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'Az Iskolai Filmintézet diafilm sorozata
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A MAGYAR DRÁMA ÉS JÁTÉKSZIN TÖRTÉNETE III
IrodaloIlltörténeti so rv r '55
/JhPámairodalmunk. és szinjátszásunk a Pesti Magyar -Szinház meg,nyi tása korában!
K~szült: 1955 évben
L.

'.
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BeVézetés:
Előző két diafilm';'sorozatunkban megnéztüka
magyar dráma
és játékszin 'fejlődésére vonatkozó fontosabb dokumentumokat .•
A diafilm II. részét azzal zártuk. hogy 1837 fordulópontot jelent mind, a magyar játékszin, mind a magyar dráma fej16dése
történetében. ,
,'Láttuk azt, hogy mennyi terv, ~üzdéiem, törődés járt a pes'ti magyar'játékszin
tető alá hozásával. Széchenyi volt a legbuzgóbb és legállhatatosabb harco~a a pesti állandó szinház felépitésének és ezért ao ro.satunkat az 6 képének bemutatásával kezdjük,
'

1-.' Széchenyi

Istvan arcképe és aláirása
"Széóhenyi
már l832-ben könyvet irt az állandó pesti magyar
szinház felé-pitése érdekében "Magyar JátékszinrUl" cimmel. Terve szerint a DUhaparton kellett volna felépiteni a szinházat,'
azon a telken, ahol jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia épül et e' áll. :. -.
."
','
.Tudjuk azonban, hogy a szinházat'a Grassalkovich herceg ajandékozta telken, a hatvani kapun tul,. a Kerepesi uton épitet-,
ték fel.'
~~échenyi akkor' sem szünt meg támogatni a szinházat, amikor
dunaparti tervét elvetették 8 enr~ek ékes bizonyitéka az a levél,
amelynek képét a következő filmen láthatjuk. A levélben Széchenyimegirja,
hogy a milanói i 5--ik huszárezred t í.aztí.karénak ~50
peng6s ajánd~kát, ~ Kerepesi-uti szinház javára küldi.

2. 5zéchenyilevele
a Pesti Magyar Szinház javára küldött 250 '
F~ng6rG 1.. '- - -'., " " ",. , - , - , _. ,-- - - .,. -,
,
A 'levélben már á felavatótt szinházról van szó.-Éppen ezért
köve t keaő képUnkön magával a szinházépület ,dokumentumaival foglalkozunk.
, '
.'
'
3. Grassalkovich herceg ado~ánylevelea
pesti állandó magyar
'az;
nház·
telkér6.l-·
'
._'_'_....•.•.
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1835-ben .adóményo z t a Grassalkovich herceg azt a telket , a.melyen a Pesti Magyar Szirtházfelépült.
A telek valamikor török köztemető céljait szolgálta. Az
adományozás utá~ Földváry Gábor akkori pestmegyei alispán szivvel-lélekkel'az
épitkezés anyagi· alapjainak e16teremtéséhez kezdett. Elsdk voltak a szinészek az adományozásban. A.szinészek
egyébkéntbálok'rendezésével
is gyarapitani'akarták
az épitési
alapot. EzenkivtIl' részvényeket bocsátottak ki a általános gytijtést ~s ~endeztek.·
.
Az Árpád ébredése c~mu nyitódarabból tudjuk, ·hogy Pest 'népe is derekasan kivette a részét az épitkezésből, :amely Z.itt~rbach Mátyás vezetésével'folyt.
é

~

A Pesti Magyar Sziriház környéke'~ /fényk~p a.mult század' máao-.
dik feléb6lj· -----,..
Ez az' érdekes ésritka fénykép a Pesti Magyar Színház környékét ábrázolja.

~i

5. Az 18:37-ben felavatot.t Pesti Magyar Szinház épülete '/Egykoru
rajz nyomán/, _.
.
.
.Már 1836 novemberében foglalkozott. a "Teátromi Depu t ác
azzal a problémával~ ho~i miként ünnepeljék meg az elsd állandó
magyar kószinház me~nyitását. A "deputáciolt elhatározta, hogy
'"prológust" irat a megnyi tó ünnepségre, melynek elkészi tésére
Fáy Andrást kérték fel. Fáy András elháritotta a megtiszteltetést és maga helyettYörösmarty
Mihályt ajánlotta. Ekkor Nyáry
Pál felkérte Vörösmartyt a "prológus" megirására, aki 1837. már'cius l5-én válaszolt a felkérésre és-elfogadta a megbizás~.·
í.ó

"

.

