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RADIKÁLIS VÍGJÁTÉK 1848-BÓL 
Dobsa Lajos: MÁRCZIUS TIZENÖTÖDIKE 

1848 szépirodalmi termékei között, amelyek a forradalom oldalán, 
annak eszmei támogatására íródtak, párját ritkítóan szerencsétlen utó-
életű Dobsa Lajos vígjátéka. Hogy saját korában milyen események, 
eszmeharcok akadályozták sikerét, arról elemzésünkben szólunk. A 
darabnak csak előjátéka jelent meg nyomtatásban,1 és a benne kifejtett 
radikális eszmék mellett főként ez a tény hátráltatta megismerését 
később is. Bayer József csak az előjátékot ismerte, Vértesy Jenő nem is 
említi.2 A Dobsa Lajos színpadi műveiről értekező Élő Gabriella közli 
ugyan a darab cselekményét, de mélyre nem néz; nem említi, hogy a 
vígjáték léptette föl az első magyar színpadi „communistát", értékelé-
sében pedig erre szorítkozik: „Egyáltalán a személyek jól vannak raj-
zolva, valamennyien typikus alakjai a 48-as Budapestnek." A cselek-
ményvázlatot Dobsa monográfusa, Diószeghy András is átvette tőle.3 

A felszabadulás óta sem változott a helyzet. Amíg a márciusi fiata-
lok írásai sorra megjelentek. Dobsa darabját elkerülte a kiadói figyelem. 
Geréb László a munkásügy irodalmi ábrázolásáról értekezve, olvasta a 
kéziratban maradt szöveget, de a színpadí „communista" monológját 
összefüggéseiből kiragadva, téves következtetésekre jutott, amikor a 
színművet radikáliscsúfolónak bélyegzi. Az ő megállapítását ismétli meg 
Pándi Pál." És hogy a kör bezáruljon, Dobsa életművének legújabb 
értékelője, Hegedűs Géza ismét nem ismeri a vígjátékot.5 Pedig a 
Márczius Tizenötödike az egyetlen irodalmi bizonyítéka annak, hogy a 
márciusi fiatalság nemcsak a naprakészebben reagáló műfajokban (ver-
sekben publicisztikában, politikai röpiratokban) fejtette ki nézeteit, 
hanem a színpad közéleti szószékként való felhasználására is törekedett. 

1 Jegyváltás a gó'zösön, Életképek 1848. szept. 10. A vígjáték kéz-
irata: OSzK. Színháztörténeti Tár N. Sz. M 90. (súgópéldány) és 90/1. 
(rendezó'példány) 

2A magyar drámairodalom története. Bp. 1897. II. 4 8 - 9 . , ill. A 
magyar romantikus dráma (1837-50), Bp. 1913. 

3Élő Gabriella: Dobsa Lajos színmüvei, Bp. 1912. 7 -9 . ; Diószeghy 
András: RotarestiDobsa Lajos, Makó 1927. 8 - 9 . 

*A munkásügy irodalmunkban 1832-1907, Bp. 1961. (Irodalom-
történeti Fűzetek 34.) 11., ill. „Kísértetjárás Magyarországon, Bp. 
1972.11. 372. 

5Hegedűs Géza-Péter László: Dobsa Lajos emlékezete, Makó 1974. 
(A Makói Múzeum Füzetei 13.) 21. 
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A színdarab címe sem a vértelen pesti forradalom napját idézi, amely a 
legkényesebb liberálisokat is kielégíthette, hanem Pálffy Albert március 
19-én megindított radikális lapját és annak munkatársi gárdáját, eszmei 
hátországát jelenti. 

