző tollán) sokkal elevenebb ellenfélnek bizonyult, mint a jószerével hatásokban mutat
kozó színpadi szentimentalizmus. Beszédesek a színházavatások kiválasztott, ünnepi műsordarabjai: a 
pesti Német Színház 1812-ben August Kotzebue István királyával, a kolozsvári magyar színház 1821-
ben Theodor Korner Zrínyijével nyitott és - mint említettük - a budai Várszínházban is hasonló 
Kotzebue-magyarítással kezdődött az előadások sora 1833-ban. Sőt: Pest vármegye választmánya a 
Pesti Magyar Színházat is eredetileg Korner drámájával óhajtotta megnyitni 1837 augusztusában. 
A magyar szerzők írta vitézi játékok sora (talán Kisfaludy Károly fiatalkori drámáit véve ki) nem 
bizonyult versenyképesnek a rutinosabb, hatásosabb német művekkel szemben. 

Akár a Bátori Máriáról, akár a Zrínyiről vagy Charlotte Birch-Pfeiffer Szapáry Péteréről ír majd 
Vörösmarty kritikát az Athenaeumban, egyértelműen leszögezi: „A tárgy nemzetisége szépszámú 
nézőt gyűjtött a színházba s óhajtható, hogy ezt költőink intésül vegyék s az idegen művet egy jobb 
eredetivel váltsák fel." A történeti téma iránti igény jelentkezését a Pesti Magyar Színház nézőteréről 

8E közhely-motívumok kialakulására 1. SOLT Andor, Drámairodalmunk német kapcsolatai 1792-
1837-ig, ItK 1933. 30-58,230-42. 

9VÖM14.köt. 138. 
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számszerűen is ki tudjuk mutatni. A színház penzszedői naplójának adatait10 az 1838-39-es évad 
néhány vitézi játékának eló'adásáról idézzük (zárójelben a helyfajták maximális befogadóképességét 
adjuk meg): 

1838.X. 17. 1839. V. 17. 1839. V. 27. 1839. VI. 17. 1839. XI. 18. 
Szapáry Zrínyi Szapáry BátoriM. Zrínyi 
(4. ea.) (3.ea.) (5.ea.) (3.ea.) (4.ea.) 

Földszint 
(900) 98 74 146 61 134 

II. emelet 
(250) 43 19 19 12 50 

Karzat 
(700) 285 260 263 206 299 

Katonai 
(20) 10 19 5 8 7 

Földszinti 
zártszék 
(190) 12 11 12 14 20 

II. emeleti 
zártszék 
(76) 1 ° 1 4 11 

Páholy ° 
(48) 0 1 8 1 0 

összes 
jegyeladás 449 384 454 306 521 

Valamennyi előadás bérletes lévén, abszolút számot csupán a nem bérletezett karzaton kapunk, másutt 
figyelembe kellene vennünk a színház ismeretlen számú bérleteseit. (Az arányok érzékeltetésére: az 
1839. május 17-i Zwryz'-előadásról véletlenül tudjuk, hogy a földszinten körülbelül 180-an voltak, 
bérletesek és napi jegyváltók együtt.) A pénzszedői napló viszonyított adatainak bizonysága szerint 
valamennyi említett este a látogatottabbak közül való. 

A magyar történelembe vetített szomorújátéki konfliktusokat Vörösmarty az Elméleti töredé
kekkel egybehangzóan építette fel: „Legjobb, ha a drámában bonyolódás és kifejlés, a személyek cha-
ractereiből ered, azaz, ha tévedés, vagy bűntét a dráma hősének characterében fekszenek, ha maga a 
kifejlés, a bűnhődés és bal vég ezen charaéternek egyéb drámai characterekkel összeütközéséből 
foly."1' A szereplőket ezért Vörösmarty zárt kört alkotó és több szállal egymáshoz kapcsolódó 
életsorsokban mozgatja, ahol az előzmény igen fontos, a megértéshez nélkülözhetetlen történetet 
hordoz. A két nemzedékbeli vagy kétszeri konfliktusból azonban a színpadon csupán az egyik marad
hat meg jelenidejűnek, a másik előzménnyé válva, elbeszélésbe szorul. A gyakorlott színpadi szerzők 
(nálunk például a francia melodrámán nevelkedett Szigligeti) lépésről lépésre haladó cselekmény
motívummá építik közlendőiket - Vörösmartynál ilyen esetekben szinte kisepikai elbeszélés jelenik 
meg, monológ formában, ami lehetőséget ad ugyan a drámaköltő elbeszélői és nyelvművészetének 
megcsillantására, de nem kárpótolja a nézőt a feszültség hirtelen eséséért, a staükus percekért. A moz-

