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Eötvös József Éljen az egyenlőség című vígjátékáról aligha lehet anélkül beszélni, hogy 
ne érintenénk a vele tematikailag érintkező Nagy Ignác-színművet, a Tisztújítást is. 
A két vígjáték viszonya feltétlenül értelmezendő: hiszen Eötvös darabja korábban 
keletkezett ugyan, ám csak a Nagy Ignácé után került színpadra. így Kerényi Ferenc 
joggal fogalmazott úgy, hogy aki „tényleg iskolát csinált",1 az Nagy Ignác -  csak éppen 
Eötvös darabja nem tartozik Nagy Ignác „iskolájába". Ezért is érezhette fontosnak 
az Eötvös-vígjáték ősbemutatója kapcsán2 a Honderű kritikusa (Petrichevich H or
váth Lázár), hogy ezt a paradox helyzetet megpróbálja tisztázni: „Most még néhány 
szót e színmű’ genesise felől. E vígjátékot b. Eötvös J .  három év előtt írta, mikor is azt, 
a nem zeti színpad’ számára benyújtottat, a játékszín i bírálói véleményeknek nem 
átalános kedvezése m iatt szerzője visszavette és nagy szerényen magánál tartotta. 
Jelennen az aradi vészlapok’ számára -  országos (bokros) foglalatosságai m iatt egye
bet az emberiség’ oltárára nyújtania lehetlen lévén -  előhuzá feledés’ porából e mü
vet, s az a mondott lapok’ gyöngyeinek egyikévé vált. A színházi igazgatóság magát 
előbbi jogainál fogva igényesítve lenni vélvén a darab’ előadására, azt szerző’ hire és 
tudta nélkül a színműrendbe sorozta, később csakugyan a szerzőnek is beleegyezését 
pótlólag kieszközölni sietvén. E színmű tehát régebben íratván, mint mindennemű 
színpadi kortestréfák’ első forrása a Tisztújítás: természetesen következik, miszerint 
azon episodkép a műben álló néhány humorteljes jelenet is, melly Nagy Ignácz ur’ 
darabjára emlékeztet, teljességgel nem utánzás’ szüleménye."3 Ez az érvelés azonban, 
bár saját hatókörén belül sikeresen hatástalanította a mintakövetés vagy éppen után
érzés lehetséges vádját, nem tudta megváltoztatni a hatástörténetet: mindenképpen 
Nagy Ignác színműve vált a tisztújításról szóló magyar irodalmi művek mintájává.4

Készült az M TA — DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében 
(2006 T K I2 0 7  — a kutatócsoport vezetője Debreczeni Attila).

1 K e r é n y i  Ferenc, A régi magyar színpadon 1790—1849, Magvető, Budapest, 1981,426.
2 A vígjáték ősbemutatójára 1844. október 26-án került sor a Nemzeti Színházban, s 1848. március 

15-ig további nyolc előadásáról tudunk: K e r é n y i  Ferenc, Drámáról, színházról — Eötvös Józse f kapcsán, 
It 1989, 58 9 -6 0 9 . Az adat: 589.

3 P. H. L., [kritika Eötvös József Éljen az egyenlőség! című vígjátékának 1844. okt. 26-i előadásáról], 
Honderű 1844. november 2., 292—294. Az idézet: 293.

4 Ez magyarázza azt is, hogy Spiró György gondolatmenetében Nagy Ignác kapja meg a kezdeményező 
szerepet, s Eötvös csak utána következik: S p i r ó  György, A közép-kelet-európai dráma. A felvilágosodástól



S ami ezze l együtt já rt: a Tisztújítás kapcsán bontakozott ki egy olyan, igen éles mi
nősítéseket tartalmazó vita is, amely politikai érvekkel kívánta minősíteni a vígjáték 
témaválasztását és szemléletét.5 Eötvös darabja -  mondhatni -  megúszta ezt a polé
miát, bár ez nemcsak az elmaradt publikálásnak és a kései színreállításnak köszön
hető: Eötvösnél ugyanis nem az 1840-es években olyannyira fontossá váló tisztújítás 
és korteskedés a központi tém a.6

