
A MAGYAR POLITIKAI VÍGJÁTÉK FEJLŐDÉSE. 
(Második, bef. közlemény.) 

II. A polit ikai v ígjáték az abszolut izmus korában. 

A Haynau rémuralmát felváltó Baeh-uralom kissé fel
rázta a magyarságot béna megadásából. A ,Verwirkungstheorie' 
elve alapján. Bach minden törekvése az egységes kormányzás 
alatt álló összbirodalom megteremtése volt, és e tervet békés 
bánásmóddal, de annál energikusabban akarta megvalósítani. 
A centralis monarchia kiépítéséhez fontos lépés volt a magyar 
centralizáció meggyengítése, amit Bach el is ért a provisoriu-
mok helyébe lépő defmitivum segélyével. (1853-)1 «Minden 
kerület kapott a maga székhelyére egy helytartósági ,osztályt\ 
mely azonban csak formailag volt a budai középpontnak alá
rendelve, utasításait tülajdonképen mégis Bécsből kapta».2 

A Bécshez való közvetlen kapcsolat megszilárdítása megkívánta, 
hogy a kormányzó szerv minden tisztviselője megbízható, 
elvhű ember legyen, ezért megkezdték a tisztviselők kicseré
lését. «Az új jövevények kenyéradó gazdájuknak, a bécsi 
kormánynak vak eszközei voltak, tájékozatlanok és idegenek, 
akik utasításaikból mindössze annyit értettek és szívleltek meg, 
hogy nekik minden nemzetiséget pártolniok kell a magyar 
ellen s a népet az urak ellen».2 Ezek az érzésükben, nyelvük
ben idegen tisztviselők ,nemzeti engedményképen' magyar 
Öltözetet kaptak, s ezek voltak a hírhedt Bach-huszárok! 

A közbiztonság érdekében a cenzúra megölte a sajtósza
badságot, a hivatalos élet nyelve a német lett, a nemesség 
a tönk szélén állott, s ebben a kétségbeejtő helyzetben hasznos 
vonása is feltűnt az elnyomatásnak: «az összes pártokat, fele
kezeteket, sőt a nemzetiségeket egyesítette a gyűlöletben az 
abszolutizmus ellen».4 Ez a kormányzás akaratlanul is elsza-

1 V. ö.: Eckhart Ferenc: Bevezetés a magyar történelembe- 126—136.1. 
2 Berzeviczy Albert: Back és Schmerling. Bp. Sz. 189. k. 1922. 5i. 1 
« U. o. 
* Eckhart id. m. 128. 1. 
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kítot t minden érzelmi szálat a kormány és nemzet között. 
Emez hallgatag megvetéssel tűrt , amannak annál nagyobb 
költségbe került a rendorködés, amely túlzott fontoskodásával 
és baklövéseivel sokszor kigúnyolta önmagát. 

E belső bajokat növelte Ausztria külpolitikai helyzete is, 
ugyanis az olaszországi hadműveletek balul ütöttek ki. (Solferino, 
1859. jún. 24.) Bach előre érezve, hogy csak bukásával 
adhat más i rányt a fejlődésnek, már 1857-ben hazug kohol
mányokkal vezeti félre a külföldet civilizáló munkálatairól. 
«Mayer Bernharddal megíratta az egészen általa sugal
mazott Rückblicket, mely az Ízléstelenséggel határos dicsek-
véssel festett Potemkin-falvakat nyolc éves kormányzatának 
gyönyörteljes eredményeiről Magyarországon.»1 Ez az öndicséret 
már jele a közelgő bukásnak. Bachot a szelídebb Schmerling 
váltja fel, s 1859-től az abszolutizmus megenyhül. Á magyarság 
szabadabban kezd mozogni, a kezdeményezés ismét a nagy 
Széchenyié. Blick'}ével lerántja Bach álarcát, (1859) s ettől 
kezdve megindul a kritizáló, tendenciózus irodalom, burkoltan 
ugyan egyelőre, de már feltartózhatatlanul. 

Ebben a kesernyés gúnnyal telt életben már megvan a 
készség a csipdelődésre, a cenzúra azonban még erős annyira, 
hogy elfojtsa az efféle mozgalmakat. De titokban már el-elhangzik 
egy-egy kormányellenes cikk, ha burkoltan is.2 Drámai alakba 
még nem mer Öltözni, s ha igen, akkor az valóban csak forma, 
maga a dráma még elrejtőzik a nyilvánosság elől. Ez volt a 
sorsa Madách kis, drámájának is. 

Bach iratának az a nemzetbántó jellemtelensége, mely 
j Széchenyit keserű visszavágásra bírta, adott ihletet Madáchnak, 
fi hogy éles szatírában gúnyolja ki a germanizáló civilizátor 
| ferdeségeit. Civilisatora, a legkíméletlenebb szatirikumú politikai 
í allegória; sajnos, korában nem talált utat a közönséghez, s csak 

1880-ban jelent meg nyomtatásban. 
Legkomolyabb problémája Madáchnak a Bach-féle össz-

birodalom kérdése és a nemzetiségi politika. A napi politika 
forgatagából elhúzódva, kellő tárgyilagosággal szemléli a viszo
nyokat s tudatában a,rendszer' közeli bukásának, humoros szatí
rájával megfosztja azt félelmes komolyságától. Nem külső, formai 
gúnnyal teszi nevetségessé Bachot, hanem megbuktatja az egész 
.rendszer' elméletét, kimutatva annak merő ostobaságát. 

A cenzúra megtévesztése az allegorikus forma célja. Maga 
is megjegyzi, hogy komédiát ír «Aristophanes modorában.» 
Emberek és állatszereplök közösen bonyolítják a cselekvényt, 
s ez által sajátos bizarrságot nyer a dráma, de csak idegenek 
előtt, a magyarság azonnal észrevette volna az eredeti célzatot. 

1 Berzeviczy id. m. 57. 1. 
% Lásd Szilágyi Sándor: Magyar emléklapok. 
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Mivel eszmei kipelengérezés mellett magát Bachot is meg akarta 
semmisíteni az író, a darab főhőséül őt teszi meg Stroom néven.1 

A többi szereplő, István gazda és cselédsége pedig a magyarság 
és a nemzetiségek, Az állatszereplők, svábbogarak, a rendszer 
szemtelen tolakodásának képviselői. 

A szatíra időszerű gúnyolódásai egyben leleplezik az alat
tomos osztrák politikát, mely a század eleje óta függetlenségünk 
ellen tör. Már Metternich «szükségesnek tartja, hogy bizonyos 
időben és körülmények között, kellő körültekintéssel, Magyar
ország civilisatiója — mert mindenekelőtt erről lehet szó — 
határozottan munkába vétessék.»2 E gondolat állandóan munkál, 
míg csak megvalósítására alkalom nem adódik a katasztrófa 
után. 

A nemzetiségi kérdés is évtizedek lassú építgetésének 
eredménye. Az osztrák udvar épen a magyarság meggyengítésére 
melengette a nemzetiségeket a határszéleken, de kiderülvén, hogy 
az Összbirodalom megteremtésében érdekeik elváltak, az eddigi 
bécsi politika megbuktatására szívvel-lélekkel szövetkeztek a 
magyarsággal. E félszeg helyzet kigúnyolása az allegória másik 
alapgondolata. 