1 °Pest megye Levéltára, Színészeti választmányi iratok, 2. doboz. 
1* VÖM 14. k. 50. Ugyanez, a „characterek változatossága s nagyobbrészt hű kifejtése" volt az aka

démiai bírálók szerint a 100 arannyal jutalmazott Vérnász legfőbb erénye is. 
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gató szenvedély mindig magánéleti és házasságot, családot dúl fel; nagyobb közösségre vonatkoztat
ható, káros hatása alig van vagy annyira áttételes, hogy ezt csupán a többszöri visszalapozás lehetősé
gével rendelkező olvasó vehette észre, de a direkt belehallásokat megszokott, színházi közönségre nem
igen hathatott. A török elleni harc felemlítése (Vérnász, Marót bánj és a honfoglalás előtti nemzettest
szakadás (Az áldozat) nem ad lehetőséget a közösségi cél és az egyéni szenvedély ütköztetésére. A 
szereplők - az epizódokat kivéve - mindig egy család vagy egy érzelmi kapcsolat részesei. A Vérnász-
ban Telegdi, Lenke és Kolta alkotja a tragikusan egymás ellen forduló családot, míg az első nemze
dékben Tanár, a másodikban Bánó alakja kapcsolódik hozzájuk. A Marót bánban Marót, Ida és Bod 
adja a széthulló családot és Haszán a kapcsolódó szereplő; Az áldozat lapjain pedig Szabolcs, Csilár 
és Zenő együttesébe kétszeresen lép be a csábító Zaránd. Az „érdekes és egymásba szőtt characterek" 
öt felvonáson át történő mozgatásához, a jó jelenetformáláshoz azonban más kell, mint az epikán szer
zett kompozíciós készség. (A Marót bánhoz a Széplak és az 1830-as évek elejének kisepikája,ylz áldo
zathoz pedig a Hábador és a Magyarvár szolgált előzményül.)13 

