
jóindulattal követő és figyelő szemlélő-
ként hozza színre Brighellát, a commedia
dell'arte egykori zanniját. S talán azért
lólábú és púpos Solymosi figurája, hogy
valamicske figyelmet mégis magára
vonjon.

A tizenhárom fős létszámhoz még né-
gyen hiányoznak, ők egy-egy pillanatra
feltűnő figurák, akiket Gali László jól
helyez el a képben. Egy csöpögően lírai
dalbetét, szerelmes duett alatt például
elviselhetőség áll be attól, hogy a háttér-
ben a pincér (Tóth Zoltán) és a fogadós
egymással civódva leskelődik. Végtére is
van mit élvezettel nézniük, nekik is, a
nézőknek is.

A Két úr szolgája ősztől bekerül a kő-
színházba, ahol Gali László igazgató ve-
zetésével a második évadját kezdi Eger
önálló színi társulata. Az első év biztató-
nak mutatkozott. Jó darabválasztások,
ésszerű feladatvállalások és az egyre job-
ban összerázódó csapat együtt fejlődő
munkája jellemezte. Szimpatikus és
eredményeket is mutató céltudatosság
érződik a színház vezetőinek eddigi tel-
jesítményén. Eger rátalált a Gárdonyi
Géza Színházra. Kedvét lelhette komoly
és könnyű műfaj színvonalas előadásai-
ban, az Egy lócsiszár virágvasárnapjától
kezdve a Charley nénjéig. A Gárdonyi
Géza Színház feladata változatlanul az,
hogy vonzza a nézőket. Ezen igyekezet
közben az egriek - bármilyen műfajról
legyen is szó - rosszízű megalkuvásokba
érezhetően nem mentek bele eddig. Van
nívójuk, s abból nemigen engedtek a kü-
lönböző produkciók során. Ez a Két űr
szolgája sem tesz rossz szolgálatot.
Goldoni: Két úr szolgája (egri Agria Játékok)
Fordította: Révay József. Zeneszerző: Papp
Zoltán. Versek: Sztevanovity Dusán. Jelmez:
Szakács Györgyi m. v. Díszlet: Piros Sándor.
Koreográfus: Novkov Zivojin m. v. Drama-
turg: Balogh Tibor. Korrepetitor: Marik Erzsé-
bet. Rendezte: Gali László.

Szereplők: Dánielfy Zsolt, Tunyogi Péter,
Oláh Zsuzsa, Gáspár Tibor, Román Judit,
Megyeri Zoltán, Saárossy Kinga, Epres Attila,
Solymosi Tibor, Tóth Zoltán, Horváth Ferenc,
Fehér István.

Helyesbítés!
Az 1988. júliusi, illetve szeptemberi szá-

munk 45., illetve 11. oldalán lévő képek aláírá-
sában sajnálatos névelírás történt. A képeken
helyesen Mertz Tibor és Földesi Judit lát-ható.

Az augusztusi számunk 32-36. oldalán,
illetve a szeptemberi számunk 23-24. oldalán
található képek alól lemaradt a fotós neve. A
képeket lklády László készítette.

ZELKI JÁNOS

„Mégiscsak jó volt
lénungot vételezni"

A piros bugyelláris Szentendrén

Amatőrök és bibliofilek számára a Víg-
színház 25 éves jubileuma alkalmából
Bródy József kiadásában száz géppel szá-
mozott és névre szóló példány készült
Blaha Lujza előszavával és a jubiláris
előadáson szereplő színművészek aláírá-
sával Csepreghy Ferenc A piros bugyel-
lárisából. Parédás a díszelőadás szerep-
osztása: Hegedűs Gyulával, Varsányi Irén-
nel, Csortos Gyulával. „Magyar színház-
hoz igazán méltó gondolat - dicséri elő-
szavában Blaháné a Vígszínházat -, hogy
A piros bugyellárist választotta. Szívemből
örülök ennek, mert ez is bizonyítja, hogy
a magyar népszínműnek nemcsak múltja
van, hanem jövője is lehet." Negy-
venhárom esztendő telt el akkor az ősbe-
mutató óta, melynek egykori főszerep-
lője tán maga sem hitte volna, hogy újabb
hatvanhét év múlva ismét előkerül ez a
dalos játék, igazolva a jövőt illető
sejtelmeket.

