
A XVIII. szá zad má so dik fe lé nek ha tá sá ban ta -
lán leg fon to sabb drá mai mû fa ja a pol gá ri szo -
mo rú já ték volt. A kü lön bö zô nyelv te rü le tek 

szín pa di adap tá ciói, a mû vek több szö ri kiadá sai és 
kü lön bö zô nyel vek re for dí tá sai hûen bi zo nyít ják a 
szín já ték tí pus / iro dal mi mû faj nép sze rû sé gét. A 
kor ban oly nagy ha tá sú mû faj megíté lé se, ha tása 
azon ban má ra már meg le he tô sen el lent mon dá sos. 

Azt, hogy a kor ban mek ko ra je len tô sé get tu -
lajdo  ní tot tak ne ki, Jo seph von Son nen fels azon ki -
je lenté se iga zol ja, amely ben azt a té telt fej ti ki, mely 
szerint a klasszi kus tra gé diá ban egyet len nem túl 
né pes rend „ér de ke” fek szik, míg a pol gá ri szo mo -
rú já ték ban az egész em be ri ne mé.1 Har minc év vel 
ké sôbb azon ban Jo hann Fried rich Schü tze a polgá -
ri szomo rú já té kot gú nyo san már olyan drá ma ként 
de fi niál ja, amely ben a pol gá ri rend hez tar tozó egyé -
nek ma guk nak és a né zôk nek szo mo rú órá kat sze -
rez nek. 

Ha a pol gá ri szo mo rú já ték mû fa já nak ka no ni -
zált szö ve gei után ku ta tunk, ki de rül, hogy csak 
néhány mû él ma is az iro dal mi ká non ban: Les sing -
tôl a Miss Sa ra Samp son és az Emi lia Ga lot ti, Schiller -
tôl az Ár mány és sze re lem, Heb bel tôl a Má ria Mag -
dol na. Az egyik legújabb né met nyel vû drá ma tör -
té ne ti össze fog la ló szer zô je, Eri ka Fis cher- Lich te 
gya kor la ti lag a fent em lí tett né met nyel vû drá mák 

alap ján vizs gál ja a pol gá ri szo mo rú já ték s ez zel 
össze füg gés ben a pol gá ri il lú zió szín ház kü lön bö -
zô ve tü le teit.2 A pol gá ri szo mo rú já ték va ló já ban 
egyet len ko ra be li ma gyar meg ho no sí tá si kí sér le te, 
Goro ve Lász ló Az ér de mes kal már cí mû drá má ja so -
sem volt ré sze a ma gyar iro dal mi ká non nak, em lí -
tés re mél tó nak is csu pán a szín ház tör té ne ti össze -
fog la ló ké zi köny vek tart ják. 

A to váb biak ban a pol gá ri szo mo rú já ték szak iro -
dal mi és szín há zi re cep ció já nak né hány ér de kes 
vo ná sát pró bá lom fel vá zol ni és ér tel mez ni szak iro -
dal mi mû vek, szín há zi elôadá sok és kri ti kák alap -
ján. Az iro da lom tu do má nyi mun kák te kin té lyes 
része a né met pol gá ri szo mo rú já ték ka no ni zált mû -
vei bôl in dul ki. E né hány szö veg ha tá roz za meg a 
mû faj ké pét, an nak el le né re, hogy Karl S. Guth ke 
már 1972-ben ki fe jez te fenn tar tá sait ez zel az el já -
rás sal kap cso lat ban: a ku ta tás ra jel lem zô csúcs -
szem lé let nem biz to sít meg fe le lô rá lá tást a mû faj 
mi ben lé té re és je len tô sé gé re, sok kal in kább az em -
lé ke zet ál tal megôr zött re mek mû vek rep re zen ta tív 
jel le gé nek új bó li iga zo lá sá val fog lal ko zik.3 Leg lát -
vá nyo sabb fo lyo má nya en nek az, hogy alap já ban 
vé ve csu pán e négy drá má ról tu dunk. Pe dig 1798-
ban Chri sti an Hein rich Schmidt kiad ta a Li te ra tur 
des bür ger li chen Trau ers piels cí mû írá sát, amely ben 
két száz hu szon ki lenc ún. pol gá ri szo mo rú já té kot 
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so rol fel, s ezt Cor ne lia Mönch to váb bi negy ven két 
cím mel egé szí tet te ki.4 En nek a csúcs szem lé let nek 
a leg fon to sabb s ta lán leg több ne ga tív kö vet kez -
ménnyel já ró as pek tu sa azon ban az, hogy a pol gári 
szo mo rú já ték ere de tét vissza ve zet ték Les sing rész -
vét-dra ma tur giá já ra, a mû fajt pe dig az ér zé keny -
ség rep re zen ta tív mû fa já nak te kin tet ték. Holott a 
gya kor lat mást mu tat: ami rôl a szo mo rú já ték, a 
szín ház kap csán a kor ban Les sing, Men dels sohn és 
Ni co lai le ve le zett, so sem vált ki zá ró la gos ér vé nyû -
vé. Mert ha a kor más szín ház el mé le ti írá sait néz -
zük, ak kor azt ál la pít hat juk meg, hogy Les sing el -
mé le té vel pár hu za mo san ha tott a Wolff, Pfeil ál tal 
kép vi selt esz me rend szer, s va ló já ban ez vált ural -
ko dó vá, a drá ma írói gya kor lat ban szé les kör ben el -
fo ga dot tá. Mindamel lett a Les sing ne vé vel fém jel -
zett vi ta né hány vív má nya – a hár mas egy ség fel -
bon tá sa, új hôs tí pu sok új kör nye zet ben – a XVIII. 
szá za di dra ma tur giai gya kor lat köz kin csé vé vált. 
Tör tént ez an nak el le né re, hogy a szín ház felada -
tát nem ki zá ró lag a Les sing ál tal hir de tett „rész vét 
és fé le lem” el ve men tén ha tá roz ták meg, mint ahogy 
azt kiol vas hat juk pél dául – a ma gyar szín ház ra vo -
nat koz tat va – Fren del né met nyel vû röp ira tá ból: 