A radikális vígjáték megírására Dobsa Lajos személye kiválóan meg-
felelt. Újabban — Martinkó András kutatásai nyomán - már tudjuk 
róla, hogy a színésznek állott Dobsa 1846-ban fontos kapocs volt Petó'fí 
és Győr városa között, ahonnan második ott-időzése idején röppentek 
fel a hírek az első magyar falanszter terveiről'. Vitán felülinek látszik, 
hogy Petőfi (a Pesti Divatlap 1845. február 9-i számában) sem csupán a 
Nemzeti Színházban vendégszereplő tehetséges fiatal színész útját kíván-
ta egyengetni, amikor Dobsa szerződtetését sürgette, hanem eszmetársát 
is ajánlotta, akinek jelenléte megerősítené a színházon belüli radikális 
csoportot, amelyet Egressy Gábor és Czakó Zsigmond nevével fémjelez-
hetünk. A szerződtetési tervek kudarca után, 1846. október 1-én 
Nyugat-Európába induló Dobsa első, felületesebb, itthon szerzett isme-
reteit az újszociális eszmékről ott tovább gyarapíthatta. A februári 
párizsi forradalomnak szemtanúja, sőt résztvevője lett; vezetője annak a 
francia köztársaságot üdvözlő magyar küldöttségnek, kinek maga 
Lamartine válaszolt köszönő szavakkal. (A Pesti Hírlap március 29-én 
közölte Dobsa erről szóló tudósítását.) 

Hazatérését Vahot Imre Pesti Divatlapja 1848. május 13-án jelenti és 
egyúttal közli azt a szándékát, hogy a francia forradalomról szerzett 
élményeit mihamar könyv alakban is kiadja. Pestre érkezésének napja 
eszerint (figyelembe véve a Pesti Divatlap hetenkénti megjelenését) 
május 6. és 12. közé tehető; első hazai politikai szereplése május 12-én 
történik, amikor - Petőfi Sándor, Pálffy Albert, Degré Alajos és 
Glembay Károly társaságában — tagja a budai vérengzés ügyében a 
minisztériumhoz küldött delegációnak. Dobsa itthoni fellépése olyan 
pillanatban következik be, amikor a forradalmi baloldal veszélyhelyzete 
fokozódik, és ennek következtében kiszorulásuk a tényleges hatalom 
közeléből lényegében befejezett ténnyé válik. Közvetlen élményei és 
megírható hazai tapasztalatai csak ettől számítva lehetnek, a korábbi 
eseményekről azonban — úgy tűnik - radikális barátai révén alaposan 
tájékozódott. Hírlapi cikkei (1848 júniusától) a Márczius Tizenötödike 
hasábjain a népképviseleti országgyűlés választási visszaéléseivel, a 
pecsovics-politika visszásságaival foglalkoznak, tematikájuk ősztől ki-
bővül a republikanizmus közjogi fejtegetéseivel7. 

' Martinkó András: Petőfi útja a győri Hazánkhoz, in: Petőfi és kora, 
szerk. Lukácsy Sándor és Varga János, Bp. 1970. 81-142. 

7Erről részletesebben szól Hegedűs G.-Péter L.: i. m. 11-14. 
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Dobsa világnézetének két összegező megfogalmazása Az 1848. évi 
francia forradalom (Pest, 1848) és a Márczius Tizenötödike c. vígjáték 
- Geréb László megállapítását vitatva, a kettőt eszmei szempontból 
harmonikusnak látjuk. A párizsi forradalomról szóló füzet didaktikus 
szándéka minduntalan kiütközik: a francia revolúció követendő példái-
val és elkerülendő buktatóival akar hatni idehaza, a „Maga kárán tanul a 
magyar" idézett közmondást megelőzendő. Példáit ennek megfelelően 
válogatja meg. Elmondja, hogy Párizsban is kísérletet tettek arra, hogy a 
polgárokat a nép ellen ingereljék (Pesten március 20-tól8), hogy a nép 
és a katonák testvérek (ennek hiánya volt tapasztalható a budai, május 
10-i vérengzésen) stb. Állást foglal a sok vihart kavart vörös szín 
használata ügyében és hivatkozik a párizsi esetre: „. . .a nép vörösnek 
akarta a köztársasági színt, de Lamartine felelt, elmondá az e színnel 
kapcsolatban levő emlékeket, a Márs mezejét, hol e szín oly véresen 
szerepelt s a nép lecsendesült, elfogadta a három színű zászlót. . . " ' . 
Néhány esetben azonban a franciaországi élmények már a forradalmi 
baloldal hazai vezetőinek terminológiai hatása alatt fogalmazódnak 
meg: a munkások érdekképviselete Vasvári Pál hatását mutatja, a gami-
nek forradalmi szerepe pedig Petőfi június 11-én, az Életképekben 
publikált cikkének zárópasszusát idézi. Az elvi alapokon és szilárdan 
republikánus Dobsa azonban könyve több helyén egyértelműen elhatá-
rolja magát a „communistáktól". Vonatkozóan ismét Lamartine-t idézi 
és utolsó párizsi élményei is ebben a tárgykörben mozognak: „200 000 
polgárt láttam fegyverbe öltözni öt perc lefolyása alatt (midőn az volt a 
híre, hogy 300 000 Communista jön kirabolni a várost). . ." 