6. Vörösmarty

levele
,'''Nyáry'Pál' jegyzóhöz, amelyben bejelenti, hogy elfogacfja
a Pesti Magyar Színház megnyi tására szánt "pr-o Lőgus " megirá- .
sát.

7. A megnyitó előadás plakát ja
Amint láthatjuk, nem tellett egy egész estét betöltő, magyar
szerzőtől származó darabra abban az időben, sigy Vörösmarty
pro16gusánkivUl
Schenk Eduard igen közepes értékU "Belizár" címü szomorujátékának fordi tásá~,al.nyi tották meg a Pesti Magyar.
Szinházat •.
Vessünk egy pillantást a müsorra: '
Vörösmarty "Arpád ébredése" cimü előjátékán, valamint a rnQr
emli tett "l3elizártt cd.mü szomorujátékon .kd, vül a müsorban a következd számok yoltak: Heinisch Józ~ef "a pe~ti magyar szinház hangászatim~stere"
irt egy nyitányt ttThalia,diadalma az elóitéleteken" cimmel, továpbá előad~sra kerult még Rózsavölgyi Márk·
"Nemzeti örömhangok" címU szerzeménye és egy magyar tánc, 'amelyet
•
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R6zsavölgyi, zenéjére Szöl16sy tanitott be. Megtudjuk a plakátról azt is, hogy a színház els~ díszlettervez6jét N.effének~festójét pedig Qttónak nevezték.
:Vörösmarty e16játékában szerepet kapott a magyar színészet
h6skorának csaknem valamennyi nagy színésze: ~ndvay, Jgreaey·
Gábor,Lendvayné, ~áriné. ;Laborfalvi B6za,.;Barthán~, $zentpéteryné,$zerdahelyi, ~elepl" J]dvarhely1. ~~l,Í.CBY,BgresEfy Béni és a
kéaöbb
nagy szerz6: .Szigligeti.
..'.
' ..
í,

St Bgykori raj z a Pesti Magyar Szinház. belsej ér~l· .
t

" .-A -közél" 43~eoo' förintot felemésztő építkezés eredménye tá.gas es nagy befogadóképességU szinházterem lett, amit ez az egykoru, . kissé kezdetleges rajz is jól érzékeltet.
.9\ A Pesti MagyarSziriház nézdtere a.szinpadr6Í-nézve

'~-BI6ádáé-k6z!éft-kéézitétté-a-Í'ajzó16-élt'a-ké~ét"az els5
pesti állandó színház néz6terér~1.
/

io.

Vörösmarty "Árpád.ébredése" cimU nyitódarabjának a1s6 kiadá.;.

aa .

. ~-..- .,;.,.'- - '.. - - - . , - - - - ..li, Bgy.jelenet rekoristruálása az "Árpád

.::#- ~ ,.. ' .. - - - - .' - - - - - . ,

ébredése" cimU el~játékb61-/e16a<iják-a-Nemzeti Szinház-tagjai/ ..- ..
. .
·"A-Nemzeti Színház megnyitásának siázadik ,~fordulóján e14t?-dták'az"Árpád ébredését" 8 ekkor Tj.már József játszotta Egressy szerepét; mig aSzinészn6 szerepében, amelyet aZ,elsd előadáson Lendvayné alakitott, a jubíleumkor Tl5kés Anna játszotta.
KépUnk5n a jubiláris· el~adás egyik jelenetét láthatjuk~ Egyébként a megnyitó eldadásr6l Vörösmarty irt hosszu beszbolót az
Athénaeum 1831; évi .aug. 27.-i számában.
'
U'

