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JEGYZETEK DOBSA LAJOS ELSŐ 
VÍGJÁTÉKÁRÓL 

Az Irodalomtörténet 1979. 1. számában Kerényi Ferenc 
cikket jelentetett meg Radikális vígjáték 1848-ból - Dobsa 
Lajos: Márczius Tizenötödike címmel. Kerényi „párját ritkí-
tóan szerencsétlen utóéletű"-nek minősíti Dobsa vígjátékát. 

,,A felszabadulás óta sem változott a helyzet. Amíg a márciusi 
fiatalok írásai - olvassuk - sorra megjelentek. Dobsa darabját elke-
rülte a kiadói figyelem. Geréb László a munkásügy irodalmi ábrázolá-
sáról értekezve, olvasta a kéziratban maradt szöveget, de a színpadi 
'communista' monológját összefüggéseiből kiragadva, téves következte-
tésekre jutott, amikor a színmüvet radikáliscsúfolónak bélyegzi. Az ő 
megállapításait ismétli meg Pándi Pál . . ." 

Mármint „Kísértetjárás" Magyarországon c. könyvem II. 
kötetének 382. oldalán. Geréb László nem használta a radiká-
liscsúfoló megjelölést, hanem azt írta Dobsa e vígjátékáról, 
hogy 

„Dobsa Lajos - mintha nem is lett volna 'szemtanú' Párizsban -
Mártzius Tizenötödike című vígjátékában léptette fel a 'communista' 
népszónokot . . . A zsenge hazai polgárság csak neszét vette a kizsák-
mányoltak mozgalmának, és máris köszörülni kezdte ellene fegyverét." 

És a jegyzetben — kommentár nélkül — közli Kondor 
„Népszónok, Communista, a macskazenék elnöké"-nek kiroha-
nását a háziurak ellen. Kétségtelenül annak alátámasztására, 
hogy Dobsa ironizálóan-gúnyosan ábrázolta a „communistát". 
Pedig Geréb nem is idézi a dialógus folytatását, amely vitatha-
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tatlanná teszi ezt az iróniát. Jelzett könyvemben pedig, amely-
nek célja az utópista szocialista és kommunista eszmék reform-
kori jelentkezésének ismertetése volt, az utolsó, „Kitekintés 
1848—49-re" c. fejezetben a Kerényi által jelzett helyen azt 
írtam, egy jelenségsorozatról tájékoztató bekezdésben, hogy 
„Dobsa Lajos pedig Mártzius Tizenötödike című vígjátékában 
tette gúny tárgyává Kondort, a népszónokot, a 'communis-
tát'." 

Ha figyelembe vesszük, hogy Kerényi arról is szól, hogy 
Kondor „Némileg demagóg és erősen rajongó . . . " alkat, aki 
„eszköz" lesz Piffl Aloys-nak, a Camarilla ügynökének, Latour 
levelezőjének kezében, s akit félrevezet Csevics, a „Rácz bujto-
gató, Jelasich bérietje, Piffl jobb keze," továbbá jelzi, hogy 
Dobsa „nem azonosul" Kondorral, a macskazenék hősével, 
akkor tulajdonképpen nem is lenne érdemes megjegyzéseket 
fűzni cikkéhez. Hiszen ha én a fenti módon jellemeztem a 
figurát, Kerényi pedig azt írja cikke végén, hogy „Az első 
magyar színpadi 'communista' enyhe iróniával ábrázoltán, de 
végeredményben pozitív hősként lépett színpadra," - akkor 
néhány szókülöngség és hangsúlybeli eltérés miatt fölösleges 
lenne cikkezni. Aki elolvassa a vígjátékot, majd eldönti magá-
ban, melyik fogalmazást tegye a magáévá. Vagy: esetleg egy 
harmadikat. 

Hogy mégis reagálok Kerényi Ferenc tanulmányára, annak 
más okai vannak. 

