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A NEMZETI SZÍNHÁZI ESZME ÉS GYAKORLAT
NÉHÁNY TÖRTÉNETI KÉRDÉSÉRŐL*

A 150 éves fennállását ünneplő magyar Nemzeti Színház évfordulóján szakítani szeret
nénk azzal a pozitivista hagyománnyal, amely dátumok és adatok kizárólag nemzeti szem
pontú felsorakoztatásával, mi több, olykor terminológiai és kronológiai csúsztatással igye
kezett bizonygatni a megünnepelt évforduló egyetemes jelentőségét. Mostani tárgy
körünkben semmi szükség erre, és a módszer egyébként is alkalmatlan arra, hogy tágabb
hazánk, Európa színház- és művelődéstörténetének érvényes igazságaihoz vezessen el ben
nünket. Hasonlóan nem tudunk mit kezdeni a hajdani szellemtörténet megközelítésével,
amely viszont az egyes nemzetek „népleikének" színészet iránti hajlamából vagy éppen
annak hiányából igyekezett magyarázni a nemzeti színjátszástörténetek aszinkronitását
és eltérő sajátosságait. Ha azonban felvállaljuk a színháztörténet társadalmi komplexitá
sát; ha az európai horizonton kívánunk körültekintem; ha feladatunknak valljuk, hogy
a mai kor gyakorló színházművészete számára keressük a históriai tanulságokat, akkor
munkahipotézisül egy, történelmileg meghatározott és változó, nemzeti-helyi sajátossá
gokat felmutató európai színházmodell felvázolását ajánlhatjuk meg; a közös vonások
keresését, a nemzeti sajátosságok induktív adatbázisán.
Az egyetemes színháztörténet axiómájaként fogadhatjuk el azt a históriai tényt, hogy
a nemzeti színházi eszme a modern, polgári értelemben vett nemzetté válás ideologikus
terméke, amely élő színházművészeti gyakorlattá válása során általában megjárta az esz
mei célkitűzés és feladatmeghatározás 0-fázisát, az a^almi társulatszervezés, majd a sze
mélyi és tárgyi feltételek maradandósításának stációit, végül - harmadik fejlődési sza
kaszként — a színház- és általában a művelődési szerkezetbe, a társadalmi nyilvánosság
rendszerébe való beépülést, a polgári nemzetállam reprezentatív kultúrintézményévé vá
lást. Általában — mondtuk; mert a mindenkori Európán körültekintve e fejlődési fokok
különböző változatait látjuk egyidejűleg létezni, nagyjában-egészében annak a helynek
megfelelően, amelyet a történelmi fejlődés nyugat-európai platójához képest, a perifériák
felé haladva, a közép-kelet-európai térség és ezen belül az egyes nyelvterületek, nemzeti
territóriumok elfoglalnak. A történeti Magyarországon 58 esztendő telt el a nemzeti
színházi eszme röpiratos megfogalmazása1 és a nemzeti színháznak szánt épület megnyi
tása (1837. augusztus 22.) között; más népeknél ez az időbeli szakadék még hosszabb
*A Nemzeti Színház fennállásának 150. évfordulója alkalmából rendezett akadémiai emlékülés (1987.
szeptember 22-23.) vitaindító előadásának tanulmány változata.
1
FRENDEL István, Entwurf zu einen (!) ungarischen Nationaltheater, Pressburg 1779. Hasonmás
kiadás, magyar és francia szövegfordítással, STAUD Géza bevezető tanulmányával: Bp. 1987.
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lehetett. Általában azért elmondható, hogy a nemzeti színházi eszme programatikus meg
fogalmazása, a színház nélküli drámafordítói, drámaírói törekvések megszaporodása a fel
világosodás eszmei közegében született. Régiónkban a színházszervezeti formák kialakítá
sának hazafias pátosza a nemzeti romantika stílusjegyeivel rögződött, és a nemzeti-állami
reprezentativitást hordozó nemzeti színházak megjelenési záróterminusának az 1920-as
évek elejét tekinthetjük, amikorra - az Osztrák-Magyar Monarchia utódállamainak létre
jöttével, a délszláv egység megvalósításával, a lengyel és a finn függetlenség biztosításá
val stb. - befejeződik a nemzetállamok kialakulása.
A nemzeti színházi eszme és gyakorlat ilyenféle, nem kizárólag politikatörténeti kor
szakolása, nem egyes mennyiségi tényezőkön (pl. színházépületen, társulaton) alapuló,
hanem e sajátos színházmodell komplex helyzetére épülő periodizációja nem a mai szín
háztudomány vívmánya. Egykori sajtó tudósítások, naplókban vagy levelezésekben fenn
maradt magánfeljegyzések is tanúsítják, hogy a kortársak jobban, érzékenyebben figyeltek
egymásra, amint azt a későbbi kutatás tette. A kitekintés iránya persze a kezdetlegestől,
a kialakulótól a fejlett, a kiforrt irányába történt: olvasmányok, tanulmányutak vagy akár
csak elvágyódások formájában. Jó példa erre — saját élettényeivel és művészi tapasztalatai
val — Egressy Gábor, a magyar romantika legképzettebb, sokoldalú színésze és rendezője,
aki tudatosan vallotta, hogy „A színház szorosabban értelmezve a nemzet kicsinyben."
Évtizednyi vándorszínészi gyakorlattal lett a magyar Nemzeti Színház tagja, amelynek
műsorpolitikai gyermekbetegségei elől ismételten külföldi tanulmányutakra indult.
A bécsi Burgtheaterben — négyszeri ott-tartózkodása alatt — mesterséget tanult: színészi
játékeszközöket, színészvezetést, rendezést, szcenikát. 1843/44-ben Párizsban már stílust
tanulmányozott, a Comédie Francaise historikus előadásmódját. Észrevette a differenciált
nagyvárosi igényeket kielégítő polgári színházszervezet sajátosságait, de azt is tudta, hogy
a Comédie Francaise XIX. századi színlapjain mit jelent, hogyan utal vissza a társulatszer
vezés korai, XVII. századi állapotára „a király rendes komédiásai" (Comédiens du Roi)
elnevezés. A kitekintés persze nem mindig kizárólagosan elismerő, követésre serkentő.
Egressy említett tanulmányait2 megelőzve, már 1841-ben (tehát három és fél évvel a szín
ház megnyitása után) a magyar liberális reformpolitika új orgánuma, a Pesti Hírlap legelső,
január 2-i számában leszögezte, hogy a nemzeti színház fenntartásának, műsorának, társu
latának, egyszóval köznapi ügyeinek szinte hisztérikus és országos visszhanghullámokat
verő, nemzeti sorskérdésként való kezelése (szembeállítva a fejlettebb országokkal) egy
értelműen a fejletlen, kialakulatlan, feudális antidemokratizmussal terhelt viszonyok
következménye.3 Olykor azután, jóval ritkábban, a fejlettebb színházkultúra élvezője
gondol nosztalgiával saját teátrumi gyermekkorára, amint azt egy angol szerző, Edmond
W. Gosse tette Studies in the Literature of Northern Europe c. könyvében (London,
1877) és recenzense, Helen Zimmern4, aki a dán nemzeti színjátszás ,»Nemcsak szórako
zásra" jelszavát, amely a felvilágosodás százada óta élt és hatott, tekintette figyelemre
méltónak.
2

