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Egy 19. századi magyar történelmi népszínmű 
elemzése: Budavár megvétele 

Lengyel Emese1 

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Debrecen 

 
Tarján Tamás szerint „a drámai műnem műfajtörténetében kevés olyan 
ellentmondásosan értékelt és megítélt színműforma létezik, mint a 
népszínmű” (Tarján, 2003:343), mely állítást aligha lehetne megcáfolni, 
hiszen a 19-20. századi magyar népszínműforma meghatározása során 
számos nehézségbe ütközhetünk a mai napig, pedig rendkívül sok 
színészéletrajzban találkozhatunk a népszínműénekesnő vagy 
népszínműénekes szerepkörök megjelöléssel. Továbbá, tényként tekintünk 
arra, hogy a magyar operettművészet térhódítása előtt a magyar 
népszínmű műfaja az egyik legnépszerűbb színműforma. A műfaj eredetét 
tekintve számos koncepcióról olvashatunk, de a zsáner definíciójánál is 
legalább két, egymással ellentétben álló meghatározással találkozhatunk: 
(1) a „népről népnek” szóló műfaj, (2) nem a népről szóló, hanem a 
népnek való színmű. A jelenlegi szöveg néhány, a magyar 
népszínművekre vonatkozó írás bemutatását tűzte ki célul, valamint a 
Budavár megvétele című alkotás alapszintű elemzését.2 

 
A népszínmű története és fogalmi magyarázatok3 
 
Habár nem volt feladatuk, de azért fontosnak tartom megjegyezni, hogy a 
népszínműfogalom magyarázata sem a Magyar néprajz (Balassa - 
Ortutay) című könyv, sem pedig a Magyar Néprajzi Lexikon I-V. (1977-
1982) nem tesz kísérletet a 20. század második felében. Habár más 
szócikkekben, többek között a betyárjáték (Gunda, 1977:278-280)4, a 

                                                           
1 A szerző a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének mesterképzős hallgatója. A 
tanulmány a 19-20. századi magyar népszínművek tartalmára, formai jegyeire és 
funkciójára irányuló projekt keretében készült a 2019/2020-as tanévben., „AZ INNOVÁCIÓS 
ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM ÚNKP-19-2 KÓDSZÁMÚ ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAMJÁNAK 
SZAKMAI TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT.” 
2 A tanulmány terjedelmi keretei egy leíróbb bemutatást tesznek lehetővé, a projektben a 
Budavár megvétele című népszínműven túl a következő műveket elemeztem és 
hasonlítottam össze: A betyár kendője, Czigány Panna, Vadgalamb, A leányasszony, 
Asszonybecsület, Az asszony verve jó, Kurucz furfang, A mikolai bíró, A régi szerető, 
Ipam uram.  
3A tanulmány első része a kiegészített és átdolgozott változata a DE Szakkollégiumainak 
I. Tudományos Konferenciáján (2019. október 15-én) elhangzott előadásait tartalmazó 
kötetbe készült szövegnek.; A szakirodalmi összegzés rövidebb változata pedig Das 
Volksstück: Geschichte und Definitionsansätze - Literaturübersicht címmel szintén 
megjelenés alatt áll. 
4 A betyárjáték „betyárnóta betétjein, romantikus szemléletén a népszínművek hatása 
érződik” (Gunda, 1977:280). 
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népiesség (Voigt, 1980:720-725) vagy éppen a magyar nóta (Katona & 
Sárosi, 1980:493-495) cikkekben megjelenik a fogalom, de a nyolckötetes 
Magyar Néprajzban is találkozunk olyan fejezetrésszel, melyben említésre 
kerül a népszínmű, főként „a népről a népnek” kontextusban (Dömötör, 
1990:291-300). Talán a népiesség szócikket érdemes kiemelnünk, 
melyben a 19. század végén „aranykorát” élő népszínmű minőségét éri 
„bírálat”: „[...] kialakul a szaktudományos néprajz. Az irodalmi és 
művészeti [népiesség] szerepköre ezzel megváltozik, nem feladata immár 
a néprajz és folklorisztika tudományos művelése. Íróink ugyan továbbra is 
érdeklődnek a folklór és a népi műveltség iránt, de a [népiesség] 
színvonala csökken: a népszínművek és a népies ponyva terjednek el 
[...]” (Voigt, 1980:722). 

A népszínműi minőséggel kapcsolatban számos más példával is 
találkozhatunk, melyre Cseh Gizella - művelődéstörténeti munkájáról a 
későbbiekben még szólni fogunk - hívja fel a figyelmet: a Magyar Irodalmi 
Lexikon, valamint a Világirodalmi Lexikon népszínműi meghatározásával 
igyekszik szemléltetni, hogy még nem született egységes műfaji definíció 
(Cseh, 2009a:39; Cseh, 2009b:231-332). 

Ellenben a Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931), valamint a 
Magyar Színházművészeti Lexikon (1994) már igen részletes népszínműről 
szóló szócikket tartalmaz. Az 1930-as években megírt népszínműi fogalom 
rendkívül tág, ugyanakkor fontos, hiszen jól szemlélteti a fentebb említett, 
egymással ellentétben álló, vagy legalábbis némileg eltérő 
magyarázatokat. Ebben a szövegrészletben egy másfél eredetkoncepcióval 
találkozhatunk, mint a későbbi, 1994-es leírás esetében: „[...] Mint 
magyar műfaj körülbelül 90 esztendőre vezethető vissza, de előzményei - 
a nyelv és jellembeli népiességek - már az »Actio curiosá«-ban 
megtalálhatók. (1765)”5 (Schöpflin, 1931:363) - majd számos szerzőt és 
művet felsorol a cikk, mégis - ahogy az irodalom- és színháztörténeti 
munkák többségében - Szigligetit6 jelöli ki a műfaj atyjának.7 Ezt 
követően a műfaj - kezdeti - funkciójáról olvashatunk, majd meghatározó 
népszínműszerzők - többek között Szigligeti Ede, Vachott Imre, Tóth Ede, 
Abonyi Lajos, Csepreghy Ferenc, Lukács Sándor stb. - és műveik 
jellemzőinek összegzésével bővíti a 20. század első felében írt fogalmi 
magyarázat (Schöpflin, 1931:363-365). 