A Márczius Tizenötödike c. vígjáték keletkezési idejét pontosan nem 
ismerjük. Az előjáték, mint említettük, szeptember 10-én jelent meg; ez 
azonban nem szerepel majd a színházhoz benyújtott szövegben, amelyet 
október 9-én regisztrált Obernyik Károly, a Nemzeti Színház dráma-
bíráló bizottmányának jegyzője. Az utolsó időpont, amelyre a dialógus-
ban utalás-történik, augusztus 25.: Csilling Boldizsár táblabíró panasz-
kodik unokaöccsére, akitől február 25-én kapta az utolsó levelet Párizs-
ból és „hat hónap óta hallgat" (II. felvonás 7. jelenet). A megírás 

8 Vö. Petőfi naplójának március 20-i bejegyzésével, a német polgárok 
szította antiszemita hangulatról, amely a március 15-én demonstrált 
egység első tudatos megbontása. 

'Ugyanerre az esetre, hasonló értelemben Birányi Ákos is hivatko-
zott: Nemzeti Újság 1848. ápr. 4. A vörös szín. A színszimbolika 
európai és hazai történetére 1. Lukácsy Sándor tanulmányát: „. . .és 
piros zászlókkal", Kritika 1967/11. és 1968/1. 
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valószínű időpontja augusztus vége, szeptember eleje, amikor a politikai 
helyzet újra és sürgetőbben vetette fel azokat a kérdéseket, amelyeket a 
forradalmi baloldal már április-májusban szorgalmazott. Ezek közül a 
forradalom önvédelmének megszervezése, a kormány határozatlansága 
és a táblabíró-politika kigúnyolása közvetlenül is cselekménymozza-
nattá vált a színpadon. 

Noha a szerzőnek ez az első darabja, a színész Dobsa már alaposan 
megismerhette a teátrumi mesterség fogásait. Az alaphelyzet a Seribe 
nyomán haladó francia tucatkomédiák dramaturgiai sémája és szerelmi 
cselvígjátékot ígér: Órányi Géza, a Márczius Tizenötödike levelezője -
„communista" barátja segítségével — megszerzi a zárdában nevelt és 
féltve őrzött Hermina kezét, akit nevelőapja, Piff! Aloys Csilling 
Boldizsár Heves megyei táblabíróhoz adna feleségül. A véletlen folytán 
nagybácsi és unokaöccs lesz így szerelmi vetélytárs. Dobsa a cselekmény 
szerelmi szálában mintegy összefoglalja az 1840-es évek magyar víg-
játékhagyományát, amely igen erős francia hatás alatt állott. Piffl a 
sokszor színre vitt leányőrző, akinek házát valósággal ostrom alá kell 
fogni és cselekkel bevenni,'emellett kapzsi és fukar is. Csilling, a Pestre 
érkező táblabíró, szintén színjátékhagyományt összegez: A peleskei 
nótárius típusáét, aki a városba kerülve komikus kalandok szenvedő 
alanya lesz. De a radikális fiatalok sem idealizáltak, mint ahogyan a 
negyvenes évek jurátusfigurái szintén nem voltak azok. „Iparlovagok" 
ők a szó eredeti értelmében, adósságaik vannak, kölcsön után futnak, 
kétes üzleteket kötnek. A hagyomány folytatása a részletekben is 
megállapítható. Csüling eljegyzésének megakadályozása például a „pièce 
à tiroir" szabályai szerint, Órányi Géza újabb és újabb álöltözetekben 
való megjelenése által történik: előbb minisztériumi huszárnak öltözve 
csalja el vetélytárs nagybátyját egy ,.kihallgatásra", utóbb rikkancsként 
az iménti felültetés kikürtölésével tudja késleltetni a kézfogót. A II. 
felvonás osztott színpada egyszerre mutatja az utcát és Piffl szobáját; ez 
olyan díszletezési ötlet, amelyre - gyakori alkalmazása miatt - bizton 
számíthatott a szerző. A vígjátékírói hagyomány ilyen felhasználása és 
az ismert szcenikai készletből gazdálkodás 1848-ban érthető. A sietős 
munka magyarázza az előbbit, míg a színház szegénysége lehet az 
utóbbi indítéka. 