A darab7 egy régi bevett vígjátéki sémát vesz alapul, s aktuális, jelenkori történet
ként prezentálja: a szülői tiltást ügyesen kijátszó szerelmesek sikeresen összeháza
sodnak. A helyzetkomikum, amely a jó  cél érdekében alkalm azott intrikákra épül, 
azáltal válik bonyolultabbá, hogy nem is egy, hanem két szerelmespár sorsa oldódik 
meg párhuzamosan. A fiatalok előtt tornyosuló akadályok részben társadalmi ter
mészetűek: a gróf apa nem akarja lányát a köznemes alispán fiához adni, az alispán 
pedig a nemesi származású ügyvéd fiától igyekezne távol tartani a lányát, noha az 
apáknak egyébként nincsen személyes emberi kifogásuk gyermekeik választása ellen. 
Eközben mind a három érintett apa közös meggyőződésként vallja az egyenlőség 
liberális elvét, amely egyébként itt még csak különösen nagy próbatételnek sincsen 
kitéve, hiszen -  bár a tükördramaturgiának megfelelően más társadalmi csoporto
kat reprezentáló szereplőknél is megjelenik az egyenlőség kérdése -  a bonyodalom 
a nemességen belüli egyenlőség körül forog. A vígjáték utolsó előtti mondata, ame
lyet az alispán Hegyfalvy mond ki, éppen ezt hangsúlyozza: „S hála az égnek, ná
lunk minden nemesember egyenlő."8 S ez persze azt is magával hozza, hogy csak itt, 
e körben bizonyul feloldhatónak a láthatólag jóval általánosabb probléma. A vígjáték 
ilyenformán az elvek és az azzal szem besített gyakorlat kettősségén alapul, s annál 
is könnyebben elrendezhetőnek bizonyul a konfliktus, mert a fiatalok szilárdnak szá
mító szerelmén túl minden, a házasságot ellenző személy szembesíthető saját han
goztatott felfogásával, s így nem emelhet kifogást az akarata ellenére létrejött frigyek 
m iatt. Eötvös darabja egy látszólag egységes, kiváltságos osztály világán belül mutat 
be egy viselkedésszociológiailag igencsak tagolt csoportot, ahol az egymás közti érint
kezés rendje is szigorú szabályokat követ. Ennek inverze az a látványos jelenet, ami
kor a gróf inasa és az alispán hajdúja azon kapnak hajba, hogy az előbbi „kend"-nek

Wyspianski szintéziséig, Magvető, Budapest, 1986,133—134. A Nagy Ignácot valóban követő színmű
vekre (Vahot Imre és Kovács Pál darabjaira) felhívja a figyelmet; K e r é n y i , A régi magyar színpadon, 
4 2 6 -4 3 0 .

5 Erről több példával: B a y e r  József, Nagy Ignácz „Tisztujítás’-ának hatása a politikusokra, ItK  1908, 
37-43 .

6 Az 1840-es évek diskurzusához hozzászámítandó a későbbiekben még emlegetett szépirodalmi 
művek mellett: K e m é n y  Zsigmond, Korteskedés és ellenszerei, I—II. füzet, Akir. Lyceum nyomdájában, 
Pest, 1843-1844.

7 A mű először megjelent: Báró E ö t v ö s  József, Éljen az egyenlőség! = Aradi vészlapok, kiad. C s á s z á r  

Ferenc, Pesten, 1844,105—186. A dráma népszerű modern kiadása: E ö t v ö s  József, Éljen az egyenlő
ség = Magyar drámaírók. 19. század, I., vál., szöveggond., jegyz* N a g y  Péter, Szépirodalmi, Budapest, 
1984, 595—671. A továbbiakban a könnyebben hozzáférhető, újabb kiadás alapján adom meg a szö
veghelyeket, de ahol van jelentősége, hivatkozom az 1844-es, első publikációra is.

8 E ö t v ö s , I. m., 671. A mondat előzménye a harmadik felvonás hetedik „jelenés'-ében Perlegitől hangzik 
el: „Gróf mindig gróf marad, de nemes és nemes közt különbséget tenni, s ily régi nemes közt, mint én 
vagyok!” Uo„ 648.
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szólíthatja-e az utóbbit; ez a konfliktusforrás egyébként ugyanígy megjelenik Nagy 
Ignác Tisztújításában  is -  Petrichevich Horváth Lázár színikritikájának idézett sza
vai alighanem erre a jelenetre is céloztak, amikor Eötvös eredetiségét kívánta a kri
tikus bizonyítani.