A népszínmű, úgy látszik, örökre fenn-
marad. Amikor nem játsszák sehol az
országban - évtizedekig akár -, bizonyára
lappangási idejét tölti, hogy újra
föltámadjon, s hódítson egy kicsit. Pedig
a sokat vitatott műfajt Hevesi Sándor már
1919-ben elparentálta a „fénykorból"
felújított Gárdonyi-darabról, A borról
szólva: „Ma már nincs fénykor és nincs
műfaj." Ezt Hevesi egyébként érezhetően
sajnálja, s miközben a népszínmű
gyökereit Shakespeare-nél s a fantaszti-
kus vígjátékoknál véli felfedezni, kimú-
lásáért azokat okolja, akik épp legértéke-
sebb sajátságát próbálták kiküszöbölni
belőle: a játékos, meseszerű, költött pa-
rasztvilágot, hogy helyette „reális" pa-
rasztszínművet erőltessenek színpadra. E
nézetével persze sokan nem értettek
egyet, így Szerb Antal sem, aki gunyoro-
san írja Magyar irodalomtörténetében: „A
népi alakoknak nincsen más bánatuk,
mint ami nagyon jómódú embereknek
szokott lenni: szerelmi komplikációk,
féltékenységek, házassági háromszögek...
Olyan népszínmű nincs, ahol a népnek ne
lenne pénze, ahol a nép másként, mint
egyszerű, de nyugodt megélhetési
viszonyok közt élne." Az ember együtt
csodálkozik Hevesi Sándorral, miket kér-
nek számon ezen az egyszerű vagy inkább

együgyű műfajon, mely nem tudna meg-
felelni kevesebb kívánalomnak sem - de
nem is akarna. A nagy Magyar iroda-
lomtörténet IV. kötetében Osváth Béla
egyenesen szemére hányja: „A reálisnak
mímelt környezetrajzot holmi stilizált
történet tölti ki." Mi több: Csepreghy
„darabjai bevallottan az uralkodó osztály
mulattatására készültek". (De ki más járt
színházba?) Ezt érdekesen fordítja visz-
szájára I958-ban a Komáromi Dolgozók
Lapjának munkatársa: „A szocializmus és
a marxi közgazdaságtan fogalmai el-
jutottak az iparosból lett író fogékony
lelkéhez."

Persze már a századforduló táján, a
naturalizmus megjelenésekor és térhó-
dításakor szívesen fitymálgatták szerte
Európában az olyan színpadi műveket,
melyek az életet nem a maga nyers való-
ságában mutatták. Csakhogy ebből az
idillinek szánt világból szándékosan van-
nak kirekesztve a napi munka kínkeservei
s az orvoslásra váró társadalmi bajok. Ez a
likőr az italok közt, nem szomjoltásra
való. Újra Hevesi szavaival: „A régi
népszínműben nem dolgoznak, szen-
vednek, sanyarognak és küszködnek a
parasztok, nincsenek társadalmilag pla-
círozva vagy éppen deplacírozva, hanem
mint képzelt, de nem mindig valószínűt-
len lények szeretnek, búsulnak, drámáz-
nak, mókáznak és énekelnek." De lehet-e
ebből jó előadást csinálni? Hét országra
szólót bizonyára nem, ám olyat, mellyel
az ínséges nyárban nem kell szégyen-
kezni, a nagy melegben gondolkodni, és
még vigadni is enged, olyat lehet.

A múlt század hatvanas éveiben egy kis
józsefvárosi utcában szerény cégér
hirdette a kis műhely fölött: Csepreghy
Ferencz asztalos. Bent pedig a mester
színházról álmodott, s ahogy röpködtek a
forgácsok gyalulás közben, nótákat fü-
tyült magának, úgy játszotta szerepét.
Gyerekkorától készült rá, mióta olvasott
Jókai Egy magyar nábobjában Boltairól, az
ideális asztalosról, és elhatározta, hogy
kitanulja a mesterségét. Romantikus lélek
- meggyőződött arról, hogy a költött
személy és a valódi közt nincsen nagy
különbség. Írogat esténként puha
ceruzával, verset meg színművet, a hold-
ba utazik s a tenger mélyére Verne Gyu-
lával, mígnem aztán ez lesz az igazi szak-
mája: megmarad írónak. A Népszínház
megnyitásakor már bennfentesnek számít,
ő a társulat titkára. Három évvel később,
1878-ban, legnagyobb sikerű darabjának,
A piros bugyellárisnak a bemutatóján már
nem vehetett részt, harminchat



évesen súlyos beteg, nemsokára meghal.
Az irodalomtörténet befogadja végül
(Sárga csikó című másik darabjával
együtt), szorítva kis helyet neki is a
népszín-mű-kategóriában Szigligeti és
Tóth Ede mellett. Itt-ott hozzáteszik
még ilyen-kor, hogy válhatott volna
jelesebb íróvá, megvolt benne a
tehetség.