Az 1994-es szócikk először a fogalom leszűkítésére tesz kísérletet: „1. 
tágabb értelemben a legtöbb nemzeti drámairodalomban megtalálható, a 
koronként változó népfogalom alapján a népről vagy népnek szóló 
színpadi művek összefoglaló műfajneve; 2. a m. színháztörténetben az 
1840-es évektől a századfordulóig élt színjátéktípus” (Székely, 1994:558). 
Ezt azzal lehetne kiegészíteni, hogy a századforduló után sem tűnik el a 
népszínműjátszás, habár ennek mélyebb kifejtéséhez a fővárosi 

                                                           
5 Vö. Gombos, 1930; Sziklay, 1882. 
6 Szigligeti pályafutásáról és munkáiról lásd többek között Gombos, 1930:11-19; Pintér, 
1933:774-803; Batta, 1992:13.; Druzsin, 2019:5-12. 
7 Lásd bővebben: Schöpflin, 1931:363; Székely, 1994:558; Kerényi, 2007:148; Cseh, 
2009a:39; Cseh, 2009b:231. 
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színjátszás, a vidéki színjátszás, valamint az amatőr színjátszás 
tendenciájának vizsgálata szükséges. Ezután a műfaj korai funkciójáról, 
más műfajok hatásáról és jellemzőiről olvashatunk (Székely, 1994:558), a 
rész utal többek között Pukánszkyné Kádár Jolán 1930-as munkájára (vö. 
Pukánszkyné, 1936:169-178). Az aktuális politikai „mondanivalót” 
népszerűsítő szakaszban a különböző műfajtörténeti korszakok és azok 
jellemzőit, funkcióit mutatja be a cikk: „a műfaj első darabja Szigligeti 
Ede: A szökött katona (1843) c. műve. Fejlődésének ezen szakaszában és 
a »népről« a »népnek« fogalomköre egybeesett, a nép fogalmát erkölcsi 
és nem társadalmi, ill. vagyoni kritériumok alapján határozta meg” 
(Székely, 1994:558). Majd ezt kibővítve, folytatódik a leírás, miszerint a 
helyszínek tekintetében a város és a falu is szerepelt, a népies műdal 
dominált a népszínműzene anyagánál (Székely, 1994:558). A példaként 
felhozott cikkek ismertetése után láthatjuk, hogy a műfaji definíció 
esetében, habár találkozhatunk átfedésekkel - például Szigligeti alakjával 
és hatásával kapcsolatosan -, még sincsen egységes eredetkoncepció, de 
egységes funkciómeghatározás sem, ugyanakkor a műfajtörténeti 
szakaszok megállapítására tesz kísérlet, melyet későbbi munkák is 
kiindulópontnak tekintenek.8 

Tóth Dénes 1930-as munkájában igen messzire nyúl vissza, amikor a 
magyar népszínművek dalbetéteinek zenei gyökereit keresi, a 15-17. 
század közötti magyar zenei közeg (Tóth, 1930:6-11) és annak hatását 
sem kérdőjelezi meg, de főként a 18-19. századi betyárélet irodalmi 
kultuszának tulajdonít jelentős szerepet (Tóth, 1930:20-22). Zeneileg a 
népiesség, a zenei népiesség fogalmakat használja, valamint ehhez ír igen 
részletes felvezetőt, példákkal szemlélteti a népszínművekben megjelenő 
zenei anyag „népiességét” (Tóth, 1930:28). Foglalkozik a vidéki zenei élet 
sajátosságaival (Tóth, 1930:29-31), valamint a magyar színpadi kultúra 
alakulásával, mely fejezetrészben főként az „idegen” műfajok jelenlétére 
koncentrál (Tóth, 1930:31-38). 

Pukánszkyné Kádár Jolán szintén 1930-ban publikált műve a magyar 
népszínmű műfaji hagyományinak azonosítására tesznek kísérletet, 
szintén a fogalmi meghatározás sokféleségére világít rá: „[...] még a 
műfaj fogalmának meghatározása is téves, a szabatos megállapítása 
annál fontosabb, mert ez egyben világot vet a népszínmű eredetének 
kérdésére is” (Pukánszkyné, 1930:2). A szerző kijelentése, kérdése pedig 
a továbbiakban szembe megy a fentebb felsorolt valamennyi szócikkben 
meghatározott „határral”: „[...] Poétikai és irodalomtörténeti 
kézikönyveinkben azt olvassuk, hogy a népszínmű középfajú dráma, 
amelyben víg és érzelmes elem vegyül, tárgyát a népéletből veszi és 
népdalokat sző a cselekményébe. Ez a meghatározás valóban rá is illik a 
Tóth Ede utáni népszínművekre,9 Szigligeti népszínműveknek tartott 