Eötvös darabja a liberális elveket hangoztató szereplők alkalmazásával -  s persze 
azzal is, hogy hangoztatott véleményüket csupán szólamnak, s nem a viselkedést 
megalapozó alapelvnek állítja be -  a darabot a korszak politikai diskurzusához kap
csolja hozzá. A színpadi bemutató alkalmával keletkezett kritikák láthatólag pon
tosan így is értették a darabot.9 Igaz, némileg ellentétes politikai oldalról. A z Élet
képek 888  álnéven publikáló, egyelőre azonosítatlan kritikusa mintha beleértené 
magát abba liberális közösségbe, amely a darabban megképződik, s a következőkép
pen dicséri meg a művet: „Hű tükör tartatik e’ vígjátékban elénk, melly megmutatja, 
hogy elpirulnunk kell fültövig belé, milly nagy az ellenmondás szavaink és tetteink 
közt, mint szeretjük a legszebb elveket fitogtatni beszédben, mellyeket, ha cselekvé
sünkben követni kell, keressük a hátulsó buvóajtócskát, a Széchenyi szavairól el- 
hiresültet.’’10 Petrichevich Horváth Lázár, aki szintén méltatja a vígjátékot, viszont 
a leleplező szándékot tartja a legfontosabb erénynek, vagyis azt, hogy a színmű ma
gát a liberalizmus eszméjét mutatja képtelenségnek: „A darab iránya derék, prakti- 
kaisága, és szent, ép erkölcsisége m iatt. Tendentiája t.i. megmutatni, hogy az egyen- 
lőségi eszmék nem egyebek chim aeráknál, s hogy osztályok’ teljes összeolvadása- 
kiegyenlítéséről gondolkozni utopismus. És ez eszmét 4  felvonáson jelenetről jelenetre, 
és a darab’ minden személye által testesülni látjuk. A megye’ huszárja lenézi a liberiás 
inast, a kalmár a szabót, a vagyonos prókátor a kurta prókátort, a szabadelmü alispán 
úr a vagyonos prókátort, a ditto szabadelmü gróf pedig az alispáni nemes családot 
stb. A jellem ek következetesek, a cselekvény érdekes és az irány’ lényegéből fonódik, 
a dialóg csinos, helyenkint élénk, s mindenütt nemes, a helyzetek jók , keresetlenek 
és drastikailag kezelvék, mindenek fölött pedig az életintuitio’ mélysége és valódisága, 
annak minden keserű eredményével együtt ömlik el e színmű fölött, mellyhez becs
ben hasonlót Kisfaludy Károly óta senki színpadunkra nem hozott.’’11 A Pesti Divat
lap névtelen kritikusa az előzőekhez képest kevésbé markáns dicséretében még an
nak is jelentőséget tulajdonít, hogy ezt az ironikus bírálatot egy arisztokrata szerző 
fogalmazta meg: „Úgy van biz az, s a mennyire igaz ezen mű iránya, épen olly sajno
sán örvendetes az, hogy a szomorú tapasztalással párosuló víg leczkét felülről kell 
hallanunk, különben ez sokat nyom a latban, mert a nem-mágnásokból álló közön
ség előtt mintegy nagyobb fényt s tekintélyt kölcsönöz az igazságnak, hogy ezt egy 
báró mondá k i. .. ’’12 A három, egymástól kritikatörténetileg is eltérő pozíciót megje

9 Ezen a ponton érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy Eötvös darabjának egykorú recepciója nem 
szövegként, hanem színielőadásként szembesült a művel, s ez nyilván erősen befolyásolta a kritikusok 
pozícióját is.

10 888, [kritika Eötvös József Éljen az egyenlőség! című vígjátékának 1844. okt. 26-i előadásáról] Élet
képek 1844. október 30., 586—588. Az idézet: 586.

11 P. H . L., I. m„ 292-293.
12 [Névtelen], [kritika Eötvös József Éljen az egyenlőség! című vígjátékának 1844. okt. 26-i előadásáról], 

Pesti Divatlap 1844, II. félév, 18. sz*, 78—79.
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lenítő divatlap13 kritikája ezen a ponton oly annyira közös nevezőre hozható -  egyéb
ként még abban is, hogy mindhárom, viszonylag hosszú írás alig tartalm az minősí
téseket magáról az előadásról, s csak a színműről és annak közéleti kontextusáról 
beszél14 - ,  hogy érdemes erre felépíteni a vígjáték értelm ezését. Azaz abból a szem
pontból megközelíteni Eötvös darabját, milyen eszközökkel éri el a szerző ezt, a ko
rabeli sajtónyilvánosságban visszaigazolt aktualitást.15

A kérdés annál érdekesebb, mert Eötvös vígjátéka nem tartalm az pontosan azo
nosítható térbeli koordinátákat, s kerüli az egyértelmű azonosíthatóságokat a sze
replők esetében is. Aligha lehetett kulcsdarab, mert nem maradt fenn egyetlen adat 
sem, hogy valaki magára vagy valaki másra ismert volna benne. A vígjáték megma
radt modellszerű alkotásnak, ám a szerelmi bonyodalom mögött felsejlő társadalmi
politikai háttér meghatározó, többnyire csak utalásokban jelenlévő elemei felettébb 
ismerősek lehettek.

Több szövegbéli utalás azt bizonyítja, hogy a vígjáték tudatosan az 1840-es évek 
elejének politikai közbeszédét is fel akarja idézni. A második felvonás kilencedik 
„jelenés’-ében a szövevényes házassági tervekre Vilm os, az alispán fia tréfásan a kö
vetkezőt mondja: „Alkotmányos elv: rólunk semmit nélkülünk!"16 A kijelentés egy-

13 Erről bővebben lásd K o r o m p a y  H. János, A „jellemzetes” irodalom jegyében: A z 1840-es évek irodalom- 
kritikai gondolkodása, Akadémiai—Universitas, Budapest, 1998, 289—391.