Először is az, hogy Dobsa ,JMárczius Tizenötödike" című 
vígjátéka, vagy inkább bohózata (a kézirat vígjátéknak nevezi 
ezt a munkát) gyenge alkotás. Kondor figurájának kinagyítása 
a valóságosnál jelentősebb tématörténetileg vagy eszmetör-
ténetileg a ténylegesnél fontosabb színpadi mű benyomását 
keltheti. Kondornak viszonylag kis szerepe van ebben a játék-
ban, s a történet lényege nem az, miként lesz egy rászedett 
népszónokból hadba induló hadnagy, hanem hogy miként köti 
magához Piffl Aloys mostoha lányát, Herminát a Párizsból 
hazaérkezett Geiza, megmentve így a lányt a koros Csilling 
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Boldizsár táblabíróval kötendő házasságtól, amit viszont Piffl 
Aloys pártolt. Közben kiderül, hogy Geiza tulajdonképpen 
Csilling unokaöccse, akinek halálát a táblabíró erősen remélte 
és hitte, az örökség miatt. Dehát Geiza nem halt meg a párizsi 
barrikádokon, hanem hazatért, „a Márczius Tizenötödike leve-
lezője" lett, s úgy csapta be rokonát, a becsvágyó táblabírót, 
hogy a „Márczius Tizenötödikének" egy csakis az ő számára 
nyomtatott példányával kergette kétségbeesésbe az ambiciózus 
Csilling Boldizsárt. Csilling be kell érje Hermina társalkodó-
nőjével, egykori szerelmével Innoczenczával, Csilling és Geiza 
kibékülnek, „Rákóczi indulója az ablak alatt." Puppinak, az 
arszlánnak kezét Csilling összefonja Euláliának, a varróleány-
nak kezével, s Kondor örömmel mondja, hallva a zenét: „Hah! 
fáklyazene az őrnagyunk tiszteletére. . . Én hadnagy va-
gyok . . . Holnap indulunk . . . " 

A sok hagyományos elemet, vígjátéki, illetve bohózati sab-
lont felhasználó színmű középpontjában a pozícióhajhász és 
fiatal feleségét akaró koros táblabíró nevetséges története áll, s 
ehhez kapcsolódnak - a kétségtelenül számos korszínt szín-
padra vivő — negyvennyolcas mozzanatok. Bőven és alaposan 
ír ezekről Kerényi Ferenc. Ugyanakkor nem tagadja a sablonos 
elemek halmozódását, s azt sem, hogy a vígjáték „sietős mun-
ka" eredménye. Szerinte viszont 

„A verestollas unokaöccs, Órányi és a pecsovics-nagybácsi konflik-
tusa . . . nem csupán szerelmi-nemzedéki, hanem politikai-világnézeti is. 
Ettől a technikától az elsőműves szerző darabja ugyan kissé hosszadal-
mas lesz . . . növekszik viszont történeti forrásértéke. A forradalom 
gyorstörténetű napjaiban, sietősen megírt színműben ugyanis eldolgo-
zatlanul, jól felismerhetően bukkannak fel az azonosítható események." 

Ezeknek a korra jellemző motívumoknak van érdekessége, 
de még ha „történeti forrásértéke" lenne is e játéknak, csak 
ettől nem válna színi és irodalmi értelemben jó alkotássá. A 
bohózati szellem nem csap oly magasra, hogy az egyébként 
naiv, majdhogynem együgyű rászedések a játéknak igazán szik-



Vita 869 

rázó légkörét teremtsék meg. így aztán számos részlet eről-
tetettnek hat; nincs igazi vígjátéki-bohózati frissesség a dia-
lógusokban. A politikai motívumok pedig nem párosulnak 
vígjátéki-jellemfestő erővel, a sablonoktól eltérő helyzeteket 
teremtő invencióval. A táblabíró nagybácsi és unokaöccse, 
Geiza politikai ellentéte nem meghatározó erejű; a lényeg itt az 
örökség, illetve Hermina keze, s. ha ez nincs, akkor nincs 
vígjátéki szituáció a politikai ellentét számára.1 