                                                           
8 A népszínmű útkeresése címmel egy alfejezetet is olvashatunk a Magyar irodalom 
története 1849-től 1905-ig című könyvben, lásd: Osváth, 1965. 
9 A falu rossza, a Tolonc vagy éppen a Kintornás család című népszínművek utáni 
időszak. 
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darabjait azonban már bájos10 ennek a meghatározásnak a keretébe 
szorítani” (Pukánszkyné, 1930:2). Álláspontja szerint a „legtágabb 
értelemben vett népélet” nem jelenik meg a Szigligeti-féle darabokban - 
1840-es évek utáni időszak, melyet a népszínmű 1. „hullámának” tart sok 
irodalom- és színháztörténész -, emiatt más meghatározás kijelölését 
szorgalmazza: „mert ugyan hol van még a legtágabb értelemben vett 
népélet is a Zsidóban, A rabban vagy az Egy szekrény rejtelmében, de 
még az első magyar népszínműnek nevezett Szökött katonában is? 
Nyilvánvaló, hogy a népszínműnek Szigligeti korára vonatkozólag valami 
más meghatározást kell adni” (Pukánszkyné, 1930:2). Emellett Gyulai Pál 
eredetkoncepcióját igyekszik bizonyítani, valamint megcáfolni a „népről a 
népnek szóló műfaj” definíciókat: „[...] a népszínműi elnevezés nem a 
tárgyra, hanem a célra vonatkozik [...]” (foglalja össze Gyulai gondolatait. 
Pukánszkyné, 1930:4), sőt hosszasan sorolja fel a legkülönbözőbb bécsi 
népszínpadi műfajokat11, hogy Gyulai és saját állításának, miszerint a 
népszínmű a bécsi Volksstück szó fordítása, érvényt szerezzen. 

Gombos Andor 1933-ban a magyar népszínmű történetének megírására 
tesz kísérletet, a népies színművet nevezi meg a népszínművek műfaji 
elődjeként, majd „korszakokra” -  mely időintervallumok között 
átfedésekkel is találkozhatunk -  osztja fel a zsáner történetét: 1. műfaji 
előzmény - népies színmű, 1765-1843; 2. keletkezési szakasz, 1843; 3. 
„kísérleti” szakasz, 1871-1875; 4. „fénykor”, 1875-1880 (Tóth Ede, 
Csepreghy Ferenc); 5. „hanyatlás” első szakasz, 1875-1880; 6. 
„hanyatlás” - „sikerek időszaka”, 1880-1896 (Gombos, 1933:4-8, 9-22, 
23-25, 25-33, 34-35, 35-36). 

Ember Ernő 1934-es munkája vegyes bírálatokat kap („-ó”, 1934:32; 
Kenyeres, 1934:414), az egyikben olvashatjuk, hogy a szerző nem tud 
újat mondani a népszínműi műfaj alakulásával kapcsolatosan, csupán az 
1882-es Sziklay-féle, valamint a Pukánszkyné és Gombos által is 
ismertetett adatokat publikálja dolgozat formában (Ember, 1934). 

A következőkben három újabb, különböző - Batta András, Gráfik Imre 
és Cseh Gizella által írt -, népszínműről szóló munkában megjelenő főbb 
állításokat foglalja össze a jelenlegi tanulmány. Batta András 1992-ben a 
Monarchia népszínmű- és operettjátszásáról szóló írását a 
következőképpen indítja: „A magyar népszínmű sajátosan magyar műfaj. 
Noha el-elkerült külföldre, ott mindig csak érdekes és vonzó kuriózumként 
hatott, márcsak azért is, mert nyelvezetét, nyelvének a magyar 
észjárásból és szokásokból lepárolt (olykor ebben a szellemben kitalált) 
fordulatait majdnem lehetetlen élményszerűen idegen nyelven visszaadni. 
A magyar népszínmű tehát a magyarságé [...]” (Batta, 1992:11).12 

Gráfik Imre 1996-ban publikált művében a népszínmű szerepét 
vizsgálja a nemzeti tudat őrzésében. Érdemes kiemelni, hogy Gráfik 

                                                           
10 Pukánszkyné valóban a bájos jelzőt használta.  
11 Lásd bővebben és vö. Pukánszkyné, 1930: 3-6; Kerényi, 1972; Székely, 1994:819; 
Strache, 1900:25.  
12 Lásd még a Népszínmű és Volksstück. A népszínmű születése című teljes fejezetet 
(Batta, 1992:11-56). 
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szintén megjegyzi, hogy a népszínműi fogalom nem egységes (Gráfik, 
1996). 

Cseh Gizella 2009-es tanulmányában amellett érvel, hogy „a népszínmű 
mindenekelőtt társadalomtörténeti jelenség” (Cseh, 2009a:38; Cseh, 
2009b:230), műfaji elődjének pedig a népies színművet tartja és - 
valószínűleg - Pukánszkyné Kádár Jolán után hivatkozik a szerző a műfaj 
bécsi gyökereire és a romantika hatására (Cseh, 2009a:41-42; Cseh, 
2009b:231-232). „Valótlan műfajként”13 szól róla - ahogy sokan mások is 
-, de népszínműtémák és a funkció alapján tesz kísérletet a műfajtörténeti 
„szakaszok” megállapítására: 1. előzmények; 2. „aranykor”, az 1840-es 
évek; 3. az 1867-es kiegyezést követő népszínműi forma; 4. „második 
aranykor”, 1875 - Népszínház;  5. az 1875 utáni időszak (Cseh, 2009a: 
41-46; Cseh, 2009b:233-236; lásd még és vö. Pukánszkyné, 1930; 
Gombos, 1933:4-36; Ember, 1934; Kerényi, 2007). 

 
Tartalom, forma, funkció - Az elemzésről 
 
„A műfajelmélet a műfajokat diakron és a szinkron dimenzióban 
rendszerezi. A diakron szemlélet szerint a műfajiság folytonosan változó 
kategória, a műfajok születnek, változnak és elhalnak. Hasonlóképpen 
történeti jellegű a műfajokat megnevező terminológia. A szinkron 
rendszer szerint minden korszak felépíti a saját műfajhierarchiáját” 
(Keszeg, 2011:17). Az előző oldalakon felvázolt népszínműtörténet-
variációk, irányzatra és definícióra vonatkozó írások és azok ütköztetése, 
a Keszeg Vilmos-idézet utolsó mondatának adhat érvényt. A műfajelmélet 
pedig az alábbiakat veszi figyelembe egy alkotásnál: 1. tartalom, 2. forma 
(verses, prózai, szerepekre osztott), 3. nyelv (nyelvi elemek, médiumok, 
kódok), 4. terjedelmi sajátosságok (rövid vagy éppen terjedelmes), 5. 
betöltött funkciójuk (pl. mágikus-vallásos, informáló, szórakoztató-
esztétikai), 6. a környezettel és tárggyal szembeni attitűdök (eszményítés, 
irónia stb.) (Keszeg, 2011:17). 