Új kiadásuk: Egressy Gábor válogatott cikkei (1838-1848) s. a. r. KERÉNYI Ferenc, Bp. 1980.
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A T-y szignójú cikk szerzője valószínűlegTOLDY Ferenc.
összehasonlító Irodalomtörténeti Lapok, Kolozsvár V. (1880) 51-4. Ú] kiadása: Bukarest 1975.
103.
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Az elméleti igény és célkitűzés fázisában (régiónkban általában „a fény századában",
a XVIII-ban) a nemzeti színházi eszme kettős kötöttségű: etikai és anyanyelvi. Ennek
következtében az alkalmi társulatszervezés következő szakaszában megfigyelhető, hogy az
intemacionálísan új embereszmény (legyen szó akár az érzékeny emberről, az antikizáló
héroszról vagy a romantika zsenijéről) — a befogadás anyanyelvi meghatározottsága
miatt — azonnal nemzeti változatokban jelenik meg a színpadon; gyakran fejlettebb
színházi kultúrák jelenlevő képviselői ellen harcolva, de letagadhatatlan minták alapján,
így adott impulzusokat az olasz színjátszás a Comédie Francaise létrehozásához, az udvari
barokk teátrumi kultúra olaszossága, majd francia klasszicizálása II. József 1776-os dek
rétumához, amely a Burgtheatert Hof- und Nationaltheaterré nyilvánította. Ma — szem
ben a romantikus színháztörténet kirekesztőleges szemléletével — a színházkultúrák
együttélését és egymásra gyakorolt kölcsönös befolyását vizsgáljuk, amely olykor egész
hatásláncolatok kialakulásához vezetett, például a német nyelvű színjátszásnak a magyar
ra, emennek a szerbre és a bolgárra gyakorolt hatása révén, máskor meg recepciós szűrő
kialakulásához vezetett, amilyen Bécs volt Közép-kelet-Európában, közvetlenül elsősor
ban a cseh és a magyar, s közvetve az őket követő színházkultúrák számára.
Már a leendő nemzeti színház alapjául szolgáló alkalmi társulattoborzások, még inkább
a színházszervezet kiépítésének fejlődési fázisában markánsan elválik a társadalmi bázis
különbözőségén alapuló két változat: a „felülről", a felvilágosodott abszolutista állam
hatalom által, államrezonból kezdeményezett nemzeti színházi tevékenység és az „alul
ról", a társadalom több vagy (átmenetileg liberális osztálybékén alapulóan) valamennyi
rétegének jelképes összefogásán épülő eszmekör és gyakorlat.
Az előbbi helyzet — legalábbis átmenetileg — több előnyt biztosított: a társulatszerve
zéstől a rendszeres működési feltételek biztosításáig rövidebb és simább út vezethetett*
mint például Lengyelországban, ahol az utolsó lengyel király, Szaniszló Ágost (Stanislaw
August) ,,Ő Királyi Felsége Nemzeti Színészei" 1765-től nemcsak a Nemzeti Színház
(Teatr Narodowy) tagjainak számítottak, de épületük is elkészült 1778/79-re. Ugyanakkor
az udvari—nemzeti színház típusa ki volt téve nemcsak az uralkodói ízlés műsorpolitikát
formáló kényének-kedvének, de a hatalom minden markánsabb változásának. II. József
halála és vele sírba szálló ambíciói után a Burgtheater - változatlanul magas művészi
színvonala mellett is - fokozatosan lemondott a német nyelvterület nemzeti színházának
igényéről; II. Katalin, aki 1756-ban cári ukázzal hozta létre a Rosszijszkq Tyeatrt, három
év múlva azt besorolta az udvari színházak közé, a francia és a német színtársulat meg az
olasz operaegyüttes mellé, és ezt 1783-ban megerősítette. A legtragikusabb sors kétség
telenül a lengyel fejlődésnek jutott, az önálló államiság felszámolásával. 1803-ban egy
Csehy József nevű fiatal, literátus magyar tiszt ezt írta Przemyslből, állomáshelyéről
Kazinczy Ferencnek: „Lengyel Ország, a muszka részt kivéve, nem ismer nemzeti theatrumot. Bogoslawskinak (!) Varsái játszó társasága széjjel oszlott. Lembergben az a'böcsület adatik még meg az Országbelieknek, hogy a' Színjátszók a' Német mellé lengyelül is
ki nyomtattattyák a' játék darabok' czímjeit."5 Az „udvari-nemzeti" mellérendelés el
tolódásának, az uralkodói befolyás dominánssá válásának időpontját már Egressy Gábor
helyese» jelölte meg 1815-ben, a bécsi kongresszus utáni átrendezett és visszafeudalizálódott Kelet-Európában.
s
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Az , .alulról", tehát társadalmi indíttatásból és összefogással megalapított nemzeti szín
házak esetében a résztvevő osztályok, rétegek arányának és súlyának megfelelően (például
az arisztokrácia, a nemesség, a polgárság szerepét tekintve) számos helyi változat létezett,
amelyeknek tételes áttekintése nem mostani feladatunk. Általános sajátosság viszont,
hogy az eszmei célkitűzés és a színházművészeti gyakorlattá válás közé — mint említet
tük — hosszú évtizedek ékelődhetnek. Noha már 1786-ban megalakult az első cseh szín
társulat, a prágai Nemzeti Színház (Národní divadlo) alapítólevele 1868-ban kelt, az épü
let megnyitására 1883-ig kellett várni. Amelynek homlokzatára viszont jogos öntudattal
kerülhetett fel „A nemzet önmagának" jelszava. (De ugyanígy felsorolhatnánk a finn vagy
— némi fáziskéséssel - a bolgár fejlődés hasonló tendenciába rendeződő adatait is.)
S bár számos ellentmondás is öröklődhetett e színháztípusban (gondolunk itt például
a magyar Nemzeti Színház mindmáig meg nem oldott állandó épületének „társadalom
történetére"), a nemzeti színház alapításának e módja bizonyult tartósabbnak. A magyar
példánál maradva: 1849, a polgári forradalom és a nemzeti szabadságharc bukása után
tevékenysége nem szűnt meg, a nemzeti romantika értékőrzőjének bizonyult, s noha
1867-et követően, az Osztrák—Magyar Monarchia évtizedeiben költségvetésének jelentős
hányada származott már uralkodói támogatásból, és intendáns irányította a XX. század
nak még első két évtizedében is, a budapesti Nemzeti Színházból mégsem lett az állami
reprezentativitás intézményeként „udvari színház", a szó korábbi értelmében: műsor- és
közönségpolitikája saját fejlődésének logikája szerint alakult.
A társulatszervezés és a színházszervezet kialakításának fázisában már nemcsak meg
jelentek, de rögzültek is a nemzeti színházi alkotótevékenység hosszú időre érvényes sajá
tosságai. Azokban az országokban, ahol a nemzeti színház egyúttal az első állandó társula
tot és/vagy az ennek emelt épületet jelentette, természetes módon az anyanyelvi színját
szással szemben támasztható minden közönségigénynek eleget kellett tennie. A magyar
Nemzeti Színház szintén évtizedeken át, 1837 és 1884 között játszott operát és balettet
is, valamint népszínművet (1843 és 1875 között), miközben 1861-ig Pest-Buda egyetlen
magyar játéknyelvű színházaként működött. Az anyanyelvnek és a nemzeti színházi
eszmének már genezisében történő egybekapcsolódása eredményezi, hogy a nemzeti
színház egyaránt műsoron tartja a mintául szolgáló világirodalmi klasszikusokat, és előbb
egyedüli, utóbb kiemelt, rangot adó műhelye a nemzeti drámának, amely e fórumon
kívánja bizonyítani életképességét, mi több, világirodalmi rangját. Ehhez pályázatok rend
szerét alakítja ki, nemzeti drámaciklusokat állít össze (Budapesten először 1881-ben ren
dezett Üyet Paulay Ede igazgató-főrendező), megemlékezik a nemzeti drámairodalom és
színjátszás jeles nagyjairól és alkotóiról.
E nemzeti színházi műsorprofil maradandóságát igazolandó, most nem a korai meg
nyilatkozások valamelyikét idézzük, hanem Hevesi Sándor igazgató-főrendező 1932-ben
készült memorandumát: „Azt hiszem, vitán fölül áll, hogy a Nemzeti Színház játékrendje
négyféle elemből tevődik össze. Klasszikus magyar alkotásokból, modern, tehát aktuális
magyar darabokból, idegen klasszikusokból és mai külföldi darabokból."6 Az már a megHevesi 1932. júniusi memorandumát a Nemzeti Színház azóta elpusztult levéltárából közölte
PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR Jolán, Iratok a Nemzeti Színház történetéhez, Bp. 1938. 801-6. Az idé
zett hely: 801.
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fogalmazás helyének részletkérdése, a „magyar" helyett milyen más nyelvet énünk ide,
és a megfogalmazás pontosságának dolga, hármas vagy négyes műsorprofilnak tekintjük-e
az elhangzottakat. Általános érvényű viszont, hogy a nemzeti színház már megalapítása
pillanatától repertoárszínház, amelynek legstabilabb műsortörekvése a világirodalmi nagy
klasszikusok és a nemzeti dráma játszása; amely sikerdarabjait csak ennek alárendelve
játszhatja, és amelynek kevésbé stabil műsorrétege a kortárs külföldi dráma. Itt lehet
ugyanis némi teret adni a közönség szórakozásigényének és — ami velejár — a bevételköz
pontú műsorhányadnak. Persze, e téren a legnagyobb az ízlésbeli tévedés lehetősége is,
amin egy-egy új igazgatás nagy nekilendülésekkel próbál utólag javítani. Innen van, hogy
amíg a budapesti Nemzeti Színház műsorán Shakespeare, Moliére, Schiller neve szinte
a megalapítástól fellelhető, a kortársnak tekintett, azóta persze klasszikussá emelkedett
szerzők sorában a legmeglepőbb adatok olvashatók. Lengyel drámát, az id. Aleksander
Fredro Huszárok és dámák (Husary i damy) c. vígjátékát már két és fél hónappal a meg
nyitás után, 1837 novemberében műsorra vette a színház; 1847. december 13-án a ma
gyar Nemzeti Színházban volt Julius Stowacki Mazeppá)ának ősbemutatója. (Régiónk
viszonyait jól jellemzi, hogy mindkét bemutató német szövegközvetítéssel került magyar
színpadra.) Ugyanakkor Gogol Revizotja. csak 1874-ben, Gorkij pedig először csupán
1947-ben, a Jegor Bulicsov és a többiek c. drámával kapott színpadot a budapesti Nemzeti
Színházban.7
A fejlődésnek ezen a fokán a felvilágosodás erkölcsnemesítő célját valló, társadalmi
mozgalom eredményeképpen létrejött nemzeti színházak - mind műsorpolitika, mind
közönségvonzás szempontjából — egyszersmind népszínházak is. Ami pedig a stíluskérdé
seket illeti, ennek viszonyítási alapjául a megalapítás időszakának korstílusa szolgál.
Közép-kelet-Európa gyakorlatában ez a nemzeti romantika, amely nemcsak az egyes mű
vész vonatkozásában tekintette zsenikritériumnak az eredetiséget, a soha-még-nem-voltat,
hanem a művészeti ágaktól általában is a nemzeti-egyedi sajátosságok kiművelését várta,
az ezekkel való hozzájárulást az emberiség egyre gyarapodó kulturális közkincséhez.
Magyarországon ez a romantika klasszicizálod ott 1849, az európai forradalmi hullám
bukása után, és mint nemzetinek tekintett, értékeit és életerejét már bizonyított stílus,
megérte a XX. századot is. Az 1865-ben meginduló színészképzés első tanárnemzedéke
még személyében hordozta „a népek tavaszának" üzenetét. Szigligeti Ede (1814—1878),
Nemzeti Színházunknak 1873 és 1878 közötti igazgatója még a romantika maga faragta
tehetsége volt: pályaelhagyó mérnökjelöltből lett segédszínész, hogy — negyvennégy évet
töltve a színházban — valamennyi fontos tisztség betöltése után eljusson az igazgató
karosszékéig, miközben száznál több játékdarabbal gyarapította a műsort. Barátja és
eszmetársa, Egressy Gábor is megérte még, hogy moliére-ien szép színpadi halála előtt
egy évet tanítson az új Színi Tanodában.
Azokban az országokban, ahol a nemzeti színház vagy az annak funkcióját ellátó
együttes nem találkozott ennyire erős romantikus hagyománnyal, a XIX. század végére
messzebbre juthattak a művészi alkotótevékenység korszerűsítésében. Jaroslav Kvapü