Ezzel együtt is érthető, hogy a darabhiánnyal, különösen az 
aktuális darabok hiányának gondjával küzdő Nemzeti Színház 
bemutatta Dobsa színművét. A Budapesti Divatlap október 
15-i számában olvashatjuk az alábbi érdekes szöveget: 

„Nemzeti Színház. A magyar Thalia ezen főtemplomáról annyival is 
inkább keveset mondhatunk e viharos időkben, mert többnyire elkop-
tatott ócskaságok adatnak itt; e mellett színészeink figyelme sincs 
annyira művészetre, mint inkább a körültök felmerülő politikai esemé-
nyek nagyszerű rohamára fordítva. Jobb színészeink többnyire csak 
lóggósaikat léptetik föl maguk helyett. S mind a mellett is, hogy a 
tettdús jelennek minden napja, minden órája bő anyagot nyújt a dráma-
költőnek, íróink jobbjai hihetőleg a kellő lelki nyugalom (hiánya), s 
színházunk mostoha viszonyai miatt - mély hallgatással várják a 
nemzetek, s különösen a magyar által játszott történeti drámának 
mikénti kifejlődését." 

Az „elkoptatott ócskaságokhoz" képest Dobsa darabja két-
ségtelenül aktuális, elsősorban korjellemző motívumait tekint-
ve. 

A másik ok, ami reagálásra késztet, Dobsa darabjának kora-
beli visszhangja. Pontosabban egy-két adalék ehhez a visszhang-
hoz. Kerényi idézi — a szakirodalomra hivatkozva — Jókainak 
az Életképek november 12-i számában írott sorait Doh.ca 
darabjáról. Közlöm itt — a kritikai kiadás nyomán - a teljes 
szöveget, kurzíválva a Kerényi által adott sorokat: 

é r i n t i ezt a kérdést Bérezik Árpád: A negyvenes évek magyar 
politikai és irány-vígjátékairól c. tanulmányában. (Budapesti Szemle, 
1892. 181. sz.) 
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„A dráma-bíráló-választmány egy új eredeti színművet fogadott el 
Dobsa bajostul. Címe: 'Martius XV-dike.' 

A színmű sok ügyességgel van szerkesztve, némelly helyen sok találó 
satyrával ostorozva a nemzetet ennyi végveszélybe hozott táblabírói 
bizalom-szavazási feleneteket. 

Úgy hiszem a visszatükrözés egyikünket sem fog sérteni. 
Én is bíztam, te is bíztál, ó' is bízott, mi is bíztunk, ti is bíztatok, ők 

is bíztak. 
Én is csalatkoztam, te is csalatkoztál, ő is csalatkozott, mi is 

csalatkoztunk, ti is csalatkoztatok, ők is csalatkoztak. 
Nincs okunk amiért eltagadjuk, s vagy szépítsük a dolgot, vagy 

magunkat mentegessük. 
De jaj volna nekünk, ha még most is azt hinnők: hogy nem hibáz-

tunk . . . 
F színmű is szaporítani fogja téli estéink élvezeteit. Télen úgy sem 

háborúskodhatunk."3 

Kétségtelen, hogy. Jókai némi elismeréssel szól a darabról, 
ám nem kevés malíciával is. Hogy miképpen fejezte ki Jókai a 
teljes elismerést, arra jó példa ugyanennek a Charivari-sorozat-
nak (charivari = macskazene) a 16. darabja, amikor is Szigligeti 
üj drámájáról, a II. Rákóczy Ferenc fogságáról írt. Hogy mikép-
pen fejezte ki Jókai a malíciát Dobsa darabjáról szólva, azt 
leginkább a dicséretet követő mondat érzékelteti: „Úgy hiszem 
e visszatükrözés egyikünket sem fog sérteni." Ami azt is jelenti 
ebben az összefüggésben, hogy a „némelly helyen találó satyrá-
val" ostorozó darab nem tartalmaz olyan kíméletlen-követke-
zetes szatírát, ami bárkit is megsérthetne — azon az oldalon, 
ahol a márciusi ügyben hivők, majd csalódottak állnak. S itt 
már áttolódik a hangsúly a darabról a közönségre: Jókai kese-
rűen, öngúnnyal szól azokról, akik asszisztáltak „a nemzetet 
ennyi végveszélybe hozott táblabírói bizalom-szavazási" jelene-
tekhez. Nem Jókai most a téma, hanem Dobsa színműve; a 
figyelmet érdemlő számunkra itt az, hogy a darabról szólva 
Jókai a hazai közhangulat alakulására tesz célzást, a prog-