Eszméi tekintetében azonban Dobsa nem gazdálkodik a máséból, és 
a vígjátékhagyomány rétegének lehántása után hozzáfoghatunk az izgal-
masabb elemzéshez: milyen események szolgáltak a cselekmény alap-
jául, kik állhattak modellként a szerző előtt, milyen világlátást tükröz 
1848 egyetlen radikális vígjátéka? Dobsa a cselvígjáték minden fordu-
latát és szereplőjét politikai-közéleti motívummal is jellemzi. Piffl Aloys 
nemcsak ellenszenves és komikus gyámatya, de politikailag veszélyes 
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figura is, mert ő a kamarilla pesti vezérágense. Csilling, aki a kormányt 
támogató táblabírák élén érkezik Pestre, egy füst alatt keres feleséget és 
főispánságot - házassági törekvései időlegesen Pifflhez kötik. A veres-
tollas unokaöccs, Órányi és a pecsovics-nagybácsi konfliktusa így nem 
csupán szerelmi-nemzedéki, hanem politikai-világnézeti is. Ettől a 
technikától az elsőműves szerző darabja ugyan kissé hosszadalmas lesz 
(négy felvonás, hét ábrázolat), növekszik viszont történeti forrásértéke. 
A forradalom gyorstörténésű napjaiban, sietősen megírt színműben 
ugyanis eldolgozatlanul, jól felismerhetően bukkannak fel az azonosít-
ható események. 

A Márczius Tizenötödike május 13-i számában közölte a Heves 
megyei Casino-társaság tiltakozását a radikális lap cikkei ellen, amelyek-
kel az a Batthyány-kormány bizonytalannak, felemásnak érzett politi-
káját támadta. A 19-i szám szerint Heves vármegye állandó választ-
mánya is hasonlóan foglalt állást és június 20-ra delegációt szándékozott 
Pestre küldeni, hogy a kormányt támogatásáról biztosítsa. További 
fogódzó a cselekményhez a délvidéki szerb támadás híre és az ellenük 
induló önkéntesek toborzása: május 16-án jelent meg Batthyány 
miniszterelnöki rendelete tízezer nemzetőr kiállításáról. A májusban 
történtek mellett áprilisi eseményekről is szó esik a darabban; minthogy 
ezekről Dobsa csak hallomásból értesülhetett, ábrázolásuk stilizáltabb. 
A „communista" Kondor a házbérek és a háziurak ellen szónokol. Ez a 
valóságban a sokat vitatott pesti, április 19-i népgyűlés témája volt, 
melyről ma már világosan látjuk, hogy provokatív, jobboldali megmoz-
dulás, amely antiszemita és antiradikális zavargásokhoz vezetett10. 
Nyitott kérdés, hogy a márciusi fiatalság és a velük ekkor már kapcso-
latban álló céhlegények mennyiben ültek fel a provokációnak. Kétség-
telen, hogy az ekkor letartóztatott tizennégy tüntető mindegyike sze-
génysorú volt és a fiatalok is újra meg újra mentegetőzni kényszerültek 
e tömegkapcsolatuk miatt. Vasvári Pál már április 15-én a Pest megyei 
választmány ülésén sürgette az iparoslegények sérelmeinek orvoslását, 
mert ellenkező esetben rendbontás születhet, sőt ugyanekkor idézte egy 
verestollas barátját, aki azzal fenyegetett meg egy céhmestert, hogy a 
radikálisok üldöztetését a polgárok részéről a céhlegények mozgalmá-
nak serkentésével fogják visszatörölni11. Jókai az általa szerkesztett 
Életképek május 21-i számában ezeket írja: „Ki a zsidóbujtogatásnál 

10Sarlós Béla: A pesti munkásság forradalmi harca és programja 
1848-ban, Századok 1955/1. 78-86. 