Ki tudja, Csepreghy gondolt-e avval,
hogy ő a népszínművet akarva-akaratlan
kissé más irányba tereli, mint amerre az
eredetileg indult. S ki tudja, nem ludas-e
abban, hogy emiatt nem kerekedett ab-
ból „magyar polgári dráma". Ő minden-
esetre a vígjáték felé kanyarította, s meg-
lehet, hogy ezzel meghosszabbította a

műfaj életét, melynek őnélküle tán ha-
marabb befellegzett volna. Egy biztos:
ez a műfaj nem öntörvényű fejlődés
eredménye, nem illeszkedik szervesen a
(magyar) drámatörténet egy korábbi
vonulatához, hanem inkább megfontolt
szándék, elhatározás szülte, hiányt pó-
tolva s hatalmas szükséget elégítve ki
egyúttal. Kellett ugyanis az ízig-vérig
magyar darab a magyar színjátszásnak,
hogy partnere és vetélytársa lehessen a
német színháznak idehaza, s kellett
(ezért), hogy nagy közönséget vonzzon,
nagyobbat, mint a történelmi drámákkal
remélni lehetett. S minthogy ami magya-
ros, az szükségképpen népi, sőt falusi
(hiszen nincsen polgárság, nyomaiban
sem, mely sajátos arculatot adhatna a
városi életnek), hát vidéki házak torná-
cain, vidéki fogadókban és a pusztán ját-
szódnak e történetek, kurjongatnak ben-
nük, feltűrik az ingujjat, és virtuskodnak
a legények, takarosak és illegetik magu-
kat a lányok. Galamb Sándor szerint
azonban nemcsak innen van a népszínmű
elnevezés, hanem sugallja azt is, hogy a
műfaj sokakhoz kívánt szólni - a néphez.
„Nem a népről írott darabot jelöli, ha-
nem a népnek írottat." Ez a kettő esik,
persze, a legkönnyebben egybe.

Nagy meglepetést keltett tizenegy éve
a kaposvári Csíky Gergely Színház az-
zal, hogy műsorára tűzte A bugyellárist.
Tetejébe még Szőke István rendező nem
is akart vele semmit „mondani", nem
volt az előadásnak „üzenete", még csak
paródiának sem szánta. Minden az volt,
ami. Bíró a bíró, huszár a huszár, paraszt
a paraszt. A kontúrok azonban élesen
megrajzoltak, a színek mind nagyon
élénkek, kétszeres hangsúlyt kaptak apró
mozzanatok is. Önmagáért való minden
- ez volt a rendező véleménye, az elő-
adás mégis hűen a darabot tükrözte. A
népszínműviták rég kialudtnak vélt
parazsa ezzel egy kicsit újra izzani kez-
dett, de lángot azért nem vetett. Elcsitult
szépen.

Ezen a nyáron egy másik markáns ren-
dezőegyéniség, Ruszt József botlott bele
a Csepreghy-műbe, s színpadra vitte a
Szentendrei Teátrum szabad ege alatt.
Természetesen ma már ilyesmin nem
hökken meg senki, egy jó kis népszínmű
igényes vállalkozásnak számít, olyan a
kínálat. Mennyiségben is: nem jut több
bemutató a nyári idényre, mint amennyit
az ember a kezén meg tud számolni. Meg
aztán Szentendre közel a főváros-hoz;
ritka alkalom az nyáron, hogy nem kell
innen egy színházért száz kilométe-

Inke László (Török Mihály), Rubold Ödön (Csillag Pál) és Kováts Adél (Zsófi) A piros bugyellárisban

Kováts Adél és Rubold Ödön a Csepreghy-vígjátékban



reket utazni. Kellemes az este, jólesik a
séta a kisváros utcáin előadás előtt, min-
dig fedez föl az ember itt valami újat,
most egy emléktáblát, mely Avacumovics
Avacum, az avacumica feltalálójának
szellemét idézi. Nincs oka panaszra.