.
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_

•
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12+ Vörösmarty beszámolójánakels6
két hasábia a Pesti Magyar
~zinház -megnyítá8ár~l--aZ:,Athenaewn,183?
-aug, 27.";;'1 számában
- - . ' -.• 'ciiagy -kBl t~ ~beszámöloj át -a.. k15vetkéz6 -IÍ1őfl.dátóKItál - réj éz t e

be-luA közönség olyan volt, milyet várni lehetne: kiméletes; .
komoly, s minden tiszteletre mélt6, liszta hazafi örömében szinte elmerUlt a ki .e hangulatot ném ismeri, hidegnek mondhatná
zajtalanságáért. pe e zajtalanságban ámulat, mély érzelem d egy
magát becsüld népn~k.mélt6sága voltn,
13. B'ajza József!· a pesti Nemzetí Szinház els6 igazgat6ja
.-,---A-sziDházépitéét'vezét6 'bizot.tság-Bajza·Józsefet -választotta meg a szinház első igazgat6jává. Bajza sok kezdeti nehézséggel kellett, hogyínegküzdjön. Nem volt ruhatár, sem könyvtár, sem
müsor,sem pénz, mert az épitkezés az egész alaptókét felemésztette.·1838.-ban árviz pusztitotta Pestet s aszinházépületet
is 'jelentékenyen megrongálta.
--Mindezzel a sok nehé zaéggek Bajza derekasan me gküz dö t t , :
Megalkotta az eLső szinházi törvényeket, rendezte a szerz6i·jogokat, gondoskodott a szinházi kritika elmélyitésér6l.
174
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-Ig,azgat6i tevékenységének' aaonban volt egy sajnálatos
téve- ' ,
dés9: e::'lenezte az operae16adásokat.":N:4itmismerte fel ,azt a nagy'
kuiturális
és anyagi hasznot, amelyet'az operae16adások jelentet'tek~ A.szir~áz' választmánya viszont váltig ragaszkodott
az
operaeldadásokhoz
8 ez-késztette
Bajzát lem9ndásra 18JS. junius

l~~én. " ,
~épünkö~

Bajza József

láthat6.

lit

E~y szinházi
szerz6dés Bajza, József igazgatói
aláirásával
-" ..,"-l)~ryfié -"NapI6"'::'jáoB.n' részletésen ~léirta ;.'''hÖgy kiket szerz6dtetett
Bajza József ,az e186 pesti álland6 szinház tagjaiul.
, ~épUnkön
Bartha János szerz6dését
láthatjuk,
a szerz'6d6 szinés z
~~ Bajza J6zsef igazgat'
alái~ásával.
'
. A pesti -társulat sorában láthatjuk egyébként az akkori'szinészvilág
legnagyobbjait
s ezek közUl mutatunk be néhányat következ6képeink
s~rán:

15,.- Ba.i za J6zsef,
lá:ro1:- __
16; lendvai

az els6 igazga t6 EgressyGábor
-;, ... ,,"'
t

u

Márton, Le'ndvayné Hivatal

,

,

és Mes:very

•

Anikó. Lász1616zse-f

és

J,abo:rfalvy ,Béza ..,
17. $zerdahelyi,qJ6zsef,

'AS.

Déryne. láncay

LajOS,

Udvarhel:'i

Miklós

"Teiepy

Györgi

,§zentP~t ery Zsigmond, Kovácsné a Egre aay" Béni ~

. í'é--!örosmarty' Miháiy'

/1800~i855r IBarabás:iiis:i6a ,.vizfest~énye
,"Amikőr' é. -'Pesti -Magyar "Sziilház 'mégfiyi1t ~·'a -mágyar--drámairás
még csak három kiválobb drámairó'müködésére
tekinthetett
vissza:
Katona J6zseféra,'
Kisfaludy Károlyéra
ésVöröamarty
Mihályér
•• .
1

-

~.