11 Vasvári Pál válogatott írásai, szerk. Fekete Sándor, Bp. 1956. 
290-1 . 
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verekedett, ki imitt-amott éjjelenként macskazenézett, ki a háziurakat 
késsel, vagy kanóczczal fenyegette, az nem a forradalmi fiatalság volt." 
Vasvári június 4-én ugyancsak az Életképekben még világosabban fogal-
maz: „De találkoztak olyan sötétlelkűek, kik a zajló néphullámokat 
szentségtelen célokra használták fel. . ." Urbán Aladár állította fel az 
érdekes és logikus hipotézist, hogy a május 8. és 10. között lezajlott és 
végül a 10-i budai vérengzésbe torkollott macskazenék is provokációk 
következményei, mintegy újabb támadása a reakciónak a forradalmi 
ifjúság és baloldal lejáratására12. 

A jelenséget a radikálisok szemszögéből vizsgáló Dobsa itt egyér-
telmű ábrázolást ad és Urbán Aladár feltevését igazolja. Kondor, a 
„népszónok, communista, a macskazenék hőse" az ellenszenvtünteté-
seket mindenre alkalmas politikai fegyvernek tartja: a háziurak ellen 
éppúgy, mint a reakciós tisztek ellenében, sőt barátja szerelmi cseleit is 
ezzel támogatja. Némileg demagóg és erősen rajongó alkata azonban 
Kondort eszközzé teszi Piff! Aloys kezében. A reakció beépített ügy-
nöke a „rác Csevics", aki a népgyűlések és a macskazenék legfontosabb 
provokátor-szervezője, és buzgalmával kivívja a félrevezetett Kondor 
legteljesebb bizalmát. „Dicső gyerek, eredeti példány, talpig magyar 
ember, barricadeur, proletarius, communista!" — áradozik róla a III. 
felvonás IV. ábrázolatának 1. jelenetében. Kondornak csupán a macska 
zene fegyveres szétverése nyitja fel a szemét. 

Az a tény, hogy a házbér elleni tüntetések április közepén, a májusi 
macskazenék és az itt állomásozó olasz katonaság júniusi fellázítása a 
nemzetőrség ellen Dobsa ábrázolásában egyazon kamarai mesterkedés 
eredménye és ennek időleges áldozata Kondor - igen sokatmondó. 
Szemléletesen mutatja, hogy Dobsa a hazai élmények hatása alatt 
mennyire radikalizálódott. Párizsról szólva még Lamartine szónoklatát 
emelhettük ki a vörös szín ellen, itthon azonban a legjobb barátait a 
verestollasok táborában találta: hatásukra a vígjátékban mind Órányi, 
mind Kondor verestollas csákót visel nemzetőrként. Amíg a francia 
forradalomról szóló kis kötetben a „communista" minden esetben (az 
egyenlőség-eszme túlzó híveként) a magántulajdon elleni fellépésével 
magát a forradalmat veszélyeztette és 1848 nyarán a szó itthon is 
felforgatót, sőt fosztogatót jelentett' Kondor alakja ennél jóval diffe-
renciáltabb, bár Dobsa nem azonosul vele. Szónoklata az I. felvonás 

12 Az 1848. május 10-i katonai vérengzés a budai várban, Hadtörté-
neti Közlemények 1968/1. 71-92. 

1 3 A „communista" hazai, zavarosan használt fogalomkörére 1848-
ban 1. Lukácsy Sándor: Petőfi arca előtt, ItK 1963/3. 284. 
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I. ábrázolatának 3. jelenetében elsőként idézi magyar színpadra a va-
gyonegyenlősítők hiánytalan gondolatmenetét: „övék a ház? És ki épí-
tette azokat a házakat? Ök é - vagy proletárius társaink a kőműves le-
gények? Ök a ház urai! Most csak egy úr van a világon, de ez az úr nem 
a házbirtokos, mert ez nagyobb a házbirtokosnál, nagyobb a házbirtokos 
házánál, mert barricadnak rontja le azt, le kell rontania — ez az úr a 
nép! Ti vagytok az legfölségesebb polgártársaim!" Dobsa elhatárolódását 
a fenti szónoklatot követő passzus mutatja, amely - Jancsi inas kérdé-
sére - már a kommunizálás fonákját igyekszik bemutatni, egy szándé-
kolt logikai törés közbeiktatásával: „Minden embernek utczával lesz a 
háza, kivévén a mostani zsarnok bitorló birtokosokat. (. . .) Kiadjuk 
árendába a mostani birtokosoknak." Mégis: a zárójelenetben Géza „jó 
fiú"-nak nevezi Kondort, megköszöni segítségét és ami ennél sokkal 
fontosabb, a népgyűlésen nemcsak toboroz a szerbek ellen, hanem -
hallgatói felszólítására - maga áll élükre s mint választott önkéntes 
hadnaggyal találkozunk az első magyar színpadi „communistával" a 
darab zárójelenetében. 