E két gondolat kellő kifejtése a szatíra meséje. A nyugati 
civilizációt keletre hozó Stroom ígéretekkel magához csábítja 
István gazda cselédségét, az így magában maradt Istvánon 
pedig bosszúját tölti : kiforgatja vagyonából. A cselédség 
hamarosan rájön Stroom alattomosságára, mellyel őket is lépre
csalja, s Istvánhoz visszapártolva kiűzik a civilisatort. 

Az egyszerű cselekvény érdekes szatírává válik Madách 
kezében. A zárt egység annál könnyebben megmarad, minél 
kevesebb lehetőség kínálkozik a szereplőknek az elkalandozásra. 
Ettől eleve ment a Civilisator, ugyanis szereplői már nem is 
típusok, hanem szimbólumok, melyeknek szerepe egy-egy meg
határozott eszmei tartalom hordozásában kimerül, tetteik, szavaik 
már csak az író utasításainak gépszerű teljesítései. 

Stroom az osztrák bürokratizmus rövidlátó ostobaságának 
jelképe, István gazda a higgadt, tapasztalt, kiegyensúlyozott 
magyar-kedélyt képviseli, Mürzl, Uros, Janó, Miska a nemzeti
ségek szimbólumai. Ezek és a kar tökéletes mását nyújtják 
a filozófus író lelkében kialakult képnek. Madách menten a napi 
politika behatásaitól, az egész abszolutisztikus kormányforma 
koncepcióját bírálja meg, s e szubjektív bírálat megnyug
tató eredménye e szatíra. Látja, hogy a Bach-rendszer 
önmagát éli fel, mert kicsinyes formaságokon a végtelen-

1 Nyilvánvaló, hogy a Madách költött nevű hőse tulajdonképen Bach. 
A két név szinonim jelentése is erre utal. Kristóf: Széchenyi és Madách. 
IK. 1913:150. 

2 Szilagyi—Ballagi: Id. m. 12. 
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ségig rágódva,1 nélkülöz minden szellemi alapot, melyen meg
szilárdulhatna. 

A Civilisator e kor politikai vígjátékirodalmának első és 
utolsó megnyilatkozása. A cenzúra miatt hatása nem lehetett 
korára, ma pedig nagyobb az irodalomtörténeti értéke, mint az 
esztétikai, mivel aktuális szatirikuma mégis csak az abszolutiz
mus korába zárja. Jellemző a korra, hogy a műfaj változatai
ból csak az allegorikus forma tud életrekelni, de még ez sem 
fejtheti ki hatását a közösségben. 

Általános ugyan az abszolutizmus gyűlölete, a cenzúra 
azonban lehetetlenné tesz minden nemzeti megmozdulást, ezért 
a nagy drámai koncepciók helyett, a cenzúra kijátszására, jelen
téktelenebb költői műfajok, elbeszélések, mesék, régi korból 
vett történelmi rajzok felé fordul az írók érdeklődése. E formák
ban ügyesen elrejthetik korszerű célzásaikat, szatiriájukat. 
Sőt Greguss még drámai formában is megpróbálkozik a szatirizá-
lással, sikerül is neki, de csakis úgy, hogy a politikumot a 
cselekvény epizodikus motívumává teszi. Az abszolutizmus 
kigúnyolása mellett azonban reális, korrajzi elemei is figyelemre
méltók. A darab irányzatossága kétségtelen, de az író focselek-
vényével elburkolja. A vígjáték címe : A levél. Egy levél okozza 
az egész bonyodalmat, majdnem örökös akadályt gördít a 
szerelmesek útjába, mígnem kézhez kerül és derűssé válik a 
megoldás. A Dadányi-birtok elárvereztetése, a fiatalok szerelmi 
viszonya nagyon labilis motivációval bonyolódik előttünk, 
amit már a korabeli kritika is megemlít.3 Korrajza azonban 
realitásával érdeket kelt. Greguss dr. Schnaszon keresztül 
az abszolutizmust gúnyolja, a ,civiiisatió' elméletét nevetteti ki,3 

Schnasz és a pesti polgárleány viszonyában pedig a magyar társa
dalmi helyzetet állítja elénk a maga valóságában. A német leány 
kikosarazza magyar-ellenes elvei miatt a gazdag doctor Jurist. 

A darab nem került színre — mivel már a korabeli 
kritikusok sem találták arra méltónak. 

A szabadságharc leveretése óta eltelt tíz esztendő mintegy 
a magyarság lelki ellenállása Bécs politikájával szemben. 

1 TJros: Nézzétek ott a hídról most esett a sárba egy ökör — jerünk 
kihúzni. 

Stroom: Avagy telettél-e policzia? ki engedi meg az avatkozást ? Mikor 
fog egyszer a rend már bejőni ? Maradj! Barátim, menjetek oda, a protocolt 
vigyétek magatokkal, rendesen járjatok el ügyetekben, hogy lássa e nép, hogy 
mi a kormányzat. 

(A kar jő az ökörbőrrel.) 
Janó: Lám itt is hoznak egy érett gyümölcsöt. 
Stroom. Amint látom, már későn jöttetek. Na semmi sem. Csakhogy 

a protocol rendben van és aztán elég csinos: Nyolc ív. Hiába megnyugvást 
szerezhet, hogy rendes eljárás mellett döglött el. 

a Szépirodalmi Figyelő 1860—61. 645. 1. (Arany János.) 
3 V. ö.: Bayer: A magyar dráma története, II: 279—81. 1. -
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A tettekben kitörő tiltakozást a rendőrállam csírájában elfojtja, 
csak allegorikus elburkoltságban támadhat fel az általános 
ellenszenv. Ily körülmények között érthető, hogy a politikai 
vígjáték fejlődésében sokat szenved. Epen nem volt meg a 
viszonyok szabad kritikájának lehetősége, ami voltaképen a műfaj 
fejlődésének alapfeltétele. Ennek ellenére haladás mutatkozik 
e nehéz időkben is. Az írók a különféle műfajokba rejtett 
szatírájukkal az egész nemzet érzelmeinek szónokai, miáltal az 
egész társadalmat helyettesítik, sőt a társadalom rajzának is 
nagyobb fontosságot tulajdonítanak (pl. Grreguss). A társadalom 
mind nagyobb szerepet nyer a- politikum rovására, ezáltal a 
politikai vígjáték kezd átfejlődni a társadalmi vígjáték irány-
zatos változatába. Annál inkább, mivel Tóth Kálmán megtalálta 
a szabad nyilatkozás legmegfelelőbb módját és megindítván 
Bolond Miska c. élclapját (1860. jún. 4), az abszolutizmus 
élcelődő, de tudatos gúnyolója lesz.1 Mintegy fölöslegessé válik 
ettől kezdve a drámai szatirizálás: átvette szerepét a csattand 
adomákban rejlő gúny. De azért a politikai vígjáték nem 
fejezi be pályafutását, csak megpihen az abszolutisztikus 
korban, hogy a kiegyezés után életrekeljen a kor követelé
seihez idomulva. 