Árnyalva, a következőkben az alábbiakra fog kitérni az elemzés: A (1) 
tartalom és forma vizsgálatánál a magyar népszínmű kategóriába sorolt 
színműveknél az alábbi pontokra érdemes fókuszálni: (1a) az alaptörténet 
- forrásmű (amennyiben van), egyéb feldolgozások (mozgókép, más 
színművek stb., amennyiben van); (1b) a főbb karakterek, figurák - a 
karakterek ábrázolási módja és jellemvonásaik stb.; (1c) a dalbetétek - 
típusa, darabszám, melyik karakterhez tartozik, mi a funkciója, hol 
helyezkedik el a darabban; (1d) stíluselemek, mintázatok: milyen más 
műfajok szerkezeti- és stíluselemeit használja fel a szerző (amennyiben 
ezek azonosíthatók). A fentiek alapján szintén érdemes összefoglalni, 
hogy az Ember és Cseh által is használt tipográfiát: „A népszínmű-
szerkezet [...] a középréteg ízlését kiszolgáló műfajok logikájába 
illeszkedik, [...] témahasználatát tekintve szintén változatos, akárcsak a 
                                                           
13 A „valótlan műfaj” kifejezést Gráfik 1996-os munkájában szintén használja (Gráfik, 
1996). 



Jogok és lehetőségek a társadalomban 

176 

fentebb említett két zsáner.14 A népszínművek besorolása a 
következőképpen történhet: idilli népszínmű, problémát tárgyaló 
népszínmű (társadalmi osztályok szembeállítása, a bukott nő problémája), 
történelmi népszínmű, etnográfiai népszínmű (Cseh Gizella a 
népszínművek fejlődés- és hanyatlástörténetéről ír és hasonló tipográfiát 
használ)” (Lengyel, 2020a:606). 

A (2) funkció meghatározásánál ennél a zsánernél az azonosított 
motívumok, stíluselemek, műfaji mintázatok mögött érdemes vizsgálni, 
hogy az adott korszakban a társadalom milyen jelentést társíthatott, 
illetve, hogy az adott altípusoknak - többek között a betyár alakok köré 
szerveződő népszínműnek, a bukott nőt a központba állított népszínműnek 
stb. - miért bír jelentéssel a népszínműveket befogadó közönség számára. 

 
Budavár megvétele 
 
A következő oldalakon elemezett művet Rákosi Jenő15 (1842-1929) jegyzi. 
1886-ban íródott a Budavár megvétele (Pintér, 1934).16 

A (1a) forrásmű (ha azonosítható), az alaptörténet rögzítése az első a 
tartalmi jegyek meghatározása miatt. Forrásművet nem tudunk 
azonosítani - mint például A betyár kendője népszínműtörténetnél -, a 
kiindulópont egy történelmi esemény elmesélése. Az I. felvonást 
megelőzően a prológus, A Népmuzsa (Rákosi, 1902:9-12) című nyolc 
strófás vers, mely egyszerre informatív és hangulatteremtő: „S a szív 
keresztül dobban a vasingen, / Mint szélre oceán, mozdul a nép: Élén jön 
a bajor, a hős Lothringen. / Nyomukban Pálfy, Esterházy lép: / Nemzet 
nincs, mely hiányzanék ma innen / Végezni a megváltás szent művét:/ 
Hős Budavárnak szörnyü megvivása / Egész Európának epopéája...”17 
(Rákosi, 1902:11). 

                                                           
14 Az adott tanulmány a magyar vígopera, a magyar operett szerkezetét, valamint a 
magyar népszínműforma műfaji hibridizációjára koncentrált. Lásd még: Lengyel, 2020b. 
15 „A magyar színpadi szerzők, élükön Szigligeti Edével, kiszámított színszerűségre 
törekedtek s nem sokra becsülték a képzelet romantikus szárnyalását; Rákosi Jenő a 
költészet verőfényét vitte a színpadra. Kedvteléssel stilizálta verseit, magvas nyelven írt, 
eleven fantáziával színezte párbeszédeit” (Pintér, 1934).; Lásd életútját bővebben a 
Magyar Színházművészeti Lexikonban: „1875-81-ben a Népszínház első ig.-ja. 1881-ben 
megindította a Budapesti Hírlapot. 1869-ben a Kisfaludy Társaság, 1892-ben a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező, 1909-ben tiszteletbeli tagja lett. A színészet és 
színjátszás egész életében nagy szerepet játszott. Első írói sikerét is színművel, az 1866. 
okt. 14-én a Nemzeti Színházban előadott Aesopus c. vígjátékával érte el. Mint rend. 
kiváló drámai érzékkel, fantáziával, hozzáértéssel új színt, erőt tudott adni a daraboknak, 
sőt rendezés közbeni játékával, mint színész nagy segítségére tudott lenni művészeinek. 
1875-ben időszerűvé vált, hogy a nemzeti és klasszikus dráma színháza - Nemzeti 
Színház - mellett a nemzeti színjátszás, a népszínmű, s a kialakulóban levő m. operett 
külön otthonra leljen. Ennek az igénynek egyik fő hangoztatója volt, így őt bízták meg a 
Népszínház vezetésével” (Székely, 1994).; Népszínházról lásd még: Nagy, 2001. 
16 A műből és az újságcikkekből az idézeteket az eredeti, nem a mai helyesírás szerint 
közlöm. 
17 A 7. versszak. 
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A cselekmény Budavár ostromakor játszódik (Rákosi, 1902:7), az alábbi 
karakterekkel találkozhatunk: főparancsnok, a főparancsnok segédtisztje, 
magyar tiszt, vallon tiszt, francia tiszt, Homoródi Bence (kapitány), özv. 
Kalotainé (nemes asszony) - és gyermekei (Elek és Hedvig), Feriz (budai 
janicsártiszt), Eminah (Feriz háremhölgye), özv. Kolompárné 
(parasztasszony) - és fia (Pista), Csürke Luca (Kalotainé cselédje), 
parasztlegények (Jancsi, Ferkó és Gyula), és számos további 
mellékszereplő (például tisztek, törökök, keresztény katonák stb.) 
(Rákosi, 1902:7). 