7
A Nemzeti Színház bemutatónaptárát lásd: A Nemzeti Színház 150 éve, szerit. HERÉNYI Ferenc,
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a prágai Nemzeti Színházban sikerrel honosította meg a színpadi tér forradalmát a század
fordulón, és így történhetett, hogy a magyar drámairodalom első számú reprezentánsá
nak, Madách Imrének Az ember tragédiája c. drámai költeményét 1904-ben még a histo
rizmus szellemében és stílusában játszatta, 1909-ben azonban már stilizált, korszerű kere
tet kapott, Kvapil Shakespeare-előadásainak tapasztalataival,8 előbb, mint Budapesten,
ahol az 1883. évi ősbemutató meiningeni stílusa évtizedekre normának és mintának
számított. Hasonló tanulságokat hordoz a moszkvai Művész Színház példája. A korán
indult, de meg-megszakadt, sok ágon haladt orosz színházi fejlődésben végül ők vállalták
a nemzeti színház funkcióját. Sztanyiszlavszkij és Nyemirovics-Dancsenko kezét nem bék
lyózták megrögződött játékhagyományok, ezért a meiningenizmus és a nyugat-európai
naturalizmus eredményeit megőrizve és azonnal meg is haladva, az európai színjátszás
élvonalába jutottak. Mindezt jól példázza, hogy 1898-ban nyitódarabul azt a történelmi
drámát, Alekszej Konsztantyinovics Tolsztoj Fjodor Joannovics cárját választották, ame
lyet Meiningenben is bemutattak, de a századfordulóra már a kortárs tematika, Csehov és
Gorkij színházának tekintették magukat, a lélektani realizmus kiforrott játékstílusával.
Figyeljünk fel két tényre. Egyrészt a Művész Színház, bár „alulról" építkezett, hiszen egy
értelmiségi csoport hívta életre, részvénytársasági alapon működő magánszínháznak ala
kult, a századvégen nem lévén más útja a színházalapításnak. Másrészt nevében és szándé
kaiban tudatosan hirdették meg a ritkán emlegetett „obscsedosztupnij" jelzőt (,,mmdenki
számára elérhető"), azaz a népszínház eszményét, amely ekkorra már Közép-kelet-Euró
pában is elvált a nemzeti színházak működésétől, önálló színházmodellé fejlődött, leg
alább kétpólusúvá téve a fejlődést; Nyugat-Európában pedig kimondottan a kialakult,
differenciált polgári színházszervezet ellenében bontott zászlót. A moszkvai Művész Szín
ház megalapítása tehát sajátos, kötődése többszörös, de természetesen nem kerülhette
meg a két színházmodell egybeesésének legalább rövid, történelmileg szükségszerű fázisát,
csak éppen azt a legkorszerűbb formában élte át.
A nemzeti színházak fejlődéstörténetében a harmadik szakasz, amikor egy differenciált
színházszervezetben, annak részeként, de az állami-nemzeti identitás reprezentatív kultu
rális intézményeként folytatják színházművészeti alkotótevékenységüket. A polgárosodás
mintaállamában (Angliában) vagy a városfejlődés magas fokán álló, fejlett színházkultúrá
jú, de államilag széttagolt territóriumában (Itáliában, Németországban), vagy akár Fran
ciaországban mindez a legutóbbi időkig nem is igényelte közép-kelet-európai értelemben
vett, országonként egyetlen nemzeti színház kialakulását. Egressy Gábor már 1843-ban le
nyűgözve, a fejlődés bejárandó útját felismerve vetette papírra: „A párisi színházak irány
tekintetében úgy osztvák el, hogy a legmagasabb dynastától kezdve, minden sorsúakon
keresztül le az utolsó napszámosig, saját színháza legyen minden elvnek, felekezetnek,
értelmi és érzelmi fokozatnak, szóval minden polgári helyzetnek." A nemzeti színház
e fejlődési fokon mégsem egy a többi között.
A magyar Nemzeti Színház ezt az utat gyorsulva járta meg, mint ahogyan Budapest is
Európa leggyorsabban fejlődő fővárosa lett 215%-os népességgyarapodásával, amelynek
során lakossága az 1869. évi 270000-ről 1910-re 880000-re nőtt. E korszak legjelentő
sebb magyar színházművésze, a vándorszínészből lett igazgató-főrendező, Paulay Ede
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(1836-1894) az 1870-es évek elején beutazta Európát, és bécsi, müncheni, drezdai,
lipcsei, berlini, weimari, majna-frankfurti, párizsi tapasztalatai egyaránt kiterjedtek a szín
házszervezés udvari, nemzeti-állami és magán tőkés formáira. És itt, e ponton tegyünk egy
villanásnyi kitérőt a színházszervező és -vezető személyiség alkalmasságáról. Az ehhez
megkívánható talentumok másfélék, mint a színészi alakítókészség, a dramaturgiai tudás,
a rendezői tehetség. Noha Paulayban ez utóbbiak szintén megvoltak, több mint egy év
század távolából is megkapó a színházművészeti fejlődés törvényszerűségeinek világos fel
ismerése és elősegítése, holott a kapitalista színházszervezet kiteljesedése, a népszínházi
profil önálló együttessé szerveződése (1875), a Magyar Királyi Operaházba átkerülő ope
ra- és balettműsor (1884-től) jelentős közönségrétegek elvesztését jelentette a Nemzeti
Színház számára, és élete alkonyán még megérte annak a magánszínháznak a tervezését,
amely 1896-tól Vígszínház néven az igen kedvelt francia társalgási drámák szakosodott,
új otthona lett. A Burgtheaternek és a Comédie Frantjiase-nek a magyar romantika örök
ségével ötvözött felhasználására törekedett, meiningeni stíluselemeket is vegyítve, és hoz
zá tudva, hogy az udvari színház pompája és lehetőségei nem adottak egy nemzeti színház
számára. És ha Paulay Edének rendezői elismerést 1892-ben, a bécsi színházi világkiállítá
son az egykori színházi világ szavazott a budapesti Nemzeti Színház vendégjátéka alkalmá
ból, színházszervezői formátumának e rövid eszmefuttatás révén a színháztudomány állít
son emléket.
A nemzeti színházak, amikor részei lettek egy kialakult differenciált polgári színház
szervezetnek, új helyzetbe kerültek. Költségeiket az állami dotáció igyekezett megtéríte
ni, de mivel ezeket csak részben fedezte, nem mondhattak le a bevételhányad költség
vetési növeléséről, ugyanakkor — a dotáció fejében — vállalniuk kellett az állami kulturális
reprezentativitás olyan feladatait, amelyekre az önellátó, ezért a gyorsabban reagáló,
hagyomány talán magánszínházak nem vállalkoztak. A nemzeti színházat viszont — mint
egy kárpótlásul — előjogok kialakuló rendszere segítette. A műsorelőjogok az előző fázis
ban elemzett hármas repertoár (nemzeti dráma, klasszikusok, kortárs világirodalom) vo
natkozásában érvényesültek, és éppúgy jelenthették a nemzeti klasszikusok kizárólagos
vagy autentikus előadásának gyakorlatát, mint bizonyos irodalmi kiválóságok művei
színrevitelének kisajátítási törekvését vagy az utánjátszás jogainak korlátozását, meg
nehezítését. Ehhez a legjobb társulat állott rendelkezésre, vagy legalábbis törekedtek
ennek biztosítására. Magyarországon szerződtetési előjoga volt a Nemzeti Színháznak a
Színiakadémiáról, minthogy a növendékek a mesterséget itt gyakorolták. Több alkalom
mal történt mesterséges korrekció is, amikor a kulturális kormányzat úgy vélte, meg
gyengült a társulat. 1935-ben a színház fiatal, mindössze 32 éves igazgatója, Németh Antal
kapott szabadkezet a magánszínházak legjobb erőinek szerződtetésére, és így sztáregyüt
tes létrehozására. 1945-ben, a második világháború után a korábban származási, politikai
okokból színpadot vesztett művészek elégtételszámba menő vissza-, újra- vagy első szer
ződtetésére került sor, kisvártatva pedig fiatal tehetségek nagyobb számú felvételére.
A társulat, az általa és benne képviselt játékerő és játékhagyomány átvezet minket
ahhoz a rendkívül izgalmas és szerteágazó, ezért itt csak érintőlegesen felvethető problé
makörhöz, amelyet a nemzeti színházak konzervativizmusának is szoktak nevezni. A nép
színháztól való elválás lassulhatott ugyan, olyan esetekben, amikor a nemzeti színház
kisebbségi sorsban élő nyelvet és művészetet képviselt, mint például a csehek, a finnek,
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a horvátok vagy a lengyelek esetében, 1918—1920-ig. Többek között ismét érdekes és
sajátságos a moszkvai Művész Színház példája, amelyet — húsz évi működés után — már
mint polgári-konzervatív kulturális intézményt támadott a Proletkult, de amelyet a szov
jet kormány (az 1919. augusztus 26-i rendelettel, a többihez hasonlóan) államosított,
ezzel anyagilag függetlenített, sőt az „akadémiai" jelzővel ruházott fel, ami azt jelentette,
hogy színiiskolát tarthatott fenn, tehát hagyományait tovább örökíthette, mint elismert
nemzeti értéket. A színház neve utóbb (1932-ben) Gorkijéval bővült, de elmaradt belőle
a népszínházi jellegre utaló „obscsedosztupnij" jelző.
A XX. század elejének népszínházi törekvései, az avantgárd egymásra halmozódó
színházi forradalmai és a hozzájuk kapcsolódó rendezői ambíciók nemcsak elkerülték
a nemzeti színházakat, de elképzeléseiket annak ellenében bontakoztatták ki, mert őket
a megkövesedett, egészében elutasított polgári színházszervezet és színházművészet alap
kövének tekintették. Tehetség és lehetőség számos adódó konfliktusának szemléltetésére
a magyar fejlődés ellentmondásosságára hivatkozunk. A XIX. század második felének
budapesti Nemzeti Színháza a megőrzött romantika stílusa mögött még őrzött liberális
hagyományokat: a Bölcs Náthán műsorra tűzése 1888-ban Paulaynak és együttesének
őszinte emberi voksa volt mindenfajta antiszemitizmus ellen, a Nóra 1889. évi magyar
országi bemutatója (amelyet két év múlva a szerző is látott és megdicsért) szinte
előkészítette a polgári házasság és anyakönyvezés parlamenti vitáit stb. A századforduló
ra azonban ez a hagyomány - tartalmában és művészi eszköztárában egyaránt - kiürese
dett. (Amit közvetett módon jól bizonyít, hogy az a drámaírói nemzedék — Molnár
Ferenc, Bíró Lajos, Lengyel Menyhért —, amelyet a világ magyar iskolának tekintett,
csak érintőlegesen kötődött pályakezdő évei Nemzeti Színházához.)
Ezért a XX. század elejének legkitűnőbb magyar rendező- és színházvezető tehetsége,
Hevesi Sándor (1873-1939) érthetően nem kapcsolódott kizárólag a Nemzeti Színház
hoz. 1900-ban írott egyik tanulmányában fiatal kritikusként megsemmisítő bírálatban
részesítette a magyar repertoár alapművének, Az ember tragédiafának, éppen futó rende
zését, amelyet Paulay utódai alaposan átrendeztek és elrontottak az évek folyamán.
(A sors iróniája, hogy a művet maga csak 1908-ban rendezhette először, más színházban,
kölcsöndíszletekkel, a Nemzeti Színházban pedig csupán 1923-ban, végre saját elképzelé
sei szerint.) Pályája először 1902 és 1907 között kapcsolódott a Nemzeti Színházhoz
azonban öt év alatt mindössze 11 rendezést szignált. Párhuzamosan dolgozott 1904 és
1907 között a magyar színházi megújulás műhelyének számító Thalia Társaságnál.
A Nemzeti Színházhoz - újabb kitérők után - 1908 és 1912 között, majd 1915-től tért
vissza. Igazgatóként 1922 és 1932 között, egy évtizeden át vezette az együttest.9
Hevesi Sándor már a színházcsinálóknak ahhoz az új nemzedékéhez tartozott, ahol
nem a színészet gyakorlati tapasztalataival kezdték pályájuk építését, hanem irodalmi,
esztétikai, tudományos munkássággal, nagy elméleti felkészültséget szerezve. Ennek
a nemzeti színházi gyakorlatba való átültetését azonban számos tényező gátolta, színhá
zon kívüli és belüli okok egyaránt. Hevesi akkor lett a Nemzeti Színház igazgatója, amikor
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Magyarország még nem jutott túl a trianoni békeszerződés sokkján. A „kultúrfölény"
válaszul meghirdetett ideológiájában a Nemzeti Színháznak kiemelt szerep jutott, mint
azon ritka közintézmények egyikének, amelyek az állami támogatást az új helyzetben is
folyamatosan képviselik. Kiemelt anyagi támogatást azonban - a világháborús vesztesé
gek, a gazdasági világ- és helyi válságok miatt — nem tudott ehhez nyújtani. Ezért Hevesi
is hiába volt tisztában a modern világszínházi törekvések mindegyikével, nem tudott új
stílusokat nyitni a Nemzeti Színházban, hanem — akárcsak annak idején Paulay — a törek
vések és a lehetőségek viszonylag optimális egyeztetésére kényszerült: állandó figyelem
mel a Nemzeti Színház törzsközönségét adó, létszámában és egzisztenciájában megcsap
pant „középosztály", e vegyes, a kispolgárság felső rétegétől az állami tisztségviselőkön
és a tisztikaron át az értelmiségig terjedő társadalmi konglomerátum igényeire, hogy
egyensúlyt találjon állami dotáció és tervezhető bevétel között.
Már Hevesinél megfigyelhető a vázolt helyzetben a korszerű világszínpadi törekvések
csak némileg megkésett, de megszűrt átvétele. Hyen volt a modern lélektan alkalmazása
a szerepértelmezésben és közös nevezőre hozása a bizony elöregedőben levő, a hagyomá
nyosan színészcentrikus előadásokhoz szokott együttesben; ilyen a szimbolikus színpadi
térszervezés felé történő nyitás, a felújított historikus színpadformák (Shakespeare- és
misztériumszínpad) adta lehetőségek bevezetése a szcenikában, a kamaraszínpadi játszó
hely megnyitása a korszerűbb világirodalmi műsor bemutatására, a szervezett rendezőképzés megindítása 1929-ben stb. Amíg Hevesi Craig, Reinhardt és Sztanyiszlavszkij
törekvéseivel és eredményeivel igyekezett párhuzamosan haladni, munkatársai és tanít
ványai közül Horváth Árpád (1899—1944) a merészebb színházi izmusok eszköztárából
is válogatott nagy stflusbiztonságú, színes rendezései számára. Ami azért említésre méltó,
mert az amúgy is gyenge magyar színházi avantgárd, kötődve 1918/19 forradalmaihoz,
kozmopolitának, elítélendőnek számított a „keresztény-nemzeti" kultúrpolitikában.
A totális népszínház elveit követő Horváth Árpád konfliktusa és távozása ezért szükség
szerű a Nemzeti Színházból; a vízválasztó 1934-ben ismét az alapmű, Az ember tragé
diája. Esete pedig ékes példája annak, hogy a nemzeti és a művészi szempont szétválasz
tása mögött mindig a nemzeti-állami identitás zavarait kell keresnünk.
Hogy a konzervatívnak tekintett nemzeti színházi művészeti gyakorlat az állami
ideológia szolgálatában, annak kiemeltebb figyelmével képes lehet bármely korszak nem
zeti színjátszásának előrevivője, motorja lenni, arra a budapesti Nemzeti Színháznak 1935
és 1944 közötti konjunktúrakorszaka szolgálhat bizonyságul, Németh Antal (1903—1968)
igazgatóságának periódusa. Mint említettük, Németh Antal szabadkezet kapott egy
sztáregyüttes szerződtetéséhez, és elegendő eszmei támogatást meg dotációt ahhoz, hogy
előadásai felvegyék a versenyt a hangosfilm és a revü látványhatásával; hogy liberális válogatású világszínpadi műsort formáljon — párhuzamosan a bécsi Burgtheater Röbbelingkorszakának „A népek hangja a drámában" ciklusával —, s hogy a magyar drámairodalom
reprezentánsait (vendégjátékokkal és -rendezésekkel) a második világháború felé sodródó,
egyre inkább megosztott Európában is megpróbálja nemzetközi sikerre vinni.
Németh Antal 1937-ben, a magyar Nemzeti Színház százéves emlékünnepén - a szel
lemtörténet szóhasználatával — „spirituális vár"-nak nevezte az intézményt, és ahogyan
Hevesi — mint ezt korábban idéztük — megerősítette a hármas műsorprofil hagyományát,
úgy ő rendületlenül hitt abban és hirdette is, hogy a kis és közép-kelet-európai népek szín-
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házművészetének is van hozzáadni valója az európai és világkultúrához, amihez hitelesítő
fedezetül szolgáltak lengyel, finn, bolgár, szerb, svéd bemutatói.10
A nemzeti színházi eszme és gyakorlat történetének harmadik fázisában kétségkívül új,
minőségében más szakaszt jelent, amikor valamennyi színház állami kezelésbe kerül,
amint az a délszláv egység megvalósulásának első pillanatától, 1918-tól az SHS (szerb-hor
vát-szlovén) királyságban, 1919-től Szovjet-Oroszországban, régiónkban pedig 1945 után
(Magyarországon 1949-ben) történt. Ez a helyzet tölti ki jó néhány ország nemzeti szín
házának történetében az elmúlt négy évtizedet, így hazánkban is. A nemzeti színházi
eszme és gyakorlat mai kérdőjelei innen datálódnak. A színházak államosítása — mint
ideológiai-kultúrpolitikai, tehát a műsort meghatározó és mint az erőforrásokat koncent
ráló működtetési lépés — társadalmilag szükségszerű és elkerülhetetlen volt, része a szocia
lista kultúrforradalomnak. Nem járt együtt azonban az akkor már 159 éves magyar hiva
tásos színjátszás történeti tapasztalatainak előzetes elemzésével és felhasználásával.
A Nemzeti Színház elvesztette előjogait, kiemelt lehetőségeit, ugyanakkor deklaráltan
„az ország első színháza" maradt, de elsőnek csak az egyenlők között, hiszen valamennyi
államivá lett magyar színház ,,kis Nemzetivé" válhatott.11 E folyamat országos áttekintése
és tudományos elemzése mindmáig nem történt meg.
A Nemzeti Színház esetében a kétségtelen törést látszólag elfedte az igazgatás és a mű
vészeti vezetés személyében is megnyilvánuló folyamatossága (Major Tamás 1945-tŐl
volt igazgató, és ugyanakkor került a színházhoz rendezőnek Gellért Endre), a társulat
még évekre elegendő tehetsége és-szellemi kapacitása. Mivel a kultúrpolitika a feltételrend
szer döntő változása után is elvárta a Hevesi-megfogalmazású profilok teljesítését, de kés
lekedett a nemzeti színházi funkció korszerű, szocialista megfogalmazásával, az elmúlt
négy évtizedben a Nemzeti Színház műsorpolitikája ki-kilendült a lehetséges pólusok irá
nyában. Tapasztalhattuk fő feladatként a magyar és külföldi szocialista dráma favorizált
műsorra tűzését, olykor az esztétikai-dramaturgiai minőségelv háttérbe szorításával
(az 1950-es évek első felében); tanúi lehettünk látványos kortárs világirodalmi nyitásnak
1957 után; történt kísérletsorozat a magyar klasszikusok átdolgozására és műsoron tartá
sára az 1960-as években, de volt időszak, amikor a művészeti vezetés (1978 és 1982 kö
zött) a világirodalmi klasszikus repertoár kibővítésében és korszerű rendezői értelmezésé
ben látta a Nemzeti Színház időszerű feladatát. Kétségtelen, hogy mindegyik törekvés
hozott részeredményeket, szolgált nagy értékű előadásokkal, kiugró színészi teljesítmé
nyekkel. A funkcióbizonytalanság mögött azonban ott komorlott a történelemszemlélet,
a nemzeti identitás számos tudatzavara, diszkontinuus hagyományfelfogása, személyi
(karrier- és presztízs-) ellentéteket ideológiaivá növelő értékvesztése. Egyetlen példát
ezekre! Sztanyiszlavszkij módszere gyorsan és eredményesen hódított teret nálunk,
a Nemzeti Színházban is, mert a hagyományosan, a vándorszínészet óta színészközpontú
magyar felfogásban már tulajdonképpen Hevesi Sándor és Ódry Árpád óta hasonló lélek
tani szerepmegközelítés dívott. Ugyanakkor Brecht színházeszménye - minden erőfeszí-

10

NÉMETH Antal, A Nemzeti Színház hivatása, in A százéves Nemzeti Színház, Bp. 1938. 21.
A Nemzeti Színház 1945 utáni történetének legjobb összefoglalása SZÉKELY György tanulmá
nya : A Nemzeti Színház 150 éve, 131-86.
11
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tés ellenére — mindmáig lágyabb, érzelmesebb felfogásban került és kerül műsorra a Nem
zeti Színházban (is). A realizmus szűkkeblűén értelmezett felfogása nemcsak a műsort
ritkította meg (Madáchtól Németh Lászlóig), hanem évtizedekkel visszavetette a magyar
szcenika fejlődését is, részletezően valósághű díszlet- és jelmezkövetelményeivel. Elég
ehhez egyetlen pillantást vetnünk a nagy tehetségű Oláh Gusztáv 1923-as és 1955-ös,
lényegében azonos felfogású terveire Az ember tragédiáidhoz.
A 150. évforduló alkalmából rendezett kétnapos nemzetközi akadémiai emlékülés
is bebizonyította, hogy a Nemzeti Színház szocialista funkciómeghatározásához felhasz
nálhatunk ugyan bizonyos külföldi tapasztalatokat, de a sürgető feladat (színházi struk
túránk egészének radikális újragondolásával együtt, annak részeként) a mi feladatunk,
a többes számba beleértve a színháztudomány, a drámatörténet, a művelődéskutatás
művelőit is. Ehhez képest minden más — pl. a magyar Nemzeti Színház véglegesnek szánt
épülete helyének és építészeti megoldásának látszólagosan demokratikus, nyilvános
újra- és újravitatása - másodlagos és későbbi teendő.