III. A po l i t i ka i v íg j á t ék a k i e g y e z é s u t á n . 

A Habsburg-ház évszázados magyarellenes politikája a 
kiegyezésben elpihen. Deák élesen látó elméje a legjobbkor 
sugalmazza a legbölcsebb megoldást: ki kell békülni a magyar 
királlyal! A negyvenes évek lázas rohanásából visszahúzódó 
Deák higgadt megfontolással kapcsolódik be újra a politikai 
életbe, mely Kossuth korában oly idegenné vált számára, és 
majd egy évtized gondos építgetése után, 1867-ben, a király és 
nemzet érdekei oly harmóniában találkoznak, hogy «a negyed
félszáz éves közjogi küzdelem a kiegyezés alkotóinak óhajtása 
szerint végleges befejezést nyert.»2 Az abszolutisztikus elnyomatás 
béklyóiból kimenekedett magyarság lázasan kezd szervezkedni, 
hogy a fejlődésbe bekapcsolódva nyomába törhessen a már messze 
haladó Nyugatnak, Állami életünk új alapokon kezd épülni, új 
társadalmi összetétel alakul ki, a kor gazdasági politikájához 
igazodva. Egészében új magyar-élet támad, amely azonban koránt
sem szakít a múlttal, hanem annak természetes tovább fejlődése, 

1 Tótb K. maga beßzeli el emlékjegyzeteiben, hogy egyenesen nemzeti 
érzelmek fölizgatása céljából alapította. Megérezte a szabadabb légáramlatot, 
amely az olaszországi vereségek után támadt; de azt is átlátta, bogy a 
szabadabb szó komolyabb lapodban még nem érvényesülhetett volna, de 
tréía és éle alakjában aligha lesz elnyomható. V. ö. Gazdag: Az önkény
uralom és lóth K. Bolond Miskája. Kath. Sz. 1909 :é05. 1. 

2 Szekfü id. m. Ü88. 1, 
Irodalomtörténeti Közlemények. XL. 27 
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A politikában csak pillanatokig tar t az általános öröm a 
megbékülésen, s a Deák-Andrássy kormánnyal szemben óles-
kedő ellenzékbe tömörülnek a határozati párt hívei. Kialakul 
Tisza balközépi pártja és a túlzó ellenzék, a szélső bal, s örök 
csatározást kezdenek Deákékkal a köztük levő közjogi ellentét 
miatt. A kormánypárt célja minden körülmények között fenn
tartani a kiegyezést és támogatni a közösügyes politikát. E pro-
grammot hűvösen fogadja a magyarság nagy része, s Tiszának 
sikerült a megyék nemességét magához csatolni. Ezt a veszteséget 
a Deák-párt csak hatalmi eszközökkel eilensáldozhatta — meg 
is tette. Ilyen viszonyokból nő ki a parlamentaris korrupció és 
protekció-rendszer.1 

Gazdasági viszonyaink sem felelnek meg a kor kívánalmai
nak. A múlt feudális berendezkedése nem tudja kielégíteni a 
szükségletet, ezért átadja helyét a kapitalisztikus formának. 
E gazdasági átszerveződés következménye a nemesség anyagi 
leromlása. Ez az osztály már az elnyomatás korában sok kár t 
szenvedett, így megfelelő tőkével sem rendelkezett, hogy bele
kapcsolódjék az új életformába, de egyébként is «görcsösen 
ragaszkodott az ,úri' pályákhoz, s inkább végkép leszállott 
fokról-fokra csúszva, a társadalmi létrán, semhogy hirtelen 
kiragadja magát megszokott köréből és az ipari produkció vagy 
kereskedelem szolgálatába álljon».2 Egy mód volt a nyomorból 
való megmenekülésre: a hivatalnoki pálya, s ezt megkönnyítette 
Tisza Kálmán protekciós politikája s az államhivataloknak tőle 
eszközölt szaporítása.8 Ebben követte el a magyarság a leg
veszedelmesebb botlását: mintegy kiszolgáltatta magát e 
kényelmes gondatlanságával a pár évtized alatt hatalommá 
növekedett zsidóságnak. A negyvenes évek kigúnyolt, meg
csúfolt zsidója már leküzdhetetlen hatalom, a tőke már a 
reformkorban birtokába jut, és a jelen kapitalizmusa és politikai 
liberalizmusa a zsidóban látja az állami gazdálkodás legméltóbb 
szervezőjét. 

E politikai, gazdasági átszerveződés a vidék rovására 
Budapestet emeli a szellemi élet központjává. Ide tömörülnek 
a vagyonukat vesztett gentry-hivatalnokok, ide áramlik a 
kapitalista zsidóság, i t t remél boldogulást az ifjú írónemzedék. 
Valóban a leggazdaságosabb ez az elhelyezkedés az írók szá
mára, ugyanis a hírlapirodalom igen fellendül a kiegyezés 
után. Irodalmi körök támadnak, melyek átérezve a fejlődés 
szükségességét, tervszerűen formálják át a közönséget a libe
ralizmus jegyében. A «Kávéforrás» író gárdája, az Agai Adolf 
köré csoportosult ifjak — Almási Tihamér, Asbótn János, Bérezik 

í V. ö,: Szekfü id. m. 328. 1. 
* Szekfű id̂  m. 334. í. 
* U. o.: 348. 1. 
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Árpád, Rákosi Jenő, Toldy István — érzik át először a kiegyezés 
nagy jelentőségét1 és az új gazdasági, társadalmi, politikai 
viszonyokhoz való simulás szükségességét. A kor eszméit a 
Kávéforrás képviseli leghathatósabban, egymás után kelnek 
életre a csípős, gúnyos korrajzok, vígjátékok, melyek tökéle-
letes képei a kor politikai mozgalmaiban lázasan munkáló 
társadalomnak. 

JBerczik Árpád A fertálymágnásolckdl vezeti be a politi
kai vígjátékot e kor irodalmába. (1867. október 6.) Társadalmi 
vígjátéknak tarthatnók darabját az előbbi korok műfajához 
viszonyítva, azonban a kor társadalmi élete anDyira egybeforr 
a napi politikával, hogy a társadalmi rajz egyben az aktuális 
politikum ábrázolása is. A kapitalizmus korában mintegy 
hontalanná vált nemesség kenyérhajszáját rajzolja, melyben 
az «cél szentesíti az eszközt» elvvel fekszik rá az újraéledt 
vármegye kormányzására. Hazug álnoksággal küzdenek az 
áldemokraták még pártjukon belül is, ígérnek, paktálnak, 
fondorkodnak, csak uralomra juthassanak. Ezt az elvtelen, 
színlelt demokráciát pelengérezi ki Bérezik egy megyei res
tauráció keretében. Mivel a szatíra éle inkább a társadalmat 
éri, nem magát a tisztújítást állítja elénk — mint a negy
venes évek írói — hanem csak az előkészületeket mutatja 
be. amelyek lerántják a nagyhangú, álhazaüak jelmezét. 
Frivolszky Oszkár mindenképen alispán akar lenni, veszteget, 
korteskedik, saját érdekében: ez a főcselekvény. E mellett halad 
egy szerelmi történet (Romváry — Emma), melynek bonyodalmát 
is Oszkár politikai érdekeltsége irányítja. í g y a vígjáték 
célzatos társadalmi-politikai korképpé válik, melyben bő alka
lom nyílik az írónak a kritizálásra. Nem telíti a vígjátékot 
az aktualitások sokaságával, annyit mond csak, amennyivel 
kellően kigúnyolhatja az álhazafiság ferdeségét. Mulatságos 
formában festi meg a jeleneteket, amelyekből élesen kiemelke
dik a tendencia. Típusokon át vetíti elénk a viszonyokat, de 
a hősei léhaságában tükrözi a kigúnyolt osztályét. Ilyen a 
leghatásosabb jelenete is. Pártértekezleten vagyunk. Minden 
az önzetlenség jegyében történik, a ,közügy ért' — valóságban 
azonban mindenkit a maga anyagi érdeke sodor a küzdelembe. 