2 Jókai Mór Összes Művei - Cikkek és beszédek, (összeállította és 
sajtó alá rendezte Szekeres László. 1967. II. k. - 414.) 
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resszió ironikus-fanyar önszemléleté t is érzékeltetve. Ezek u tán 
nem igen hatnak dicséretként a következő m o n d a t o k : „E szín-
mű is szaporítani fogja téli estéink élvezeteit . Télen ügy sem 
h á b o r ú s k o d h a t u n k . " 

A Dobsa színművében érvényesülő szemlélet p roblémaként 
je len tkeze t t a darab 1848 . december 18-i bemuta tó já t (egyet-
len előadását) követő kr i t ikában is. Oberny ik igényes bírálata a 
Budapest i Divatlap december 24-i számában jelent meg. 
Leközö l jük a kritika te l jes szövegét; ez az írás a korabeli 
magyar színikritika egyik t a r t a l m a s j e l l e m z ő darabja: 

„Deczember 18-án először: Marczius tizenötödike, eredeti vígjáték 4 
felvonásban, írta: Dobsa Lajos. Az újonnan föllépett szerző ezen első 
műve, úgy látszik, nem elégítette ki egészen a közönséget. Azonban a 
bírálónak nem szabad csupán a siker után röviden dicsérni vagy elvetni a 
művet, - neki, főleg fiatal kezdőnél, a tehetséget kell tekintenie; s e 
szempontból indulva ki, meg kell vallanunk, hogy Dobsa jelen darab-
jában sok erővel, fiatal elevenséggel s komikai ügyességgel találkozunk. 
Személyei általában meglepő élethűséggel rajzolvák, sőt lehet mondani, 
miszerint annyira az életből kölcsönözöttek, hogy ez által e rajz nagy 
részben a mű költészeti oldalának árt. Ezen kívül az egészen csípős 
gúny, satiríkus játsziság ömlik el, melly mintegy minden pártokon 
túlemelkedve, tréfásan szórja mindenfelé nyilait, — s tán épen ez egyik 
oka, miért a darabnak még sikerültebb helyei, jobb ötletei sem találtak 
reménylett tetszést. Mert csak valljuk meg, hogy mi mint közönség 
fölöttébb elkényeztetett gyermekek vagyunk, s tapsolunk akkor, ha az 
író a trójai falakon belüli hibákat ostorozza; de mintáborunkbeli fél-
szegségek napfényrehozataláért kész a tarpéii szikla. Pedig bizony ha 
szabadsajtót, s ezzel szinte egy nyomon járó, előleges vizsgálat nélküli 
előadásokat akarunk, el kell tűrnünk, hogy a valódi balgaságok, 
abderitai baklövések Thalia álarca alatt kikacagtassanak. Mi a darab 
művészi érdemét illeti, én két főhibát látok abban. Egyik, mi szerint 
nincs me® benne azon komoly oldal, melly a valódi vígjátékban is 
megkívántatik. Itt, mint tudhatjuk, a személyek érdekei, cselekményei, 
az ezekből támadt összeütközés és zavar, magukban, s a nézőktől 
elkülönítve gondoltatva, rendesen valódiak, komolyak; s csupán ezen 
komoly ügyekezetek, és tettek egymássali csatája, azoknak a társas 
életben elismert illem - és józan ész - vagy moráltóli elütése alkotja a 
komikumot - vígjátékot; - e nélkül, - s ha a cselekvő személyek csak 