 
Szük ség nél kül va ló vol na felem le get ni mind azon 
hasz nos be fo lyá so kat, ame lyek a vir tus nak s a jó 
er köl csök nek eme os ko lá já ból az egész Nép re há -
rul nak, tul sá go san is es mé re te sek azok már a fel -
vi lá go sult vi lág elôtt. A Bölcs könnyû szer rel ál tal 
lát hat ja, hogy nem is le het más, mint hasz not hozó 
amaz in sti tu tum, mely ben az em be rek nek os to ba -
sá gai, esz te len vé le ke dé sei és haj lan dó sá gai ér zék -
le te sen té tet nek ne vet ség tár gyá vá, míg a jó er kölcs, 
a vir tus s az ér te lem sze re tet re s kö ve tés re mél tó 
mó don áb rá zol tat nak.5  
 

Két ség te len, hogy ez nem Les sing té te lei je gyé ben 
fo gant, ám egy ol da lú s el ha mar ko dott íté let len ne 
ezért kor sze rût len nek ne vez ni. Ezt – a meg szü le -
ten dô nyil vá nos szín ját szás ra vo nat ko zó, rész le te -
sen Chri sti an Wolff ál tal ki dol go zott – té telt a ma -
gyar fel vi lá go so dás szer zôi ál tal is gyak ran ol va sott 
Sul zer nél is meg ta lál juk. Sul zert a wolf fi té zi sek 

egyik leg fon to sabb köz ve tí tô jé nek tart hat juk: esz -
té ti kai le xi ko ná nak drá má val és szín ház zal kap cso -
la tos szó cik kei, il let ve a drá mai köl té szet hasz ná -
ról ér te ke zô – pél dául Ben ke Jó zsef ál tal is oly jól 
is mert – ta nul má nya alap já ban vé ve Wolff né ze tei 
je gyé ben fo gal ma zód tak meg. Wolff em lí tett mû -
vé ben ol vas hat juk a szín ház és er kölcs, szín ház és 
vir tus kap cso la tá ról szó ló té zis ta lán leg komp lexebb 
ki fej té sét, ame lyet rö vi den így fog lal össze: 

 
Es ist zur Gnü ge aus ge füh ret wor den, was leb hafte 
Exem pel, so wohl in Er re gung der Be gier de zum 
Gu ten, und in Dämp fung der wid ri gen zum Bösen, 
als auch in Bes se rung des Wil lens, und Be haupt -
ung der Herrs chaft über die Sin nen, Ein bil dungs -
kraft und Af fec ten, ab son der lich auch in Er lan -
gung der Wei sheit und Klug heit, wie nicht we niger 
zur Auf mun te rung zum Ge be the, mit ei nem Worte, 
in Be för de rung al ler Tu gend und Be sie gung al ler 
La ster, be yt ra gen.6  
 

A ku ta tás tör té net el sô fá zi sa a XIX. szá zad kö ze pé -
tôl a XX. szá zad har min cas éveiig már meg te rem -
tet te a lé nye ges kon tú ro kat, ame lyek ma is meg ha -
tá roz zák a pol gá ri szo mo rú já ték ké pét. A pol gá ri 
drá ma az ér zé keny ség mû fa ja ként funk cio nál, az 
eman ci pá ló dó pol gá ri ré teg ön ki fe je zé sé nek mé diu -
ma ként. Lu kács György és Ar nold Hau ser kí sér le -
tei óta, ame lyek a pol gá ri szo mo rú já té kot a tár sa -
dal mi osz tá lyok konf ron tá ció já ból ve zet ték le, a ku -
ta tó kat ma is fog lal koz tat ja ezen drá mák „pol gá ri” 
jel le gé nek mi ben lé te. Mert míg ôk a pol gár ság fo -
gal ma alatt szo ciá lis ka te gó riát ér tet tek, ad dig az 
újabb ku ta tá sok meg pró bál ják új raér tel mez ni a 
„pol gár ság” meg le he tô sen am bi va lens je len té sû ter -
mi nu sát. S te gyük hoz zá, ez a kí sér let egyál ta lán 
nem ne héz, hisz a kor ból ren ge teg olyan drá ma el -
mé le ti írás is mert, ame lyek a „pol gár ság” ka te gó riá -
já nak tár sa dal mi osz tá lyo kon át mu ta tó je len té sé rôl 
ér te kez nek. A pol gá ri szo mo rú já ték ku ta tói eb bôl 
a szem pont ból na gyon so kat kö szön het nek a kul -
túr szo cio ló gia újabb ered mé nyei nek. Fried rich H. 
Ten bruck ta nul má nyá ban pél dául úgy pró bál ja meg 
felol da ni a „pol gá ri kul tú ra” fo gal ma kö rül meg fi -

4 A té má ról bô veb ben lásd Cor ne lia Mönch: Absch re cken oder Mit lei den. Das deuts che bür ger li che Trau ers piel im 18. Jahr hun -
dert. Tü bin gen, Max Nie me y er Ver lag, 1993. 