Oszkár: . . . Szavaimat azzal rekesztem be, ne legyünk tekintettel 
magánérdekekre, ne vegyünk semmibe magáncélokat, hanem mindig a köz
ügy lebegjen szemünk előtt, a közügy, a közjó, az imádott haza. (II. 10.) 

A frázisok még közvetlenül sem keltenek érdeket a közügy 
iránt, de annál nagyobb a lelkesedés, mid,őn a jelölésekre 
kerül a sor. 

» Kéky Lajos: Ágai Adolf. Bp, Sz. 1918. 178.^. 197, 1. . « 
27* 
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Kasiang: Nem bánom, értsünk egyet, én is egyetértek, noha protestálok, 
hanem csak akkor nyugszom bele, ha engem szóigabíróvá, a két fiamat 
mellém esküdtté, a vömet meg csendbiztossá teszitek, különben váltig 
protestálok, opponálok és megbuktatlak mindnyájotokat. Dixi. (11:10.) 

Rikító színek, metsző gúny, helyenként szellemmel alkal
mazva: volt is a vígjátéknak hatása.1 De vajon művészi eszkö
zökkel érte-e el a szerző ? Könnyű megadni a tagadó feleletet. 
Fegyverei a túlzás és torzítás, olyan mértékben, amilyenben 
tendenciája megkövetelte — s ezt a mértéket a művészet nem 
bírja el. Olyan alakokat visz színre, akikben nincs igazi élet, 
csak bábok, hogy az író reájuk akaszthassa a gúny Nessus 
ingét, s az nemcsak hősei ember voltát semmisíti meg, hanem 
belső igazságukat is. Ennek következtében a társadalmi, rajz 
is elveszti megbízhatóságát: kilátszik alóla a tendencia. Nem
csak szertelenül kiélezi és fölfokozza az egyesek bűneit, hanem 
könnyelműen általánosítva az egész osztály nyakába varrja 
őket — ha csak félig-meddig is megállanának vádjai, akkor 
a 60-as évek végének nemessége még kárhozottabb helyzetbe 
sodorta volna a vármegyét, mint amilyennek Eötvös festi 
a 40-es évek vármegyéét. 

Szellemben megegyezik e vígjátékával, mint korrajz azon
ban elfogulatlanabb és megnyugtatóbb, Bérezik következő drá
mája, a Népszerűség. (Első előadása: 1868 nov. 27.) I t t kedvezőbb 
talajra épít a szerző: nem egy osztály bűneit viszi színre, 
hanem egy örök emberi hibát, a népszerűség hajhászását osto
rozza. Művészi szempontból azonban a Népszerűség még a Fer
tály mágnásokat sem éri el. Cselekvénye komplikáltabb, s a mel
lékes motívumok eltérítik az egyenes fejlődésből. Mintegy 
ötleteken át bonyolódik, nem a maga erejéből halad egy eleve 
kitűzött cél felé. Damokles és Árkevy versengése a főcselek-
vény, a szerelmi viszony és politika epizódként szerepel. Bérezik 
mintegy túlterheli e vígjátékát bonyodalommal, úgyhogy 
a darab szinte kaotikussá lesz. A két hős egy titkári állásért 
küzd, Damoklest a hölgyek szimpátiája s a népszerűség támo
gatja, Arkevyt Klári szerelme és egyénisége segíti. Az állás 
Árkevyé lesz. Mintegy végét is szakíthatnék a mesének, a költői 
igazságszolgáltatás megvan; a tehetség győzött, a demagógia 
megbukott. Am újabb eszme életben tartja a cselekvényt. Klári 
atyja, Toklyódi képviselő, inkább lemond mandátumáról, sem
mint politikai pártállását megvallja. Az üres mandát m ismét 
harcba állítja a két hőst. Damoklest már a bosszú is késztoti. 
Áldemokrata eszmékkel magához csalogatja a korteseket, anyagi 
,érvek' nélkül azonban minden furfangja ellenére is megbukik, 
s újra a tehetséges, igazságos Árkevy győz. E hármas tago-

* L. a Pesti Napló- bírálatát* 1867. X .8 . sz. 
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ződás árt a szerkezet egységének, a darabot azonban színesebbé 
teszi, nagyobb felületet nyújtva az írónak a szatirizálásra. 
Bérezik a népszerűség-haj hászás mellett élesen kipelengérezi 
az elvtelen, egyéniség nélkül, ^hallgatásból' élősködő képviselő
típust is, de választóit sem kíméli korteseikkel együtt. Nem külső 
képben gúnyolja ki őket, hanem Damokles és Reznek pár
beszédében mondja el szatirikus véleményét.1 A Toklyódi epizó
dot egy régibb jelenetéből veszi át az író, mely önállóan került 
színre 1867 nov. 5-én, A képviselő és, a közösügyek címen. 

A Népszerűség sikerben elmaradt a Fertálymágnások 
mögött, ebben azonban nagy szerepe van a viszonyoknak. 
Ugyanis «híre futott, hogy az elmés vígjátékíró ezúttal a 
Magyarországon lábrakapott földkereső demokratákat állítja 
pelengérre. E hírt egyik par excellence demokrata-ujság azon 
módosítással terjesztette, hogy a demokratia tétetik gúny tár
gyává!»1 I ly előzmények után a darab első előadásán botrányt 
rendeztek az erre felbérelt karzati elemek, noha ezt a «percekig 
tartó éljenzés és taps» teljesen elsimította. A kritika is igazolta 
Bercziket e vád ellen.2 Sőt maga Gyulai Pál szólal fel a 
táraadás ellen a drámabíráló bizottság nevében.8 Bérezik Utó-
szavában kifejti e két darabja irányzatosságát: «A reformok, 
az újjászületés korában, minő a mostani, elhagyja a Múzsa is 
békés lakását * A nagy phalanx a kor szolgálatába lép 
s teljesíti feladatát,. . , Ezért írtam két tendencziózus da rabo t . . . 
Egyébiránt mindkettő egy célra törekszik, csakhogy egyik az 
embert, mint embert, a másik az embert mint bizonyos társa
dalom tagját rajzolja Társadalmi rajzokat adok, nem 
politikai pártdarabokat, mint azt rám fogták».4 Valóban társa
dalmi képek e darabok, de ebben a korban — ismétlem a már 
előbb mondottakat —- társadalmi élet és politika oly szoros 
kapcsolatban áll, hogy az egyik kigúnyolása egyben a másik 
ferdeségeinek a leleplezése is. 

E két irányzatos dráma között kerül színre a negyedik 
Bérezik-vígjáték: A Bach-huszárok. (1867. dec. 28.) A közel
múltban játszik, az épen múlttá vált jelenben, így nyugodtan 

1 Damokles: Ön nép embere s így hihetőleg nincs pénze, én azonban 
nem voltam az külsőleg s így van miből aprítanom a tejbe. Megigérem, 
hogy elveik zászlaja alá szegődöm. 

Reznek: A nép érdeke, a vérről áztatott haza ügye a fődolog. Á mellett 
minden egyéb elenyészik. Mennyit kockáztathat az úr ? 

Damokles i Nem alkuszom. Ön lokális ösmerettel bír. Mennyiért válasz
tanak Toklyódon ? 

Reznek: A nép tiszta lelket, az elvet nézi. A nép megvesztegethetlek, 
a nép romlatlan s nem szibarita faj, mint önök vagy tízezer forinton. 