Kerényi Ferenc
A PROPOS DE QUELQUES PROBLÉMES HISTORIQUES DE L'IDÉE ET DE LA PRATIQUE
DU THÉATRE NATIONAL
L'étude - variant écrit de la Conference d' ouverture du colloque académique ä l'occasion du 150 e
anniversaire du Théátre National hongrois - traite la notion de l'idée du théatre national, de phénoméne historique, caractéristique de l'Europe Centre-Est, ä l'intérieur de l'histoire de l'évolution des
rhéatres nationaux. Malgré les caractéristiques nationales et les phénoménes asynchrones sans aucene
doute importants, on peut y constater des phases d'évolution communes: la période oü le but théorique est marqué, est suivie de celle de 1'Organisation de troupe pour un seul ou quelques spectacles,
et plus tárd, de. celle de la stabilisadon des conditions d'activité. Cela peut se produire par intention
du souverain en service de la raison d'État reconnue, ou par association de plusieurs couches ou classes
sociales en service des buts nationaux.
A l'échelle suivante de l'évolution, le Théátre National - comme élément de marque du théátre
bourgeois se formánt et servant les besoins de plus en plus différenciés du public — devient l'institution
culturelle par excellence de Hdentité nationale et étatique, aidée de facon accentuée par l'État dans
l'accomplissementde sestaches a l'établissement de programme.
A l'intérieur de cetté phase, une Situation nouvelle est créée par la nationalisation des théatres
(en Hongrie, en 1949), lorsque le Théátre National ne peut étre que le premier parmi les égaux.
L'anniversaire avait renforcé la conclusion tirée des analyses historiques, par lequelle, le devonle plus urgent, ä c6té de la conservation du programme traditionnel de théatre national (classiques
nationaux et de littérature mondiale, théatre national, ouvrages de premier rang de la littérature
mondiale contemporaine), resté la recomposition et la détermination des fonctions socialistes de l'idée
du théatre national.
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MŰELEMZÉS

Kiss József
GYULAI PÁL: HADNAGY URAM

Gyulai Pál Hadnagy uram c. versének végleges, ma is közismert szövegét költeményei első kiadásá
ban tette közzé először (Pest, 1870. 31 -):1
Hadnagy uram
„Hadnagy uram, hadnagy uram!"
»Mi bajod van, édes fiam?«
„Piros vér foly a mentére."
»Ne bánd, csak az orrom vére.«
„Hadnagy uram, hadnagy uram!
El ne essék itt az útban."
»Bele botiám egy nagy kőbe.
Szegezz szuronyt s csak előre!«
Megy a honvéd, áll a hadnagy,
Mély sebében összeroskad.
„Hadnagy uram, hadnagy uram!"
»Csak előre édes fiam!«
Az egyik fennmaradt kézirat2 ugyanezt a szöveget tartotta fenn: csak néhány központozási elté
rést mutat; Gyulai kézírására ebben az időszakban általában jellemző, hogy hanyagul ékez (pl. „edes"-t
ír „édes", „Mtban"-t „útban" helyett).
Gyulai verse először a Szilágyi Sándor szerkesztette „Magyar Emléklapok. Történeti és szépirodal
mi közlöny az utolsó forradalom korából" c. vállalkozás (Pest, 1850.) 1„ március 9-i füzetének 71.
lapján jelent meg, „Gy
" aláírással; e közlés, valamint a másik fennmaradt kézirat alapján meg
állapítható, hogy a szerző a kötetkiadás előtt néhány szóra terjedő módosítást végzett a szövegen
(a korábbi közlés eltéréseit dőlt betűvel emeljük ki):
Az 1850. évi szöveg 3. sora: „Piros vér hull a mentédre". A 6. sorban: ,31 ntdüljön itt az útban."
A 7. sor: Megbotlottam egy nagy kőbe." 8. sor: „Szegezz szuronyt és előre!" Egyes, 1870 előtt meg
jelent közlések, mint a Vasfi-Benkő, azaz Eisler Mór és Kertbeny Károly szerkesztésében 1851-ben
Lipcsében kiadott „Hangok a múltból", Lipcse, 1851., 2. kiadás 1862., illetve az Áldor Imre szerkesz
tette ,A forradalom költészete", Pest, 1867. antológiában, még ezeket a korábbi variánsokat tartal
mazzák.
1
A szövegközlésben a hadnagy szavait jelölő elavult kettős idézőjeleket (" ") ún. belső idézőjelekkel
(» «) helyettesítettük.
2
OSzK Kézirattár, Quart. Hung. 1987. 1.1.; a kézirat keletkezési idejére utaló adat (datálás) vagy jel
nincs.
3
MTAK Kézirattár, K 790/12; Gyulainak ez a saját kezű kézirata több, 1849/1850 fordulója táján
keletkezett vagy összeírt, szabadságharcos tárgyú versét tartalmazza, köztük a Hadnagy uram címűt is.
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A Hadnagy urammk. a kötetkiadás előtt egy további közlése is volt, amire a Gyulai-irodalom tud
tommal nem figyelt fel: tudniillik a Vadrózsákban (Kolozsvár, 1863.)4 Kriza ugyanis, Erdélyi példája
nyomán, „íróktól" is fölvett „néhányat a népdal-féle költeményekből, miket erdélyi írók nyomtatva
lévő műveiből összegyűjteni módom s juthatásom volt". Gyulaitól két darabot közölt: a Hadnagy
uramon kívül ,,Ez a kislány, a barna..." kezdetű népdalát (538. sz.), amely Gyulai 1870. évi köteté
ben (170. 1.) Ez a kis lyány... cím alatt lényegében azonos szöveggel jelent meg. Ezt mondhatjuk
a Hadnagy uramtól is, de ennek szövegében két eltérést szóvá kell tennünk: a 9. sorban a „honvéd"
helyére vitéz került, az utolsó sor pedig nem „Csak"-kal, hanem Huh! felkiáltással (!) kezdődik. Isme
retes, hogy Gyulainak nemcsak a gyűjtemény előzetes propagálásában és a kiadás útjának egyengetésében volt igen nagy része, hanem a kötet szerkesztési elveinek kialakításában is: úgyszólván „minden
ívről, mielőtt a nyomdába adták, beható tanácskozást folytattak Krizával" - írja Gyulai monográfusa,
Papp Ferenc.6 Gyulai nyilván maga választotta ki és bocsátotta a szerkesztő rendelkezésére a két ver
set, s a Hadnagy uramban a „honvéd" -» „vitéz" szó csere is az ő módosítása volt, vagy legalábbis az
ő jóváhagyásával történt. Ennek va^y valami politikai megfontolás lehetett a hátterében Cár ez 1863ban már meglehetősen anakronisztikusnak tűnik), vagy a népdalhoz közelítés szándéka. A „Huh!" alig
magyarázható mással, mint a nyomdai kézirat elírásával vagy sajtóhibával; ez az ívről ívre történő gon
dos ellenőrzés mellett is becsúszhatott. A közlésből annyi mindenesetre megállapítható, hogy a vers
első ismert (1850 eleji) szövegének átdolgozása már 1863 előtt megtörtént. Az 1870. évi kötetben
közzétett szöveg, amely a Vadrózsákétól a két említett variánson kívül csak gondosabb, következete
sebb központozásában különbözik, a további kiadások során már nem változott.
A kötetben, mint láttuk, Gyulai megjelölte a keletkezés évét (1849). Ezt az első közlés dátuma
(1850. március 9.) is megerősíti. Félszáz év múlva egy véletlen eset kapcsán a keletkezési körülmények
további részletei váltak ismeretessé. Hegyesi Márton történész könyvet írt „Az 1848-49-iki harmadik
honvéd zászlóalj történeté"-ről,7 s ebben az 1849. április 4-i tápióbicskei csata leírásában (133.1.) meg
említette, hogy a Tápió keskeny hídjának vakmerő rohammal történt elfoglalása közben a zászlóaljból
sokan haltak hősi halált, „többek között Wüsthof báró is, .. .kimidőn összerogyott is, karjával intve,
ezt kiáltá: »előre!« (talán róla vette Gyulai a »Hadnagy uram« eszméjét)". Márki Sándor, aki a művet
a Gyulai által szerkesztett Budapesti Szemle 1898. évfolyamában ismertette, megjegyezte: „hogy
Gyulai Pál csakugyan az itt halálra sebesült Wüsthof báróról vette-e a Hadnagy uram eszméjét, csak
Gyulai Pál döntheti el". A szerkesztő a burkolt felhívásnak a következő lapalji jegyzettel tett eleget:
„E költeményt 1849 júliusában írtam. Az Arany Sasban ebédelve egy pár honvédtiszt barátommal,
szóba jött a tápió-bicskei csata. Egyik elbeszélte Csikány főhadnagy hősi halálát, a ki megsebesülve,
Előre! kiáltással roskadt össze csapatja élén és meghalt. Ez elbeszélés hatása alatt még az nap megírtam
a költeményt. Ha jól emlékszem, Csikányt megnevezve, Zalár József is megénekelte ez idő tájt meg
jelent füzetében. Szerk."8 Szó szerint ez a szöveg 1904-ben mint a Hadnagy uramhoz fűzött szerzői
jegyzet bekerült Gyulai költeményeinek 6., bővített kiadásába, a Gyulai-irodalom innen szerzett róla
tudomást.
A tápióbicskei csata 1849. április 4-én, bár jelentős áldozat árán, magyar győzelemmel végződött,
s a diadalmas 1849. tavaszi hadjárat fontos állomása volt:10 az április 6-i isaszegi, majd az április 19-i

4

537. sz. vers, a kötet 281-282. lapján.
L. a kiadvány jegyzeteiben, 539-540.
6
PAPP Ferenc, Gyulai Pál. 1. k. Bp. 1935. 476-477. (Vö. még Kriza köszönő szavaival: Vadrózsák
VII. 1.)
7
Bp. 1898. 299.1.
8
BpSzl898.94.k. 308.
9
Bp. 1904.1. k. 302. (Az 1902-ben megjelent 5. kiadásból még hiányzik.)
10
A csata lefolyásáról: Magyarország hadtörténete. FŐszerk. LIPTAI Ervin. 1. k. Bp. 1984. 509-511.
5

297

nagysallói ütközet után szabaddá vált az út a főváros felé. Gyulai az év nyarán többször megfordult
a felszabadult Pesten; egyik ilyen alkalommal ebédelhetett a pesti Új világ (ma Semmelweis) utcai
Arany Sas vendéglőben honvéd tisztekkel.
Gyulait nem csalta meg emlékezete: Zalár költeménye valóban megjelent 1849-ben. Zalár József
(1825-1914), Petőfi költőkortársa,
akit mint a „petőfieskedő" költó'csoport egyik tagját éppen
Gyulai bírált meg szigorúan az 1850-es években1 (bár a kedvét ezzel korántsem vette el a verseléstől),
1849 nyarán kiadott kis kötetében így énekelte meg a szóban forgó esetet:
Csikány százados
Vitézeid között
Első vitéz valál,
Ott jártál mindenütt,
Hol a vész s a halál.
Midőn körülfogott
Az ellenség hada,
Karod - nem fegyverét,
Hanem halált ada.
Győztünk, te elestél;
De följegyzett marad:
„Fiúk, előre!" volt
Legutolsó szavad.
Zalár ezt az epizódot később újra feldolgozta: az Előre! c. ötstrófás, népies zsánerdalutánzatban
a vitéz kapitány maga beszéli el hősi halálát (,J£ngem hívtak Csikány kapitánynak, / Toborzáskor
csaptam fel bakának" stb.; a befejező sorok: „Ki-kiszólok a sírból: »előre!«... / Tán valamit értenek
belőle."). 15
Hogy végül is ki halt meg a tápióbicskei csatában „Előre!" kiáltással, Wüsthof báró vagy Csikány
főhadnagy (százados?), nem tudjuk, és nem is kívánjuk eldönteni. Gyulai - közel 50 év múltán mindenesetre az utóbbira emlékezett, ezt igazolja Zalár egykori verse is. (Lehet, hogy ennek éppen
1898-ban megjelent átdolgozott változata juttatta Gyulai eszébe az 1849 nyarán hallott nevet.)
A Hadnagy uram egyike Gyulai a nagyközönség és az irodalomtörténet ítélete szerint egyaránt
maradandó értékű költeményeinek. Említettük, hogy almanachokba már 1851-től kezdve felvették.
Ez a folyamat a kötetközlések (1870, 1881 stb.) óta is a legutóbbi időkig nyomon követhető: úgyszól
ván nincs olyan igényesebb magyar költői antológia, amely (ha egyáltalán tartalmaz Gyulai-verseket)
ezt nélkülözné. A népiskolai olvasókönyvekbe is már a költő életében belekerült, tananyaggá vált.