5 Fren del Ist ván: Egy Ma gyar Nem ze ti Já ték Szin ter ve ze te. A Ha zá hoz in té zett be széd. Po zsony, 1779. ford. Well mann Nó ra. 
6 Chri sti an Wolff: Ver nünf ti ge Ge dan ken von dem ge sells chaft li chen Le ben der Menschen und ins be son der heit dem ge mei nen Wesen. 

Neue Aufla ge, Mag de burg, 1756. 275.
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gyel he tô el lent mon dá so kat, hogy a pol gá ri kul tú ra 
fo gal má nak olyan ér tel me zé sét ad ja, amely el ve ti az 
osz tály jel leg han goz ta tá sát, a ki zá ró jel leg ér vé nye -
sí té sét.7 Hi po té zi sét bi zo nyí tan dó, egész a XVIII. 
szá zad kö ze péig, a pol gá ri kul tú ra kiala ku lá sá nak 
kez de téig megy vissza. A kul tu rá lis kö zön ség ki bô -
vü lé sé nek kö vet kez té ben a „sa ját nö vek vô kö zön -
sé gé re tá masz ko dó vi lá gi kul tú ra ön ál ló szfé rá já nak 
lét re jöt te olyan kul tu rá lis tár sa dal ma su lá si fo lya -
mat hoz ve zet, amely – ha meg nem szün te ti is – át -
hi dal ja az ad di gi re gio ná lis, tár sa dal mi és val lá si kü -
lönb sé ge ket.”8 Tár sa dal mi struk tú ra és kul tú ra nem 
fe di egy mást tel jes egé szé ben, a pol gá ri kul tú ra lé -
nye ge, hogy alap ve tôen nem ki zá ró jel le gû 
(legalábbis nem tár sa dal mi-gaz da sá gi té nye zôk alap -
ján). A pol gá ri kul tú ra ese tén menta  li tás struk tú rák -
ról be szél he tünk, ame lyek nem vág nak egy be a tár -
sa dal miak kal. A pol gá ri kul tú ra szü le té se pil la na tá -
tól sem akart osz tály kul tú ra len ni, és sem tár sa dal -
mi ere de té ben, sem esz mei sé gé ben nem vált ren di 
kul tú rá vá, hisz min den ki hez akart szól ni. Pol gá ri -
nak pe dig nem azért ne vez ték, mert a pol gár ság ren -
di kul tú rá ja akart len ni, ha nem azért, mert csak pol -
gár ként ré sze sed het tek ben ne:  

 
Min de ne set re a pol gá ri kul tú ra in téz mé nyeit so ha -
sem te kin tet te egyik kü lö nös pol gá ri rend sem ki -
zá ró lag a ma ga kü lön bi ro dal má nak. A ze ne, a szín -
ház, az egye te mek, a mú zeu mok és a kul tú ra elô -
moz dí tá sán fá ra do zó szám ta lan egye sü let és tár sa -
ság a leg kü lön bö zôbb cso por tok rész vé te lé re épült. 
Nem „a” pol gár ság, ha nem a pol gár ság nak – de 
per sze a ne mes ség nek is – egy je len tôs ré sze volt 
ezen in téz mé nyek ala pí tó ja és fenn tar tó ja – kez de -
mé nye zô je, me cé ná sa, tá mo ga tó ja, ügy fe le, ér dek -
lô dô kö zön sé ge és ter jesz tô je, sôt író ja, köl tô je és 
tu dó sa. Min de ne set re tu do má sul kell ven ni azt a 
tényt, hogy a ne mes ség nem ke vés bé kö tô dött eh -
hez a kul tú rá hoz, s legalább annyi ra ápol ta, mint 
az ál lan dóan felem le ge tett bur zsoá zia.9  

 
Az, hogy a ma gyar iro da lom tör té ne ti ká non ba nem 
ke rült be egy sem e kor ma gyar drá ma ter mé sé bôl 
– lett lé gyen szó ere de ti mun kák ról vagy „ma gya -

rí tá   sok”-ról, az töb bek kö zött a szen ti men ta liz mus 
vagy ér zé keny ség rossz hír ne vé nek kö szön he tô. 
Ezzel a ki je len té sem mel a szen ti men ta liz mus nak 
arra az ér tel me zé sé re kí vá nok utal ni, amely el -
utasítja azt, mert be te ges sé ge nem il lik a ma gyar lé -
lekhez. A szen ti men ta liz must csak be te ges ér zel -
gôs ség nek ne ve zik, s nem csak a rossz wer the ri á -
do kat, de Goethe Wer ther jét is. 1836-ban az er dé -
lyi Ge dô Jó zsef Pet ri che vich Hor váth El buj do sott ja 
kap csán így ír fiának: 

 
… ilyen da ra bo kat ohaj ta nék én töb be ket! s még 
több évek re el en ged ném Szép mû vé sze ti Iró ink -
nak a Hôs Kôl te mé nye ket – nya val go Dram má kat 
– ér zel gô Da lo kat, mint a né meth sen ti men ta lis -
mus nak annyi be teg, s Köl tôink ál tal maj mol va 
eröl te tett fa ra gá sát!10  
 