2 Pesti Napló. 1868. XI. 28. 
• U. o.: XI: 30. 
4 U. o.: XII. 2. . 
5 Utószó a Fertálymágnásokhoz és Ä népszerűséghez- ÖM. I. í43—á44. 
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irányzatos korszerű darabnak minősíthetjük e vígjátékot. Igaz, 
hogy vannak magasztosabb elemek a humoros cselekvényben: 
Fellnerék megtérése rokon az Uj földesúr eszméjével, Érfalvy 
Dánielben a negyvennyolcas idők konkretizálódnak — a darab 
igazi célzatossága mégis a Bach-huszárok ostobaságának kigú-
nyolásában van. Hrbanek és Puff kerülnek i t t pelengérre, hogy 
még egyszer a magyarság elé kerüljön az abszolutizmus képe. 
Cselekvény alig van, inkább a hivatalnokok párbeszédében rejti 
el az író éles vágásait. Elméletben kinevettetve a ,rendszer'-t, 
gyakorlatilag is bemutatja Bérezik. A rendőrködéssel teszi 
nevetségessé Bach huszárjait, kik nevükhöz méltóan ismét 
bakot lőnek. Eleven humorral festi a kor képét, de az mégsem 
elégítette ki azt a várakozást, amelyet a színfalak mögül jövő 
hírek keltettek.1 A kritika hibáztatja a sok fárasztó beszédet 
s megrója Bercziket egyoldalúságáért. Egyébként is váza 
ugyanaz, amelybe a Fertály mágnásoh meséje illeszkedik, és így 
újat nem ad. 

Bérezik e három vígjátékával és humoros jelenetével meg
indítja a kiegyezés korának politikai vígjátékát, s a Bach-
husmrokk&l mintegy közvetlen kapcsolatba hozza a két kor 
műfaját. A Fertálymágnások és A népszerűség pedig nemcsak 
első megjelenései az új magyar életben a célzatos drámai 
műfajnak, hanem jelzői is a politikai vígjátékírás továbbfej
lődésének. Még megvan a szoros kapocs a 40- es évek irányával. 
A megye élete i t t is a háttér, de a politikum már csak eszköz, 
s annak tükrében a társadalom képének megmutatása a cél. 
Bérezik egyénisége a derűs humor felé hajlik inkább, mint a 
szatíra epésségéhez — ez utóbbi csak az első vígjátékában 
kér szót — ezért vígjátékai mulattatnak bennünket. A sokszor 
lazán motivált cselekvényt olykor-olykor az ellenszenvességig 
léha típusok bonyolítják, de a kép egészében tökéletesen 
mutatja az ironikus kritikát, melyet Bérezik a korrupciós
protekciós társadalommal szemben gyakorolt. 

A tendenciózus ' vígjátékírás jóidőre megpihen Bérezik 
gyakorlatában. A Kávéforrás írógárdája a politika szolgálatába 
áll s átveszi a Bolond Miska erejétvesztett szerepét. A kiegye
zés után ugyan Tóth Kálmán ismét megeleveníti élclapját, s 
erősen ellenzéki politika jellemzi. Ennek ellensúlyozására indít
tatja meg Andrássy a Borsszem Jankót, melynek szerkesztését 
Agai Adolf vállalja el. Noha kormánypárti szellemben kell 
politizálnia, kellő szabadsággal élcelődik a lap a politikai 
ferdeségeken, ellenzék, kormánypárt egyaránt célpontja tűszú-
rásainak. A szerkesztésben nagy szerep ju t Bercziknek, ő volt 
a lap politikusa.2 A Borsszem Jankó két írógárdán át teljesíti 

1 Pesti Napló, 1868. I. 1. 
2 Kéky id. m. 200. 1. 
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ki programmját. Az első kor a szélsőbaliak állandó gúnyolásá-
ban propagálja a Nyugathoz hasonulás eszméjét. A másik 
generáció az antiliberálisokkal veszi fel a harcot. A negyve
nes évek vígjátékirodalmának típusai mintegy átvándorolnak 
a Borsszem Jankóba s i t t élik tovább életüket. De már nem 
az írók szatírájának passzív hősei, hanem örökös ,munkatársai' 
a Borsszem Jankónak. Problémáikról maguk cikkeznek, s ezáltal 
humoros képet adnak saját jellemükről, észjárásukról. Kezdet
ben személyeskedő volt a lap politikuma, különösen a Deák
párt ellenzékével szemben,1 később azonban minden aktuali
tásnak kialakult egy-egy állandó ,rovatvezetője' — ezáltal 
személyt nem sértő gúnnyal támadhatták Agaiék a társadalmat. 

Agai Spitzig Iczigje az áldemokracia ostorozója.2 De Spitzig 
a maga fajának félszegségeit sem kíméli, ,kutyabőr-mániájuk'- at 
kigúnyolja, emellett király-utcai leveleivel az emancipációt 
sürgeti. Spitzig mintegy megbarátkoztatja a magyarságot fajá
val, ugyanis míg nevettet mókáival, egyben megszokottá is 
válik. I t t a liberális tendencia Ágai tollában. Spitzig mär a 
Bolond Miskában is szerepelt. Innen kerül át a feminista nő 
típusa is, Lengenádfalvi Kotlik Zirzabella honleányi leveleivel 
és báj üdvözleteivel. Majd Nztes Kospallaghy Ambrus lép fel, 
de helyét hamarosan átadja Suttyomberky Dáriusnak, ki hason
mása az Eláll—Toklyódi képviselőtípusnak. Ez Bérezik műve.s 

Ez magyarázhatja meg a politikai darabok elmaradását 
Bérezik munkásságában. A negyvenes évek típusai, más-más 
író tollát véve kölcsön, önállóan jelennek meg az élclapban, 
s az írók magános alakjuk egyéniségéhez híven vetítik ki r 
hol irányzatosan, hol csak szórakoztatásul, politikai szem
léletüket 

A Borsszem Jankó megjelenése és kedveltsége mintegy 
elősegíti a politikai vígjáték továbbfejlődését. Ugyanis az 
egyes típusok a Borsszem Jankóban országosan ismertekké 
válnak, elterjednek a legaktuálisabb társadalmi problémák e 
típusokon át, úgyhogy a Borsszem Jankó mintegy előkészíti 
a közönséget Toldy István tendenciózus, társadalmi-politikai 
vígjátékainak megértésére és befogadására. Az új emberek 
című vígjátékában oly irányzatosan propagálja a zsidó-kér
dést, hogy a Spitzig-féle levelek előkészítése nélkül talán 
negative hatott volna drámája. 

Bérezik és Toldy egy cél szolgálatában munkálva szel
lemben is megegyeznek. Határozott különbség választja el 
azonban egyéniségüket, ezek képe az általuk készített korrajz 
uralkodó jegyeiben ismerhető fel. 

i V. ö.: u; o. 201. 1. 
*'U. o. 
s V. ö.: u. o. 202., 208. 1. 
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Bérezik a kiegyezés nyomán megújult társadalmi élet 
félszegségeit gúnyolja ki nagy általánosságban. Alakjait maga 
vezetgeti újabb és újabb összeütközésre, amelyben csak azért 
kíséri néha szerencse az érdemtelent, hogy felsülése a végki
fejletben annál élesebb legyen. A jó szándék és becsület min
dig győz nála, a társadalom félszegségeinek hordozói (ál-demok
raták, Damoklesek) ellenben bukásukban sem bűnhődnek, inkább 
azért buknak el, hogy fondorkodásaik végső eredményével 
megnevettessék a közönséget. Az író igazságszolgáltatása mél
tányos, büntetése enyhe. 