A Vérnász, a Marót bán és Az áldozat jelleme és helyzetei között szerves kapcsolat azért alig van, 
és mint Horváth János írja, „helyzettragikumok" sorozata lesz a drámák cselekménye. így a késleltető 
szerepű véletlenek alkalmazásának, illetve a végzet-motívumnak tág tere nyílik. Ahhoz, hogy Telegdi 
saját lányát vegye feleségül és fiát ölesse meg - hallgatnia, késnie kell a régi vetélytársnak, Tanár reme
tének. Ugyanígy véletlenek sorozata Bod életútja a Marót bánban gyermekkori elrablásától martalóci 
ténykedésén át testvérével való találkozásáig. Az áldozat felépítése ebből a szempontból a legszélsősé
gesebb. Szabolcs az új hazába lépve rögtön második nap húgával találkozik. Zenő, az elcsábított feleség 
a szenvedés valamennyi fázisán keresztülesik: rabszolgaként kerülne Zaránd új asszonyának szolgála
tába, Hadúr oltárán áldozat lenne s végül (még érzékenyjateki örökségként) beleőrül csalódásába. Sza
bolcs és Zaránd a vitézség romlatlan és torzult formájának ellentéte, akiket jószerével csak Vörösmarty 
nyelvezete emelt ki a vitézi játéki ábrázolásból, míg Barang, a tébláboló jós semmiféle dramaturgiai 
szerepet nem kapott.13 (Ez még a szerepet játszó rutinos színészt, Szentpétery Zsigmondot is tétovává 
tette az 184 l-es bemutatón.) A Marót bán esetében ismét „ellendráma" írását tapasztaljuk. Már a kri
tikai kiadás jegyzetírója, Fehér Géza felvetette az említett, Szapáry Péter c. vitézi játék túlhaladását 
célzó drámaköltői törekvést. A vitézi játék és a szomorújáték alaphelyzete hasonló: Szapáry és Marót 
egyaránt török fogoly, s mindkettejük szabadulása magánéleti motivációval történik. Innen azonban a 
két dráma más-más útra tér. Birch-Pfeiffer a vitézi játék az érzékenyjáték és a melodráma hatáselemeit 
ötvözte. Szapáryt meghatározza, hogy „magyar főnemes és keresztény". Az előbbiből következik, 
hogy méltósággal viseli rabságát; szabadságáért pedig sem barátját nem csalja lépre, sem a török rab
tartó lányának szerelmét nem fogadja el. Szerető jobbágyai viszont koldulnak váltságdíjáért, barátai és 
felesége pedig egymással versengve vállalnának kezességet érte. Keresztényi mivolta a végkifejletben ér
vényesül, mikor kicserélése és Buda elfoglalása után megbocsát Hamzsa-bégnek. Ilka, Szapáry neje, a 
heroina szokványos aktivitásával kezeskedik férjéért, megátkozza a zsarnokot, megszökik a háremből, 
ahová vetették, haditanácsot ad a magyaroknak és vitézkedik az ostromban. Szapáry alakja statikus, 
ezért belső konfliktusa csak a törököknek van. Zulima, Hamzsa bég leánya beleszeret, kikeresztelke
dik érte és az ármányos, kegyetlen bég is hitével meghasonulva hal meg sebében, miután Szapáry nem 
állt rajta bosszút. „Üres, felületes characterek" - írja róluk joggal a kritikus Vörösmarty. Szapáry sza
badulása nem saját erejéből vagy rab tartója jobb belátásából, azaz jellemfejlődésből következik, hanem 
a kegyetlenség és a méltósággal viselt szenvedés terméketlen egyensúlyi helyzetében a véletlen, egy 
nagyvezéri parancs a fogolycserére, adja vissza Szapáryt a cselekvésnek. „Pityergő és ordító nép" -
jellemzi Vörösmarty a szereplők sorát, rámutatva az érzékenyjateki hatásokra, a baráti, a hitvesi, a 
szerelmesi és a jobbágyi érzelmek rendszerében. Birch-Pfeiffer azonban nemcsak Korner epigonja, 
hanem Guübert de Pixérécourt-é is. Ha előképekben gondolkodunk, a Zrínyi mellé odakívánkozik 
a francia melodráma színpadának nagysikerű, magyar történeti témájú darabja, a Munkács ostromáról 

12 A kritikai kiadás jegyzetapparátusa ezekből kettőt elemez részletesen, a kisepikai és a Magyarvár-
hatástrVÖM lO.köt.Bp. 1971.605-607,711-713. 

1 3 A jellemekre részletesebben 1. HORVÁTH Károly, A romantikus lélek- és jellemábrázolás Vörös
marty epikájában és drámai műveiben, It 1975. 855-858. 

5 ItK 1985/6 669 



szóló Tékéli.1* A melodrámától kölcsönzi Ilka megszöktetésének izgalmát, erdei bolyongását, s mind
ezeket díszletváltozással is végigkíséri: török szoba, földalatti üreg és erdő váltja egymást. Átveszi to
vábbá a cselekményfordulatokat aláfestő zenekíséret is. A nézői izgalom feloldására szolgálnak az álló
képes és tablós beállítások: ilyen az I. és a II. felvonás vége, a fogolycsere jelenete, Buda ostromának 
tablója és a magyarok diadalát jelképező görögtüzes záró-apoteó?is. 