14 Az előadásra vonatkozó megjegyzések egyébként a Honderűben részletesebbek, az Életképekben és 
a Pesti Divatlapban inkább csak utalás-szernek. Mindazonáltal figyelemre méltó, hogy miféleképpen 
vetíthetők egymásra, miután mindhárom az 1844. október 26 -i bemutatóról szó. A Pesti Divatlapban 
nem találunk ebből a szempontból kiaknázható megjegyzést, az Életképekben viszont a következő 
olvasható: „Végre meg kell még emlitnünk, hogy a' közönség némelly része a' darab némelly helyeit hosz- 
szadalmasnak találta; igaz ugyan, hogy elején főleg a' vígjátéknak némelly apró rövidítések czélszerűen 
volnának alkalmazhatók; de ki a' csattanós jelenésekben bővelkedő, azonban valódi költői becsben 
annál inkább szűkölködő divatos franczia színművek által isten adta igaz Ízlését megrongáltatni nem 
engedé, hosszabb kihagyásokat e' talpraesett jeles vígjátékból nem fog kívánhatni.” (888, L m„ 588.) 
A Honderű kritikájából lehet megérteni, hogy az a benyomás, hogy a közönség néhol unta a darabot, 
feltehetőleg milyen nézőtéri reakciókból volt érezhető: „Végre meg kell, ha fáj is, mondanunk ez alka
lommal, mit gyakran elmondánk, s még gyakrabban gondolánk, miszerint Eötvös József vígjátéka sok
kal műveltebb, finomabb hangú, semhogy az a pesti közönség' nagyobb tömegénél viszhangra, vagy 
épen nevezetes tetszésre számíthatna. Sőt volt ollyan is akárhány — szégyenére legyen mondva közön
ségünk' bizonyos töredékének — ki a helyenkint kitörő tetszés'jeleit illetlen és hangos pisszegésekkel 
fertőzteté. Irigykedő irótársak, és azoknak sületlen czimboráik, avvagy az érdeklettük közönségi tö
redék' műveletlen ségi hyperstheniája eredményezik-e az efféle nemtelen demonstratiókat, azt meg
ítélni valóban nem bírjuk.'' (P. H. L., I. m„ 293—294.) Ehhez még annyit érdemes hozzátenni, hogy 
Széchenyi István naplóbejegyzéséből pedig csak a következő lakonikus minősítést kapjuk meg a da
rabról (a megjegyzés egyébként 1844. november 28-i, tehát egy későbbi előadásra vonatkozik): „Pepi 
Eötvös's Stück. Langweilig''. A kiadás ezután némi kivágást is jelez, így lehetséges, hogy a vélemény 
ennél árnyaltabb volt. Lásd Gróf Széchenyi István Naplói, VI., szerk., bev. Dr. V iszota  Gyula, Magyar 
Történelmi Társulat, Budapest, 1939,138.

13 Megjegyzendő, hogy a vígjátéknak egy több kéz másolta súgópéldánya maradt csak fönn, amely Rosty 
Pál tulajdonában volt. A kézirat élén ott van a tervezett szereposztás, amelyet a „Szerzői kiosztás'' szó 
vezet be, s ilyenformán Eötvös szándékait tükrözheti. A szereposztás nyilván még 1841-ből származik, 
mivel Gáborszky szerepe az 1842-ben elhunyt Megyery Károlyra van szignálva. Ugyanakkor viszont 
a kéziratban olyan ceruzás törlések is láthatók, amelyek egyértelműen dramaturgiai húzások — azt 
sajnos nem lehet megállapítani, melyik előadáshoz készültek: O SzK  K t Quart. Hung. 2803.

16 E ö t v ö s , L  m., 633. A fennmaradt súgópéldányban ez a mondat nem szerepel. Benne van viszont az 
első kiadásban: E ö t v ö s , L  m. (1844), 145.