n

P A P P F . i . m. 1. k. 144-145.
Zalar József, a Petőfivel körülbelül egy időben fellépett verselő egyike volt azoknak a kispapoknak,
akik a költőt 1844. februári egri tartózkodása idején barátilag fogadták és megvendégelték. Később,
az 1850-es években, a „petőfieskedők" egyik legszorgalmasabban verselgető képviselője.
13
GYULAI Pál, Kritikai dolgozatok, 1854-1861. Bp. 1908. 201-215. (Bírálata Zalár 1855-ben
kiadott „Költeményei"-ről; a Szépirodalmi Szemle III. c. fejezetben.)
14
ZALÁR [József], Szabadságdalok. Pesten, 1849. 48. - A 61 lap terjedelmű kötet 1849. júliusaugusztus folyamán kerülhetett ki a sajtó alól. A vers későbbi közléséről nem tudunk (Zalár 1855-ben
megjelent kötetébe nem vette fel).
15
ZALÁR József, A honvéd-világból. [Versek.] Bp. 1898. 4 5 - 4 6 . ; megjelent Zalár 1902-ben három
kötetben kiadott költeményei közt is. 3. k. 2 2 0 - 2 2 1 .
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Riedl Frigyes Gyulai-tanulmányában (Bp. 1911. 14.) említi, hogy amikoi a század első éveiben egyszer
Gyulaival együtt sétált a Múzeumkertben, az ott játszadozó kisiskolás fiúk egyike elszavalta nekik
a Hadnagy uramat. Az 50 éven felüliek közül ma is sokan könyv nélkül tudják. A Gyulai-irodalomban,
bár elég későn fedezték föl, általában a költő legszebb versei közé sorolták, különféle dicsérő jelzőkkel
illették; érdemben azonban nem foglalkoztak vele. Hogy Reviczky Gyula 1881-ben írt recenziójában
csak egy „szép" jelzőre érdemesítette (ismerve többé-kevésbé jogos elfogultságát a nagyhatalmú akadémikus-szerkesztó'-kritikus ellen), alig csodálkozhatunk; feltűnőbb, hogy Ambrus Zoltán, aki a Ko
szorúban védelmébe veszi Gyulait „a napi sajtó . . . merev, egyoldalú bírálatával, gúnyosan gáncsoló
megjegyzéseivel" szemben, a Hadnagy uramat nem is említi. Riedl Frigyes, Gyulai-tanulmányában
(i. h. 14.), csak ellenérvként utal a versre annak kapcsán, hogy Gyulait 1899-ben az egyetemi hallgatók
kifütyülték, mert (napi politikai megfontolásból) nem kívánta a Kisfaludy Társaság nevében az aradi
hősök emlékművét megkoszorúztatni: „Ez a költemény meg fog maradni, és meg fog benne maradni
annak az emléke is, hogyan dicsőítette Gyulai a honvédeket." A helyes jóslat indoklásával Riedlados
maradt. Nem sokra megyünk Angyal Dávid elismerő megállapításaival sem („Gyulai Pál", Bp. 1912.
28.): „A tizenkét-soros költeményben, mely Czikány [!] főhadnagy hősi halálát örökíti meg, minden
szó, mint a jól röpített nyíl, céljába fúródik. Ez 1849-ben írt kis remekműben már megtaláljuk a népies
balladák tömörségét, drámaiságát, gondolatrhythmusát s lyraiságát is a refrainszerű ismétlésekben."
Gyomlay Gyula „Gyulai Pál mint költő" c. könyvében (Bp. 1912. 82-83.) megállapítja, hogy Gyulai
a versben „a honvéd hősiességének fon koszorút", s ebben „csak úgy lüktet a drámaiság, a balladai
erő". A „gyorsmenetű párbeszéd" közben „egész dráma játszódik le", „érezzük a csaták viharát"
s effélék.
A Papp Ferenc monográfiájában olvasható terjedelmesebb méltatás jórészt üresen csengő frázi
sokból áll „a tartalmas költői eszme tökéletes kifejezéséről", „a népiéleknek nem sejtett mélységeiről"
stb., s hogy Gyulai „benne teremtette m e g . . . első halhatatlan költeményét". (Van azonban egy két
ségkívül hasznos utalása, amelyre alább külön kitérünk.)
Az utóbbi évtizedek Gyulai-irodalmában Komlós Aladár „Petőfitől Adyig" c. monográfiájában,
Somogyi Sándor az új magyar irodalomtörténeti szintézis 4. kötetében
körülbelül egybehangzóan
mindössze annak a megállapítására szorítkozik, hogy ez a Gyulai költői működésének első szakaszához
számítható mű „drámai szűkszavúságában immár klasszikussá nőtt".
Néhány éve Szabó Magda írónő, megtörve a Hadnagy uram körüli csendet, tanulmányt írt Gyulai
méltatlanul feledésbe merült költeményéről, amelyet hazafias költészetünk egyik legmodernebb,
legrafináltabb alkotásának nevez. Értékítéletét tömör, érzékletes elemzéssel támasztja alá; mintegy
kézen fogja a (talán bizalmatlan és gyanakvó) olvasót, és aprólékos gonddal végigvezeti a versnek
Gyulai alkotta, egyre világosodó színpadán, különös figyelmet fordítva arra, amit a szerző csak jelez,
de nem mond el, hanem az olvasóra bíz: „A Hadnagy uram attól formabontó és különleges, a m i . . .
megíratlan marad, s mégis félreérthetetlenül benne van a költeményben."
Az elméleti irodalom és irodalomtörténet sok évtizedes közönyével, a mélyebbre hatoló megközelí
tési kísérletek hiányával magyarázható az a bizonytalanság, amelyet a Hadnagy uram műfaji meghatá
rozása körül szinte kezdettől fogva tapasztalunk. Láttuk, hogy a Vadrózsákban Kriza erdélyi szerzők
„népdal-féle költeményei" közé iktatta; múlt századi antológiákban nemegyszer találjuk a Románcok
között (pl. az Endrődi szerkesztette „A magyar költészet kincsesháza" számos kiadásában); Papp Fe
renc balladaszerű képnek nevezi (i. h.); Angyal Dávidot a fentiek szerint a népies balladákra emlékez
teti, Gyulai balladáitól (aPókainétól, az Éji látogatástól stb.) mégis gondosan elkülönítve, mint politikai

A Hon 1881. december 25. reggeli kiadása. 354. sz.; melléklet.
Koszoru, 1882. 7. k. 167-174.
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P A P P F . i . m . l . k . 166-167.
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Bp. 1958., 2., módosított kiadás, 1980. 80.
20
Bp. 1965. 216.
21
„Gyulai Pál: Hadnagy uram". SZABÓ Magda, Kívül a körön. [Tanulmányok] Bp. 1980. (2. kiadás
1982.) 158-163.
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költeményről szól róla. Balladának általában nem nevezik (az egyetlen kivétel Gyomlay Gyula, aki
említett könyvében Gyulai e műfajú versei közt foglalkozik vele), a műfaj történeti áttekintéseiben,
irodalmában sem találkozunk említésével.22 Greguss Ágost is mellőzi a balladáról írt, 1864-ben a Kis
faludy Társaságtól jutalmazott pályaművében, amelyben a magyar műballadatermést is számba veszi.
Pedig ha Gregussnak e tanulmányában kidolgozott közismert balladadefinícióját vesszük alapul
(„tragédia dalban elbeszélve"), Gyulai verse ennek úgyszólván szemléltető példájául kínálkozik.
Greguss e definíciót tanulmánya utolsó fejezetében dolgozza ki, s végül több változatot is ajánl;
a fentin kívül a dráma dalban elbeszélve, illetve a drámai dal meghatározást (az előbbit az ún. vígballa
dákra való tekintettel, az utóbbit pedig azzal az indoklással, hogy a drámában mindig van történés,
tehát a „drámai" megjelölés az epikai elemet is magában foglalja). Mi a hagyományos definícióból
indulunk ki, mert világosan utal arra a hármas összetettségre, amelynek - jól tudjuk - Greguss koránt
sem felfedezője, de tagadhatatlanul frappáns és tömör megfogalmazója volt; mégis hozzá kell tennünk,
hogy a tragédia szónak itt kettős jelentése van: egyrészt tragikus eseményt jelöl (mint a ballada tár
gyát), másrészt a hármas együttesben a drámát mint műnemet képviseli, amelynek meghatározott
kritériumai vannak (drámai szerkezet, feszültség).
Kezdjük a meghatározás epikai elemével (... dalban elbeszélve). A Hadnagy uram a csatában súlyos
sebet kapott honvédtiszt haldoklásának három mozzanatra sűrített története. „Tiszta epikuma" mind
össze a 9—10. sor, amelyben a tragikus fordulatról értesülünk („Megy a honvéd, áll a hadnagy, / Mély
sebében összeroskad."), a mozzanatsor egészére jórészt a két személy párbeszédéből következtethe
tünk: 1. a hadnagy arcáról (szájából?) vér ömlik, 2. már csak botladozva képes továbbhaladni, 3. öszszeesik, s még néhány szót mond. Hogy mindez az 1848/49. évi szabadságharcban történik, azt a vers
szöveg a „honvéd" megjelöléssel, valamint a „Szegezz szuronyt!" vezényszóval jelzi; ez utóbbi és
a „csak előre!" felhívás árulja el, hogy csatában vagyunk, és a magyar sereg támad (a 2. versszak „itt az
útban" szavaiból még csak azt tudtuk meg, hogy menetelnek); a „csak előre...!" csak szava pedig
arra utal, hogy ez a buzdítás már előbb is elhangzott; nyilván e jelentés kedvéért javította át Gyulai
— mint említettük - az eredeti „és előre...!" szöveget.
A három mozzanatból egyúttal a tiszt magatartását meghatározó hősi jellemvonás, illetve a honvé
det feletteséhez kötő bensőséges viszony is fokozatosan kirajzolódik: a hadnagy az eszméhez, amelyért
harcol, haldoklása perceiben is hű marad; utolsó szavával a harc folytatására buzdít A mellette mene
telő honvédet „édes fiam!"-nak szólítja, annak megnyilatkozásai pedig arra vallanak, hogy ragaszkodik
tisztjéhez, és őszintén aggódik érte. Minderről ugyancsak indirekt módon, annak a drámai jelenetszerű,
feszültségteremtő párbeszédnek a révén szerzünk tudomást, amelyet alább, a Hadnagy uram drámai
szerkezetéről szólva kívánunk bemutatni.
Konkrét utalás sem a megjelenített (beszéltetett) személyek kilétére, sem a csata helyére és idő
pontjára nincs (Gyulai a fentiek szerint csak félszáz év múltán látott szükségesnek egy ilyen adatokat
tartalmazó jegyzetet írni): nem „Csikány százados", hanem egy névtelen hadnagy esete ez a szabadság
harc valamelyik ütközetében. Az epizódnak ez a megfosztása minden „egyeditől" (dekonkretízálása)
Gyulai tudatos eljárása volt: ezáltal a Hadnagy uram jelentése messze túlnőtt a függetlenségi harc egyik
epizódjának megéneklésén: a hős hadnagy és a hűséges honvéd esete Gyulai feldolgozásában az egész