,

:,,"'::.:J:atona és Kisfaludy Károly már halott volt akkor, e.mikor a
, Pesti Magyar SZi::lházat megnyit~tták.JÖrÖsmarty
"iszont, férfikora javát é1te és már rég tul~olt
a~ ~rszá~os hi~U költ~nek
kijár(~ megbe caüf.é aen , Már aze16bb bemu1;atott beszámolója ,is
bizonyit ja,' ho'gy Vörösmarty szivv~1-1élekk:el a magyar játékszin,
a magyar dráma ügye mellé állott
és nemcsak azzal szerzett
mulhatatlan
'rdemeket,
hogy a magyar dramaturgiát
és' azinikritikát·
magaa szinvonaIra. amelte,hanem
azzal ia, hogy a romantikus drámának e korban legsikerültebb
alkotásaival
is megajándékozta, a
magyar' szi.npadot.
, .v;örösmarty szinmüvei id6rend~en a kövatkez6k-,Caongor
és
'!f1nde /1831/ drámai kö Lt emény , amelyet csak lS81. ••ben' alkalmaiótt az í.nr-e Paulay E5.r~,q1)l',}:;Ujl~ll~eres6k'!18'J2/ .~.l "ernásB~ ,
/1833/, ",1 fátyol ,;;;';.t:~.:i~l"/18J5,vigjáték/.:
'!Árpá~ .éb'redése" " ..::':'.'"
/1837/, Mar6t bán 11E38/ * "Áz áldozat" /184$1. e~illei
és II
Hu:ri:"~o1iak: /1844/ Ei ezeken kivUl meg kell' emli'tanUnk 'két drámai
4;;):t='I~iá~.d··~~
á.-spedig: H1..4:''lyadi
Lászlót és Az örök zsidó e , drámató:rt:l ::.J~~at
f
valamin"6
három d~ámai kol teményét., ",.Az Jpailonbáborti"
'"
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/1821/, '1 Zsigmond " /1823'1" ~Az elbusul t deák" /1824/ •
. T.óröSmarty drámáiban.mégteremtette a szinpadi nyelvet és
diadalra vitte a romantikát, amelynek sokkalki8~bb tehetségü,
képviseldi már voltak ugyan a magyar drámában, de egy sem fejlesztette nyelvünket olyan müvészi fokra, amely alapján megérdemelnék a megemlitést.
.
!igyelemremélt6, hogy V5rösmarty ~A kincskeres6k" cimü művében vittee16ször szinpadra a szegényleg~ny alakját a magyar
dráma ,történetében.
'

g.

V5rösmarty elsd drámai.müvének cfmlap ja,/Salamon király, 1827/
,-, - -1821.;.bén. -Bóliyliádön;
-Pérczelék birtokán' fáj é zte be-Vörös';'"
marty els5 drámai művét, a Salamon királyt, amelynekcimlapját
ábrázolja képünk~
Vörösmarty'Bonyhádon ismerkedett meg Shakespeare müveivel.
Teslér László bonyhádi káplán adta kezébe Shakespeare drámáit s
fiatal V5rosmarty ela6sorban a nagydrámairó szinmüveinek küls~ságeit vette át, s igy ez az els6 drámai kisérlete egyáltalán
nem érezteti még a jövend6 nagy romantikus drámairót. Salamon
magyar király szenvedélyes természete, uralkodásának viharos története.iéres viszálya unokatestvéreivel G'zával.és Lászlóval,
~6 drámai tárgynak kinálkozott, de Vörösmarty mindezekb6l nem'
tudott hatásos szinpadi müvetalkotni.
'.
.
A huszas években ,Vörösmartl még több drámai müvet irt, a.••
·
melyek mind magukon viselik akezd4S drámai szerz6 hibáit.•·Drámai
jellemzés, j6 szerkezet még nincs ezekben az alkotáaokban. Az
utkeresés id6szaka ez Vörösmarty szinmUirói munkásságában;
. Vegre l829-ben megirja éa 18.31-benkiadja li esongor é'aTün~
dét. /A mijr61 szinrealkalmazásának idejér61 ,szelva beszélünk majd
b6vebben.(
.
A Festi MagyarSzinház m-egnyitásának korában, tehát a harmincas évek végén Vörösmarty legnagyobb sikerét egy romantik~a
drámával aratta s ez a Karót bán.

a

it. A
/

Marót~án plakát ja /18.38/
-" ---A-f~arieiá-röfuafitiká hatására irottszomorujáték komoly szinműir61 sikert hozott Vörösmartynak.
'.'! intiben megtalá1hat6- a romantikus dráma valamennyi jel1emz6 sajátsága. ~selekménye sokszor'naiv, tulromantikus, de a'maga korába helyezve megirásának éseldirásának idejét, je1ent~s,
mert a harmineas évek végén csak ugy ontotta'a magyar szinpad a
sekélyes értékU szinmU'for-di
tásokat , ame Lye ke t éppen ~örösmartl
biráIt meg.igen találóan az-Athenaeumban kÖ,zölt "Játékszini Kró~'
nikáiban '!~
;Em1ékeztet6ul az alábbiakban közöljUk a Marót bán csélek~
ményének rövid összefoglalását:

174
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Karót, macsói bánt csatában megölte Hasszán bég apját és
testvéreit rabságba ejtett hugát pedig egy szolgával házasitott-a cSssze. A bég bosszuból rablót nevel Bodb l , -a bán elrablott
öccséból- a.meg akarja vele keri ttetni háreme az ámár-e a bán
feleségét. Bod_azonban szerelemre gyullad a bán feresége, Ida
iránt, -aki viszonozza a szerelmet. Hasszán ekkor odamódosi t-ja
hosszuját, hogy az elfogott bánt hazaereszti , :hp.dd lássa fele- _
sége hütlenségét. A bán kétségbeesésében Hasszánkarjába
löki
-feleségét, de ennek magatartása megrenditi s 'elhatározza, hogy
visszaveszi a török bégt6l. A csat.a hevében Bodra ráismer Mar6tt'felfedezi,
hogy vetélytársa, saját testvéröccse. Idát azon_ban megöli, nehogy abég áldozata legyen,' de maga 'is elesik-s
holttestük felett Marót megfogadja, hogy mindhalálig harcolni
fog a törökök ellen.
'
, :mnt érdekessége}; megemlitjük és feilliv'jukrá a -néz6k figyelmét, hogy aszinlapon,
-alu~, a jobbsarokban., már hirdetik
a magyar szinműirodalom egyik kiválóságának, Szigligeti Edének
harom darabját /pókaiak. Vazul, Aba/ mint irodalmi "ujdonságot",
mely egy kötetben -megszerezhet6 Eggenberger;. illetd leg Heckenast
Mkönyvárus uraknál". Szigligetirdl majd a kés6bbiek során b6vebben beszélünk. .
--Mostvisszatérve Vörösmartyra, bemutat juk az Athenaeum
l837-i évfolyamának cimlapját. Vörösmarty ugyanis az Athenaeum
l837~1842 évfolyamaiban rends·zeresen közöl te szinikri tikái t, amelyekkel tulajdonképpen megvetette a magyar szinikritikaalapjait~ _
ő

é

,22 •• ~z Athenaeum

1837. évfolyamának cimlapja
'Vörösmarty-Mihály nemc sak -mint romantikus drámairó, hanem
mint dramaturgián~ egyik igen jelent6s munkása is emlitést érdemel.É,~ekenkeresztül
irta az Athe~aeumban a "Játékszini Krónikát-It/1837 ...•
t6l 1842-ig/ s van ölyan három év '/1839. 1841,1842/,'
amikor--minden el adáeon ott volt s beszámolót készitett azokról •
.A. dramaturgia kérdései ugyanugy érdekelték, mint a szinmüvészet
gyakorlata.'
.
ö

_ Biztos izléssel, határozott itéletekkel emlékezett meg a
bemutatókról. Dramaturgiai jegyzeteit a drámairodalom iránt ér_zett nagy azer-e t et , kri tikai következetesség., szaba tos -fogalmazás j ellemzi. 1837:~
.ben
.
"Dramaturgiai töredékek" cimmel tanulmánysorozatot irt. A tanulmánysorozat _egyes fejezetei a követ-kez6k: I. A dráma általában, II. A drámai tárgy. Ill. A drámai
mese, .Iy.elrendezés,
V. kidolgozás, VI. A dráma. belsejér6l.
Ebbena
tanulmány sorozatban 'Vörösmarty a romantikus dramaturgia legsikerülteb-q összefoglalását adta"a XIX. század negyvenes
éveiben~ Drámabirálatai közUl a mind terjedelemben, mind eszmei
jelentőségben a legjelent6sebbek:a-'~eleki Lászlo "Kegyenc"-ér6l
-6-,
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Kotzebue "Benyo'vszkyjá"-r61, Shakespeare "Ham1etl1.jer61,Scribe
MEgy pohár viz"' Co szinmüvér"l, irottak.
Vörösmartykövetkezetesen
Shakespeare, valamint a francia
romantika védelmezdje vo1t.kritikáiban Bajzáva1 szemben, aki
mint a Pesti Magyar Szinház a1s6 igazgatója nem értett egyet
Vörösmartyval ShakespearJa mUvészeté-t i1let6en __
Vtsrösmarty több drámai alkotásáv~l egy követ kezd sorozatb~n·fo.g1a.lkozunk,mert azokat'már a negyvenes években, illet6- .::.>. :
~eg az után irta.
: Ezuttal csak a Pesti Magyar Szinház megnyi tásának korábem',
1rott darabjaival foglalkoztunk s a továbbiakban megnézzük.hogy,:
kik érdémelnekmég emlitést. az 1837-es évtáján munkálkodó szinmUirófnk ·közü1.
.
I,tte1s6sorban Munkácsy' Jánosra /1798-1841/, Balogh Istvánra /1790-1873/, .Gaál Józsefre/1811-1866/, Csató Pálra /1804-1841/~
'-Garay Jánosra /1812-1853/, Tóth Lőrincre /1814":";1903/,
J6sikaMiklásra /1796-1865/, ~uthy Lajosra /181-3-18641 és Eötvös Józsefre
/1813-1871/gond~ Lunk, . '. .
. .
.
.
.Ezekrd.1 az irókról a késdbbiek során .Ls meg kell. em1ékeznünk , mert nagyobbára a negyvene s vévekb en , sdt többen aezabadságharc leverése után, az Önkényuralom korában is.alkot tak 's,zin-'
mUveket.
Most ezeknek az iróknak'ama mUveir61 emI'ékezünk meg, amelyek
li Pesti Magyar,Szinház megnyitásának korában 'iródtat,~Yagy,e16adattak. '. . Munkacsy János "Garabonciás diák" cimU müvével aratott sikert, Ez a "tündéries'vigjáték" ma már egyáltalán nem érdemel
~több szó-t aaná L, hogy a maga korában, az.igénytelen szinházba.járó közönség kegyeibe fogadta. Balogh István /1790-1873/ szil. nás'z,' csupán tárgyválasztása miatt érdemel emlitést" "L~das Ma~ .-'
ty!"· cimme1 boh6zatot irt Fazekas Mihály kö1tdi elbeszélésé,b61.
Egy másik nagysikeru, de igénytelen ésma már nagyon "poros"
darabja "Mátyás király" cimmel aratott sikert. Balogh·István,inkább mintezinész érdemel em1itést.
.
':J;nkább
figyelemreméltó a felsorolt szerz6kközUl Gaál J·ózsef•
. '23. Gaál József /1811-1866/