korú színpadi hatásához nyilván hozzájárult, hogy ez a mondat csupán applikálásá
ban volt újnak tekinthető, de valójában Kossuth egyik, hatásosan formulázott, jelszó
vá sűríthető tételmondatát ismétli meg, amely latinul és magyarul egyaránt ismeretes 
volt. A frázis az 1841-es keletkezés idején még egészen új keletű lehetett. Az ebben 
az évben lezajlott K elet N épe-v ita során is előbukkant: Kossuthnak a Széchenyihez 
intézett vitairatában is többször felbukkan, először a könyv elején, kiem elt pozíció
ban és tipográfiailag is kiemelve.17 M ásodjára pedig úgy, hogy a mondatban az ez
úttal latinul olvasható szintagma előtt az alkotm ány  szó is olvasható („hanem olly 
alkotmány, mellynek alapja: »nil de nobis sine nobis«").18 A z Eötvösnél szereplő mon
dat tehát erősen kapcsolódni látszik ehhez a vitához, már csak azért is, mert a víg
játék  egy másik utalása szintén idevezet bennünket. A harmadik felvonás első „jele- 
nés’-ében, ahol a gróf inasa és az alispán huszárja veszekednek a rangon, az inas az 
„ütlegvirtuóz" névvel sérti meg a huszárt, s amikor az ezen felháborodik, azt teszi 
hozzá: „Az újságban állt."19 A neológ ízű, hapax legomenonnak tűnő kifejezés Kos
suth szava, amelyet a vádlottak erőszakos vallatását végző vármegyei személyzetre 
alkotott meg, saját bevallása szerint idegen mintára; a szó Pesti Hírlap első félévének 
több vezércikkében is felbukkant.20 A K elet N épe-v itában aztán újra előjött a szó: 
Széchenyi idézte annak bizonyítékául, hogy Kossuth bizalmatlanságot akar kelteni 
a rendi intézmények iránt.21 Eötvös maga aktívan részt vett a Kossuth és Széchenyi 
közötti vitában, saját röpirata is éppen 1841-ben jelent meg önálló könyvként; ebben 
részletesen cáfolta többek között éppen Széchenyinek azon állítását is, hogy a Pesti 
Hírlap által „minden municipalitás a’ lehetőség szerint depopularisáltatott." It t  a 
vármegyékben büntetésül alkalm azott testi fenyítésekről volt szó, konkrétan is em
lítve Kossuthnak a Pesti Hírlap 7. számában megjelent cikkét.22 Ennyi kapcsolódás 
már aligha tekinthető véletlennek. Eötvös röpirata ilyenformán nem csak úgy függ 
össze a vígjátékával, hogy egyszerűen adalékokat szolgáltat az utóbbi keletkezés- 
történetéhez -  ahogyan ezt már egyébként Sőtér István is felismerte és hangsúlyoz
ta23 - ,  hanem inkább ugyanazon aktuális probléma két, eltérő műfajban kidolgozott 
leírási kísérletének tűnik az értekezés és a színmű. Eötvös ugyanis láthatólag követ
kezetesen az 1841-ben aktuális politikai diskurzus elemeit építette bele a vígjátékba,24

17 Felelet G róf Széchenyi Istvánnak K o s s u t h  Lajostól, Landerer és Heckenast, Pest, 1841, 6.
18 Uo„ 89.
19 E ö t v ö s , L m., 636-637.
20 „De hát a bot ’s korbács, melly olly lármás szerepet játszik a' vallatásoknál, mellynek már csak jelenléte 

is a’ vallatott háta mögött egy olly individuum kezeiben, minőket egy külföldi »ütlegvirtuozoknak« 
nevez, elég tortúra;...” Szelíd tortúra, Pesti Hírlap 1841. január 23., 49.; a szót lásd még: Bot, vessző, 
korbács, Pesti Hírlap 1841. január 31., 209.; Ismét egy ütlegvirtuóz s az ő kény ura, Pesti Hírlap 1841. 
február 1., 2 85-286 .

21 [ S z é c h e n y i  István], A  Kelet Népe 1841, Második kiadás, Wigand Károly Fridrik, Pozsony, 1841,240.
22 B. E ö t v ö s  József, Kelet Népe és Pesti Hírlap, Landerer és Heckenast, Pest, 1841, 99. skk.
23 S ő t é r  István, Eötvös József, Budapest, Akadémiai, 19672, 137—138.
24 Ezen a ponton érdemes szóvá tenni azt is, hogy ennek a színmű datálása szempontjából is jelentősége 