Az ér zé keny tör té ne tek és szín já té kok (ami gyakran 
ugyanaz, hisz a kor ked velt pró zai té mái rend sze -
re sen meg je len nek a szín pa do kon is) lel kes ma gyar 
fo gad ta tá sá ról árul ko dik Ka zin czy visszaem lé ke zé -
se Bács me gye y je si ke ré rôl, a Mar gó csy Ist ván Szig -
várt- ta nul má nyá ban fel ho zott ada tok, s ta lán min -
de nik nél be szé de sebb pél da az ér zé keny já ték ko -
ra be li nép sze rû sé ge, a Ko tze bue ne vé vel fém jel zett 
drá ma írói vo nu lat köz ked velt sé ge a ma gyar szín -
pa do kon. A „szen ti men ta liz mus” (a szak iro da lom 
meg le he tô sen rit kán hasz nál ja az „ér zé keny ség” fo -
gal mát) szín pa di dia da lá ról ér te ke zô ta nul má nyok 
na gyobb ré szét azon ban még min dig ez a pe jo ra -
tív, eluta sí tó ma ga tar tás jel lem zi. A kor ban oly nép -
sze rû ér zé keny pró zai mun kák új raol va sá sa – fô -
ként Szi lá gyi Már ton, De bre cze ni At ti la, Mar gó csy 
Ist ván, Fried Ist ván mun kás sá gá nak kö szön he tôen 
– je len tô sen mó do sí tot ta a ka zin czy á nus iro da lom -
szem lé let je gyé ben szü le tett iro da lom tu do má nyi 
mû vek íté le teit. A drá ma ese té ben azon ban még ma 
is gyak ran vissza cseng a – töb bek kö zött – Bayer 
Jó zsef ál tal meg fo gal ma zott ér ték íté let, aki szín ház -
tör té ne té ben azért íté li el a né met nyel vû drá mák 
után ké szült for dí tá so kat és át dol go zá so kat, mert 
ná lunk ide gen szel le met ho no sí tot tak meg: „Di vat -
ba hoz ták az ér zé keny já té kok be te ges sen ti men ta -

 7 Fried rich H. Ten bruck: A pol gá ri kul tú ra. In: Wes sely An na (szerk.): A kul tú ra szo cio ló giá ja. Bp., Osi ris, 1998. 52–71. 
 8 I. m. 60. 
 9 I. m. 61. 
10 Ro mán Tu do má nyos Aka dé mia Ko lozs vá ri Fiók ja, Ké zi rat tár, MsU 938/A (1836. ok tó ber 19.) Itt kö szö nöm meg La bádi 

Ger gely nek, hogy ren del ke zé sem re bo csá tot ta A szen ti men ta liz mus kék szem üve ge cí mû ké zi ra tát, amely ben a fen tebb idé -
zett adat is ta lál ha tó.
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lis mu sát és év ti ze dek re meg mé te lyez ték ál ta lok a 
ma gyar szín pad mû so rát.”11  

Ez az alap ál lás azért is kü lö nö sen fon tos, mert 
el te re li a fi gyel met az ér zé keny ség fo gal má nak alap -
ve tôen össze tett je len té sé rôl. A nyolc va nas évek tôl 
je len tek meg nagy mennyi ség ben azok a mun kák, 
ame lyek az ér zé keny ség je len té sé nek mi ben lé tét 
ku tat ják, ki tér ve a kü lön bö zô je len tés be li as pek tu -
sok ra. A szín mû vé szet komp lex jel le gé bôl adó dóan 
ez több irá nyú ku ta tást igé nyel: nem te kint he tünk 
el az iro da lom tör té ne ti ku ta tá sok ered mé nyei tôl, 
vizs gál nunk kell az em be rek kö zöt ti érint ke zést 
sza bá lyo zó ko ra be li mû ve ket (pél dául Knig ge Über 
den Um gang mit Menschen cí mû írá sát, ame lyet Kis 
János for dí tott ma gyar ra), s per sze nem te kint he -
tünk el a kor ban hasz nált szí né szi ké zi köny vek tôl, 
s azok nak a pszi cho ló giai, fi zio ló giai mû vek nek a 
vizs gá la tá tól sem, ame lyek az új szín há zi kód rend -
szer kiala ku lá sát elô se gí tet ték. Össze tett je len té sû 
fo ga lom ról van itt te hát szó: a kor szín ház el mé le ti 
írá sai ban az ér zé keny ség a né zôk azon em pa ti kus 
kész sé gét és mo rá lis tö ké le tes sé gét je len ti, amely 
fel té te le a szín há zi be fo ga dás nak, ugyanak kor mi -
nô sít he ti az em be rek kö zöt ti érint ke zés mód ját, va -
la mint a szí né szi já ték stí lu sát. 