Marót török fogsága és a váltságdíj gyűjtésére történő szabadonbocsátása viszont csak dramaturgiai 
ürügy Vörösmarty számára a Vérnászia. emlékeztető magánéleti konfliktus kibontakoztatásához. Oly
annyira az, hogy Marót meg is feledkezik a fizetési határnap betartásáról, ami vitézi játékban elképzel
hetetlen lett volna. Alakja csak egy lesz a dráma hősei közül, Vörösmartyt tulajdonképpen a martalóc 
Bod és Ida, a hűtlen feleség témalehetősége vonzotta. A romantika közvetett erkölcsi hatáskeltésének 
elve érvényesült, amikor a bűnös asszony a közönség előtt (és elrejtőzött férje füle hallatára) vallja meg 
szenvedélyét Bod iránt, sőt annak kérésére férje vélt ravatalán meg is esküszik szerelmére. Marót sebez
hetősége lélektani motiváltságú. Előbb a két bűnös halálát kívánja, utóbb felesége bűnbánatát látva át
engedi őt ugyan - elmaradt váltságdíja fejében - Haszánnak, de azonnal harcot kezd kiszabadításáért. 
Végül a csábító Bodban elrabolt öccsét ismerve fel, a katarzisként szereplő csata után neki is megbo
csát. Tragédiája az életbenmaradás, miután felesége öccse kezétől hal meg, hogy ne maradjon Haszán 
birtokában, Bodot pedig a bég döfi le orvul. A vitézi játék logikájától teljesen eltérő a bosszú, Haszán 
felakasztatása. Marót csak ezután lesz, életösztöne maradékával, a vitézség megszállottja, azzal a mono-
mániával, amely Korner, Birch-Pfeiffer és mások hősködő figuráit már a dráma indításakor és egyálta
lán jellemzi. 

A továbbiakban a színház nézőpontjából, tehát színészjátéktípusként vizsgáljuk Vörösmarty eddig 
érintett négy drámájának sorsát. Forrásanyagunk viszonylag teljes, az OSzK Színháztörténeti Tára őrzi 
valamennyi szomorújáték súgókönyvét, azaz a cenzúra módosította és ténylegesen eljátszott színpadi 
változatot. A Kincskeresők szövegéből jelentősen töröltek (503 sor terjedelemben), sőt stiláris javítást 
is találunk. A Vörösmartytól „rossz fiú"-nak nevezett Szilágy például (akinek neve a budai bemutató 
színlapján Szilágyira módosult) az erőteljesebb „gaz fattyú" kitételt kapta. 1840 után egy ízben gon
dolhattak a dráma felújítására, ekkor betétlapokon pótolták ugyanis a nyomtatott változat újdonsá
gait.1 5 A Vérnász esetében a cenzor tolla is dolgozott. Az amúgy is halvány történeti háttérből a Beth
len Gábor „pártütésére" vonatkozó kitételeket kihúzta, törölte Bánó megjegyzéseit a papi pályáról, 
továbbá az istenre tett fogadkozásokat és a Lenkét kolostorba vivő apáca-fejedelemasszony egész jele
netét, (A vidéki színlapok tanulmányozása igazolja, amit az országosan összehangolatlan cenzori gya
korlatról tudunk: Budán kívül mindenütt megmaradt a fejedelemasszony figurája és jelenete.)16 A 
színházi gyakorlat nemcsak a jelenetezést alakította ki, de a feszültséget fokozandó törölte az előz
mények elhagyható sorait és ugyanezzel a szándékkal a dráma nyitójelenetét is, összesen 557 sor ter
jedelemben. A Marót bán és Az áldozat színpadi szövegváltozatának kérdéseivel a kritikai kiadás jegy
zetapparátusa részletesen foglalkozott17 - mindkettőben hasonlóképp a törlések dominálnak. Az ál
dozat esetében a színház (Vörösmarty kezével hatásfokozó dramaturgiai változtatást is végrehajtott: 
az V. felvonásban négy verssor kibontásával új jelenet található, Zaránd gyilkosának keresése, amely 
nagyban fokozta a feszültséget a végső kimagyarázkodás előtt. 

A budai színtársulat, majd a Pesti Magyar Színház együttese Vörösmarty szomorújátékait szerep
osztási és szcenikai szempontból saját lehetőségeihez hasonlította, azaz a hozzájuk legközelebb álló 
játszott színjátéktípushoz közelítette. A Kincskeresők budai bemutatóján Zágonyt Megyeri Károly 
játszotta, ugyanő alakította egy évvel korábban a Molnár és gyermeke férfi főszerepét is. A Honmű
vész recenzensétől tudjuk, hogy jó játéklehetőségei főleg az I. felvonásban voltak, tehát ott, ahol a 
Raupach-darabhoz hasonlóan inkább a zord atya vonásai az erősebbek. Várit és a Vérnász Telegdijét 
országszerte a vitézi játékok hősszínészei vitték színpadra (Bartha János, Pergő Celesztin stb.), akik-

14 Magyar fordítása: OSzK Kézirattár, Quart. Hung. 2086. vö. HEVESI András, A magyar vonatko
zásúfrancia színdarabok bibliográfiája, MKsz 1929. 10-1. 