Dobsa ábrázolásának javára írhatjuk, hogy a provokáció három 
hulláma közül a kortárs közvélemény számára kezdetben csupán a 
harmadik, az olasz katonákkal történt incidens-tűnt egyértelműen buj-
togatás következményének. A vígjátékba is beépül az a valóban meg-
történt eset, hogy az olasz katonaság (miután június 1-én megtagadta a 
felesketést a magyar alkotmányra) június 11-én éjjel véres összetűzésbe 
keveredett az oda beszállásolt magyar önkéntesekkel a Károly-kaszár-
nyában. Vasvári Pál egyik cikkvázlatában leírja a bujtogatok érvelését is: 
„Ti olaszok, azt hiszitek, hogy a magyar őszinte barátotok. Pedig nem 
így van. íme, ezen önkénteseket azért gyűjtik, hogy fölfegyverezve 
Olaszhonba küldjék őket a ti testvéreitek gyilkolására.'" 4 Dobsa éles-
látása a provokáció felismerésében és leleplező ábrázolásában Petőfiével 
és Vasváriéval vetekszik, s mutatja is mindkettőjük szó szerinti hatását. 
Akár Petőfi május 6-án röpiratban megjelent naplójának egyik bejegy-
zésében, Dobsa is felrója Pifflnek, hogy szegényen jött Magyarországra, 
itt gazdagodott meg és most befogadó hazája ellen tevékenykedik (II. 
felvonás, III. ábrázolat, 1. jelenet). Két jelenettel később az ágens , jó 
fejszé"-nek, azaz eszközének nevezi Kondort és megrója ügynökét, 
miért nem támogatta erőteljesebben a házbér ellen tüntetőket. Mire 
Csevics ijedten mentegetőzik, Piffl maga is háztulajdonos és egyébként 
is: „ez communisticus és nem reactionarius mozgalom lett volna." 
Ezután elhangzik az utasítás az olaszok fellázítására, szinte szó szerint 
azonosan a Vasvári-idézet megfogalmazásával - eredményeképpen a 

1 4 I. h. 294. 
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III. felvonás VII. ábrázolatában a színfalak mögött már zajlik is a 
Károly-kaszárnyai összetűzés. 

Az áprilisi-májusi események (házbértüntetések, macskazenék, 
toborzás) és a júniusban történtek (Heves vármegye küldöttsége Pesten, 
az olasz incidens) mellett Dobsa az apróbb mozzanatokban többször 
utal valóságos, de késó'bbi tényekre. A Széchenyi-ligetben játszódó 
életkép rikkancsai Charivarit, Népelemet, Radicallapot is kínálnak. Ez 
1848 júliusát idézi, éppúgy, mint Piffl kitétele („Radetzky Milanóba 
ment"), ami a custozzai csata utáni helyzetre, július utolsó napjaira 
emlékeztet. Nevezetes toborzó népgyűlés, hasonló a vígjátékban emle-
getetthez, július 17-én zajlott le, bár nem simán, minthogy szónoka, 
Kecskés Ede ügyvéd felhasználta az alkalmat arra, hogy a kormány 
erélytelenségét bírálja és támadja a polgárokat. 