L. például TOMPOS József, >1 magyar ballada története. Kolozsvár, 1909.
GREGUSS Ágosté balladáról ésegyéb tanulmányok. Bp. 1886.189-190.
Kiss Karoly, a Hadi Mu Szotar (Pest, 1843.) szerkesztője, felvette a Kisfaludy Károlytól már
1821-ben. bár még eltérő jelentéssel használt „honvéd" szót; ezt aztán 1848-ban ő ruházta fel ma is
meglevő értelmével. (L. TERESCSENYI Ferenc tanulmányát a Nyelvünk a reformkorban c. kötetben,
szerk. Pais Dezső. Bp. 1955. 133.)
A „Szuronyt szegezni" kifejezés ugyancsak megvan már KISS Károly Hadi Mű Szótárában; GÁL
Sándor „A nemzeti őrsereg oktatási, gyakorlati és őr szolgálati szabályzatá"-ban is (Pest, 1848.) fel
használta: 1. a 38. lapon a 32. §-t („Szuronnyali megtámadás és gyülekezés" c. fejezet: az ellenségtől
„legfellebb 60 lépésnyire" „Szuronyt - szegezz! - Fällt das Bajonett!") L. még GÁL S. „Szuronyvítan"-át (Pest, 1848.) stb.
23
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sorsdöntő erőpróba jelképévé vált; egy bizonyos megközelítésből: a nemzet szabadságküzdelmében
fegyverrel részt vevő, a közvetlen életveszélynek leginkább kitett, jelentős részében a legénység sorai
ból kiemelkedett főtiszti kar (hadnagyok, főhadnagyok, századosok) és a vele egybeforrt népi tömeg:
a honvédek, népfelkelők felől. Ahogy - más oldalról - Arany A nagyidat cigányokban a legfelsőbb
politikai-katonai vezetők, a tábornoki kar torzsalkodásait gúnyolja ki, mint egyik fő okát annak, hogy
amazok hősi önfeláldozása sem volt elég a győzelem kivívásához.
A szabadságharc bukása újkori történelmünk egyik legtragikusabb eseménye. A fegyveres ellenállás
roppant áldozatai, amelyeket az egyes embertől követelt, egyrészt hiábavalóknak tűntek, másrészt
szinte eltörpültek ahhoz a veszedelemhez képest, amely magát a nemzet létét fenyegette. Világos
szabaddá tette az utat a megtorlás kegyetlen műve előtt: a Himnusz és a Szózat véres és komor víziói
elevenedtek meg. Tragédia volt ez a szó eredeti (nem mindennapi) értelmében, méltó bármilyen nagy
formátumú (regényes vagy drámai) feldolgozásra; de Gyulai egy 12 soros balladában is a legmélyére
engedett betekintést.
Ami a ballada műfaj lírai kritériumát illeti, a Greguss-féle definícióból kiindulva {„...dalban el
beszélve") a Hadnagy uramat mint formájára nézve népies dalt vizsgáljuk. A vers három 4 soros strófá
ja kétütemű, ún. felező nyolcas sorokból áll, amelyek páros rímekkel kapcsolódnak egymáshoz. Ütem
hangsúlyos (korábbi elnevezése szerint „magyaros") verstípus ez, s ha nem is olyan „ősi", mint egykor
hitték, a magyar verselés történetében évszázados hagyományai vannak, népköltésünkben pedig a leg
inkább kedveltek egyike. Erdélyi János úttörő vállalkozásában, a „Népdalok és mondák" három köte
tében (Pest, 1846-1848) lépten-nyomon találkozunk vele („Lám megmondtam, bús gerlice...", „Re
pülj fecském, ablakára...", „Káka tövén költ a r u c a . . . " , „Három csillag van az é g e n . . . " , „Vagyok
olyan legény, mint t e . . . " , „Csaplárosné, gyújts világot...", ,,Azt gondolom, eső e s i k . . . " stb.). Alább
szólunk arról, hogy Gyulai korán megismerte, s később is gyakran forgatta Erdélyi gyűjteményét; nem
kevésbé Petőfi 1847-ben kiadott Összes költemények c. kötetét, amelyben szép számmal akadnak
ebben a formában készült népdalkísérletek (Ki vagyok én? nem mondom meg..., Temetése szól az
ének.... Síkos a hó, szabd a szán..., Ereszkedik le a felhő..., Ez a világ a millyen nagy... stb.), s az
sem lehet szempontunkból közömbös, hogy a Nemzeti dal eskürefrénje is ilyen strófákhoz kapcsolódik,
sőt a Csatadal kezdeti aszimmetrikus sorai is a 2. versszakban erre a magyaros felező nyolcasra váltanak
át. Gyulai maga már előbb is próbálkozott e népdalformával (1846: „Amott egy agg cserfa zöldül /
Tetejében vad galamb ü l . . . " ) , később is vissza-visszatért hozzá (pl. az 1866. évi Éji látogatásban),
de már a Hadnagy uramban hibátlanul alkalmazza. Figyelemre méltó, hogy az utolsó kivételével min
den sor hangsúlyos szótaggal kezdődik (a befejező sor „előre!" szavának pedig talán éppen az adja meg
az itt kívánatos erős nyomatékot, hogy a hangsúlytalan „Csak" előzi meg), só'to második ütemek első
szótagjai is többségükben hangsúlyosak, így — aligha véletlenül — mindjárt az első két sorban és az
egész záróversszakban (hadnagy uram! - édes fiam!; illetve áll a hadnagy - összeroskad; hadnagy
uram! - e'des fiam!). Az a néhány második ütem, amely hangsúlytalan szotaggal, például névelővel
kezdődik, nem is tekinthető hibának, sőt éppen szükséges ahhoz, hogy feloldja a sorképlet feszességét.
Annak alátámasztására, hogy Gyulai a versforma alkalmazásában tudatosan törekedett a népi minta
követésére, hadd idézzünk egy kis részletet .Adalék népköltészetünkhöz" c , az Erdélyi Múzeumegylet
1860. évi tudományos ülésén tartott felolvasásából; azt, amelyben az (ugyancsak felező nyolcas sorok
ból áHó) Molnár Anna címen ismert („Elindula Ajgó M á r t o n . . . " kezdetű) erdélyi népballada „ős
magyar rhythmusának" szabatosságát dicséri; egyetlen hibás, „kissé bágyadtabb" soron kívül - álla
pítja meg — „A többiben nemcsak kellően van kiemelve minden ütem, hanem a hangsúly az ütemnek
nagyrészt első szótagjára esik; például:
£7indula / Ajgó Márton
Hosszú útra / rengetegre,
Megtalálta / Molnái Annát."
(A dőlt betűs kiemelések is Gyulaitól valók.)
26
27

GYULAI ?ál Költeményei. Pest, 1870. 8.
GYULAI, Kritikai dolgozatok c. i. m. 320.

301
5 ItK 88/3

Dyen formájú strófákból áll Fehér Anna balladájának (címváltozata „Fehér László balladája")
az az említett Erdélyi-gyűjteményben közölt variánsa is, 28 amelynek egyik, Gyulai versében háromszor
előkerülő sorára („Hadnagy uram, hadnagy uram") Papp Ferenc figyelmeztet Az Erdélyitől közzé
tett rábaközi változat az új típusú betyárballadák közé sorolható, amelyek szoros rokonságot tartanak
a népdallal. Bár sokkal terjedelmesebb, mint a dalok: 23 strófából (és egy 6 soros záradékból) áll, ám
ezek a versszakok semmiben sem különböznek a fentebb leírt egyszerű népdal-verstípustól: négy páros
rímű, felező nyolcas sor alkot egy-egy strófát.
Fehér Anna balladájának országszerte számos változatát jegyezték föl (Erdély területén csak a 19.
század második felében terjedt el). Gyulait feltehetőleg diákkora óta érdekelte és vonzotta a folklór
s különösen szűkebb hazájának népköltészete; valószínű, hogy Kriza János gazdag gyűjtésébe már az
1840-es években beletekintett (a Regélő' Pesti Divatlapnak küldött „kolozsvári levelei" egyikében,
az 1844. március 7-i számban értékes székely népdalgyűjteményként említette), Fehér Anna balladá
jával azonban nyilván Erdélyi gyűjtésében találkozott először; a szóban forgó „Hadnagy uram, had
nagy uram!" sorra pedig Erdélyi János „Népdaflcöltészetünkről" c. tanulmánya hívta fel a figyelmét
a Népdalok és mondák 1846. november végén (1847. évszámmal) megjelent 2. kötete függelékében
(429.1.). A szerző a népköltészetben gyakori átokformulák eredetéről, változatairól szólva idézi (mint
„egyik nevezetes, helyet az átkozódásra") az 1. kötetben közölt balladaváltozat néhány sornyi részle
tét. A történetnek két főszereplője van: Anna, aki lólopás miatt halálra ítélt bátyja, László életéért
gazdag váltságdíjat ajánl fel, és a betyárt fogva tartó „hadnagy" (azaz pandúrhadnagy: megyei rend
őr), aki a lánynak „a vele való hálást" szabja feltételül. Anna vállalja az áldozatot, s az éjszakát
a hadnaggyal tölti, az azonban hajnalban mégis kivégezteti a betyárt. A hitszegő módon kijátszott,
meggyalázott lány kétségbeesett átkot mond csábítójára:
Hadnagy uram, hadnagy uram!
Átkozott légy hadnagy uram!
víz előtted megáradjon,
Sár utánad felfakadjon,
Lovad lába megbotoljon,
Földre téged agyon nyomjon.
Mosdó vized vérré vá^'on.
Kendő ruhád meggyuladjon,
Az kenyered kővé váljon,
Az ég téged meg se áldjon.3
Gyulai feltehetőleg hamarosan a megjelenésük után hozzájutott Erdélyi gyűjtésének köteteihez:
számos megjegyzése, utalása tanúskodik arról, milyen nagyra becsülte és milyen alaposan ismerte ezt
az úttörő kiadványt. 1860. évi felolvasásában erre hivatkozva egyik legszebb népballadánknak nevezi
a Fehér Anna címűt, amelynek végén „a borzasztó és költői" átkozódás mintegy a költői igazság
szolgáltatást helyettesíti.32
28

Népdalok és mondák. 1. k. Bp. 1846. 385-386.
PAPPF.i.m. l.k. 167.
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Ebben a jelentésben használja a szót Petőfi is: „Ha elhagyom galambomat, / Kialuszom mámoro
mat, / S rajtam ütnek a hadnagyok, / Majd megmondom, hoev ki vagyok!" - írjaAí vazvokén?nem
mondom meg... c. betyárdalában (PETŐFI összes költeményei. Krit. kiadás. 1. k. Bp. 1973. 83.).
A CZUCZOR-FOGARASI szótár egyik értelmezése szerint a „hadnagy": „Némely alföldi vidéken
községi vagy megyei rendőr, leginkább a csavargó legények, tolvajok stb. üldözésére".
31
Népdalok és mondák. 1. k. 386.
32
GYULAI, Kritikai dolgozatok c i. m. 325.
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A néprajzi irodalomban is sokat emlegetett átok bevezetése, a megátkozott személy megszólítása
(az ismétlés nyomatékával) csak hangalakjára nézve azonos Gyulai versének első (s még két) sorával;
tartalmát tekintve éppen nem, hiszen ez egy honvédtisztnek, amaz hatósági személynek szól; ezt féltő
aggodalom és részvét színezi át, amaz meg a tehetetlen harag és gyűlölet indulatával hangzik el. Mégis:
mindkét kiáltás olyan mélyről és olyan, bár egészen más, de végletesen feszült szituációban tör fel,
hogy belső rokonságukat is észre kell vennünk. A vers és a balladaváltozat kapcsolatát ez utóbbinak
3. versszaka is mutatja; ezzel kezdődik a lótolvajláson kapott, bekísért betyár és a hadnagy párbeszéde:
Isten jó nap! hadnagy uram!
Fogadj isten, édes fiam!
Kinek hívnak, édes fiam?
33

Majd megmondom, hadnagy uram.
Tehát a „hadnagy uram!"-ra már itt is „édes fiam!" megszólítás következik, sőt az egész párbeszéd
a Hadnagy uram szerkezeti előképének tekinthető. Persze, a hangsúlyok ezúttal is lényegesen eltérők:
a vallató hadnagy „édes fiam! "-ja fenyegetően ironikus, a honvéd tiszté meleg, familiáris színezel?!
Eszerint Gyulai a Hadnagy uramban - az egyszerű népi dalforma alkalmazása mellett - bizonyos
népköltészeti elemeket is felhasznált, amelyek, változatlan hangalakban, lényegesen eltérő jelentésre
tettek szert, s a műballada művészi építőanyagává váltak. Ez vonatkozik különösen a vers indító (majd
kétszer ismétlődő) sorára, amely az eredeti szövegkörnyezetből kiszakítva magával viszi és tovább
sugározza annak komor gyászát.
A dalszerűséget erősíti a Hadnagy uramnak a köznyelvihez közelítő kifejezésmódja, szóhasználata,
amelyre Gyulait akár népköltészetünk olvasott vagy hallott termékei, akár Petőfi dalai ösztönözhették.
Elsősorban ezekben találhatjuk meg az olyan népies közvetlenségű sorok mintáit, mint: „Mi bajod van,
édes fiam?", „Ne bánd, csak az ónom vére!", „El ne essék itt az útban!" Hogy a megfelelő tónus
kialakítására Gyulai milyen nagy gondot fordított, arról említett javításai is vallanak, amelyeket az első
közlés szövegén hajtott végre: a „Piros vér hull" kifejezést egy közkatona szájából túl irodalmiasnak
érezte, „Piros vér foly"-ia változtatta; az „el ne essék" is (az „el ne dűljön" helyett) a köznyelv javára
tett engedmény; a hadnagy magyarázkodását viszont: „Megbotlottam egy nagy kőbe" mint nyelvtani
lag kifogásolható népies pongyolaságot ( „ . . . egy nagy kőben" helyett) talán túlzott aggályossággal
fogalmazta át a ,ßele botiám egy nagy kőbe" immár nyelvileg helyes, de archaikus változatra; elég lett
volna az eredeti sor végén a hiányjelet kitennie (... egy nagy kőfte').
A népies dalforma tartozéka a Hadnagy uram diszkrét, inkább az asszúnánc felé hajló rímelése is.
Ragrím csak az ismételten előforduló „uram!" - „fíamf", úgynevezett tiszta rím a „mentére" - „vére",
a többi asszonánc, azok sem mind kifogástalanok: „kőbe!" - „előre!" \ „uram!" - „útban"; „hadnagy" — ,,-rosfcarf". A rímek tehát sem bántó hanyagságukkal, sem túlzott szabatosságukkal nem von
ják magukra a figyelmet.
Ami a dalformát illeti, arról sem feledkezhetünk meg, hogy Kriza, a fent elmondottak szerint,
a Hadnagy uraméi népies műdalként vette föl, s Gyulai mint ilyet adta oda a Vadrózsákba. Kriza
a „Jegyzetekében külön ki is emelte, hogy az „íróktól" c. verscsoport anyagát kizárólag olyan dara
bokból állította össze, amelyeknek „hangja... tisztán népdalszerű".
A népies dalformában megjelenő epikus mozzanatokat feszültséget teremtő drámai szerkezet fogja
össze. A fő szerkezeti alapelv az (egyszeri) egyenes közléssel kombinált beszéltetés, amely nagyfokú
sűrítéssel párosul. A szerkezet súlypontjait különféle ismétlődések jelölik ki vagy teszik nyomatékosab
bá. Mindebben művészi tudatosságra valló, úgyszólván mértani szabályosság érvényesül.
A vers öthatod részét a honvéd és a hadnagy párbeszéde teszi ki, egyhatoda (a 9-10. sor) a költő
szövege. A beszéltetésnek is szabályos ritmusa van: a párbeszéd az 1. versszakban szaporább (soron
kénti) , a másodikban lassúbb (2-2 soros); végül a 3. versszak 2 soros direkt közlésére megint a honvéd
és a hadnagy gyors (l-l sorból áDó) szóváltása következik.
s3