1 sVö. DÉNES Tibor, Vörösmarty drámái a színpadon, It 1950. 4. sz. 92. Szerző Szigligeti nevéhez 
köti a felújítás gondolatát. 

16 BAYER József, A Vérnász első előadásai a vidéken, ItK 1904. 257-65. és Dénes i. m. 93. 
17VÖM lO.köt.578-581, 703-705. 

670 



nél a jó megjelenés, az erőteljes orgánum volt az elsőrendű követelmény. A népies szereplőket (Víg 
Bandit a Kincskeresőkben, a Vérnász Kuvikját) mindenütt kpmikussal játszatták. 

Gondot okozott a vándorszínészet erőinek, hogy verset kellett mondaniok; a szövegen tett változta
tásaik és törléseik mindenütt bontották is a jambikus lejtést. A kötött beszéd megakadályozta a „stili
zálást" (a saját szavakkal történő felmondást) és a súgó utáni játékot, a kevés próbával fellépő színé
szek két szükségmegoldását. Vörösmarty szövegei nyelvi-előadói szempontból is vízválasztóul szolgál
tak a régi vitézi játéki iskola (a Bajza Józseftől síró-éneklőnek nevezett modor) és az új, romantikus 
deklamáció között. Verseikkel és sorozatos áthajtásaikkal elősegítették - már a francia színpadi nagy
romantika hazai sikerei előtt - a romantikus szavalás érvényre jutását: a Kincskeresők megelőzte mind 
Victor Hugo {Hernani, 1835. január), mind Dumas pere (A neslei torony, 1835. november) első hazai 
bemutatóját. 

A Marót bán előadásáról egyértelműen bizonyítható, hogy a színpadi kiállításban maradt alul a 
Szapáryv&l szemben. Birch-Pfeiffer darabjában a magyar és a török öltözetek fényessége, Szapáry rab
ruhájának megindító szegényessége („durva rabköntösben, melly térdig ér, testszín trico, bocskor") 
éppúgy a siker forrása volt, mint az utolsó felvonás két tablója, amelyekben a teljes statisztéria felvo
nulhatott, a melodrámai szövegkísérő feladattal komponált zenét pedig egy Kisfaludy Károly-dallal 
(Rákosi szántó a török alatt), a Rákóczi-indulóval és egy Kisfaludy Sándor-kórussal egészítették ki: 
A nemzetnek teste a nép . . . Az Athenaeum 1838. október 6-i kritikájából megtudjuk, hogy a Marót 
bánnál is a vitézi játéki gyakorlatot erőltették, amikor sok katonát és népet vezényeltek színpadra, 
hogy belőlük hatásos csoportozatokat formáljanak, ugyanakkor a szöveg utalásaiban megkívánt díszlet
elemekre nem fordítottak gondot: a kripta kopáran kongott, a palotateremből hiányoztak a képek. 
Az áldozaton Thern Károly kísérőzenéjével és Egressy Béni betétként odaillesztett „kancsódalával" 
igyekeztek lendíteni; ez utóbbi valóban - a Honművész tudósítása szerint - „kedvesen fogadtatott", 
tehát javára vált az előadásnak.18 

A négy szomorújáték színpadi közönséghatására térve, megállapítható, hogy Bayer József és Dénes 
Tibor - hivatkozott cikkeikben - a valós adatok feltárásával egy időben szebbre rajzolták az összké
pet. A Kincskeresők budai bérletben történt bemutatója 1834. szeptember 16-án 29 forint 19 kraj
cáros bevételével a gyengébbek közé számított. A Vérnász viszont valóban több évtizede az első olyan 
mű volt, amelynek színrevitelére az irodalom adott ösztönzést, de a színtársulatok érdeklődését felkel
tette: Bayer hat hivatásos és egy műkedvelő előadásáról tudott, A két dráma egyike sem jutott el a 
Pesti Magyar Színház színpadára. A Marót bán részletes közönségadatait a pénzszedői napló megőrizte. 
A kritikai kiadásban Fehér Géza Vörösmarty szerzői jogdíja kapcsán foglalkozott a publikum számá
val1 ' - most pótlólag közöljük a nála nem említett harmadik-ötödik előadás részletes nézőtéri hely
zetképét: 