van. A Nagy Péter jegyzeteiben keletkezési időként megadott 1840-es év (Magyar drámaírók, 1011.) 
ugyanis bízvást tévesnek minősíthető, a színmű nem keletkezhetett 1841 előtt. Egyébként Petrichevich 
Horváth Lázár kritikájának már idézett mondatai is ezt állítják (P. H. L., I. m„ 293.). Lásd még az 
1841-es keletkezés mellett Kerényi Ferenc érveit: K e r é n y i , Drámáról, színházról. .. ,  599.
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s mindaz, ami o tt azonosítható, szerepelt abban a Széchenyi és Kossuth között le
zajló vitában is, amelyben ő maga részt vett.25 Voltaképpen a röpiratban k ife jtett 
egyik érvére települt rá a drámai műnembe tartozó kísérlete is: hiszen o tt cáfolni 
igyekezett Széchenyi azon kijelentését, hogy „a’ Pesti Hírlap gyűlöletessé teszi a’ fő 
rendeket a’ nemesi rend ’s minden kiváltságos rendet a’ nép előtt.’’26 Ennek kapcsán 
tért ki arra, hogy a különböző társadalmi csoportok milyen viszonyban állhatnak 
egymással: „Minden országban, hol alkotmány vagy társasági szokások a’ népet kü
lön osztályokra választák, ’s politicai jogokban vagy társalkodási tekintetben egymás 
felébe emelték: szükségkép e’ különvált osztályokban súrlódások fognak támadni, 
’s pedig annyival elébb ’s bizonyosabban, mennyivel közelebb állnak jogi ’s társalgási 
tekintetben egymáshoz.’’27 Eötvös szerint nincs különösebb oka ennek a feszültség
nek, a helyzetből következően egészen természetesnek tekinthető -  ezzel egyébként 
azt a következtetést készítette elő, hogy Kossuthot nem lehet vádolni ennek előidé
zésével: „Másodszor: hogy az illy osztályok között létező súrlódásoknak oka nem 
ritkán minden különös kútfő nélkül csak a’ dolgok’ helyzetéből fejlődik, melly által 
az alantabb állók néha felsőbbeik’ minden tetteiben gőgöt látnak, ezek az előbbieknél 
gyűlölséget ’s ellenséges indulatot keresnek a’ nélkül: hogy ezek vagy amazok illyes- 
re különös alkalm at adnának, ’s inkább mert illyesmi körülményeikben lehető, mint 
mert valóban elkövettetett; ’s hogy ennélfogva illy ellenséges indulatoknak létezését 
vagy nevekedését csak akkor tulajdoníthatni egyeseknek, ha ezen vád tetteikből vi
lágosan bebizonyítható.’’28 Ezen a ponton ágazik el világosan a röpirat argumentatív 
karaktere a vígjátékban felrajzolt szituációtól:29 Eötvös azt teljesíti ki a színműben, 
amire a Széchenyi cáfolására m egalkotott gondolatmenet30 nem adott lehetőséget. 
A drámabéli világban meglévő konfliktusok köré a tőle korábban is alkalmazott, mos
tanra már jóval kidolgozottabb cselvígjátéki dramaturgiával épített vígjátéki helyze
tet, inkább a Kisfaludy Károlytól ismerős hagyományt folytatva, mint a korszakban 
egyre divatosabb francia vígjátékokat.31 A darab a szerelmi viszonyok középpontba

25 Idetartozik a vígjátéknak az ősiségre tett utalása is. A gróf mondja azt ugyanis, amikor „ház”-ának és 
„kert-jének lehetséges elvesztéséről beszél: „Atkozott ősiségi” ( E ö t v ö s , I. m., 605.) Márpedig az ősi- 
ség említése több helyen felbukkan Kossuth vitairatában is (mint pl. K o s s u t h , I. m., 66. — itt Kossuth 
általánosságban utal a Pesti Hírlap azon cikkeire, amelyek „az ősi ség eltörlésének módjairól érte
keznek”). Ilyen cikkek pl.: Birtoktalanság, Pesti Hírlap 1841. január 30., 65.; Ősiség, Pesti Hírlap 1841. 
március 20., 183-184.; S z e n t k i r á l y i  Móric, Ősiség, Pesti Hírlap 1841. március 20., 189-190.; Ismét 
Ősiség, Pesti Hírlap 1841. március 24., 191-192.; S z e n t k i r á l y i  Móric, Ősiség: Második közlés, Pesti 
Hírlap 1841. március 24., 196-197.

26 E ö t v ö s , Kelet Népe és Pesti Hírlap, 8 3 .

27 Uo.
28 Uo., 84.
29 Erre már Kerényi Ferenc is figyelmeztetett, előreutalva A falu jegyzőjére: „Azaz: Eötvös, miközben 

Széchenyi ellen foglal állást a nagy, vízválasztóul szolgáló polémiában, s vígjátékot ír a Kelet Népe és 
Pesti Hírlap egyik mellékmotívumából, már formálja azokat a figurákat, alakokat, akiket a vármegye 
bírálatára fog felhasználni regényében.” K e r é n y i , Drámáról, színházról, 602.

30 Eötvös röpiratának jellemzését általában lásd F e n y ő  István, A centralisták. Egy liberális csoport a re
form kori Magyarországon, Argumentum, Budapest, 1997,194—198.

31 Az Éljen az egyenlőség! drámatörténeti helyéről részletesebben: K e r é n y i , Drámáról, színházról, 
5 9 9 -6 0 2 .
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állításával olyan vonatkozását ragadta meg a társadalmi különbségeknek, amely a leg
inkább feloldhatónak bizonyul -  ezért a vígjáték társadalmi világa sokkal kevésbé 
m utatkozik végzetesen változhatatlannak, mint a röpirat érvelésében megmutat
kozó vízió. Eötvös egy olyan magyar világot rajzol föl, ahol minden fontos szereplő 
liberálisként határozza meg magát, azaz voltaképpen liberálisnak lenni normává 
minősül. M indezt ráadásul egy olyan pillanatban látjuk, amikor a vígjáték világában 
tisztújításra készülnek, s semmi nem látszik veszélyeztetni az immár szoros rokoni 
kapcsolatba került hősök választási győzelmét. Ez kétségtelenül társadalm i és po
litikai utópia, akár a színmű 1841-es keletkezéséhez, akár az 1844-es bemutatóhoz 
mérjük. Ez az utópikusság azonban azzal kerüli el a didaxist, hogy a darabbéli apák 
nemzedéke számára semmi közelebbit nem látszik jelenteni a liberalizmus fogalma, 
mint követendő korszellemet, s látható hatása sem lesz több, mint a házasságokat 
elősegítő hivatkozási alap. A z elrendeződő szerelmi cselszövés, a létrejövő szerelmi 
házasságok és az így kialakuló rokoni szálak pedig az egész politikai problematikát 
némileg súlytalannak mutatják, s így, bár az ábrázolásnak a liberalizmust is érintő 
iróniája kétségtelen, a vígjáték nem válik szatírává sem.