Népdalok és mondák. 1. k. 383.
Vadrózsák. 540.
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A párbeszédes közlés (mint feljebb láttuk) közvetett: a beszélő szavaiból lehet következtetni arra,
ami történt, illetve történik. Ez a hazai és külföldi balladahagyományban végigkövethető módszer.
(Feljebb utaltunk Fehér Anna balladájára mint a Hadnagy uram esetleges szerkezeti „előképére";
de nem hagyhatjuk figyelmen kívül a Gyulaihoz olyan közelálló s általa annyiszor és csodálattal emle
getett régi székely népballadákat sem.) Az indirektség bizonytalanságot kelt az olvasóban, homályt
idéz elő, hiszen a beszélő tévedhet, vagy éppen félre akar vezetni; gyakran meg a beszélők nyilatkoza
tai nincsenek összhangban, ami az olvasót kíváncsivá teszi, gyanút ébreszt benne. A Barcsai címen
ismert székely népballada például a gyermek, a (hűtlen) asszony és a férj szóváltásával kezdődik:
,Apám, apám, apám, lelkem édes apám!
Anyámasszon bizon Barcsait szereti.'
„Hallod asszon, hallod, mit mond e kis gyermek!"
„Hallom uram, hallom, lelkem jámbor társam!
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Részeg ez a gyermek, nem tuggya mit beszel."
A párbeszéd, amelyből tudomást szerzünk a készülő konfliktusról, mindössze ennyiből áll. Az ol
vasó azonban már gyanút fog (ha másból nem, abból, hogy az asszony a gyermek részeg voltára hivat
kozva hárítja el a vádat), s az apa is, akinek váratlan hazatérése indítja el majd a kegyetlen megtorlásba
torkolló eseménysorozatot.
A Hadnagy uram mozzanatsora is (amint már utaltunk rá) a honvéd és a hadnagy párbeszédéből
bontakozik ki az olvasó előtt; mintha egy rövid, izgatott légkörű színpadi jelenet nézője volna: a hon
véd megnyilatkozásaiból a hadnagy egyre súlyosbodó állapotának külső jeleiről értesül, a tiszt azonban
elterelő, illetve cáfoló válaszokat ad. Ezúttal tehát a hadnagy az, aki beszélgetőpartnerét szándékosan
meg akarja téveszteni; korántsem azért, mintha valamüyen bűnét kellene takargatnia, hanem mert
honvédtiszthez méltatlannak tartja a fájdalomnyilvánítás bármely formáját, de azért is, mert ha gyen
geségén nem tudna úrrá lenni, ezzel a támadás sikerét kockáztathatná. Ezért a honvéd első felkiáltását
szándékosan félreérti („Mi bajod van, édes fiam?"), másodszor meg már némi ingerültséget érzünk
a hangjában, amikor az őt faggató honvédre rászól: „Szegezz szuronyt s csak előre!" De csodát a hősi
akaraterő sem tehet: a halálos sebet kapott tiszt végül is összerogy. Ez a költő direkt közlése, tehát
(az olvasó szemében) tény, amely leleplezi a megtévesztési szándékot, és előkészíti a befejezést: a hon
véd újabb, kétségbeesett kiáltására a haldokló már nem reagál, csak a harc folytatására szólítja fel.
A hősi jellem rajza ezzel teljessé válik.
A honvéd nemcsak beszélgetőpartner e közvetett karakterrajz szolgálatában; önmagában is fontos
személy. A párbeszédekből meggyőződhetünk az őt a feletteséhez fűző kapcsolat meghitt voltáról is:
felkiáltássorozata, együttérzésről tanúskodó riadt figyelmeztetései („Piros vér foly a mentére!", „El ne
essék itt az útban!"), illetve a tiszt ismételt „édes fiam!" megszólítása kettejüknek a bajtársiasnál mé
lyebb, szorosabb érzelmi viszonyát mutatja. Talán Gyulainak ezzel a törekvésével magyarázható az első
(1850. évi) közlés szövegének „Piros vér foly a mentécfre" szövegvariánsa is (tehát hogy a honvéd
tegezi tisztjét); ugyanakkor a 6. sorban az „el ne dűljön" - később az „el ne essék" - mint magázó
forma maradt meg, s ez a korábbi változatban zavarba ejtő következetlenség volt. Ezt Gyulai az 1870ben közölt végleges szövegben a magázás javára küszöbölte ki.
Ha már maga a párbeszédes szerkezet (mint közvetett közlés) a bizonytalanság, a balladai homály
forrása lehet, fokozottan áll ez akkor, amikor a beszéltetés művészi sűrítéssel: a lehető legökonomikusabb, minden nélkülözhetőt mellőző szerkezet kialakításával jár együtt. A Hadnagy uramban ez törté
nik: az epikus mozzanatok száma (amelyekre a szerkezet épül) mindössze három. Ennél kevesebb már
nem is lehetne: ahhoz, hogy egy jellemvonás, illetve egy emberi kapcsolat élesen, jól felismerhetően
kirajzolódjék, két mozzanat kevés. Gyulai versében a három epikus mozzanatra mindössze l-l versszak
jut, sőt a harmadik már a verszárást is magában foglalja. A Hadnagy uramban nincs felesleges szó;
mindegyik a helyén van, s meghatározott funkcióval és színezettel bír. A tömörítésnek ehhez a foká3S
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hoz az avatott műköltő keze kell, de Gyulai ebben a vonatkozásban is kaphatott ösztönzést a népköl
tészettől: kevésbé a terjengős, részletező, új stílusú alföldi, mint a székely (Gyulai kifejezése szerint
„ó-székely") népballadát ól. Egy helyütt őszinte csodálattal állapítja meg Molnár Anna baüadájázóV.
„Sehol egyetlen henye jelző, s a kifejezések szabatossága, festőisége egymással versenyeznek. A cselek
vény töredékes [szaggatott] sebességgel halad előre s mindenütt összhangzik vele a nyelv. Oly egyöntetű
az egész, hogy egyetlen sor kitörlése megbénítná vagy a hangulatot, vagy az indoklást, vagy magát
a cselekményt. Nem mindennapi tökély, még híres költeményeinkben sem találjuk meg mindig."
A kérlelhetetlen, szigorú kritikus olyan elismerése ez, amely a Hadnagy uramra, is ráillik: újabb bizonyí
tékául annak, hogy mint költő milyen tudatosan és mélyen merített az ősi forrásból: szülőföldje
népköltési hagyományából.
A Hadnagy uram fontos szerkezeti elemei az ismétlések. A párbeszédes forma és a tömörítés
mellett ezek a drámai feszültség megteremtésének és fokozásának hatásos kellékei.
A „Hadnagy uram, hadnagy uram!" sor háromszor, az erre felelő „édes fiam!" kétszer fordul elő.
E megszólítások a hadnagy és a honvéd közötti szoros belső kapcsolat bizonyítékai, s érzelmi színeze
tük, töltésük a rövid eseménysor folyamán ennek megfelelően módosul. A honvéd megszólalásai
(bár betű szerint azonosak) egyre zaklatóttabbak: kiáltása baljós előérzetet, majd (a 2. versszak elején)
riadt aggodalmat, végül döbbent felismerést fejez ki. Ez a harmadik felkiáltás a vers utolsó előtti sora,
s így a csattanószerű befejezést készíti elő.
Az „édes fiam!" első ízben - egy elterelő célzatú kérdőmondatban (2. sor) - még majdnem kö
zömbös színezetű; talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy amikor a vers legvégén (mint a haldokló utolsó
szavait) újra halljuk, olyan mélyről jövőnek, bensőségesnek érezzük.
A „csak előre!" jelszó is ismétlődik. Először a 8. sorban hangzik el, s mint említettük, már némi
türelmetlen felhanggal, mintha a hadnagy azt akarná mondani: „ne velem törődj! Csak előre!" Ez a jel
szó is a költemény utolsó sorában jön elő újra, amely a vers foglalata, s a kettős ismétlődés folytán is,
amelyet a 11-12. sor rímismétlődése még nyomatékosabbá tesz, hangsúlyos, poénszerű zárása.
A kis költeményben - a drámai szerkesztés folytán — jelentős feszültségingadozások állapíthatók
meg. A feszültségszint már az első sor felkiáltásával, amely magában véve is ismétlés (a megszólítás
megkettőzése), jól érzékelhető magasságot ér el, aztán - apróbb ingadozásokkal, amelyeket a hadnagy
(mind gyanúsabbá váló) elhárító megnyilatkozásai idéznek elő - lassan tovább emelkedik, majd
a 9 - 1 0 . sor komor közlésének hatására hirtelen felszökik, s a honvéd utolsó felkiáltásában eléri a tető
pontot, hogy végül a veszteség miatti gyász és a részvét érzésében oldódjék fel.
A Hadnagy uram drámai szerkezetét a fentiek szerint kialakított verselemzési sémával kívánom
szemléltetni. (Tipográfiai eligazítás: a dőlt betűs szedés egy-egy ismétlődő szövegrész első, a félkövér
a második, a ritkítás a harmadik előfordulását jelzi; a végig nagybetűs - verzál - szedés a költő direkt
közlését emeli ki az egyébként párbeszédes szövegből.)
HADNAGY
Sor

Beszélő

1.
2.
3.
4.

(honvéd:)
(hadnagy:)
(honvéd:)
(hadnagy:)

URAM
1. mozzanat:

,Jíadnagy uram, hadnagy uram!"
»Mi bajod van, édes fiam ?«
„Piros vér foly a mentére."
»Ne bánd, csak az orrom vére.«

(Első megszólítás)
(Elterelő kérdés, első megszólítás)
(Első figyelmeztetés)
(Első megtévesztés)
2. mozzanat:

5.
6.
7.
8.

(honvéd:)
(hadnagy:)
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„Hadnagy uram, hadnagy uram!
El ne essék itt az útban."
» Bele botiám egy nagy kőbe.
Szegezz szuronyt s csak előre!«

(Második megszólítás)
(Második figyelmeztetés)
(Második megtévesztés)
(Vezényszó és jelszó)

GYULAI, Kritikai dolgozatok c. i. m. 319.

305

Sor

Beszélő

3. mozzanat:
(A verszárás előkészítése:)

9.

(direkt

MEGY A HONVÉD, ÁLL A HADNAGY,

10.

közlés:) MÉLY SEBÉBEN ÖSSZEROSKAD.

(A hadnagy válaszainak, megtévesztésének leleplezése)

(Verszárás:)
11.
12.