Toldy határozottan politikus egyéniség. Franciás művelt
sége és érdeklődése a nyugati eszmék iránt szinte túlzó libe
rálissá nevelik. A viszonyok is közrehatnak politikai szemlélete 
kialakulásában. Ugyanis a Deák-párt programmja épen ezt a 
szellemet képviselte, a Kávéforrás pedig tökéletes meggyőző
déssel harcolt a Deák-párt eszméiért. Toldy már 1862-ben és 
1863-ban foglalkozott a drámai műfajjal, de elhagyja e múzsát, 
mivel «a Helikon berkeiben is könnyed liaisonoknak, futólagos 
szerelmeknek áldozott.»1 «A hetvenes évek elején — az új kor
szak új eszméinek és törekvéseinek hatása alatt— vissza tér 
első — s mint később igazolódott — igazi, mély szerelméhez, 
a szépirodalomhoz.»2 A kiegyezés után néhány év alatt meg
érik a kor a Toldy-féle korrajzok élvezésére, melyek egy aktuális 
politikai probléma kifejtésében mutatják be a társadalmat az 
író kesernyés, szatirikus bírálatával. 

1872-ben kerül színre két tendenciózus vígjátéka. Bennük 
a kor politikai vígjátékirodalma fejlődésének ismét olyan magas 
pontjára emelkedik, mint hajdan Nagy Ignác Tisgtú)ításé,h&TL. 
A néhány évvel előbb írt politikai tanulmányának foglalatát 
dramatizálja két darabjában3,s ezáltal sokkal élesebb e drámákban 
a szatirikus jegy és politikai jelleg, mint Bérezik darabjaiban. 

Épen szatirikus, politikai éle miatt első darabja, a Jó hazafiak 
{1872. I I I . 25.) névtelenül, N. N. jeggyel jelenik meg a szín
padon. Hatása nagy,4 mert az író lélekben átélt, drámaírói tehet
séggel megszerkesztett cselekvényt állít a néző elé, aki — mint 
a negyvenes évek publikuma — saját korát, önmagát látja a 
színpadon a legaktuálisabb problémák között. 

Botond megye két politikái pártja minden eszközt felhasznál, 
hogy az épülő vasút irányát kijelölő mérnököt (Kovács) magának 

» Rákosi Jenő: T. 1. emléke. Kisf. Társ. EvI. Új f. 16. 1881. 211. 1. 
2 Legifj. Szász Károly: T. I. mint drámaíró. Beöthy Emlékkönyv, 395. 1. 
a Politikai Füzetek, 1868—70. Toldy István: Pártjaink feladata a válasz

tások után. 1869. 142—143. I.: «Haladás a politikai és társadalmi életben, az 
államban és egyházban!... Mi élni akarunk. S azért jelszavunk: Le a tábla-
bíró-politikával.» 

4 Pesti Napló, 1872. III. 27. sz. «Toldy István Jó hazafiak vígjátéka 
elejétől végig derült hangulatban tartá a közönséget.» 
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megnyerje s ezzel a vasutat a maga völgyének szerezze 
meg. Hízelgés, politika, szerelem egyaránt fegyver a két párt 
kezében, annyira, hogy a forgatagban álló mérnököt jelleme 
alig védené meg, ha külső közrehatások, kivált Aranka iránt 
érzett szerelme, nem segítenék. 

A vígjáték váza kiváló ötlet. Országszerte időszerű a 
vasútépítés, s az, igazi rendeltetése helyett,1 gyakran válik 
egyéni érdekek hordozójává. Ezen sarkallik minden epizód, 
mellyel Toldy korát gúnyosan jellemzi. A vasútért küzdő pártok, 
a már Bercziknél megismert álhazattak tömege, kik hasznukért 
ellenfeleikkel is frigyre lépnek, a hazafiúi érzés jegyében — a 
haza érdeke ellen! A pártok összetételében kiteljesül a hetvenes 
évek társadalmának hü képe, szerepet nyer minden osztály 
képviselője. Az író tendenciája megkívánja, hogy túlozva hor
dozzák a típusok körük ismertető jegyeit, de a párbeszédek 
természetessége, tetteik következetessége annyira megőrzi egyé
niségüket, hogy a kezükbe adott cselekvény és a rajzolt kép 
a valódiság illúzióját kelti a nézőben. 

A hős passzivitása nem gyengíti meg a szerkezetet, ugyanis 
az író a mérnököt választófalként állítja a cselekvényt bonyo
lító pártok közé: szerepe nem a tett, hanem a tapasztalás. 
Mellé állítja a társadalomtól megcsömörlött Sólyomot, aki 
mintegy kiegészíti teljes emberré, s a tapasztalatok nyomán 
támadt kétkedést tudatossá teszi lelkében. E két alak nagy lelki 
közösségben él az íróval, párbeszédeikben az író veti fel prob
lémáit s adja meg reájuk a feleletet is.2 

A közönség és a kritika legmelegebben ünnepelte a Jó 
hazafiak íróját, kezdettől fogva.3 Valóban, részeire boncolva sem 
találnak a darabban szervi hibákat. Egyben ezek az elismerő 
kritikák jelzik a műfaj újabb fejlődését is, de már nem felfelé, 
hanem új irányba hajolva — a közérdeklődés megváltozása 
következtében. Ugyanis a közönségben rejlik e korban is a műfaj 
legfőbb éltető eleme. Amint ízlése tovább fejlődik, a műfajnak, 
mint függvénynek hozzá kell simulnia a megváltozott köve
telésekhez. A hetvenes évek társadalma nagy utat tett meg 
a negyvenes évektől, természetes tehát, hogy igényei meg
haladják a reformkor műfajának kíméletlenül szatirizáló szín-

1 Szekfü id. m. 329.1. «A korrupció mély csatornákon ömlött be a társa
dalmi és gazdasági életbe: politikai célból adattak vasútkoncessziók olyan 
vidékeken, hoi a gazdasági élet még semmi szükségét nem érzé a világ
forgalomba kapesoltatásnafc ; vasútvonalak épültek csodás görbeséggel, minek 
egyetlen indító okát valamely kormánypárti birtokos személyes érdekében 
találhatta meg a beavatott.» 

2 Kivált: Jó hazafiak, 1:9. 
8 Pesti Napló 1872. III. 27. sz.: «Egy szerencsés és kellemes darabról 

írni a bírálónak valóságos oázis és ez a darab csakugyan kellemes m ü . . . 
a közönség figyelme és érdekeltsége percig sem lankadt, noba a mű tizen-
egyedfél óráig tartott.» 
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vonalát. A kiegyezés nyomán kelt társadalom már érzéke
nyebb a szatíra iránt. A gúnyos támadásra nem tud mosoly-
lyal válaszolni, nagyobb hullámokat ver lelkében a túlzó 
leleplezés. Annál inkább bántja a szatirikum, mivel nem egy-
egy társadalmi visszaélés ostorozása kel életre az író tollán, 
hanem az egész társadalom tendenciózusan megmételyezettnek 
rajzolt képe döbbenti meg a nézőt.1 

Toldy következő drámája, Az új emberek, (1872. okt. 18.) 
már mintegy mellőzi az általános szatirizálást, inkább eszmét 
propagál, társadalmat reformál, de tendenciózus, politikai keret
ben. A zsidó-kérdés a darab alapeszméje, politikai elem pedig 
a megszokott képviselőválasztás, E szerint inkább társadalmi 
drámának tekinthetnők, ha épen a zsidó-kérdés nem tartoznék 
szorosan a hetvenes évek politikai életéhez. A kapitalisztikus 
gazdasági forma kezökbe játszotta az anyagi hatalmat, a sajtó 
állandóan foglalkoztatja a magyarságot e problémával, melynek 
kedvező megoldása a zsidó újságírók tendenciózus tolla szerint 
üdvös. 