10 Irodalomtörténet 
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mintegy tréfálnak, magukból és a többiekből, hogy úgy szóljak, bolon-
dot csinálnak, - kész az úgynevezett Posse vagy paródia. Szerző alkal-
masint illyet nem akart: de műve nagy részben ilyenné lett. Másik 
főhiba a műben a nem eléggé ügyes szerkezet. Színdarabban az érdek-
nek elejétől végig folyamatosan növekednie kell; e nélkül az egyes 
helyek szépsége meg nem menti a művet. Dobsa vígjátéka e tekintetben 
nagyon regényszerű, szaggatott s nem egyfolyamú. Némelly pontok 
kitűnőleg élénkek, mint a vízesés, de aztán a folyó ismét álló tóvá 
terjeng szét. E hiányt a fiatal író idővel kipótolandja, — ez a színműírás-
nak külső alakjára tartozik. Az előadást általában dicsérni lehet: csak 
egy kissé összevágóbb, gyorsabb játék kívántatott volna: de ez már 
szokott hibája színpadunknak főleg első előadásoknál. - A darabban 
sok satirikus célzás majdnem egészen hatástalanok maradtak. Ezen 
körülmény fontos és örvendetes annyiból, miszerint kellőleg meggyőz-
heti a színház-igazgatóságot arról, hogy a színdarabban nyilvánult sza-
badabb gondolkodásért némelly egyéneket s tetteket sulytani célzó 
gúnyért vagy mennydörgésért nem szükség cenzúrai hatalmat gyako-
rolni, mert itt a közönség a bíró s mindenki magával viszi keblében a 
szerepet, hogy ráírja az ostracizmust vagy helybenhagyást. Még egyszer 
mondom, ne féljen az igazgatóság. A mi közönségünk, mint említém 
fölöttébb kényes. Ám kísértse meg valaki színpadunkon a jó ügyet, 
igazságot, s jelesebb embereinket bántani, s bizony meglátjuk, hogy ha 
ágyukat ültetnek az orchestrumban, sem fogják az illy darabot végig 
játszani. E kegyelet közönségünkben igen szép, de sokképpen messze is 
megy. Az írónak pedig, ha sokat ígérő gúnyai nyom nélkül enyésznek 
el, sokkal több, mint ha a közönség azokért bosszankodnék, sőt dühön-
gene. Azért az igazgatóság máskor tartsa elégnek a mű morális oldalára 
felügyelni." 

Csillag alatt pedig az alábbi jegyzet olvasható: 

„Ugy látszik, hogy e művet nem akarják többé adni. Kár pedig, mert 
ennél már gyöngébb színműveket is gyakran ismételtek, - kivált ha az a 
színpadi monopoliumot gyakorló drámaírók szerzeménye volt. - Való-
ban több eredeti művet nem a közönség, hanem maga az igazgatóság 
buktatja meg mintegy szándékosan. Szerk."3 

3A szerkesztő, Vahot Imre, néhány év múltán, a Magyar Thalia с. 
Játékszíni Almanach-ban (1853) így jellemezte a Nemzeti Színház akkori 
helyzetét: „A mint Ráday Gróf Bajza leléptével Erdélyit, az írót tette 
aligazgatóvá, 1848-ban bekövetkezett a forradalmi időszak, mely alatt 
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Obernyik , erről győz meg írása, elismeri Dobsa tehetségét, 
színműve némely sikerült helyeit . Híve a színpadi szabadság-
nak, s nem azonosítja magát azokkal, akik a „min táborunkbe l i 
félszegségek napfényre hoza ta láé r t " á tkot szórnál«: a szerzőkre. 
Ugyanakkor félreér thetet lenné teszi, hogy a „minden párto-
k o n " tú lemelkedő „csípős gúny , szatirikus játsziság" okán, „ha 
a cselekvő személyek . . . magukból és a t ö b b i e k b ő l . . . bolon-
dot cs inálnak" — noha a szerző „alkalmasint illyet nem a k a r t " 
- kész a paródia. R o m h á n y i József Obernyik cikkére támasz-
kodva írta, hogy „Dobsa vígjátékát megbuk ta t t a a közönség, 
mivel szatirikumával egyaránt megvagdosott maradit , hala-
dót . . . " . 4 Obernyik ezt így nem mond ta ki, kétségtelen azon-
ban, hogy cikke kritikailag foglalkozik a sz ínműben megnyilat-