(honvéd:)
(hadnagy:)

„Hadnagy uram, Hadnagy uram!"
»Csak előre édes fiain!«

(Harmadik megszólítás)
megszólítás = csattanó)
(Jelszóismétlés
* második

Gyulai 1849 végén, 1850 első felében Szilágyi Sándorhoz intézett leveleiben többször említette
különféle készülő „balladáit"; hogy cím szerint melyikre célzott, nem tudjuk. Talán nem is készült
el, illetve maradt fönn mind. Az sem zárható ki, hogy valamelyik utalás a Magyar Emléklapokban
1850. március 9-én megjelent Hadnagy uramra vonatkozik; persze ebben az esetben fel kell tételez
nünk, hogy mégsem 1849 júniusában, hanem jó fél évvel később írta, vagy a közlés céljára ekkor át
dolgozta a verset. Ezek az adatok ettől függetlenül is jelzik, hogy Gyulait ekkortájt élénken foglakoztatja ez a műfaj: balladák írása része költői programjának. Népies műdalokkal már évekkel előbb kísér
letezett; a Világos után gyökeresen megváltozott körülmények ösztönözhették arra, hogy népies műballadával próbálkozzék. Nemcsak azért, mert a lefolyt küzdelmes másfél év történelme balladai fel
dolgozásra méltó témák kimeríthetetlen bőségét kínálta, hanem azért is, mert e műfaj sötét színei,
zaklatottsága, homályossága felelt meg leginkább a szabadságharc bukását közvetlenül követő időszak
(és a nemzet gyászában osztozó költő) hangulatának.
Műköltői előzményekre nem támaszkodhatott: a korábbi évtizedek hazai balladaköltői idegen min
tákat követtek; Petőfi valódi balladákat nem írt: azok a darabjai, amelyekben a legközelebb került
az új stílusú magyar népballadához, alföldi zsánerképek, betyárportrék (A csaplárné a betyárt sze
rette ..,, Liliom Peti, Gyors a madár, gyors a szélvész..., Pusztai kaland, Kinn a ménes, kinn a pusz
tán...)3S. Gyulainak, aki egyébként sokat tanult Petőfi népies dalaiból, zsánerképeiből, az általa anynyira hangsúlyozott balladai kompozíció, a feszes, kerek szerkezet tekintetében közvetlenül a folklór
hoz kellett fordulnia, hogy első népies műballadáit, köztük a Hadnagy uramat megalkothassa. Erre
következtethetünk abból a későbbi írásából, amelynek keretében a Bátori Bódizsár és a Júlia szép
leány c. „ó-székely" balladát bemutatta. Ezt az alkalmat ugyanis felhasználta arra, hogy — Toldy
Ferenccel és Kazinczy Gáborral szemben - erélyesen védelmébe vegye az irodalmi népiesség korsza
kának eredményeit és programját. Tanulságos fejtegetéseiből csak néhány sort emelek4ci: „.. .nem azt
akarom vitatni, hogy műköltészetünkben nincsenek sikerült kompozíciók, hanem azt, hogy Toldy
és Kazinczy G. által lenézett népköltészetünkben is csak megakad ilyesmi [... ] Fehér Anna népballa
dánk, bár verselése silány, eró'sb kompozíció Arany Ágnes asszonyánál. Sem Kisfaludy Károly, sem
Garay nem írtak olyan sikerült balladákat, mint »Barcsai« és »Molnár Anna«, és Kriza gyűjteményé
nek 5-6 balladáját, melyekből egy párt mutatványkép közöltem, szembe merem állítani költészetünk
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Gyulai Pál levelezése 1843-tól 1867-ig. (Sajtó alá rendezte es jegyzetezte SOMOGYI Sándor.)
Bp. 1961. 38., 41., 43
38
Vö. KISS József,
Vö.
József,^Az új stílusú népballada (balladásdal) és Petőfi betyárversei. (Kriza János és a korn eszmeáramlatok. Tudománytörténeti tanulmányok... Bp. 1982. 227-253.)
társi
39
Ti. azokkal az előszavakkal vitatkozik, amelyek Gaál György Toldytól és Kazinczy
¥
Gábortól kiadott „Magyar népmese gyűjteménye" (Pest, 1857-1859. 3 k.) köteteinek élén jelentek meg
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legsikerültebb balladáival s éppen a kompozícióra nézve. [... ] ... mélyen fölindít, midőn a népkölté
szetet, esztétikai szempontból, annyira becsméreltetni hallom, s költészetünknek úgynevezett népies
mozgalmát a sülyedés korának bélyegzik. Amely esztétikus nem tudja élvezni a népköltészetet, az
a műkő Ítészét némely remekeiben is igen keveset fog találni, s ellensége lesz mindannak, ami friss,
eredeti és sajátságos. Aki képzelhet oly valóban nemzeti költészetet, melynek legalább egyik alapja
nem a népköltészet, az csak az idegen irodalmak utánzásában keresi a nemzeti költészet dicsőségét."
Konkrét adat van arra, hogy közvetlenül a szabadságharc bukása után Erdélyi gyűjtésén kívül egyéb
népköltési forrásokat is felhasznált irodalmi programja megvalósításához. 1850-ben írt Gerő bánja
a „felesége hűtlenségét megtorló férj" balladatípus egyik változatának (kevésbé sikerült) műköltői fel
dolgozása. Jól felismerhető mintája a Bátori Bódizsár c. székely népballada volt. Ez a Vadrózsák har
madik darabja, Gyulai tehát Kriza kéziratos anyagában már az 1840-es években hozzáférhetett. (Ké
sőbb, mint feljebb említettük, közzétette és méltatta a Szépirodalmi Figyelőben.) E téma másik köz
ismert székely népköltészeti feldolgozása a Barcsai, ezt azonban Kriza egy 1858. évi közlés nyomán
vette fel kötetébe.
A Hadnagy uram, amely nem sokkal (talán csak néhány hónappal) előbb keletkezett, mint a Gerő
bán, a feljebb kimutatott vagy valószínűsített összefüggések, kapcsolódások mellett is teljesen önálló
alkotás: szerzője a különféle ösztönzéseket, eljárásokat, fölényes mesterségbeli készséggel kialakított
tömör, feszes kompozíció keretében, szuverén módon ötvözte egybe.
Láttuk, hogy ezek a főként népköltészeti indíttatások epikai, lírai és drámai elemeket egyaránt
közvetítettek. A Hadnagy uram egy honvéd tiszt haldoklásának alig néhány mozzanatra sűrített törté
nete: epikuma a közvetett módszer és a tömörítés révén annyira a háttérbe szorul, hogy Gyulai talán
a világirodalom legrövidebb balladáinak egyikét hozta létre, amely már terjedelménél fogva is a népies
dal képzetét kelti (sokakat megtévesztve ezzel). Ezt az illúziót erősíti az egyszerű, népies, köznyelvi
szó- és kifejezéskincs, a folklórból (vagy Petőfitől) átvett közönséges népies dalforma, ritmus és rímelés; sőt a vers befejezéséből a megilletődött gyász lírai hangjait véljük kicsendülni. De a Hadnagy uram
dalnak sem tekinthető, hiszen a 12 sort néhány mozzanat időbeli egymásutánjára épülő, drámai
feszültséget keltő feszes kompozíció fogja össze, s amikor ez a feszültség a legmagasabb pontra emel
kedve hirtelen alábbhagy, az a tragikus verszárás után a drámai katarzishoz hasonló érzelmet vált ki
az olvasóból, amely sajátosan vegyül a gyász lírájával.
Nem tekinthető a vers - természetesen - a drámai költemény-műfaj valamilyen sajátos termékének
sem... azaz sem nem elbeszélő költemény, sem dal, sem dráma, hanem mindhárom műnem sajátos
eljárásaiból, kellékeiből szerencsés kézzel összegyúrt miniatűr alkotás: költészetünk népies-műbaUadatermésének Arany János idesorolható darabjait talán egyedül megelőző, hozzájuk méltó remeke.
Az elemzés tanulsága szerint Greguss balladadefiníciójának némileg módosított változata illik rá:
„Tragikus esemény drámai (párbeszédes) szerkezetű előadása, népies dal formájában."

Végül az „Előre!" jelszóval kívánok a szűkebb értelemben vett szövegelemzés keretein kívül, de
annak tanulságai nyomán részletesebben foglalkozni. Ez ugyanis mint a haldoklótól a honvéd lelkére
kötött felhívás - akárcsak az egész mű - a katonai parancsnál tágabb, általánosabb jelentést hordoz:
hangsúlyos helyzeténél fogva a vers költői üzenetét összegzi. Úgy is felfoghatjuk, hogy a költő ezzel
a jelszóval a szabadságharc hősi halottainak intelmét vagy végakaratát továbbítja az életben maradot
takhoz. Mi ennek a végső erőfeszítéssel elmondott üzenetnek a tulajdonképpeni tartalma?
A Hadnagy uramban ez a jelszó a csak nyomatékával („Csak előre, édes fiam!") konkrétan annyit
jelent, hogy „Csak úgy, mint eddig, ugyanabban az irányban tovább!", tehát úgy is lehetne értelmezni,

^GYULAI Pál, Két ó-székely ballada. Szépirodalmi Figyelő, 1862, 2. félév, 12-16. sz.; újraközlése:
GYULAI Pál kritikai dolgozatainak újabb gyűjteménye. Bp. 1927. 86-126.; az idézett részeket
1.: 114., 125.
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hogy Gyulai a harc folytatására buzdít: mintegy felemelő példával támasztja alá Petőfi Csatadalának
zárótételét: „Hogyha el kell veszni, nosza / Mi vesszünk el, ne a haza! / Előre!"
Gyulainak ismernie kellett Petőfi költeményét, mert annak első közlései idején (Közlöny, 1848.
december 20., Pesti Hírlap, december 21., Életképek, december 24. stb.) kenyéradó gazdájával,
gróf Teleki Domokossal együtt folyamatosan Pesten tartózkodott (egyébként a főváros megszállása
alatt és után is ott maradt; január végén pedig követte a grófot a gyömrői Teleki-kastélyba). A sodró
lendületű harci dal, amely az egykori tudósítás szerint még az országgyűlési képviselők körében is
sikert aratott, bizonyára megnyerte a tetszését
Az ,,Előre!" refrén Petőfi dalában tízszer egymás után magabiztosan elharsogott buzdítás, amely
nek heve a belülről, a harcolók soraiból közvetített friss érzéki benyomások (a sokféle harci zaj, a ma
gasan lobogó zászló, a véres föld) és a szenvedélyes felkiáltások hatására egyre fokozódik, s a költe
mény végén éri el a tetőpontot. Petőfi lelkesítő szándékkal írta versét: a honvédseregnek ajánlotta föl,
kinyomtatását és terjesztését kérve (táborba szállása előtt saját magát is lelkesítette vele). Mindez
1848. december elején történt, amikor még nagyon sokan hittek a magyar fegyverek győzelmében.
Lehet, hogy Gyulai a hatásos refrénre még akkor is visszaemlékezett, amikor (a budai vár visszafogla
lása után), állítása szerint júniusban, az Arany Sas vendéglőben Csikány főhadnagy hősi halálának tör
ténetét hallotta. Közben azonban nagy változások mentek végbe. Az osztrák hadsereg a végső, döntő
támadásra készült; a cári csapatok beözönlése június közepén, észak felől, megkezdődött. Gyulai, aki
már 1848 végén sem hitte, hogy a magyar vitézség eresebbnek bizonyulhat a zsarnoki hatalom szám
szerű és anyagi fölényénél, semmiképpen sem gondolhatott lelkesítő harci dal írására. A Hadnagy uram
inkább meghat, belsőleg megindít, mintsem cselekvésre ösztönözne. Petőfi dalát olvasva még azt a ma
gyar honvédet képzelhetjük magunk elé, aki (az Élet vagy halál! szuggesztív látomása szerint) „szét
szórt hajával, véres homlokával áll a viharban", magára hagyva, de rendületlenül; Gyulai verse inkább
„a haldokló gallus" félkarra roskadó, szenvedésében is méltóságteljes figuráját juttatja eszünkbe.
Az „Előre!" ezúttal nem refrén - csak egyik esetben áll sorvégi pozícióban - , hanem az egyszeri
ismétléssel kap hangsúlyt; a jelszó harsányságát az utána következő „édes fiam!" érzelmessége ellen
súlyozza. Az „Előre!" rendeltetése itt nem iránymutatás, hanem — mint hangsúlyoztuk — a hősi
fellem rajzának befejezése.
Gyulai verse mégis több, mint egyetlen vonásra redukált, párbeszédes szerkezetű hősi zsánerkép.
Ezzel kapcsolatban tanulságos párhuzamot vonhatunk közte és PetőfM/fcMJa között. Petőfi is a beszéltetés és a sűrítés módszerével él: maga meg sem szólal. A mindössze 8 soros vers első strófájában a sze
gény juhászlegényhez megnevezetlen vetélytársa beszél: egész vagyonát kínálja fel neki a szeretőjéért;
a másodikban pedig a juhászlegény: elutasítja az ajánlatot, mert szerelmének nincs pénzben vagy egyéb
javakban kifejezhető ellenértéke, tehát nem lehet alku tárgya. A képzőművészeti kisplasztika legjobb
alkotásaira emlékeztető remeklés ez, a tárgyhoz illő egyszerű, magyaros népdal formájába öntve:
három ütemre tagolódó tízes sorokban. Ez valóban „drámai dal", de nem „dráma dalban elbeszélve",
hiszen epikai eleme nincs: az alku (az ajánlat és az elutasítás) egyidejű. A pásztor jelleme nem egyes
mozzanatok időbeli egymásutánjából rajzolódik ki, hanem érzése mélységét és őszinteségét tanúsító
hatásos érveléséből. A Hadnagy uram hősi jellemrajza viszont epikus mozzanatokra épül, s ezek — nem
zeti érdekűvé növelt jelentésükkel - meghatározott alkalomhoz kapcsolódnak: az 1848-1849. évi
szabadságharchoz (a hely és az idő pontosabb megjelölése nélkül). Gyulai e hősi jellem felmutatásával
ennek a gyászos végű nagy népi nekigyürkőzésnek kívánt emléket állítani. A jelek szerint már 1848
őszétől kezdve készült erre. Hazám című, 1848-ból keltezett (feltehetőleg július és szeptember között
keletkezett), nagy belső tépelődésekről tanúskodó verse végén ezt a konklúziót vonja le:
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L. levelet a képviselőházhoz, Debrecen, 1848. december 8. (Petőfi vegyes művei. Bp. 1956.129.)
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Inkább halál, mint gyáva élet,
Igen, vesszünk, ha veszni kell;
De küzdjünk, míg csak egy magyar lesz
És vérezzünk dicsőén el.
Lesz legalább a történetben
Rólunk egy nagy emlékezet:
Egy büszke nép élt meggyalázva.
De dicsőn halt, mint született.
A költői mementó nagy művéhez az elsők között (még Világos előtt) fogott hozzá a Hadnagy
urammal, s ezt az év utolsó hónapjaiban, majd 1850-1851 folyamán még számos, e programba illesz
kedő, szabadságharcos tárgyú vagy vonatkozású költeménye követte (A honvéd sírja, A honvéd kedve
se, Világosnál, Haldokló huszár, Búcsú), köztük balladafélék is, de a Hadnagy uram ritka, egyszeri,
szerencsés telitalálatnak bizonyult, amelyet nem volt képes többé megismételni.

GYULAI Pál Költeményei, 1870. 30.
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