Az irónia kiterjed a vármegyei tisztújításnak a háttérben zajló folyamatára is. 
H iszen eszerint a liberálisok ugyanazokkal a szavazatszerző eszközökkel élnek, 
m int a színműben meg sem jelen ített másik oldal: a kortesek itatása itt külön hang
súlyt kap a lerészegedett kricskei nemesek felléptetésével. Ez egyébként ismét olyan 
elem, amelyet szintén hozzá lehet kötni Kossuth egyik Pesti Hírlap-béli vezércikké
hez, amely a tisztújításokkor szokásos visszaélésekről szól.32 Érdemes felfigyelnünk 
Eötvös ötletére: a darabban ábrázolt kortesek egyike bátyjaként emlegeti a „nemesek 
hadnagy’-át,33 ez pedig kétségtelenné teszi, hogy itt egy nemesi vagy kuriális község
ből érkező csoportról van szó.34 Dramaturgiailag is igen hasznos ez a megoldás, mert 
így közösségként lehet megmutatni a korteseket, s a későbbi, tisztújítást tárgyazó 
irodalmi művek is ezt a tradíciót folytatják, de ez kapcsolódik a korszak politikai 
diskurzusához is: az 1840-es években szinte mindenhol, ahol egyáltalán léteztek 
kuriális falvak, az ilyeneket tekintették a szavazatvásárlás legfőbb terepének.

Nagy Ignác Tisztújítása (1842)35 Eötvös darabjával részben érintkező dramatur
giát követ: itt is egy szerelmi szál áll a középpontban (az özvegy Aranka régi szerel
méhez, Tornyai szolgabíróhoz akar feleségül menni). A z viszont már döntő különb
ség, hogy ez a vonzalom csak úgy teljesedhet be, ha a próbatétel a politika közegén 
keresztül valósul meg: Aranka ugyanis a kezére pályázó három férfinak (Farkasfalvy 
alispánnak, Dr. Heves ügyvédnek és Tornyainak) azt a választ adja, hogy a következő 
tisztújításon győztes alispán felesége lesz majd. Ez voltaképpen kettős vágyra mutat: 
Aranka szeretne férjhez is menni, meg alispánná is lenni -  legfőképpen persze azon
ban azt szeretné, ha a két vágyott cél között nem lenne diszkrepancia, s Tornyai képes

32 A tisztújításokkor történő itatásokról és erőszakról: Nemzeti veszély, Pesti Hírlap 1841. február 
27., 131.

33 E ö t v ö s , I. m., 619.
34 A nemesi községek igazgatásának részletes és tömör leírását lásd H u d i József, A dunántúli nemes 

községek statútumai a X V II—XIX . századból, Magánkiadás, Veszprém, 1999, 3—24.
35 A dráma népszerű modern kiadása: Magyar drámaírók, 111—845.
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lenne m indkettőt beteljesíteni. Ilyenformán a szerelmi vetélkedés három eltérő po
litikai magatartásforma megjelenítésén keresztül történik meg, s ehhez mérten irány- 
zatossá is válik az ábrázolás, amelyet a beszélő nevek alkalmazása is erősít: a régi, 
korrupt világot megjelenítő Farkasfalvy és az érdekből magát dühös liberálisnak 
megjátszó Heves között Tornyai képviseli a „fontolva haladás" tisztességét -  ennek 
köszönhetően egyébként szereplőként ő a legszíntelenebb, még akkor is, ha voltakép
pen már a darab elején sejthetővé válik, hogy a három jelölt közül nyilván ő lesz majd 
a győztes. Nagy Ignác darabjában már bővül a társadalm i körkép: a nemesség vi
lágán kívül megjelenik a zsidó fogadós, Schnaps figurája is, s ez alkalm at ad a zsidó 
emancipáció mellett érvelő kijelentésekre is, amely egyébként éppen az 1841: X X IX . 
törvénycikk elfogadás után különösen aktuális volt,36 s erre a törvényre konkrét 
utalások is vannak a színműben: ez további elemzésre érdemes politikai és ima- 
gológiai kontextusokat von be a vígjáték világába.37 Nagy Ignácnál jóval nagyobb 
szerepet kapnak a kortesek, s a korteskedés folyamata is árnyaltabban ábrázoltatik, 
mint Eötvösnél, ám a voksszerzés vesztegetésre és itatásra épülő módszere Eötvös
nél egyértelműbb. Ezért is hat különösen ironikusnak, hogy Eötvösnél a kortesek 
kommentálják a megkötött házasságokat, Nagynál pedig a győztes Tornyai „derék, 
megfontolt és józan" választóinak mond köszönetét.