összegezó'en a vígjáték mozzanatairól azt mondhatjuk, hogy Dobsa 
az április 19. és (a korábban említett példával) az augusztus 25. közötti 
eseményeket sűrítette cselekménnyé, közülük valóban a legfontosab-
bakat emelte ki és ábrázolásában a kamarillai provokációk sora támadja 
a forradalmi baloldalt, amelyhez ennek legradikálisabb, „communista" 
elemei szolgáltak időlegesen megtévesztett eszközül. Igényesnek nevez-
hetjük a vígjáték befejezését is. Dobsa kerüli az olcsó megoldásokat, a 
műfaj szabta boldog végkifejlet nem jelent egyúttal politikai színvál-
tozást is. Csilling kibékül unokaöccsével - de nem áll be nemzetőrnek. 
Piffl „megtisztelése" macskazenével és Csevics lelepleződése a kamarilla 
kétségtelen veresége Pesten, ám jövőbeli sorsuk és szerepük (radikális 
figyelmeztetésként jelenlétükre és potenciális veszélyességükre) nyitva 
marad a IV. felvonás végén. 

Nem kevésbé erdekes kérdés, hogy kik szolgálhattak modellnek 
Órányi Géza és Kondor figurájához. Az előbbit Dobsa önéletrajzi vonás-
sal is felruházta: részt vett a francia forradalomban. Géza és nagybátyja 
azért nem ismerik fel eleinte egymást, mert az ifjú prédikátumát hasz-
nálja családi név gyanánt. Erre is van élő példa, a Márczius Tizenötödike 
vezérkarában így használta nevét Csernátony Cseh Lajos. Nehezebb a 
válaszadás Kondor mintáját illetően. A „communista" ifjú kettős meg-
ítéléséről szóltunk: nemzetőr, a Márczius Tizenötödike baráti köréhez 
tartozik, Órányival együtt lakik, de verestollas barátai is túlzónak tart-
ják. „Óh nyomorult dolog, mikor az embert nem bírják felfogni még 
környezői se. Geiza is csak gúnyol" — panaszkodik az I. felvonás 
I. ábrázolatának 4. jelenetében. Ilyen sajátos helyzete - jelenlegi ismere-
teink szerint - 48 nevesebb szereplői közül egyetlen nevesebb politikus-
nak volt: az említett Kecskés Edének, az Egyenlőségi Társulat tagjának. 
Áprilisban ő fogalmazta meg „Kenyeret a népnek!" c. falragaszában a 
céhek eltörlésének nyílt követelését és javasolta egyúttal a puszták 
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szétosztását a földnélküliek között. (A plakát hangvételét Széchenyi is 
„egészen communistá"-nak nevezi április 23-i naplóbejegyzésében.) 
Említett júliusi toborzóbeszédéért néhány napig letartóztatásban volt 
és ekkori állásfoglalását a Márczius Tizenötödike köre is helytelení-
tette, éppen Csernátony Lajos megfogalmazásában! Kondor színpadi 
figurájának mintáját tehát elsó'sorban benne kereshetjük - bár meg kell 
mondanunk, hogy a Márczius Tizenötödike körüli radikális csoport 
számos tagját ma sem tudjuk még azonosítani a lapban használt álne-
veik alapján. Ki volt például „Kopogó", aki a májusi macskazenékről 
tudósított, vagy „Donogán", aki az egyetemi ifjúsági szószólójaként 
közölt az újságban? . . . Egyébként a Kondor álnév is eló'fordult Vahot 
Pesti Divatlapjában, még a forradalom eló'tt (1848. február 27.); az 
Óhajtás c. lírai vers írója jegyezte így versét. 

Dobsa október 9-én benyújtott darabját - a súgókönyvön olvasható 
bejegyzés szerint - november 2-án fogadta el a drámabíráló bizottság és 
továbbította Erdélyi János aligazgatóhoz. November 12-én Jókai, aki 
maga is tagja volt a bizottságnak, az Életképekben adott eló'zetest a 
darabról, kiemelve belőle azt a mondanivalót, ami egységes plattformja 
volt a márciusi fiataloknak: „A színmű sok ügyességgel van szerkesztve, 
némelly helyen sok találó satyrával ostorozva a nemzetet annyi vég-
veszélybe hozott táblabírói bizalom-szavazási jeleneteket."1 s A be-
mutatóra azonban csak december 18-án került sor. A késedelem szem-
beszökő, hiszen Erdélyi a Nemzeti Színház drámai rendezőségéhez 
intézett levelében már október 18-án arról beszélt, hogy a műsort fel 
kell frissíteni, különben a színház „semmivé lesz az élet, újságokban dús 
színpada mellett."16 Dobsa darabjáról a színházon belül is megütköztek 
a vélemények, amint arról Szentpétery Zsigmond vígjátéki rendezőnek 
Erdélyi Jánoshoz intézett, 1848. november 29-i levele tanúskodik.17 