Ha azon ban az ér zé keny ség drá mái nak szín házi 
re cep ció ját vizs gál juk, lát ni fog juk, hogy né ha-néha 
je len nek meg csu pán a szín há zak mû sor rend jé ben, 
nem iga zán vissz han gos si ker rel. Ta nul sá gos eb bôl 
a szem pont ból az Ár mány és sze re lem 2000-es be -
mu ta tó ja a Nem ze ti Szín ház ban, il let ve en nek kri -
ti kai vissz hang ja. Így pél dául a Cri ti cai La pok ban 
meg je lent bí rá lat: „Van nak vi tat ha tat lan ér té kû 
klasszi ku sok, ame lyek nem könnyen ad ják meg 
ma gu kat a szín ház nak. Ezek egy ré szé nek be mu -
ta tá sát a teát ru mok nem is erôl te tik kü lö nö seb ben, 
más ré szé vel vi szont új ra és új ra pró bál koz nak. 
Néha a ku darc oka ma gá ban a da rab ban is rej lik 
(könyv drá má kat, bár mi lyen zse niá li sak le gye nek 
is, rop pant ne héz szín re vin ni), né ha ne he zebb 
meg ma gya ráz ni.”12 Vagy pe dig gon dol junk Ko vács 
De zsô kri ti ká já ra: „A Nem ze ti Szín ház funk ció já -
ról szó ló, vissza-vissza té rô és ál dat lan vi ták kö ze -
pet te rend re fel me rül, hogy a nem zet úgy mond elsô 
szín há zá nak af fé le pe da gógi kus in téz mény ként kel -
le ne funk cio nál nia, amely a ma gyar és a vi lág iro -

dal mi klasszi ku so kat fo lya ma to san mû so ron tart -
va fel ne ve li a szín ház ba já ró, új nem ze dé ket, s amel -
lett, hogy »köz mû vel«, ok tat, szó ra koz tat, mintegy 
mel lé ke sen rá ne ve li az if jú ge ne rá ció kat a szín ház 
sze re te té re.”13  

Per sze az oko kon, as pek tu so kon ren ge te get le -
het vi tat koz ni, de a két idé zett megál la pí tás min -
den képp jel lem zi an nak a hely zet nek a ne héz sé gét, 
amit Schil ler szo mo rú já té ká nak szín pad ra ál lí tá sa 
je lent. A pol gá ri szo mo rú já ték má sik két, szór vá -
nyo san ma is ját szott da rab já val, Les sing em lí tett 
mû vei vel kap cso lat ban pe dig a „klasszi kus” jel zô 
mel lett szi no ni ma ként leg gyak rab ban a „po ros” jel -
zô hasz ná la tos. S eb ben ben ne van az iro dal mi szö -
veg ver sus szín há zi szö veg örök fe szült sége, hi szen 
– az adott szö ve gek ese té ben – a szín pad szá má ra 
az je len ti a leg na gyobb aka dályt, ami ma a szak iro -
dal mat kü lö nö sen fog lal koz tat ja. Ta lá ló Bé csy Ta -
más megál la pí tá sa, ami kor is a kor drá má ját vizs -
gál va a kö vet ke zô ket ál la pít ja meg:  

 
Les sing tôl kez dô dôen a mû vé sze tek egé szét, így a 
drá ma iro dal mat is kü lön bö zô el mé le tek és fi lo zó -
fiák hat ják át; a drá mák ba el mé le ti meg fon to lá sok 
alap ján ke rül nek be le ala kok és gon do lat kö rök. A 
18. szá zad má so dik fe lé nek drá ma írói össze ha son -
lít ha tat la nul töb bet fog lal koz tak gon do la ti lag, fi -
lo zó fiai lag, el mé le ti leg sa ját kor sza kuk tör té nelmi, 
tár sa dal mi, kul tu rá lis kér dé sei vel és hely ze té vel, 
mint elô deik.14  
 

Hogy csak né hány pél dát em lít sünk: a Miss Sa ra 
Samp son Ka zin czy-fé le for dí tá sá ban Nor ton így szól 
Mel le fon thoz: „Az Úr ko moly; az Úr az ér dek lés 
hang ján szóll. Öröm nem szóll így.” Na gyon ér de -
kes rész le te ez a for dí tás nak, az „ér dek lés” itt is a 
„Rüh rung” meg fe le lô je. Hogy ez nem csu pán fordí -
tói prob lé ma, ar ra az ere de ti a leg jobb bi zo nyí ték: 
„Sie spre chen sehr ernst haft und rüh rend. Aber 
drückt sich die Freu de nicht et was an ders aus?” Itt 
az a Les sing szól, aki – a kü lön bö zô lel ki ál la po tok 
adek vát tes ti ki fe je zé sé nek esz kö zeit ku tat va – ki -
dol goz ta a pol gá ri il lú zió szín ház új kód rend sze rét. 
Eb ben a szö veg kör nye zet ben a „Rühr ung” a mai 
nyelv  hasz ná lat sze rint a „meg ha tott ság”, „megin -
dult ság”, a „rüh rend” pe dig a „meg ha tó dot tan”, 