A Borsszem Jankó Spitzig Iczigje végre annyira meg
szokottá válik, hogy hitsorsosainak befogadásától nem idegen
kedik a liberális gondolkozású magyarság. A megmagyarosodott 
zsidó és a liberális magyar megértő munkássága építi ki a 
«zsidó-magyar egybeolvadást».2 Ilyen liberális magyar Toldy 
is, ki a dolgozó zsidóban látja a magyarság jövőjét, s legvesze
delmesebb ellenségét a dologtalan és ősei nagyságán élősködő 
gentry-osztályban. Ezt kell kiirtani a társadalomból — véli az 
író — s lépjen helyébe a jövő embere, a jelen munkása, a 
zsidó! E gondolat dramatizálása a vígjáték. 

A Spitzerből magyarosodott Csipkey Kelemen, leánya, 
Metella, és Lajos fia állnak a cselek vény középpontjában. 
A viszonyokhoz híven még nem aktív szereplői a politikai 
cselekvény-résznek, hanem a ,született magyar1 Kövesdy Ervin 
emeli fel őket az öntudat oly magas fokára, honnan már az 
ifjú Csipkey jogokat követel magának. 

Ervin Csipkeyt akarja felléptetni képviselőnek, a gentry-k 
(Darlay, Tarczal, gróf Csetneky) Csetnekyben találják meg az 
ellenjelöltet. Egyben ügyes fogással is élnek: megkérik az özvegy 
Metella kezét, de az visszautasítja közeledésüket. Ebből párbaj is 

1 Ezt már észrevette a Pesti Napló élesszemü kritikusa: «Érdekes volt 
a figyelmes szemlélőnek a közönség magatartását tanulmányozni a mű politico-
satyrico helyeivel szemben. Ahol a politikai bajok és ferdeségek az élez vagy 
a humor fegyvereivel sújttattak, ott nevetett a közönsé?, ahol a satyra metszett, 
ott hallgatott A tanulság tehát világos és jó lesz, ha szín- müíróink nem felejtik 
a hatást, amelyig közönségünk a közélet kritikájában velőt? megy. Ez a hatás 
a tréfa hatása — ahol ez megszűnik és . , keserű szatírává csap át, ott a 
mi közönségünk nem tud nevetni, ottan elhagyja a szerzőt.» (1872. III. 27.) 

a V. ö. Szekfü id. m.: 480—481. I. - • : 
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támad, s Lajos, az ,új ember' győz a társadalom veszedelmes 
gentry-jével szemben. E győzelem mintegy szimbóluma a zsidó
ság hatalmi sikereinek a magyarság felett. A cselekvény másod
rangú szerepet játszik a darabban, felülemelkedik rajta az író 
,programm-beszéde', melyet szereplőivel mondat el párbeszéd 
formájában. A célzatos eszmepropagálás kárára van a cselekvény 
gördülékenységének — a drámát már a kritika sem becsüli 
annyira, mint a Jó hazafiakat, pedig az Uj emberek tökéletesebb 
politikai vígjáték, mint amaz. 

Csipkey típusa a magyarságba furakodott, gazdag, de még 
bátortalan zsidónak, aki az ,összekötő kapocs' szerepét játsza 
fajtája és a magyarság között. Anyagi áldozatokkai nemessé 
válik s már-már aktív, politikai szerephez jut. Külsőleg tehát 
átolvadt a magyar testbe, belső tartalma azonban még a félve 
terjeszkedő, alattomban munkáló zsidóé. Az író tapintatosan 
csak felveti a képviselőség ügyét, de nem fosztja meg teljesen 
az Öreg Csipkeyt fajtája ismertető bélyegeitől. Sőt nevetségessé 
is teszi egy alkalommal. (A párbaj-jelenetben az orvos és Csipkey 
beszéde.) Nem komoly ellenfele Csetnekynek, de a tendenciózusan 
rajzolt gentry-k és Csipkey Lajos küzdelmében elbuknak amazok, 
hogy igazolódjék az Ervin ajkára adott elv — az író meg
győződése — hogy romlott a gentry, el kell vesznie I1 Csipkey 
és Csetnekyék ferdesége annál inkább kiemeli az új zsidó
generáció képviselőjét, Lajost: jellemével, kardjával mintegy 
,hősként' áll a társadalom szeme előtt. Legméltóbb ő a kép
viselőségre, el is nyeri; ellenfelei önként visszalépnek. A darab
ban rejtve növekedő szerelmi viszony is megoldáshoz ér Metellá 
és Ervin frigyében. Lajos szavaiban mintegy az író buzdítása 
szól a zsidósághoz, szinte i rányt mutat annak a teljes hatalom 
eléréséhez.2 

A kritika és a közönség szívesen fogadta a darabot, mint
hogy nem személyeskedő szatírával sértett, hanem bemutatott 
egy oly társadalmi problémát, annak hősével együtt, mely 
színpadról eddig nem volt ismeretes. «Az ívj mű a bírálatot 
kevésbbé fogja kielégíteni, mint Toldy első darabja — mondja 
a kritikus8 — de a zsúfolt ház nagy érdekkel fogadta a sok 
mulatságos fordulattal bíró darabot; sokat nevetett és sokat 
tapsolt.» Nevetett a közönség, pedig a' Csipkeyek sikerében 
saját bukásán tapsolt. Eddig komikus figurának rajzolták a 
magyar írók a zsidót. De a Schnaps-Spitzer típus a kiegyezés 

1 Ervin: Ázsiába veletek !,Ennek a fajnak ki kell vesznie, különbén 
a magyarnak nem lesz jövője! (TJj emberek, I : 8.) 

2 U. o. II. 11.: Lajos: Előbb érvényesítsük magunkat a társadalmi 
téren, hogy egészen közéjük tartozóknak tekintsenek, aztán fölléphetünk oly 
igényekkel, de addig nem, szóval atyám, nekünk léptenként kell tért fog
lalnunk, nem ajtóstói rohanni a házba. 

3 Argus, Bérezik Árpád. Pesti Napló, 1872. X. 20. 
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után zsidó kézben megmagyarosodott (Ágai) és már követelte 
azt, ami után a reformkorban csak félve vágyott. A Tisztújítás-
ban még csak céloz az alispánságra a zsidó, de maga sem hisz 
gondolatában. Az Uj emberek Lajosa már kinő a magyar 
színvonalból s mint legkiválóbb foglalja el a vezető szerepet. 
Saját szívósságával s a magyar liberálisok nagylelkű támoga
tásával annyira megerősödik e faj közöttünk, kogy minden 
ellenük támadt szervezkedés elbukik velük, szemben. Elbuknak 
az Istóczy Győzők, az antiszemita párt, a néppárt, a zsidóság 
pedig munkál tovább, s e munkálkodás iránya és eredménye 
ismeretes. 

Toldy két darabja e kor politikai vígjátékai között a leg
értékesebb. A motivációban nem követ el nagy hibákat, alakjai, 
még ha típusok is, természetesek. Leleménye gazdag, társa
dalmának tökéletes ismerője, Szenvedélyes politizáló hajlama 
ugyan elnyomja néha a mesés cselekvényt, * de problémái 
szorosan összekapcsolódnak a mese vázával, úgyhogy vígjátékai 
értékes és tehetséges írónak hirdetik Toldyt. 