Szerencsére később sincs, már ami a
lényeget illeti. (Mert a „mellékes" körül-
mények eléggé silányak, a jegy árához
mérve kifejezetten bosszantók. A keskeny
lécekből tákolt padokon igen fárasztó
három órát ülni, közel is vannak
egymáshoz, hátulról a nyakamba liheg-
nek, a számozás horizontálisan is szűk
teret enged, kétoldalról nekem dőlnek
izzadt idegen emberek, a huszadik sortól
pedig alig hallani mást, mint hogy a
nézők egymást kérdezik: „Te érted, mit
mond? mert én nem." Téved, aki úgy
gondolja, ez már nem tartozik az elő-
adáshoz.)

Egy-két porszemtől eltekintve huszáros
a rend, jól helyén van minden, amiről
gondoskodik egyfelől a szerző, másfelől a
rendező azon igyekezete, hogy a dara-bot
szövegében, kiállításában, ritmusában,
még zenéjében is olyannak mutassa,
ahogyan azt Csepreghy Ferenc maga
elképzelte. Nem tesz hozzá ahhoz, nem
vesz el belőle. Erre összpontosul. Ruszt
minden figyelme, erre vigyáz féltő gond-
dal, akár a kifújt tojás törékeny héjára -
meg ne repedjen valahogy.

Tölgyesen vagyunk, ott is bíró uram,
Török Mihály udvarán, a fiúk és leányok
épp kezdenék a táncot, a nagykorcsmába
invitálják ehhez a fiatal bírónét, azaz-
hogy kérik hozzá a bíró engedélyét. Ez az
alaphelyzet - öreg a férj, ifjú a feleség -,
minden bonyodalom ebből adódik. A csi-
nos Zsófi asszony körül kering a férfinép,
mind odavan érte, ki nadrágot hord Töl-
gyesen. Tudja ezt a derék bíró, de igen
liberális, s úgy vélekszik bölcsen: amíg
nincsen oka, nem fél a megcsalatástól,
ráér majd akkor. Zajlik hát az élet, ahogy
máskor, ott sündörög a málé jegyző meg
az ispán, meghozzák a kisbírók a falu
rossza Kósza Gyurkát is, újfent a tilosban
fogták, tuszkolják a kóterba, amit már jól
ismer belülről. Egy dolog van csak, ami a
felhőtlen vidámságot beárnyékolja, az is
csupán Török Mihály cserzett bőrét vonja
ráncokba a homlokán. Erre tart a Zsófi
gyermekkori nagy szerelme, Csillag Pál,
ő a kapitánya a huszárcsapatnak, melyet a
faluba kvártélyoznak éppen. S milyen a
sors: pont a Csillag Pali kerül a bíróék
házába.

A mese kellékei lassan kirajzolódnak, s
ahogyan kell, mire oldódnék a feszült-

ség, simulna a bonyodalom, mindig akad
egy újabb bökkenő, ami elviszi a cselek-
ményt a következő lankadásig. Mind-
azonáltal nem volna igazságos elhall-
gatni, hogy Csepreghy remekül ért a me-
seszövéshez, mestere a szerkesztésnek,
úgy adagolja a konfliktusokat, akár a
legjobb szakács az ünnepi vacsorát: min-
den fogás túltesz az előbbin, az ember
alig kóstolja, már a következő felé san-
dít, abban sem csalódik, s végigeheti az
egészet, nem fekszi meg a gyomrát.
Nagy dolgok itt nem történnek, ahol
meg komolyra fordulhatna netán, az író
ott terem menten, könnyed humorával,
elegánsan gördülékeny mondataival elé-
be megy a drámai helyzetnek, össze ne
gabalyodjanak a szálak. Elhelyez egy
kis petárdát azért a huszárok közt is,
Csillag Pál rovására, aki útközben vala-
hol elhagyta a piros bugyellárist, benne
a katonák reá bízott zsoldjával. A végére
szépen az is megkerül. Nemhiába faszol-

ták a lénungot, ahogy Peták káplár mond-
ja: mégiscsak jó volt zsoldot vételezni!