1838. IX. 10. 1838.X. 1. 1839. IX.12. 
(3.ea.) (4.ea.) (5,ea.) 

Földszint (900) 159 72 96 
II. emelet (250) 27 18 28 
Karzat (700) 175 271 114 
Katonai (20) 1 6 3 
Földszinti zártszék 

(190) 32 11 15 
II. emeleti zártszék 

(76) 10 0 3 
Páholy (48) 1 0 1 

összesen: 405 378 260 

18 Téves adat a kritikai kiadásban (VÖM 10. köt. 721.), hogy a kan csódal június 7-én hangzottéi 
először. A Honművész a május 5-i második előadásról tudósított. 

1 »VÖM 10. köt. 625. 
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Bérletes előadásokról lévén szó, számaink - a nem bérletezhető karzat kivételével - a kiegészítő 
napi jegyeladást mutatják, így - visszalapozva - egybevethetők a magyar témájú vitézi játékok ha
sonló adataival: azoknál nem jobbak, sőt a túlhaladni kívánt Szapáryénil kedvezőtlenebbek. Dénes 
Tibor Budán, a Vérnász második előadásán (1836. augusztus 23.) 264 jegy eladásáról tudott, ez 
közepes látogatottságnak számított. Igaz tehát a korabeli sajtó ismételt tudósítása a „nem számos, de 
míveltebb közönség" jelenlétéről. Bártfay László hasonlóképpen fogalmazott naplójában Az áldozat 
bemutatójáról: „A darab nem tett hatást, s úgy látszott nem igen tetszett; írva szépen van."2 ° 

A fátyol titkai (1834) forrásainak elemzése kedvelt témája a Vörösmarty-filológiának.2' Ha a 
budai színtársulat 1833-34-es vígjátéki bemutatóit összevetjük a mintaként számon tartott drámák 
sorával, három érintkezési pontot találunk. Nemcsak a későbbi Elméleti töredékek és a kritikák, de a 
bemutató időpontja is igazolja Moreto Közönyt közönnyel (=Donna Diana) c. vígjátékának hatását: 
1833. július 30. A darabnak nem sokkal korábban a Német Színházban is volt egy nevezetes előadása, 
1832. március 2-án, Charlotte Hagn vendégfelléptével. Azt is tudjuk, hogy az 1833 novemberében, a 
Tudós Társaság játékszíni kiküldöttsége által a Vörösmartyra nyelvi javítások céljából kiosztott súgó
könyvek között ott szerepelt az Egymást bosszantók, Shakespeare Sok hűhó semmiért c. darabjának 
1797-es, Becktől származó német átdolgozása, s e javító-stilizáló munkáját 1833 végén vagy 1834 ele
jén végezhette el a költő.22 Az a névtelen grófi recenzió azonban, amely a Wiener Zeitschriftben 
Vörösmarty vígjátékának jellemeit és helyzeteit a német játékszínből kölcsönzötteknek mondta, 1835 
elején23 - további vizsgálódásra késztet a német műsorrend darabjainak sorában. A budai Várszín
házban 1833. október 23-án vitték először színre Töpfer vígjátékát, Komlóssy Ferenc fordításában: 
A világ divatja vagy a pesti korhely pajtások. (A németek 1829 óta játszották, 1833. szeptember 26-i 
előadásáról is tudunk.) Magyarított szövegében először emlegették a Városligetet kedvelt társasági séta
helyként és figyelemre méltó a három „korhely pajtás" (Varsándi, Malomszegi, Palotai) alakja is. A 
négyfelvonásos darab cselekménye az említett Shakespeare-átdolgozás hatása alatt készült: egy férfi-
leckéztetés története, amelynek során az ifjú özvegy, Széppataki Paulina megneveli a nagyváros örö
meibe túlontúl belefeledkező sógorát és egyszersmind leszoktatja saját mátkáját is a féltékenységről. 
Feltűnő, hogy Vörösmarty későbbi kritikáiban 1837—38-ban két ízben is visszatért a vígjáték előadá
sának elemzésére. 