Az I. felvonás 19 jelenetre tagolódik, helyszíne a nemesi porta, az 1. 
jelenet (Rákosi, 1902:13-18), dallal kezdődik18: Elek, Hedvig, Luca és 
Pista mulatoznak. Luca, a cselédlány szakítja meg az éneklést: „Hagyja el 
az urfi, mire jó ez már!” (Rákosi, 1902:14), melyre Elek, a nemesasszony 
egyik gyermeke válaszol a következőképpen: „Igazad van, Luca! 
Időtöltésnek is szégyenletes. A mig mások járnak a hadban, addig mi itt 
mint gyerekek játszuk a katonásdit” (Rákosi, 1902:15). Ezután, Pista, aki 
a parasztasszony egyik gyermeke és Luca között alakul ki szóváltás, a 
dialógusokból kiderül, hogy szimpatizálnak egymással: „Nojszen, megállj 
csak, légy egyszer a feleségem, majd akkor beszélünk” (Rákosi, 1902:17) 
- intézi szavait Pista Lucához. A 2. jelenetből (Rákosi, 1902:18-21) 
kiderül, hogy Elek taníttatását szigorúan veszi Kalotainé, az édesanya, 
neki mégsem áll szándékában a papi, vagy éppen más, tudós, „törvényes 
ember” hivatást választani: „Édesanyám, unom én azokat a könyveket. 
Nem akarok én pap lenni” (Rákosi, 1902:19). A nemes asszony fél a 
töröktől, központi szerepben van a gyermekeit - és a többi fiatalt is - féltő 
anyafigura. A Lucához intézett soraiból tudjuk meg, hogy milyen tragédiák 
érték a múltban, mindez már a 3. jelenethez tartozik (Rákosi, 1902: 
21-25): „Minden nap félelemmel kelek föl az ágyból. A ki annyit 
szenvedett, mint én, az tanul csak meg igazán félni. Első férjemet megölte 
a török, első fiamat elrabolta, elvitte messze világrészbe, ki tudja, mi lett 
belőle. Pogány török, a ki a magunk fajtáját sanyargatja. A te apádat is, 
lányom, az ölte meg. Mim van még a világon a kettőtökön kívül? Hát 
hogyne remegne a szivem értetek, egyetleneim!” (Rákosi, 1902:23). 

A 4. jelenetben (Rákosi, 1902:25-29) Pista jellemvonásainak 
elmélyítésétében segít a „Sirva vigad Magyarország, igában...” című dal, 
megtudjuk az előtte lévő monológból is, hogy a férfi szereti Lucát, és 
szándékában áll feleségül venni (a verésről és a szerelemről elmélkedik).  
Az egyik szerelmi szál tehát máris körvonalazódott, Luca és Pista 
karaktere lesz az. Státusbeli különbség nincs köztük: Pista parasztlegény, 
Luca pedig cseléd munkát végez. 

Az első bonyodalmat Gyurka, egy parasztlegény apjának Esztergomból 
történő hazaérkezése okozta, mindezzel az 5. jelenetben találkozunk 
(Rákosi, 1902:29-33). A férfit megállították Budán, majd váratták egy 
hétig, egy lova pedig beledöglött. Buda várának megszabadítás-tervébe 
torkollik a beszámoló, az ifjú nemes- és parasztlegény egyaránt 
felbátorodik: „Igazatok van! A kétszázéves igát levenni a királyi 
                                                           
18 Lásd a dalblokkok résznél. 
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Budavárról! Azért volnánk-e fiatalok meg magyarok, hogy ez nálunk 
nélkül essék meg? Nem! Ott leszünk, ott élünk vagy ott halunk! - helyesel 
a hallottakra Elek (Rákosi, 1902:31). 

A 6. jelenetben (Rákosi, 1902:33-35) megismerjük a hasonlóan 
családját féltő és özvegy parasztasszonyt, Kolompárné karakterét, amikor 
épp dobolják a harácsot, a következő szavakat intézi a fiához: „Mi bajom? 
Hát nem hallod a dobot? Itt vannak Budáról harácsolni. Összeszedik a 
szegény ember lisztjét, gabonáját, marháját, gyerekét. Jaj nekem, jaj 
nekem! Hol is van a nagyasszony, az én egyetlen boldogságom, segítőm, 
istápom és gyámolom? Jaj jaj, Istenem!” (Rákosi, 1902:34). 

A 7. jelenetben (Rákosi, 1902:35-36) harácsot szednek a településen, 
mely a 8. jelenetben (Rákosi, 1902:36-38) a nemesasszony segít a 
parasztasszonynak, az ő adóját is kifizeti: „Jól van, csak menjetek. Nesze 
Luca, itt vannak a magtárkulcsok, menjetek be, készítsétek el az adót, a 
Kolompárné részét is” (Rákosi, 1902:38). E jelenet az asszonyi 
összetartás, szolidaritás bemutatására is alkalmas. A 9. jelenetben 
(Rákosi, 1902:39-44) Kalotainé az őket ért kizsákmányolásokat 
panaszolja Hedvignek: „Meddig tart ez a gyászos állapot. Fizettünk a 
töröknek, fizetünk a magyarnak, az Isten viseli gondunkat. Jussunk, 
jószágunk addig ér, a meddig zsarnokainkat jó kedvben tudjuk tartani. 
Haragjuk ellen imádság az oltalmunk. Pusztulunk, veszünk, ideig óráig 
mienk az életünk” (Rákosi, 1902:39). Reménykednek abban, hogy a 
magyar csapatok minél hamarabb visszafoglalják a várat. Anyja és lánya 
vitájának oka a török ember, Hedvig védi a törököket: „Már egyébként 
nem tudom, de egyben olyan. Ugy jár ugy néz, ugy létekzik, ugy sóhajt, 
ugy szenved, mint más ember fia” (Rákosi, 1902:42). Az anya emlékezteti 
a lányt, hogy apját és bátyját is a török ölte meg, merre a lány 
megjegyezte: „A mienk is megölnek sok törököt, a kinek egynek anyja, 
másnak testvére marad, hogy őt sirassa, minket meg az átkozzon?” 
(Rákosi, 1902:43). 