lényeges átalakulás nem érte nemzeti színpadunkat, annál inkább szín-
házunk közönségét. Július elejétől - midőn Pesten a hongyűlés meg-
nyittatott - egész december végéig a politikai és harcias mozgalmak 
zajának közepette is, színházunkat folyvást nagy és élénk közönség 
látogatá. Mind e mellett is drámaíróink az idő drámai cselekvényének 
gyors rohamai által mintegy meglepetve, alig adák némi jelét életöknek. 
- Ez időszakban eleinte több ideig semmiféle színpadi újdonság nem 
mutatkozék, míg utóbb Vahot Imre 'öreg és fiatal orvos' című társalgási 
vígjátéka került színre, mely bizonyos előítéletek tréfás kijátszása végett 
szerző által mint francia vígjáték adatott be, s színészeink által mint 
francia iátszatott el, s közönségünk által mint francia fogadtatott, és a 
magyar szerző tökéletesen elérte célját. - Ezután pár hónapig ismét 
hallgatott a magyar drámai múzsa, míg végre Szigeti állt elő alkalom-
szerű, hatásos vígjátékával ily cím alatt: 'Egy táblabíró a marcziusi 
napokban.' Ezt követé Szigligetinek még a forradalom előtt írt: 'II. 
Rákóczy Ferencz fogsága' című színműve, mely költészet és jellemfestés 
tekintetében szerzőnk legsikerültebb történeti műve. Ezután Dobsa és 
Obernyik alkalomszerű vígjátékain kívül semmi más eredeti újdonság 
nem tűnt fel az egész forradalmi időszak alatt." (A sértett Vahot által 
írt „álfrancia újdonságról" 1. Rédey Tivadar: A Nemzeti Színház törté-
nete - Bp. 1937. - 232.) Egyébként a Magyar Thaliában közölte Vahot 
Imre Dobsa Lajos Egy ifjú színész naplójából c. írását. 

4 Romhányi József: A magyar politikai vígjáték fejlődése (It, 1930. 
303.) 

10« 
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kozó parttalan, s ilyen értelemben az irányt (s vele a nézőt) 
elbizonytalanító komédiával, paródiával. Nem arról van tehát 
szó, hogy egy kiemelkedő radikális színmű nem kapott kellő 
megbecsülést a kritikustól, hanem arról, hogy a kritikus nem 
tartotta elég radikálisnak a színművet. A további előadások 
elmaradásának oka - egyéb lehetséges ok vagy okok előtt - az 
a tény volt, hogy az év utolsó napján Kossuth indítványára úgy 
döntenek, hogy a kormány és a nemzetgyűlés Debrecenbe teszi 
át székhelyét. 1849. január 5-én pedig Windischgraetz bevonult 
Pestre. 

De lássuk Kondor figuráját. 

„Az a tény - írja Kerényi - 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." 

(Azaz: Az 1848. évi Francia Forradalom-ró\ írott könyvecs-
kéje megírása óta.) Ehhez azt fűzhetjük hozzá, hogy mind en-
nek ábrázolása a színműben nélkülözi az esztétikai jelentősé-
gét, s éppen ezért Kondor eszközzé válása a camarilla ügynöké-
nek kezében nem egy történelmi összefüggés jelentős színpadi 
leleplezéseként hat, hanem azt látjuk, hogy az egyértelműen 
bírált camarilla-ember mellett Dobsa iróniával ábrázolja a min-
denre macskazene-megoldást ajánló Kondort. Maga a macska-
zene progresszív célokat is szolgálhatott, szolgált is; de ahogy 
Kondor mindig és mindenre ezt a megoldást ajánlja, abban 
kétségtelenül gúny érvényesül. 