M indkét darab jó l mutatja azt a tendenciát, amely a vígjáték műfaján keresztül 
próbál meg közéleti konfliktusokat ábrázolni, s az ismerős és tipikus helyzetek, sze
mélyek megalkotásán keresztül bekapcsolódni egy aktuális politikai diskurzusba. 
A két színmű éppen ezért az ábrázolt tárgyat tekintve egy, a dráma műnemén messze 
túlnyúló tradíciót tesz láthatóvá, hiszen a vármegyei tisztújítás ábrázolása éppúgy 
előkerül majd Arany János A z elveszett alkotm ány  című elbeszélő költeményében, 
mint ahogy Eötvös József A  fa lu  jegyzője  című regényében.38 A z a komparatív elem
zési metódus pedig, amelyet Spiró György alkalm azott, magyar, szlovák, horvát, 
román színműveket helyezve egymás mellé, ennek a tőle „választási v íg játékinak 
nevezett műcsoportnak az erős térségi beágyazottságát mutatja.39 Eötvös darabjának 
érdekessége egy ilyen megközelítés felől nézve is az lehet, hogy ez esetben a szerző 
milyen tudatossággal kapcsolta hozzá a vígjátéki dramaturgiát egy szinkrón politi
kai diskurzus korjelző elemeihez, létrehozva ezzel egy liberális társadalmi utópiát 
is. Ráadásul úgy, hogy Eötvös nem eszményként m utatta fel a darabbéli liberális 
közeget sem.

A magyar „választási vígjátékok" két kezdeményező darabjának színpadi sikere40 
s -  különösen Nagy Ignác esetében -  a darabot és a valóságot azonosnak érzékelő

36 Ennek a törvénynek a „zsidó társadalom” kialakulásának folyamatában betöltött szerepéről lásd 
K öv ér György, A tiszaeszlári dráma. Társadalomtörténeti látószögek, Osiris, Budapest, 2011, 88—89.

37 Ezen a ponton csak egy, a Honderűben olvasható adalékra utalnék: nyilván a vígjáték eme 
tendenciájának volt köszönhető, hogy a Tisztújítás1 1844 februárjában zsidó műkedvelők is előadták 
egy magánháznál (vö. B a y e r , L m„ 43.).

38 Arany kapcsán erről lásd bővebben S z il á g y i  Márton, Arany János Elveszett alkotmány ának korabeli 
politikai kontextusa, ItK  2009, 779—791.

39 S p i r ó , I. m., 1 2 7 - 1 4 0 .

40 Nagy Ignác darabját csak 1843. augusztus 5-től 31-ig (27 napon át) 12-szer adták elő: B a y e r , I. m., 37.
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nézőtéri reakciók41 azt mutatják, hogy a politika világára való utalások hatáseffek- 
tusként működőképesek voltak. Persze ez ugyanakkor gyors elavulásukhoz is hoz
zájárult. Hiszen utólagosan ezeknek a daraboknak a színpadi hatása immár -  az 
időszerűség elhalványulása után -  csak a standard vígjátéki helyzetek révén maradt 
meg, s az utóbbi időszak nem túl gyakori színpadra állítási kísérletei nem is nagyon 
találtak más eszközt a darabok elevenné tételére.42 M indenesetre a filológia eszkö
zeivel láthatóvá lehet tenni azt az átjárást, amely irodalom és politika között meg
volt az 1840-es években.
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41 Erre Nagy Ignác darabjának vidéki előadásai kapcsán Kerényi Ferenc hoz tanulságos példákat: 
K e r é n y i , Drámáról, színházról, 4 2 8 .

42 Az egyik legutóbbi kísérlet az Új Színház 2008-as bemutatója volt, amely Parti Nagy Lajos átírásá
ban és Szinetár Miklós rendezésében állította színpadra Nagy Ignác darabját. Ez a bemutató például 
a népszínműhöz próbálta meg közelíteni a darabot — noha az alcím „cselvígjáték”-ot ígért —, felemás 
sikerrel és kevéssé meggyőzően. Erről lásd a következő színikritikát: T a r j á n  Tamás, Nincsen benne 
semmi, ámde, http://www.szinhaz«net/index.php?option=com_content&view=article&id=30692&c 
atid=l :archi vum &Item id=7
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