A török és a magyar közötti feszültség sok esetben a vallási 
különbségekből adódó feszültségek, esetleges előítéletek. De nemcsak a 
muzulmán és a keresztény hit általános ütköztetése, a szokások jelennek 
meg a dialógusokban, hanem az „ellentétpárt” minden esetben az egyén 
történetén, az egyéni tapasztalaton keresztül teremti meg a mű. 
Ugyanakkor a nemesasszony törökellenes attitűdjét lánya sokszor 
kritizálja. Ez nem jelenti azt, hogy a mű tompítani, oldani szeretné a török 
katonák által okozott szenvedéseket, csupán Hedvig sorai arra is 
rávilágítanak, hogy a magyarok által megölt, megsebesített török 
férfiaknak szintén van családjuk, nekik is hasonló fájdalmakat kell 
átélniük, a gyűlölködés és a folyamatos átkozódás pedig nem célravezető. 
E két karakter, és más karakterek világnézetének ütköztetése az egyik 
meghatározója az első néhány jelenetnek, melyek funkciója egyrészt, 
hogy pontosabban megismerjük a különböző szereplőtípusokat. 

A 10. jelenetben (Rákosi, 1902:44-53) lép színre Feriz, a budai 
janicsártiszt, aki szintén szól arról, hogy lassan visszafoglalják majd a 
magyarok a töröktől a várat, és nőül kéri Hedviget Kalotainétól, aki 
először visszakozik. Feriz végül a következő válasszal meggyőzi az 
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asszonyt, hogy igazak az érzései: „Nem vagyok én rabló. Emberségesen 
bántam kegyelmeddel mindig. Békén hallgatom most is szemrehányásait. 
Hallgasson meg, Kalotainé asszonyom. Ha az a baja, hogy muzulmán 
vagyok, hát elhagyom hitemet, fölveszem a kereszténységet. Ha az a 
baja, hogy török vagyok, leteszem a turbánt, fölveszem a csalmát és 
magyar leszek magyarok között. Mit akarhat még kelmed többet én 
tőlem? Adja nekem a leányát, Kalotainé asszonyom!” (Rákosi, 1902:50). 

A következő bonyodalmat Hedvig nemleges válasza okozza: „Gondold 
meg, édesanyám, hiszen te mondtad, megölte a férjedet, megölte az 
atyámat. Gondold meg, elhurcolták kis gyermekedet zsenge ártatlan 
korában... [...]” (Rákosi, 1902:52). A férfi ezután fenyegetéssel távozik a 
portáról.  A 11. jelenet (Rákosi, 1902:54-55) Kalotainé mesél a múltjáról, 
érzéseiről anyjának. A követkető, a 12. egy magtári jelenet 
(Rákosi,1902:55-57). 

Ezt követően a 13. jelenet az, amikor Elek összeszedi a fegyvereket és 
készül a harcra (Rákosi, 1902:57-58). A 14. és 15. jelenetben újra Pista 
és Luca szerelme a központi téma (Rákosi, 1902:58-59, 60-62). A 16. 
(Rákosi, 1902:63-64) és 17. (Rákosi, 1902:64-70) jelenetekben derül ki, 
hogy a falubeli legények egy része elindult a török táborba, s hogy 
dobolják, elviszik a házakból a leányokat. Valamennyi lányt gyorsan 
elbújtatnak, majd a 18. jelenetben (Rákosi, 1902:70-76) újra megjelenik 
Feriz, ezúttal török katonák kíséretében, kéri Kalotainét, hogy adja ki 
lányát. A katonák a következő utasítást kapják: „Törjétek be a 
szekrényeket! Bontsátok meg az ágyakat!” (Rákosi, 1902:74). Végül 
Kalotainét fogják el, annak reményében, hogy gyermekei majd 
értejönnek.  A 19. jelenetben (Rákosi, 1902:77) utána is indulnak: „Ugy 
van, lóra, a táborba! Ha Budavárát kell is érte ledöntenünk, 
megszabaditjuk édesanyánkat, édes szülő anyánkat, édes szülő hazánkat! 
Előre, a táborba!” (Rákosi, 1902:77) - zárja Hedvig a felvonást. Hedviget, 
egy nőkaraktert tett meg a mű végül - Elekék, testvére után - cselekvő 
személyként. Hedvignek a nemesasszony lányaként van szava a faluban, 
sőt az is megszokott, hogy a dramaturgia központjában nőkarakter áll. 

A II. felvonás 15 jelenetet tartalmaz, az 1. jelenet (Rákosi, 1902:78-84) 
helyszíne az egyesült hadak tábora, valamint egy újabb karaktert 
ismerhetünk meg, Homoródi Bencét, kapitányt. Luca és Hedvig a táborba 
beszökik, elfogják őket, mindez a 2. jelenetben történik (Rákosi, 1902:84-
92). 