Egyébként Kondort az első felvonás 8. jelenetében így 
szólaltatja meg: 

„Kondor: (.eddig részint tanult, részint gondolkozott:) Geiza! elment, 
ki se hallgatta tervemet. Csodálom, hogy lehet ember a ki látta a Párisi 
forradalmat, és mégis semmi jelentőséget nem tulajdonít a macskazené-
nek . . . csak egy ember volna legalább a ki értene engem . . ." 
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És ekkor lép be Csevics a „rácz bujtogató", aki „érti" a 
macskazenét. Dobsa Lajos a párizsi forradalomról (a februári 
eseményekről!) írott könyvecskéjében Lamartine pártján állva 
ismertette az eseményeket, s helyeselt Lamartine-nak, aki a 
vörös szín helyet a nemzeti trikolort kívánta a köztársaság 
lobogójának. Hogy vígjátékában megvillantja a vörös tollat 
(először Csevics csákóján!) az nem feltétlen bizonyítéka annak, 
hogy február óta radikalizálódott. A vörös toll Magyarorszá-
gon, 1848 nyarán, nem ugyanazt jelentette, mint a vörös 
zászló Párizsban — februárban. Mindezzel nem azt kívánjuk 
mondani, hogy Dobsa vígjátékának semmi köze a radikálisok-
hoz. Abban az értelemben radikális ez a színmű, hogy tábla-
bíró-ellenes, kamarilla-ellenes, s kétségtelen, hogy e vígjátéki 
közegben Geiza végül is győzedelmeskedik, s a Csillinget meg-
rémisztő csel után övé lesz Hermina. Ugyanakkor Dobsa iróniá-
val szól a „communista" népszónokról, s ez az irónia összhang-
ban állhat azzal, amit ő jelzett könyvecskéjében írt. Még a 
„Márczius Tizenötödiké' némely közleményével is. 

Kondort, mint communistát leginkább azzal ironizálja 
Dobsa, hogy gúnyba fordítja kirohanását a háziurak zsarnok-
sága ellen. Kondort, mint népszónokot pedig az eféle jellem-
zéssel: 

„Kondor: (egyedül olvassa a mit ír:) Ez a Camarillai szörny azt 
izente nekem, hogy ki dobat még pedig ebrudon, és miért? mert nem 
fizetem a házbért. Igy volt ez Jancsi? Jancsi! - Elment! Oh nyomorult 
dolog mikor az embert nem bírják fölfogni még környezői se. - Ezt a 
másik beszédemet a bécsi küldöttség elfogadására készítettem, a mért 
Mátyás paizsát elhozták ajándokul. (:egy székre áll - síró hangon olvas:) 
Pogártársaim! nagylelkű bécsi küldöttség! - Örömtől túl áradt keblem 
hullámai, létrejöttünk előtt elnyelik az ajakimon születendő szókat, 
nem tudom mit mondjak. Elvagyok fogodva. Nézzétek sírok. . . nem 
jól van, nézzétek siiiirok. Polgártársaim elébb rám szakad az ég bolto-
zatja! elébb meginog talpam alatt a kőhalom . . ." s 

5 Az OSZK Színháztörténeti Tár M 90/1 jelzésű kéziratában az itt 
idézett beszédszöveg kurzívált szavai más tollból származnak, mint az 
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S ekkor a szobába rontó Geiza földre sodorja a széken álló 
Kondort. . . 

Dobsa azzal jellemzi Csevicset, a „rácz bujtogatót", aki 
„Jelasich bérietje, Piffl jobb keze", hogy feladatköréhez képest 
igen csekély szellemi képességekkel rendelkezik. A második 
felvonás 3. jelenetében a népgyűlésről érkező Csevics beszámol 
megbízójának, Pifflnek. Ám nem ért semmit Piffl koncep-
ciójából: 

„C&evics: Kondor a házi urak ellen lázított. - Piffl: Bravó! ebbó'l 
eredt a zaj? . . . nem hallom zúgni a harangokat. — Csevics: Nagy 
munkámba került, de végre sikerült a tömeget lecsendesítenem! - Piffl: 
Micsoda? . . . (dühvel) És mire való azt lecsendesíteni? mikor Marczius 
XV-ike óta minden kravalért oly összeget kapunk? - Csevics: Ez nem 
tartoznék a lisztába. Ez communisticus, és nem reactionarius mozgalom 
lett volna. - Piffl: (Csikorogva) Igen, ha barmokra bíznák hogy azt 
sortirozza . . ." 