11 Ba y er Jó zsef: A nem ze ti já ték szín tör té ne te. I. Bp., 1887. 331. 
12 Ur bán Ba lázs: Ár má nyos klasszi kus. Cri ti cai La pok, 2000/3–4. 
13 Ko vács De zsô: Idô uta zás Luj zá val és Fer di nánd dal. Zsöllye, 2000/1–2. 
14 Bé csy Ta más: Mi a drá ma? Bp., Aka dé miai, 1987. 160.
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„megin dul tan” ter mi nu sai val he lyet te sít he tô. Az el -
sô meg vá la szo lan dó kér dés az, hogy mi lyen je len -
tés  ben hasz nál ják a „Rüh rung”, „rüh rend” ter mi -
nu so kat. Esz té ti kai le xi ko ná ban Sul zer kü lön szó -
cik ket szen tel e fo ga lom nak, meg kü lön böz tet ve a 
„rüh rend” tá gabb és szû kebb je len té sét. Esze rint 
tá gabb ér te lem ben a „rüh rend”, „meg ha tó” jel zô vel 
le het je löl ni mind azt, ami kü lön bö zô ér zel me ket 
éb reszt, szû kebb ér te lem ben pe dig azo kat a té nye -
zô ket le het meg ha tó nak ne vez ni, ame lyek sze líd és 
kel le mes ér zel me ket vál ta nak ki, ame lyek nek cso -
port já ba a gyön géd sé get, csen des szo mo rú sá got, 
sze líd örö möt so rol ja.15 Te hát a „rüh rend” így értel -
me zett fo gal ma egyál ta lán nem zár ja ki sa ját kö ré -
bôl az örö möt. Hisz meg ha tód ni le het az öröm tôl 
is, az öröm ki fe je zô dé se le het ese ten ként a sírás is 
Ha vi szont az ere de ti szö ve get néz zük, sok kal egy -
sze rûb bé vá lik a dol gunk: itt Nor ton megál la pít ja, 
hogy Mel le font ko mo lyan és (!) meg ha tot tan be -
szél, s a kö vet ke zô mon dat ban azt ál la pít ja meg, 
hogy az öröm más ként fe je zô dik ki. Adott te hát egy 
lel ki ál la pot, az örö mé, il let ve egy meg nyil vá nu lás 
– ko moly ság és meg ha tott ság –, ame lyek a kor szín -
há zi nyel ve sze rint nem fe dik egy mást. Öröm és 
meg ha tott ság mint ok-o ko zat még meg fe lel tet he tô 
egy más nak, el len ben öröm mint ok, il let ve komoly -
ság és meg ha tott ság mint oko zat már nem. Ka zinczy 
for dí tá sá ból épp en nek a jel el mé le ti refle xió nak a 
lé nye ge tû nik el azál tal, hogy fel bont ja az ere de ti 
mon dat szer ke ze tet. Eh hez ha son ló jel el mé le ti ref -
lexiók te hát nemcsak a szer zôi uta sí tá sok ban vannak 
je len, ha nem az egyes sze rep lôk dia ló gu sai ban is. 

Ugyaneb bôl a szem pont ból kü lön ér de mes vizs -
gál ni e drá mák csa lád jai nak szer ke ze tét. Az ér zé -
keny ség alap ve tô meg nyil vá nu lá si szín he lye a csa -
lád.16 Az ér zé keny ség csa lád esz mé nye a pol gá ri kis -
csa lád, il let ve a vi dé ken, idil li kö rül mé nyek kö zött 
élô kö zép ne me si csa lád. Pat riar chá lis csa lád ról van 
szó, amely nek ér ték rend je fo ko za to san el moz dul 

az ér zé keny ség ál tal pro pa gált er köl csi ér ték rend 
fe lé.17 Az em be rek kö zöt ti kap cso la tok azon há ló -
já ban, ame lyik a pat riar chá lis ha tal mi for ma alap -
já nál állt, az em be rek kö zöt ti vi sel ke dés jól meg -
ha tá ro zott, mo rá lis-nor ma tív igénnyel kiala kí tott 
sze rep min ták kal va ló azo no su lás ré vén ala kult ki. 
Ezek sze rint a ház ura a csa lád atya. Azon ban a pat -
ri ar cha liz mus ezen sza ka szá ra nem az erôs és ha -
tal mas, fé lel met és te kin télyt kö ve te lô atya tí pu sa 
a jel lem zô, ha nem sok kal in kább az idôs, gyen ge 
atyáé, aki nek szen ve dé sei a csa lád ta go kat és az ol -
va só kat-né zô ket legin kább meg hat ják. En nek a tör -
té ne ti fej lô dés nek a kö vet kez té ben ala kult ki az ér -
zé keny atya tí pu sa: szi go rú, ugyanak kor jó lel kû. 
Les sing nél és ál ta lá ban a né met pol gá ri drá mák ban 
ezt a „zärt li cher Va ter” fo gal ma je lö li. A szak iro da -
lom sze rint a „zärt lich” – „emp find sam” ugyanazt 
je len ti, a két fo ga lom csu pán tör té ne ti leg kü lö nít -
he tô el egy más tól. Ma gyar nyel ven ér de kes mó don 
ke vés sé meg ter helt az „ér zé keny atya” szin tag má -
ja, a Les sin get for dí tó Ka zin czy pél dául a „tisz te le -
tes atya”, „be csü le tes atya”, „ke gyes atya”, „sze re tô 
atya” ki fe je zé se ket hasz nál ja eb ben a je len tés ben, 
s ez a tény épp a zärt lich fo gal má nak meg le he tô sen 
össze tett vol tát bi zo nyít ja. 

A XVIII. szá zad utol só év ti ze dei ben a csa lád ér -
zel mi kö zép pont já ba a gye rek ke rült. Mi vel a csa -
lád pat riar chá lis jel le gét is meg tar tot ta, az atya-gye -
rek vi szony lett a csa lá di kö zös ség ten ge lye, és ez 
kü lön le ges ha tás sal volt a ko ra be li ér zel mi élet re. 
Az anya el len ben – fel tû nô mó don – a hát tér ben 
ma radt. Ami kor az anya az egyes mû vek ben meg -
je le nik, legin kább az atya mel lett komp le men tá ris 
funk ciót tölt be, leg több ször csu pán azért, hogy tel -
je seb bé te gye a csa lád ké pét. 