Bonyolultabb kérdés, amelyet a Vörösmarty-drámatörténet eddig nem vett eléggé figyelembe, a 
magyar vígjátékirodalom és A fátyol titkai viszonya, kapcsolata. Kisfaludy Károly életének utolsó 
éveiben két esztendő leforgása alatt négyszer fordult a leányérzőtémához: A leányőrző (1827), Szeget 
szeggel (1827), Áltudósok (1828), Három egyszerre (1829). Közülük az első és utolsó 1833 végén és 
1834 elején a budai műsoron is szerepelt. Bennük a vidéki nemesi birtok elzártsága fokozódott, a 
leányát és életmódját őrző nemes vagy nemesasszony komikus, idejétmúlt figurává lett; az ezt túlha
ladó polgári életmód és érzelemrendszer hazai kialakulását Kisfaludy már nem érte meg. Próbálkozott 
viszont ábrázolásával Fáy András, pesti színhelyeken játszatott, melodrámai hatásokat mutató vígjáté
kával, amelyben többszörösen előretipizálta a leendő magyar polgárt: Régi pénzek (kiadva 1824-ben). 
Vörösmarty jó szívvel vallhatta magát Kisfaludy és Fáy örökösének. Az Elméleti töredékekben őket 
idézte példának a hazai figurák sikeres vígjátéki megalkotására; színikritikusként pedig arra vigyázott, 
hogy a színészek ne az egyénítés rovására hangsúlyozzák a jól ismert és így könnyen játszható vonáso
kat. Fáy Andrást éppen a Régi pénzek kapcsán nevezte a „legtöbb eredeti ötlettel" rendelkező magyar 
írónak. 

A drámaköltő műhelyében ezek a hatások új minőséggé nemesedtek. A szerelem témájának kettős 
síkú, tükördramaturgiás feldolgozása a Csongor és Tündéié emlékeztet. Megjelenik viszont a vígjáték
ban is Vörösmarty törekvése a szereplők körbekomponált rendszerére. A Vilma után igyekvő és a Ka-
ticza elől menekülő, három vidékről jött ifjú alakja zárja a kört. A magyar vígjátéki hagyományt 
Katicza, a férfiéhes öregkisasszony Kisfaludynál és Fáynál is meglevő alakja őrzi, továbbá a Ligetinél 

20Idézve: VÖM 10. köt. 719. 
2 összefoglalva: VÖM 10. köt. 468-478. 
22BRISITS Frigyes, Vörösmarty Mihály és az Akadémia. Bp. 1937. 35. és SOLT Andor jegyzete: 

VÖM 14. köt. 292. 
23Hivatkozva: VÖM 10. köt. 468-9. 
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tisztelkedo, levelet hozó ifjú szerepjátéka. Hasonlóan erős hagyományra utal Vörösmarty névadása és a 
három ifjú egyénítése is: Kaczor Dezsó' „betyárosan öltözve''' belépő' parlagi nemesifja, Rigó Jónás „pil-
leöltözetű" külföldieskedoje és Guta Pongracz áltudósa. A trió a magyarítások és az eredeti vígjátékok 
legismertebb kérő-figuráinak jelmezébe bújik, együttesüket azonban már új motívum, a nagyvárosba 
kerülők érdekszövetsége köti össze. Belőlük válhatnak majd az 1840-es évek ingyenélői, „iparlovagjai"; 
a Honderű a vígjáték 1844-es előadásáról írva egyenesen jurátusoknak nevezi őket. 