Játszva lelhetnénk persze levonható
tanulságot, nem is egyet (például: zsák a
foltját mindig megtalálja, vagy: az igaz-
ság sosem marad rejtve, vagy: kis bűnhöz
is dukál a bűnhődés), de nem érdemes
keresni - több okból. Először is azért,
mert nincs öröm a megtalálásában. Mit
lehet egy közhellyel kezdeni? Másod-
szor, mert szemmel láthatóan, nem ke-
resi azt a rendező sem, kár helyette
olyasmin fáradoznunk, ami úgyse visz
sehova. Harmadszor és legfőképpen, mert
ami jó a darabban, s amit az előadás is
megőrzött, az a népmesei naivitás, az
idilli kép, mely mint egy angyalszárny
suhogása, inkább érződik, mint látszik,
az a pajkos mosoly, mely ott bujkál a
szerző s a rendező szája sarkában, figyel-
meztetve, hogy komolyan ne vegyük,
amit „komolyan" mondanak - legjobb
hát, ha annyiban hagyjuk, s beletörő-

Miklósy Judit (Suták Kata), Kováts Adél (Zsófi) és Tahi József (Kósza Gyurka) a
szentendrei előadásban (lklády László felvételei)



dünk: ez a népszínmű „csak" egy nép-
színmű. Nem kacsingat ki belőle senki.

A természetes egyszerűség az előadás
legnagyobb erénye. Egyszerű a díszlet,
könnyen alakítható is, szerencsére nem
igyekszik Csányi Árpád hozzátenni az
előadáshoz valami „értelmező" ötletet. A
jelmezekkel Füzy Sári nagy szakmai
alázatról tesz bizonyságot, el lehet kép-
zelni, hogy egyébként csapongó fantá-
ziáját nehéz volt itt arra szorítani, hogy
csak korrekt legyen, s ne jellemezzen
senkit egy-egy ruhadarabbal. De igaza
volt Rusztnak, így áll össze egységessé a
kép. A zenét a (ritka) nótázás szolgál-
tatja, melyben a színészek szintén nem
ragadtatják el magukat, nincs nagy mula-
tozás, sem keserves busongás, szusszanás
gyanánt olykor dalra fakadnak, aztán
megy minden tovább.

A típusokat (féltékeny, idős férj, cser-
fes - majdnem csalfa - fiatalasszony, dél-
ceg lovag, ki eljön az asszonyért, csel-
szövő jósnő) a szerző nemigen töltötte ki
egyéni jellemekkel, így a színészek sem
tehetnek egyebet, mint kulturált mérték-
tartással kissé hihetővé tenni a szürke
figurát. Ettől a - bizonnyal rendező su-
gallta - dicséretes attitűdtől három eset-
ben mégis kis eltérés látszik. Az első
érdemli a legkevesebb szót: Kalocsay
Miklós a jegyző epizódszerepében sajnos
ki akar tenni magáért, és sok hadoná-
szással, szemmeresztgető grimaszolással
az előadás disszonáns elemévé lett,
egyedül ő nem tudott egyszerű maradni.
A második a főszereplőkre vonatkozik
(kik közül Csillag Palit kivesszük egye-
lőre). Török Mihályt meg a feleségét sze-
rethette Csepreghy. Őket megáldotta né-
mi karakterrel; különböznek is a nagyon
megszokottól. Az öreg bíró nem teszi
nevetségessé magát féltékenységében, s
bár nem tudja titkolni emberi gyarlóságát,
megőrzi tartását, ami bizonyára forrása
tekintélyének a falu népe előtt. Inke
László jó érzékkel találja meg hozzá a
kulcsot: nem dühöng, csak haragszik, nem
büntet szigorúan, csak szelíden megfe-
nyít, nem lángoló ifjú módján szerelmes,
csak biztonságot nyújtva, finoman ölel, s
ekképp igazolja végül a nehezen hihetőt:
beleszerethet egy fiatal lány egy öregem-
berbe. Kováts Adél azt ragadta meg Zsó-
fiban, ami a legkedvesebb benne: tudja a
szépségét, vissza is él vele, de soha nem
bántón. S jó volna elhinni neki, hogy
győzhet a tisztesség a szabadosság fölött.
Jól hadakozik Horkai János vén huszár-
káplárja a keverékszókkal, aprítva a bevé-
gungot, a stellungot, a profuntot böcsület-

tel, kár, hogy megenged magának (és a
rendező neki) egy ízléstelen tréfát, mi-kor
fölindultában Pilátus helyett félig
kimondja, amit már csak a poén kedvéért
sem volna szabad. Tahi Józsefet az di-
cséri, hogy jobban óvja magát a kínál-
kozó túlkapásoktól, mint Kósza Gyurkát
a darabban a két részeges kisbíró.

A harmadik eltérés egyúttal az előadás
életben tartója. (Mert azt nem szabad fe-
ledni, hogy bármennyire kulturált és íz-
léses a játék, bármennyire szellemes és
frappáns mondatokat kínál is a szerző, ez
A bugyelláris egy estére szóló, egyszeri szó-
rakozás, egy nap alatt felejthető élmény.)