Az ér zé keny ség drá mái ban fel tû nôen fon tos az 
atya-leány kap cso lat, e ten gely men tén szer ve zôdik 
a drá ma konflik tus rend sze re. To vább él ugyanis az 
a ha gyo mány, amely sze rint az apá nak és lá nyá nak 

15 Sul zer meg fo gal ma zá sá ban: „Ei gent lich wird al les, was lei dens chaft li che Emp fin dung er weckt, rüh rend ge nannt, und in 
die sem all ge mei nen Sin ne wird das Wort in dem fol gen den Ar ti kel ge nom men; hier aber hal ten wir uns bei der be sondern 
Be deu tung des sel ben auf, nach wel cher es bloß von dem ge nom men wird, was sanft eind rin gen de und stil le re Lei den -
schaften, Zärt lich keit, stil le Trau rig keit, sanf te Freu de u. d. gl. Er we cket. Denn in die sem Sin ne wird es ge nom men, wenn 
man von Ge dich ten, von Auft rit ten, von Ges chich ten sagt, sie sei en rüh rend.” Jo hann Ge org Sul zer: All ge mei ne The o rie 
der Schö nen Kün ste (1771–1774). Neue ver mehr te zwe y te Aufla ge. Leip zig, 1794. 990. 

16 Csa lád, ér zé keny ség és drá ma iro da lom XVIII. szá za di kap cso la tá ról lsd. Bengt Al got Sö ren sen: Herrs chaft und Zärt lichkeit. 
Der Pat ri ar cha lis mus und das Dra ma im 18. Jahr hun dert. Mün chen, C. H. Beck Ver lag, 1984. 

17 A csa lá dot a Zed lers Uni ver sal- Le xi kon 1734-ben a ha tal mi struk tú ra fe lôl ha tá roz ta meg: „Fa mi lie ist ei ne An zahl Perso -
nen, wel che der Macht und Ge walt ei nes Haus- Va ters … un ter wor fen sind.” [A csa lád olyan sze mé lyek cso port ja, ame -
lyek az atya ere je és ha tal ma alá van nak vet ve.]
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vi szo nya nem ki zá ró lag egy csa lá di vi szony rendszer 
fe lôl ér tel me zen dô, ha nem egy jól meg ha tá ro zott 
tu laj don vi szony fe lôl is. A leány az apa tu laj do na, 
bir to ka, az erény nem csak az er köl csi, ha nem az 
anya gi ja vak ka te gó riá já nak is egyik ele me. Az érzé -
keny szo mo rú já té kok ban az atya-leány kap cso lat 
jó val emo cio ná li sabb, mint a há zas tár sak kö zött, 
sôt: úgy tû nik, hogy a drá mák ban az anya sze re pe 
azért ma rad be töl tet le nül, mert az a szo ros atya-leány 
kap cso lat ra za va ró lag hat na. Lá nya sze rel mét az apa 
min dig vesz te ség ként éli meg, és ez a konflik tus a 
tra gé dia for rá sá vá vál hat. Sa ra meg szök te té sé vel 
Mel le font is ezt a tu laj don vi szonyt bo rít ja fel, s 
Marwood is alap ve tôen er re épí ti stra té giá ját: 

 
MARWOOD: Hogy az Úr egy ta pasz ta lat lan gyer -
me ket a’ ma ga mes ter sé gei ál tal el tu dá szé dí te ni, 
s meg nem szûnt, míg cél ját ér te, az még szen ved -
he tô vol na; a vét ket eny hít het né he vé nek nagy vol -
ta; de hogy eggy éle me dett öreg tôl el lop ta eggyet -
len gyer me két, hogy eggy tisz te le tes atyá nak ke ves 
nap jait a’ sí rig el mér ge sí tet te, hogy hiú örö meiért 
szét tép te a’ ter mé szet kö te lé kit, ez, Mel le font, 
ment sé get nem ta lál.18  
 

A leány fô jel lem zôi er köl csös ség, eré nyes ség, érzé -
keny szív, sze re tet, jó ság, sze líd ség. A csa lá di vi -
szony  rend szer bôl ki fo lyó lag a lány szim bó lum, rep -
re  zen tá ciós tárgy is. A leány ese té ben az alá za tosság, 
en ge del mes ség és tisz ta szív a leg fon to sabb ne ve -
lé si cél. S így a leány az atya ne ve lé si mód sze rei -
nek, er köl csi ér ték rend jé nek mi lyen sé gé rôl árul -
ko dó rep re zen tá ciós esz köz is, s így er köl csi tö ké -
le tes sé ge az atya ne ve lôi te vé keny sé gé nek egyet len 
iga zi ju tal ma. Az atya szá má ra az em ber ölés, a 
bosszú eme szél sô sé ges for má ja is megen ge dett, 
amennyi ben ez zel a lá nya be csü le tén ej tett fol tot 
bosszul ja meg. Ezért bo csát ja meg Odo ar do Ga lotti 
bû nét a her ceg, aki az ál lam leg na gyobb ha ta lom -
mal bí ró kép vi se lô je.  