- "J,lig'tiz'évre-térjéd6drámairói pályája során mintegytiz
'darabot irt. Ezek 'közül a Gvadányi elbeszé16 költeményéb61 irott
-1 pelaskei nótárius" /1838/.ciinü müve érdemel emlitést, mert
ebben a falusi nótáriust ugy vitte szinpadra,lV-inta reformkor
ellenségét S Zajtay Istvánban, a nótáriusban nevetségessé tette
ez.t a ma~di vidéki magya~tipusát.
.
'Gaál J6zsef éles az.emmeL meglátta kora tipusait 's nemcsak
~ajtay-ban te~te nevet~égessé am~radis~got, hanem "Szerelem
és champagne í," /1838/-cimüötfel vonásos társadalmi vigj átékáben
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is megrajzolt néhány korabeli jellegzetea alakot, mint pl.
Obscurides professzort, akiben a tulzott latinizálást tette nevet ség ,tárgyává.
1837-ben irti Gaál HA királY,Ludaso~" cimU történelmi vigjátékát, amelyben Mátyás király és Beatrix házasságának történetét vitte szinpadra. l844-ben irta Gaál "A van sas" cimmel
többször el6adott társadalmi bohózatát.

'i~í Csat6

Pál /1804-1841/
.--- CéAt6-Pál-'~éltAtlanul elfelejtett szinpadi szerz6je a Pesti
Magyar Szinház megnyi tása korának, A fiatalon elhunyt szerz6 ne- ,
vétf6leg
két mUve és ujszerU témaválasztása miatt érdemes fel-'
jegyezni.
Csat6 Pál jól megfigyelte a polgáriasuló Pest tipusait és
miht a francia vigjáték neveltje, megpróbálkozott
az akkor divatos vaudeville-lel.
l84l-ben irta "A tolvaj" cimU egyfelvonásos "dalos játékát" amelyben a francia vaudevillek mintájára
chansonokat, fordulatos tréfákat vitt szinpadra s f6h6sében, Bikaf6ben megrajzolta anagyhangu,
de gyáva falusi gavallér~.
Igen nagy sikert aratott l837-ben irott "Megházasodtam" cimü
háromfelvonásos
vigjátékával. tvtizedekig volt mUsoron ez a,darab. s6t a 80-as években "Fiatal házasok" címmel fel is ujitották. A darab sikerült jellemzésseI vi tt.e·az Lnpad ra a 30;':'as
évek
"f6városi gavallérjának tipusát Lengey személyében.
Csató azért is megérdemli nevének megemlitését, mert buzg6n forditott Dumas, Victor Rugó és Schribe darabjaiból.