Rubold Ödön Csillag Pál szerepében
magával ragadó. Olyan eszköztelen, hogy
szinte kideríthetetlen, mitől válik minden
a közelében humor forrásává. Csöndesen
forrong, mikor feldühítik, érzelemnek
nyoma sincs az arcán, ám ordítva kérdi:
„Melyik lesz az én szobám?" Végig
meglepetésekkel szolgál, hol azzal, hogy
komolyan veszi magát egy-egy percre,
hol azzal, hogy átlép a ház falán, a nézőt
avatva cinkosául, nem is szólva arról,
ahogyan „beleszavalja" a darabba A vén
cigányt borba fojtott bánatában. Az Enekes
madár után itt újra csillogtatja
eredetiségét.

Ruszt József övén a skalpok eggyel
ismét szaporodtak. Oda került a nép-
színmű is a többi műfaj mellé. Nagyvo-
nalúan bánt vele, könnyedén be is hódol-
tatta, főként, mert nem akart tőle mást,
csak hogy cicomák nélkül mutassa az
arcát. Ez használ neki, úgy látszik, meg is
szépül tőle.

Csepreghy Ferenc: A piros bugyelláris (Szent-
endrei Teátrum)

Zene: Rossa László. Díszlet: Csányi Árpád.
Jelmez: Füzy Sári.

A rendező munkatársa: Kovács Kristóf.
Rendezte: Ruszt József.

Szereplők: Inke László, Kováts Adél, Vár-
nagy Kati, Kolti Helga, Rubold Ödön, Mihály
Pál, Horkai János, Szervét Tibor, Kalocsay
Miklós, Kerekes József, Tahi József, Kassai
Károly, Botár Endre, Kerekes Éva, Csomor
Csilla, Miklósy Judit.

CSIZNER ILDIKÓ

Népszín-műviség

A falu rossza Kisvárdán

Bartay Endre, a Nemzeti Színház igazga-
tója 1843. január 26-án közzétett egy pá-
lyázati felhívást, melyben ötven arany
pályadíjat tűzött ki „egy a magyar nép-
életből merített, minden aljasságtól ment,
jó irányú, látványos színműért, mely ál-
tal a köznép is a színházba édesgettet-
vén, ízlése nemesbíttessék, melyben a
szerzőnek egyszersmind szabad mező
engedtetik díszítmények, ruházatok s
minden egyéb költségek kiállításával, de
természetesen csak arányos belső tartal-
masság mellett színműve hatását emel-
ni". A jutalmat Ney Ferenc gyorsan elfe-
ledett Kalandor című műve nyerte, a
közönség azonban másként szavazott. A
pályázók között szereplő Szigligeti Ede a
Szökött katona című darabjával a Nem-
zeti Színház színpadán fényes sikert ara-
tott. Ez a voks a magyar népszínmű meg-
születését, annak a mintegy hatvan-het-
ven éves időszaknak a kezdetét jelezte,
mely alatt ez a sajátosan magyar műfaj
kifutotta magát.

Persze Szigligeti darabja nem volt min-
den előzmény nélküli. Előtte ott sora-
koznak mindazok a kísérletek, melyek a
magyar színjátszás önállósítása érdeké-
ben születtek, így a református kollégiu-
mokban keletkezett és ott bemutatott
iskoladrámák, melyekben már felfedez-
hetők a népi elemek nyomai. Említhetők
a későbbi időkből az úgynevezett magya-
rítások, amikor is az idegen (legtöbbször
osztrák) népies darabokat úgy játszották,
hogy a szereplőknek magyar ruhát és
nevet adtak, a cselekményt magyar föld-
re helyezték, és néhány közismert ma-
gyar mondással gazdagították a szöve-
get. De előzménynek tekinthetők a tün-
dérbohózatok is, amelyekben a boszor-
kányok, a tündérek, a sárkányok mellett
megjelennek a népies, paraszti alakok.

A kezdet mégis Szigligeti. Nyomdo-
kain egy egyre szaporodó írósereg indult
el, hogy elnyerje a közönség kegyét, s a
népszínmű igen rövid idő alatt a legked-
veltebb színpadi műfajjá vált. E diadalút
egyik oka, hogy az idegen nyelvhez és
idegen történethez szokott közönség egy-
szer csak azt vette észre: amit lát, az
hasonlít az élethez, legyezgeti honfiúi
érzületét, tele van vígsággal, a vég vélet-