Ebből megtudjuk, hogy gr. Ráday Gedeon országos főigazgató, aki ez 
idő tájt csak ritkán avatkozott a színház ügyeibe, ezúttal közbelépett: 
nem adott pénzbeli hozzájárulást a díszletek készíttetéséhez, ami a sok 
színhelyen játszódó darab esetében újabb halasztást eredményezett. A 
vitákra utal Szentpétery javaslata is, hogy Dobsát szintén értesíteni kell 
a késesről, „nehogy valami cselt gondoljon". 

Az együttes mégis színre vitte a darabot, sőt - a lehetőségekhez 
képest - a legjobb színvonalon. A rendezőpéldány tanúsága szerint 
Szentpétery csupán a bécsi forradalom Pestre látogató küldöttségére 

15Sarlós i. m. 92 -5 és Lukácsy i. m. 1968/1. 14. 
16Erdélyi János levelezése, sajtó alá rendezte T. Erdélyi Ilona, Bp. 

1960.1. 329-30. 
1 7 Uo. 333. 
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vonatkozó utalásokat húzta ki, amelyek Windischgiätz támadása idején 
már valóban nem voltak időszerűek. További egy-két helyen aktuálisabb 
utalásokkal frissítette fel a szereplők névsorát, hogy ezzel is mérsékelje 
a hosszú átfutási idő okozta esetleges érdeklődéscsökkenét. Piffl kama-
rillai ügynökből „Latour levelezője" lett, Csevics „Jellasich bérlettje-
ként" szerepel. A december 18-i bemutató bérletszünetben történt és -
a kormánybiztosként távollevő Egressy Gábort leszámítva - a legjobb 
szereposztásban. Órányit Lendvay Márton játszotta, Kondort pedig 
Szigeti József. Az utóbbi szerepet tehát nem komikusra osztották, 
hanem a színház második hősére, Lendvay követőjére és majdani szerep-
köri utódjára. Ezért semmi okunk nincs annak feltételezésére, amit 
egyébként a rendezőpéldány bejegyzései is tagadnak, hogy a színészi 
játék bármiben is ellene munkált volna az írói szándéknak: az első 
magyar színpadi „communista" enyhe iróniával ábrázoltán, de végered-
ményben pozitív hősként lépett színpadra. Csilling táblabíró hálás sze-
repét maga a rendező, Szentpétery játszotta, míg a kisebb szerepekben 
László József, Komlóssy Ida, Éder Lujza nevével találkozunk. A bemu-
tató 622 forint 33 krajcár bevételt hozott, emellett rendelkezünk a 
közönség pontos, számszerű megoszlásával is (zárójelben az egyes ülő-
helyfajták maximális befogadóképességét adjuk meg): 

Földszint (700) 429 
II. emelet (150) 75 
Karzat (700) 551 
Földszinti zártszék (200) 162 
II. emeleti zártszék (66) 65 
Támlásszék (12) 11 
Páholy (48) 27 

A páholyokat egységesen négy személy esnek számolva, 1401 fő váltott 
jegyet, ami 69,3%-os látogatottságot jelent1 8 . A szabadságharc napjai-
ban, amikor a közönség érdeklődése a hadihelyzet és a politika függvé-
nyében erősen ingadozott és szinte napról napra változott, Dobsa víg-
játéka tekintélyes publikumot vonzott; az általános érdeklődésre mutat 
a közönség viszonylag egyenletes eloszlása az egyes ülőhelyfajtákon. A 
darab újabb előadására azonban már nem került sor, sem ekkor, a 
főváros kiürítéséig, sem 1849-ben. Vidéken - jelenlegi adataink szerint 
- sehol nem játszották: a radikális vígjáték, színpadi „communistájá-
val", verestollas hőseivel a Csilling Boldizsárok lakta helységekben alig-
ha számíthatott volna sikerre. KERÉNYI FERENC 

1 'A Nemzeti Színház pénzszedői naplója, Magyar Színházi Intézet 
Kézirattár, 55.2364.1/VI.d. 