25,

Vörösmarty vigjátékának nA fátyol titkai"-nak plakát ja
'
,-,'Figyeleniréméltó, "ho gy a' kór -tipusainák -yigját.ékában 'való
szerepeltetése Vörösmartyt is foglalkoztatta. l834-ben irta a
romantikus dráma legnagyobb magyar képvise16je ftA fátyol titkai"
clmü ötfelvonásos verses vigjátékát, amelyet csak megirása utántiz évvel mutattak be e16ször a Pesti Magyar Szinházban. Vörösmarty kivá16 szinpadi érzékkel használta·~el mindazt'a tudást,
amelyet Shakespeare és Moliere - tanulmányai során szerzett.
A vigjáték két n6alakjában: Vilmában és Lidiben sikerrel rajzolta
meg az elmés leány, illetőleg a furfangos komorna tipusát.
\
.
,
'Vörösma'rty e téren is i·skolát teremtett, de főleg a francia
romantika módszereinek átplántálásával volt maradandó a hatása.
Ezzel kapcsolatban em1itjUkmeg
Garay János nevét. /

'

26, Garay János /1812-1853/

'·Garay Jánosileve'á, köztudatban, mint az Obsitos és El Kont
szerz6je élt Garay azonban nemcsak költő volt, ,hanem a magyar
ujságirás ~gyik előharcosa €s a korszak kiemelked6 kritikusa.
Mint drámairó inkább termékenysége jelentősebb, mint alkotásainak értéke. Romantikus drámái magukon viselik a tu1zás valameny-8-
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nyi ismérvét. Történeti vagy történelmi hátterü drámái közül megemlitjük a következdket.: Árb6cz:Jla361'~ Országh Ilona 1183?/.
Bátori Erzsébet /1840/;, ~orbála kiráJ1né kegyence ,/184'4/.
Következd képünkön a Bátori Erzssbet plakát jának fényképét
láthatjuk:
'

iZt Garay János "Bátori Brzsébet" cimU drámájának plakát ji
-·Gá.ré.Y-"Bátöri·Erzsébét"~éiIiltt·történeIIhi"drámáját-~abörfalvl
Józa juta1cmjátékaként' adták e16 e16ször l840.'_ugusztus 29-én.
~aray nevét azonban nem az ilyen ~s hasonl6 értékU drámák tart- ,
~ják fenn a m~gyar drámá történetében, hanem f6leg dramaturgiai
\munkássága~'
',',,""
'
"
Garay 1835-ben cikksorozatot közölt a Honmüvészetben ,~amaturgiai füzér,~'cimmel.
'
~övetkez6 képűnkön a HonmUyész cimlapját láthatjuk,

jS. A H~nmüvész cimlapja
Gára.y'é. -H6nmUvészbén cikksorozatot közöl t~:Dramaturgiai fU,0

'.

-

~.

zér"cimmel. Ebben a sikksorozatban közölte többek között 'Mill
.irányt vegyenek szindarabjainkf;"eitnü tanulmányát, ame11ben,a
va16ságábrázo1áa mellett ázállt'8ikra~
-,
SzUkség is vo L t az'eszmei irányitásra, mert a romantika tul,zásai nagyon elharapóztak ebben a ko rban a magyar as í.npaden, Bn ••.··
nek egyik. jellemz6 példája Jóaika Miklós 'sz1nmilir6itevékenysége.

~2; A

fiatal Josika Miklós arcképeés alá1rása '
.' -'Csüpán'Iilint'lrodalomtörtéIiéti-:adatót'émlitjükmeg Jósika
Miklós drámáit ~~két Barcsay". 1'AdÖlrjánok.és Jen,6k" ,./183att,
Xurdukubász /1846/.
-'
.. '"
"',
Izeka..ta darabokat még a.fejletien igényü és'lz1ésü korabeliszinházbajár6 közönség is elutasitotta •
•;emsokkal· ,több szerencsével próbálkozott e korban a dráma:"
irással ~uthy Lajos~