Az ér zé keny drá mák hô sei nek te hát az ér zé keny 
ethosz fe lôl meg fo gal ma zó dó el vá rá sok nak és ér -
ték ren dek nek kell meg fe lel niük. Sze rep lôik ál lan -
dóan a pat riar chá lis csa lád ti po ló giá já nak pró bál -
nak meg fe lel ni, eh hez vi szo nyít ják gon do la tai kat, 
ér zel mei ket és cse le ke de tei ket. Té ve dés len ne, ha 
Sir Wil liam Samp son, Fer di nand, Emi lia Ga lot ti 

alak já ban a tár sa dal mi va ló ság le nyo ma tait ke res -
nénk; ezek ben a fi gu rák ban sok kal in kább az lát -
ha tó, ahogy a XVIII. szá za di em ber ön ma gát lát ni 
és insz ce ní roz ni sze ret te vol na. Hogy mennyi re így 
van ez, ar ra ta nú Les sing Miss Sa ra Samp son ja: a 
köl csö nös fél reér té sek, el hi bá zott cse le ke de tek után 
a sze rep lôk el sô sor ban nem ön ma guk cse lek vé sé -
nek he lyes sé gét kér dô je le zik meg, ha nem azt, hogy 
mennyi re fe lel nek meg a sze rep ál tal elô írt vi sel ke -
dé si min ták nak: 

 
WAITWELL: Ah Sir Wil liam még min dég az a’ szere -
 tô atya a’ ki volt, a’ hogy a’ mi Sá ránk még mindig az 
a’ hív, az’ jó gyer mek. (Kieme lés tô lem – J-Sz. Sz.) 
 

Ez a vi szony rend szer te szi ne he zen játsz ha tó vá eze -
ket a da ra bo kat. Ezen ala kok meg for má lá sa, jelleme 
egy be vág az ún. mo rá lis he ti la pok ál tal pro pa gált 
em ber esz ménnyel. Ugyanak kor e drá mák kal szem -
ben kiala kul tak olyan be fo ga dói el vá rá sok, amelyek 
év ti ze de kig meg ha tá roz ták a szo mo rú já ték re cep -
ció ját. Az egyes ala kok tí pu sok ká vál tak, kialakult 
az eré nyes leány, az ér zé keny atya, a naiv gyerek tí -
 pu sa. Az né zôk szá má ra el sô sor ban ôk je len tet ték 
az azo no su lá si pon to kat. A már idé zett Christian 
Hein rich Schmidt ír ja 1767-ben: „Épp most tet tem 
le a Sa rát. (…) kit ne hat na meg az ár tat la nul szen -
ve dô erény? Mar wood em ber te len sé ge, az ér zé keny 
atya sze ren csét len sé ge, Wa it well hû sé ge, Ara bel la 
nai vi tá sa?” 

Ez eset ben nem csu pán ar ról van szó, hogy a né -
zô ezek kel a sze rep lôk kel azo no sul ha tott, ha nem 
a dia ló gu sok ban is meg ta lál ha tó – töb bé-ke vés bé 
exp li cit mó don – az adott sze rep lô vel va ló azo no -
su lás kö ve tel mé nye. A Miss Sa ra Samp son újabb né -
met szín pa di adap tá ció ja épp eze ket pró bál ja le -
bon ta ni: mai, kis vá ro si-ki sem be ri kör nye zet be he -
lye zi a cse lek ményt, Ara bel la he lyett egy bi zo nyos 
Ben já mint sze re pel tet, Sa rát meg foszt ja az idea li -
zá lás min den le he tô sé gé tôl. Az atya-leány kap cso -
lat ha gyo má nyos je len té se el ho má lyo sul, a da rab 
fo lya mán Wil liam Samp son pi zsa má ban, für dô kö -
peny ben, al só nad rág ban je le nik meg, s ál lan dóan 
nyug ta tó kat szed. Ez az alap ál lás azon ban a tra gi -
kus vé get is ki zár ja. Így Mar wood egy ba bér ko szo -
rút küld Sa rá nak, ô pe dig eluta zik, az atya egy más -
hoz kény sze rí ti a két fia talt. Ez zel Miss Sa ra Samp -

18 A Miss Sa ra Samp son szö ve gét az aláb bi kiadás ból idéz zük: Got thold Eph ra im Les sing: Drá mák, ver sek, me sék. Bp., Eu ró -
pa, 1958. 43–124. ford. Ka zin czy Fe renc.
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son tör té ne te egy sze ri, ba ná lis ese ménnyé szür kül, 
amely a szín pa di adap tá ció so rán épp lé nye gét vesz -
ti el. Ugyanak kor az to vább ra is kér dé ses, hogy – 
a „beava tot ta kon” kí vül – kit tud na meg szó lí ta ni 
egy ún. „kor hû” elôadás, ren del ke zik-e a mai kö -
zön ség az en nek a megér té sé hez szük sé ges – gyak -
ran el mé le ti – is me re tek kel? 

A pol gá ri szo mo rú já ték kér dé sét te hát ko ránt -
sem te kint het jük le zárt nak, ki me rí tett nek. Azt hi -

szem, ezt a meg gyô zô dé se met alá tá maszt ja a pol -
gá ri szo mo rú já ték mai szak iro dal mi re cep ció ja, a 
ku ta tás ban irán ta új ból meg nö ve ke dett ér dek lô dés, 
il let ve iro dal mi szö veg és szín ház ko ránt sem el lent -
mon dás men tes vi szo nya. Je len írás ban is né hány 
ér de kes as pek tus kieme lé sé vel és ér tel me zé sé vel 
sze ret tem vol na rá vi lá gí ta ni azok ra a ki hí vá sok ra, 
ame lye ket a ku ta tás és szín ház szá má ra a pol gá ri 
szo mo rú já ték je len tett és je lent ma is.