Nem sokkal eszesebb Kondor, aki a harmadik felvonás első 
jelenetében így áradozik Csevicsről: 

„ . . . dicsó' gyerek, eredeti példány, talpig magyar ember, barrica-
deur, proletarius, communista! excellensül viselte magát. Olyan fiú kén 
sok akkor osztán tudom . . . hogy . . . " S csak a vígjáték legvégén veszi 
észre, hogy „Csevics áruló". . . 

A radikális táblabíró-ellenesség, kamarilla-ellenesség ebben a 
játékban a „communista" nem is olyan enyhe kigúnyolásával 
párosul. Kétségtelen, hogy a negyvennyolcas radikális sajtóban 
összefért a táblabíró-ellenes és kamarilla-ellenes radikalizmus a 
kommunisztikus eszmék és törekvések elutasításával. Ugyan-
akkor kétségtelen az is, hogy - például — Petőfi radika-
lizmusát nem jellemezte az efféle kétfrontos fellépés. Dobsa 

alapszöveg. Több kisebb beszúrás köszönhető ennek a „második toll-
nak", s bizonyára a húzások is. Közülük a legterjedelmesebb a második 
felvonás első jelentét kurtította meg törölve a bécsi küldöttekkel frater-
nizáló magyar ifjak karikírozó rajzát. V. ö. Kerényi i. m. 143-144. 
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vígjátéka viszont kétfrontos, a publicisztikából a szépiroda-
lomba vive át — nem sok sikerrel — ezt az éppenséggel nem 
korszerűtlen magatartást. Félreértés ne essék: Kondor figurájá-
ban nem a szélsőséges politikai feladatkörben foglalkoztatott 
provokátort gúnyolja ki Dobsa, hanem a kommunistát, ilyen 
értelemben teljes összhangban a párizsi forradalomról írt köny-
vével. 

Dobsának ezt a vígjátékát nem mondanám jelentős színmű-
nek, a nem csak azért, amit annakidején leírtam, hogy ti. 
Dobsa e vígjátékban „gúny tárgyává" tette „Kondort, a nép-
szónokot, a 'communistát' " Ezt fenntartom, kiegészítve azzal, 
hogy ez a darab — minden motívumérdekességével együtt — 
gyenge alkotás. Ami a játék radikalizmusát illeti, figyelmet 
érdemel Obemyik álláspontja. Ő nem tagadta Dobsa kvalitá-
sait, ám bírálóan szólt Dobsa szemléletéről.6 

Az viszont tény, hogy az 1962-ben megjelent Szöveggyűj-
temény a forradalom és szabadságharc korának irodalmából c. 
antológiában, a Dobsát bemutató rész előszavában a szerző 
„Sikeresebb drámái" közé soroltam ezt a vígjátékot is. Ez téves 
besorolás volt. Most, hogy ez a Szöveggyűjtemény Kerényi 
Ferenc és Tamás Anna átdolgozó szerkesztésében újjászületve 
megjelenik, e hiba korrigálható. Mint a sorozat főszerkesztője, 
erre különös gonddal fogok ügyelni. 

PÄNDI PÁL 

6 A szemléleti kérdés játszik szerepet abban a cikkben is, amelyet 
O(bernyik) írt Seribe Forradalom előtt, alatt, után c. vígjátékáról a 
Budapesti Divatlap 1848. aug. 24-i számában. Az aktualitás és érték 
kapcsolatának felfogásához figyelmet érdemlő' adalék Szinéri cikke a 
lap melléklapjában, a Nemzetőrben, Szigeti Egy táblabíró a marcziusi 
napokban c. vígjátékáról. (1848. okt. 19.) 