Az első jelenetek nemesasszony és parasztasszony közötti dinamikára 
épülnek fel, mindez úgy, hogy a státusbeli különbségek kiderültek a 
dialógusokból, a nemesasszony mégsem tartotta fent sokszor az alá-fölé 
rendeltséget, hanem igyekezett, mint özvegyasszony és anya viszonyulni 
asszonytársához. Ezt a párost a II. felvonásban Hedvig, a nemes leány, 
valamint Luca, a cseléd párosa váltja fel. 

Homoródi Bence a 3. jelentben tűnik fel (Rákosi, 1902:92-95), 
megtudjuk, hogy a lárma, a zaj, a mulatság sokszor a terhére van. A 4. 
jelenetben Homoródi Luca és Hedvig segítségére siet, menedéket nyújt 
nekik a saját sátrában (Rákosi, 1902:95-99). Az 5. (Rákosi, 1902:99-101) 
és 6. (Rákosi, 1902:101-103) jelenetek egy tábori csetepatét elevenítenek 
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meg, Homoródit elviszik, mert számon kéri a katonát, aki segítséget ígért 
Lucának és Hedvignek. A 7. (Rákosi, 1902:103-111) jelenetben még 
mindig a táborban vannak a szereplők, a két lány pedig találkozik Pistával. 

A 8. jelentben (Rákosi, 1902:112-120) Luca foglalja össze az ottlétük 
okát a tábor főparancsnokának: „Hát az édesanyáinkat elhurcolta a török, 
a testvérünk, az Elek urfi meg eljött a táborba katonának, azt keresni 
vagyunk, hogy együtt szabaditsuk ki a nagyasszonyt Budáról [...]” 
(Rákosi, 1902:115). 

A 9. (Rákosi, 1902:120-122), a 10. (Rákosi, 1902:122-124) jelenet a 
támadási előkészületekről szól. A 11. (Rákosi, 1902:124-125), és az ezt 
követő, 12. (Rákosi, 1902:126-129) jelenetek szintén tábori helyszínen 
játszódnak, az utóbbiban Feriz hírt ad a magyar parasztok és törökök 
közti konfliktusról. Homoródi visszatér, beszél a történtekről a 13. 
jelenetben (Rákosi, 1902:129-130): „Sikerült, bár megkésve érkeztünk, 
egy csapat falusi legény már dulakodott, a törökökkel [...]” (Rákosi, 
1902:129). 

Az alulról szerveződő „támadás”, a falubeli legények érdemét emeli ki 
Luca és Hedvig is, habár egy katonai akcióban pont az ilyen 
szervezkedések tovább növelik a bizonytalanságot. A 14. (Rákosi, 
1902:131-137) jelenetben a másik „szerelmi szál”, Hedvig és Feriz 
története folytatódik. Ferizt, a janicsártisztet kémkedéssel, lopással (a 
basa kincsének elhányásával) gyanúsítják meg, Hedvigen áll, hogy ellene 
vagy mellette vall: „Könyörüljön, ha rám vall, főbelőnek. Kis gyermekem 
van Budán, az ön anyja van bölcsője mellett. Együtt hozzuk el őket” - 
kérleli a lányt Feriz (Rákosi, 1902:132). A 15. jelenetben megegyeznek a 
másnap reggeli várostromban (Rákosi, 1902:135-137). 

A III. felvonás 5 jelenetre tagolódik, a helyszín ezúttal Budavár 
fehérvári oldala. Az 1. jelenet Eminah (háremhölgy) és Kalotainé között 
(Rákosi, 1902:139-143) zajlik, a konfliktus oka ismét a muzulmán és a 
keresztény hit és szokások közötti különbségek. Eminah megjegyzi, hogy 
ő is keresztény szülők gyermeke, s férje, Feriz is keresztény volt, de 
kisgyermekként elvitték a janicsárképzőbe. Egy anyajegyről beszél 
Eminah, így ismeri fel Kalotainé, hogy a janicsártiszt az ő fia: „Az én 
elsőszülött fiam... Harminc esztendeje, hogy siratom... Oh Istenem, a 
porba hullok előtted és leborulva imádom jóságodat!” (Rákosi, 1902:143). 

A 2. jelenet a vár kapujában játszódik (Rákosi, 1902:143-145), a 3. 
jelentben (Rákosi, 1902:145-146) indul meg az ostrom, s Feriz és 
Kalotainé találkoznak (újra). A 4. jelenek maga az ostrom, ölik a 
törököket, védik egymást (Rákosi, 1902:146-148). Az utolsó jelenetben 
(Rákosi, 1902:148-149) Homoródi kapitány újra a színen, jelenti: „Előre a 
falaknak! A tuloldalon már fön van a kereszt! Jézus nevében!” (Rákosi, 
1902:148) A vár visszavétele sikeresen megtörtént: „Él magyar, él 
magyar és Buda áll / Éljen, éljen, éljen / A magyar király” (Rákosi, 
1902:149). 

(1b) Karakterek: Két-két női karakterpárt érdemes kiemelni: Kalotainét 
és Kolompárnét, valamint Hedviget és Lucát. A nemesasszony és a 
parasztasszony, habár jóviszonyt ápolnak egymással, a státusbeli 
különbség mégis adott, bár ez csak például az adómegfizetés jelenetében 
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szembetűnő. Az I. felvonást e párosnak a dinamikája határozza meg. 
Hedvig és Luca párosa váltja őket, akiknél szintén a nemes és a paraszt 
ellentétpárja áll fenn. Bár nem erre az ellentétre élezi ki a történetet 
Rákosi Jenő, hanem sokkal inkább a török-magyar, pontosabban a 
muzulmán-keresztény „ellentétre”. A férfikarakterek szerepe is 
hangsúlyos, például Feriz karaktere, aki a legtöbb muzulmán-keresztény 
ellentét középpontjában áll a dramaturgiában. Az ellentét „feloldásában” is 
az ő karaktere segít, amikor Kalotainé rájön, hogy a régen elhurcolt fia az 
általa sokszor szidott janicsártiszt. Ezenfelül pedig Kalotainé életútjáról, 
érzelmiről, gondolatairól tudunk meg a legtöbbet. 