Az előretipizálás két szereplőben kelt figyelmet. Mint azt Tóth Dezső kimutatta és leszögezte,24 új 
vonás a fiatalok egymás közötti konfliktusa, amelyet Shakespeare és Moreto hatására vezethetünk visz-
sza. Tegyük hozzá: az aktív, szerelmi próbát állító, cselt szövő nőalak nem új a színpadon, de a végre
hajtás eleddig a szobalány, a szegényebb rokon vagy az özvegyen maradt fiatalasszony feladata volt. 
(Az utóbbit találjuk meg Töpfer mintaként említett, magyarított vígjátékában is.) Ez a társadalmi kon
venció fogalmazódott meg a Honművész 1836-os könyvbírálatában, amely kifogásolta Vilma merész
nek érzett aktivitását.25 Ugyancsak előretipizált Ligeti Sándor, a Pesten élő széchenyiánus nemes. 
A gazdasági és közéleti érdeklődés, sőt rajongás mellett nyoma van szövegében, hogy unokahúga véle
ményét annak érzelmi kérdéseiben meghallgatná. De sokat megtartott a leányőrző figurából is. Ez a 
kettősség előnyére válik, mert hihetővé teszi alakját. A fátyol titkai sem hozta meg Vörösmartynak az 
óhajtott sikert, 1838-ig országosan csak hat hivatásos és egy műkedvelő előadásáról tudunk. A Nemzeti 
Színház megkésett bemutatója 1844. május 7-én volt és egyetlen újabb előadás követte, két nap múlva. 
Dénes Tiborral ellentétben, a pénzszedői naplóból alább közlendő közönségadatokat - az eladásra kí
nált jegyek számához viszonyítva - nem értékelhetjük sikerként:26 

1844. V. 7. bem. 1844. V. 9. 
bérletszünet bérletben 

Földszint (700) 
II. emelet (175) 
Karzat (700) 
Katonai és gyermek 
Földszinti zártszék (161) 
II. emeleti zártszék (76) 
Páholy (42) 

Eladott jegy 624 221 
Tiszta bevétel 476 ft 59 kr. 164 ft 4 kr. 

A páholyokat 4 személyesnek számolva, A fátyol titkai bemutatóját tehát 642 néző láthatta. (A má
sodik előadás pontos nézőszáma - a bérletesek számának hiányában - nem állapítható meg.) A kora
beli sajtóforrások színészi halogatásnak tudták be a megkésett pesti bemutatót. A harsányabb bohózati 
helyzeteket nem tartalmazó, főszerepeiben kötött szövegű és új társalgási stílust kívánó vígjáték a meg
írást követően, az 1830-as években még valóban meghaladta a budai társulat lehetőségeit. Amikor 
pedig 1844-ben már adottak voltak az új, romantikus előadói iskola keretei, a francia vígjátéki techni
kán, Seribe darabjainak fordulatosságán szórakozó pesti közönség találta hatástalanabbnak Vörös
marty vígjátékát. Mindezt igazolja, ha nem is a Szigligeti-népszínművek vasárnapi előadásainak adatait, 
hanem a szintén bérletben játszott Egy pohár víz számait vetjük egybe A fátyol titkai második, bérle-

24 Vörösmarty Mihály. Bp. 1974. 238. 
2íIdézve:VÖM 10. köt. 469. 
26 Vö. VÖM 10. köt. 481-4. A Nemzeti Színház 1844. évi pénzszedői naplója: OSzK Színháztör

téneti Tár 

203 106 
32 12 
273 69 
4 4 
77 24 
29 2 
6 4 
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tes előadásával. A Scribe-vígjátékia 1844. május 16-án 261, július 26-án pedig 246 darab jegyet adtak 
el bérletkiegészítésül. Csakhogy ez a francia darab 17. és 18. előadása vol t . . . 

Vizsgálódásainkat összegezve Taxner-Tóth Ernővel egyetértésben27 úgy véljük, az 1830-as évek 
drámaköltő Vörösmartyja - a liberális nevelő színház eszméjét diadalra segítendő - lírikusi és epikusi 
ambícióit sokban alárendelte a nemzeti színészet szolgálatának. Mint ahogy a Marót bán kéziratát is 
félretolta időlegesen, amikor még sürgősebb irodalompolitikai feladat, az Athenaeum megindítása 
vonta el őt íróasztalától.2 8 

Kerényi Ferenc 

21 Vörösmarty színházszemlélete, It 1979. 34-35, 
2 8 „ . . . félbe maradt drámához csak azután nyúlhatok, ha újságunk rendben lesz". (Levele Stett-

ner Györgyhöz, Pest 1836. december 8. VÖM 18. köt. Bp. 1965. 90.) 
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