l,sb Kuthy

Lajos /18l3-1864L .
.
.
"'---Kutliy-Lájóáéla<5 szomorujátéka ".riadne" 11838/,eimme1 kerUI t sz1nre. Néhány e15adás után levették mUsorról.'."Fehér és
fekete" 11838/ cimü drámája csak egyszer -volt.szinpadon,"l"
Károly-és udvara" cimUdrámája., mely Zách Klár~ tCSrténetével
foglalkoz:\.k.eIdadásra sem került~,'
~uthy példája is mutatja, hogy akor szinmüir6i küzdenek a
szinszerüség, a szinpadi hatás, a szinpadi nyelv problémáival'
éa csak igen ritka esetben jutnak s:Lkerrey '.
Érdekes,' h~gy a kor csaknem valamennyi irója megpróbálk(?-=
zik a drámai.rással is .•'f.,gy pl, E,otvos J\Ózsef ls~
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ll~ Eötvös J6zsef"/1813~187l/ •
..." " 'BötvBsIÍlégáPesti
"Magyar Szinház megnyitása el6tt irt
drámát "Bosszu" c í.mmeL, A mü tipikus könyvdr-áma , Nem is
keri11.tszinre.
Eötvoslelkes
hi ve volt Victor Hugonak, s mint fiatal 'iró
leforditotta .a nagy francia romantikus "Angelo" c1mü drámáját,
amelynek cim~apját következ6 képünkön láthatjuk.
eg;

32. Eötvös

forditása: Victor Rugó: Angelo c. ·drámája·
- ·E"hirés römátltikus drámát rfiár"EBtvos'é16ttleforditották,
de aforditás
nem volt gondos. Eötvös, aki nagy rajongója volt
a francia romantika vezérének, gondos forditasban tolmácsolta a
drámát éa a fordítás elé irott tanulmányával elinditotta a ma·gyar dramai;urgia történetében jelentős elvi harccá növekedett

.

Hugo-vitát
•
.. ... -

<Eötvös az előszóban törekedett meghatározni Hugo helyét a
dráma fejlődésében és összefoglalta ,Victor Hugo dramaturgiaiesztétikai elveit s ezzel sokban hozzájárult a romantikus dráma
fc!galmának tisztázásához.
Eötvös tanulmánya nyomán vált irodalnn.nkban s főleg 'dramaturgiánkban Victor Hugo II kor haladó dr-amatnrgiájának mintaképévé.
.
.
A "Bc aazu " cimü szomorujáték cimlapját látjuk a következő
képe,
.

33. lr5.:t~':2<~"Bosszu" c. szomorujátékának
első .kiada~sa·
E:!d 6"·e"'~1·-""'iak··

_.~
.t ..-L n:'~

;;&. ~

.c.~.;...I.

és HA házasuló.k" c,

.,, '.
,.

- 'A"szomorujáték nem'került szinpadra. Tárgyát a keresztesháboruk kdrából meri tette. Romantikus képtelenségek,tulzások
nem is tették a szinpadra alkalmassá ezt a fiatalkori müvet.
Hasonló sikertelenség jellemzi "~ házasulók'" c, vigjá,tékot" is.

34. Eötvös "~ljen az egyenlőség" címU vigjátékának

"A

plakát ja
politik?i

"Bosszün'ütán tíz éVi'eHirta Eötvös egyetlen
·vigjátékát "Éljen az egyenl6séglt cimmel.
A .reformkor szellemében nyilatkozott meg a szerző és kigunyolva az egyenlőséget csak felfelé érvényesiteni akaró vár~
megyei urakat.
Ezzel végére is jutottunk a magy.ar dráma történetének e
korszakban, a Pesti Magyar Szinház megnyitásának korában, emlitésre méltó dokumentumait bemutató sorozatunknak.
Csillag Ilona és Hegedüs Géza "A magyar dramatúrgia haladó
hagyományai"cimü
köil;'Y'&1len
erre a korszakra vonatkozólag mint
jellegzetességet
azt emliti meg, hogy l837-tdl megindult a küzd eLem a az í.naz ez-üe égé r-t, a költ.6i szinvonal ért.
,
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Ebb51 a szempontból vizsgálva a 'tárgyalt korszakot; megállapithatjuk, hogy némi haladást értek el színpadi szerz6ink
s ha a.-szinszerUség térén akadt is kivetnivaló, egy igen nagy
eredményt könyveIhe tUnk el: s ez a szinpadi nyelv.megteremtése,
a.mely Vörösmarty Mihály érdeme volt.
.
.
A negyvenes években uj szakaszába lépett a magyar ,dráma
fej16dése.
'
"

,

.
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