A karakterek ábrázolásakor hangsúlyosabbak az érzelmek és a 
gondolatok. Háttérbe szorul a karakterek külsejének, pontos 
munkakörének, a falubeli emberek szokásainak leírása. Továbbá szintén 
háttérbe szorul a két szerelmi szál. 

(1c) Dalok: Nyolc dalt tartalmaz ez a népszínmű. Az I. felvonás 1. 
jelenetében a „Szegény ember lova ökre...” kezdetű vers hangulatteremtő 
funkcióval bír, előadja Elek (a nemesasszony gyereke), Hedvig (a 
nemesasszony gyereke), Luca (cseléd) és Pista (a parasztasszony 
gyereke) (Rákosi, 1902:14). 

Az ezután következő dal a „Sirva vigad Magyarország, igában...” 
(Rákosi, 1902:26) - Pista karakteréhez tartozik, az I. felvonás 8. 
jelenetében, mely előtt a Lucához fűződő érzéseiről is vall a férfi: „Sirva 
vigad Magyarország, igában, / A kék eget nézi, nézi búvában. / A kék ég 
is kiderül meg elborul, / Eső esik száraz földre, / Száraz földön a 
göröngyre / Magyar ember könyje hull” (Rákosi, 1902:26). 

A harmadik dal a 15. jelenetben található, szintén Pista és Luca 
szerelmének alakulásáról szól, funkciója nem csupán szórakoztató, hanem 
a cselekmény előbbre vitele is. Lucához tartozik a blokk: A szerelem a 
szerelem / Lányoknak nem veszedelem, / Megszeretik a kényelmét / 
Kiállják a veszedelmét”19 (Rákosi, 1902:62). 

A negyedik blokk egy visszatérő dal, a Tábor, tábor, tábor... kezdetű 
nóta, először a II. felvonás 1. jelenetének nyitószámaként (Rákosi, 
1902:78), majd a mulatozás folytatását jelzi az ismétlése (Rákosi, 
1902:82) az egyesült hadak táborába. 

Az ötödik és az hatodik dal, a nemétek (Rákosi, 1902:80) és a franciák 
(Rákosi, 1902:81) dala a II. felvonás 1. jelentében. A hetedik és nyolcadik 
nótát szintén a II. felvonásban, konkrétan annak 2. jelentében találhatjuk 
(Rákosi, 1902:88-89, 90). A középpontban Luca és Hedvig karaktere áll, 
azonban a következő blokk kifejezetten egy vallon tiszt és Luca között 
zajlik, az 1. versszakot (újból) a török-magyar ellentétre hegyezi ki: Lefelé 
folyik a Duna nem vissza, / Magyar ember régi búját beissza. / Meg-
megmossa partja hosszant a rögöt, / Hej mosná el már egyszer a 
törököt.” (Rákosi, 1902:90). 

(1d) Stíluselemek: A romantikus alkotás a nemzet múltjának egyik 
meghatározó katonai eseményét állítja a középpontba. A szereplők életén 
keresztül jutunk el a végső „állomásig”, a vár visszavételéig. A versecskék 
                                                           
19 Az 1. versszak. 
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hangulatfestők, archaikus nyelvhasználat is jellemzi őket. A különböző 
nemzetiségű katonák nem magyar és „félig magyar” dialógusai színesítik 
falusi közeg nyelvhasználatát. 

(2) Funkció: A darab a szórakoztató-esztétikai funkción túl informáló 
szerepet is betölt, valamint egy ünnepi aktus részeként értelmezendő: „A 
Vár megvétele napjának kétszáz éves fordulója alkalmából a Népszínház 
számára” (Rákosi, 1902:5) - olvashatjuk a népszínmű elején. Éppen ezért 
- valamint az első pontban rögzítettek miatt is -, a legjobban a történelmi 
népszínmű kategóriába illeszkedik a színmű. 

A Budapesti Hírlap 1886-os 6. évf. 242. számának mellékletében 
szintén szólnak e darab jelentőségéről, részletet is közölnek belőle, majd a 
Buda várának visszavételét kommentálják a következőképpen (részlet): 
„Buda megvételének ünnepei. Magyarország ez évi szept. 2-án szokatlan 
emlékünnepet ül. Budavárának a török uralom alul történt felszabadítása 
kétszáz éves fordulóját ünnepli, nem mintha ez erősség elfoglalása egy 
nap müve lett volna, hanem mivel a keresztény seregek e napon fejezték 
be ama szerencsés és eredményeiben messzeható fegyvertényt, a mely 
hazánk államéletében egy uj korszaknak vetette meg alapját. Azonkívül, 
hogy Szolimantól Budát Zápolya és I. Ferdinand négyszer foglalták el, az 
úgynevezett keresztény hadseregek nyolc Ízben tettek kísérletet a vár 
visszavivására. Valami kimagyarázhatatlan átok feküdt fegyvereinken. 
[...]” (Budapesti Hírlap, 1866). 

 
Összegzés 
 
A Budavár megvétele egy ünnepi alkalomra készült színmű. Funkciója, a 
szórakoztató funkción túl, az ünnepség miatt más dimenzióban is 
értelmezhető. A nemes asszony és a parasztasszony karaktere, azaz a 
nemesi és a paraszti élet megteremtik a kontrasztot. Azonban ennél 
nagyobb különbség húzódik meg a tisztek, a török, a keresztényként a 
„népként” emlegetett magyar lakosság és a cigányok karakterei között. 

A 19-20. századi, valamint a 21. századi népszínmű-
meghatározásokkal, a korszak, irányzatok lejegyzésével célom az volt, 
hogy felhívjam a figyelmet, hogy a mai napig különböző definíciókkal, 
leírásokkal találkozhatunk, akár a néprajztudományi, akár az 
irodalomtudományi - és azon belül a színháztudományi - munkákban is. 
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