A Berczik-Toldy-féle tendenciózus politikai vígjátékok 
után más irányba fordul át a műfaj fejlődése. Az új darabok 
nem eszmét propagálnak vagy szatirikusán javítgatnak, céljuk 
a mulattatás. A társadalomnak önmagát mutatják meg, de nem 
ostorozva, hanem derűs, jóindulatú humorral. Vagyis a tenden
ciózus politikai vígjáték a század vége felé már társadalmi 
rajzzá fejlődik, melyben szóhoz jut ugyan a politikai elem is, 
de csak azért, hogy tökéletesebb, hívebb képet adhasson az 
író. A politikai vígjáték átformálódásának magyarázata a 
viszonyokbán van. 

A Borsszem Jankóval megindul a kiegyezés korának nagy
szerű élclap-irodalma. A leggazdaságosabb értékesítése az 
aktualitásoknak az adoma, éle formájában adódik. Másrészt a 
közönség már elvesztette érdeklődését a tendenciózus szatirikum 
iránt. Inkább hatnak kedélyére a szellemes, mulattató vígjátékok, 
mint az ismert hibák feddő dramatizálásai.1 Az átalakulás 
tulajdonképen már a hatvanas évek végén megkezdődik, Toldy 
szatirikumai előtt jelennek meg társadalom-rajzoló vígjátékok. 
De ezekben a politikai elem másodrendűsége még nem annyira 
a viszonyokban találja okát, hanem az író egyéniségében. 

Az átfejlődés kezdő darabjának fogadjuk el Szigligeti 
három felvonásos pályaművét, a Kortesnőh című vígjátékot. 
A Kortesnőh* asszonyi intrikán, korteskedésen épülő, felette 
bonyodalmas történet, váza egy képviselőválasztás — ez benne 
a politikum. A politikai keret azonban annyira háttérbe 

i V. 8. a Jó hazafiak bírálatát. Pesti Napló, 1872. III. 27. 
- Kiadatlan; kézirata a Nemzeti Múzeumban. (1441. Qu. Hung. LXXIII.) 
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szorul a nöi intrikákon támadt bonyodalomban, hogy szinte 
erejét veszti. 

Clotild és Aspasia kezében bonyolódik a cselekvény. Aspasia 
intrika ja adja az első bonyodalmat, s a féltékenység erősbödésével 
a bonyodalom is növekszik. Clotild észreveszi, hogy Aspasia 
Ostelky miatt féltékenykedik reá, ezért titokban felveszi a 
harcot. Aspasia erejét növeli környezete (Szikárdy, JElesdi, 
Fürgéi), Clotild támaszt csak józan gondolkozásában és Ostelky 
egyéniségé ben nyer. Egyenlőtlen harcot kell vívnia, de az író 
is pártjára siet, így sikerül győznie az igazságnak. 

A bonyodalmat szinte a bohózatosságig növeli az író azáltal, 
hogy nem engedi nyíl t csatába az ellenfeleket, hanem egymás 
tudta nélkül támadnak s védekeznek kölcsönösen. A darabnak 
csak két határozott egyéniségű szereplője van, Clotild és Aspasia. 
A többiek típusok, de az író szeszélyes bonyodalomhalmazában 
elvesz minden egyéni tartalmasságuk, bábokká válnak, élettelenül 
teljesítik szerepüket. 

A szereplők arisztokraták s nemesek, de nem hiányzik 
közülök e kor ismert alakja sem, a zsidó. A Spitzerből nemesedett 
Élesdi i t t még a magyarságba olvadás első fázisát mutatja: 
gazdagsága besegítette már az előkelő körbe, de még nem 
tekintik számottevő elemnek. Szikárdi, Aurél és Kézai grófok 
elvtelen léhasága komikus, de hihetetlen. A többi szereplő 
jelleme is elmosódik, áldozata lesz a nagyon lazán motivált 
cselekvény szertelen bonyodalmának. «Maga az alapeszme jó, 
valamint tárgya is, sőt a cselekvény szövésében is gyakorlottság 
nyi la tkozik . . . a szerző képtelen a felsőbb körök komikai 
oldalát rajzolni.»1 Kár, hogy nem került színre e vígjáték, a 
közönség méltányolta volna ügyes szerkezetéért, mozgalmas
ságáért. Ha a szerkesztői tudáshoz erősebb szatirikus jegy 
kapcsolódott volna az író egyéniségében, darabjából kitűnő 
politikai szatíra vált volna.2 Megcsipdesi korát Szigligeti is, 
de enyhébben, helyenként szellemmel is.8 

Ezek a vonások- uralkodnak Tóth Kálmán egyéniségében 
is. Nők az alkotmányhaji című vígjátéka Toldy tollán éles 
szatírában Öltene testet, nála mosolygós képben tükröződik 
vissza a világ és emberek szeretetén megtisztult komikum. Víg
játéka cselek vényével benne gyökerezik a korban, de központi 
problémája nem a politikum, nem is az általános, hanem egy 
család élete a viszonyok sodrában. 

A már Nagy Ignác Tisztújitás&b6\ ismeretes politizáló 
nő alakja lép fel Tóth Kálmánnál, de vezérszerepben. Bán-

i Gyulai Pá] jelentése a Karácsonyi-pályázatról. Akad. Ért. 1870:108-109. L 
» Vértesy Jenő : Szigligeti. EPhK. 1907 :828. 
8 Élesdi: Megfoghatatlan 1 — Aristokraták szerelmesek a demokráciába! 

S én, aki most még csak nemes vagyok, báró szeretnék lenni. (11:4.) 
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falvynét hiúsága és az érdek arra bírja, hogy férjét képvise
lővé tegye. Minthogy azonban Bánfal vy természetével ellenkezik 
a politikai szereplés, nem tud beleilleszkedni új életmódjába, 
sőt első politikai szereplése végképen meg is buktatja. A bukás 
kijózanítja a nagyzolásból az asszonyt. E rövid vázlat úgy 
hangzik, mintha tanulságos mesét írt volna Tóth Kálmán. 

E mese vázra építi apró epizódjait, ennek kifejlesztésére 
munkálnak, jellemükhöz végig híven, a szereplők. Ebben a 
tekintetben már nagy az eltérés Szigligeti egyéniségétől. Igaz, 
hogy a bonyodalmak furfangos rendezésében meg sem közelíti 
őt Tóth Kálmán, annál inkább felülmúlja azonban a jellemek 
helyes megépítésében s azok megőrzésében. A mese kiegészítő 
motívuma. Ilka és Bercsey szerelme. Az epizódokat pedig a 
vidéki társaság, a pesti szélhámosok, a korteskedés beszövése 
szolgáltatja. Épen az epizódokban találja meg az író az alkalmat 
aktualitások megszólaltatására. Szelei, a Szlánkaményi báró 
nevével szélhámoskodó világfi, mintegy elreferálja az író tapaszta
latait1 a «beteges gründolási korszakban».2 Borbóccsal,atipikus 
kortessel, a lánchídi pénzszedők gorombaságát gúnyolja.8 

A külső csipkelődések csupán színesebbé teszik a darabot, 
de az tulajdonképen nem ezeknek sikerére támaszkodik. Az 
író Bánfalvyékat, kik elragadtatják magukat, beleveti 4)ékés 
életük után a vágyott nagyvárosi forgatagba. Még ebben 
is megmutatja őket a nézőnek. De aztán a gŐgöskÖdő Bán
fal vyn ét férjén keresztül megbuktatja, sőt a végromlásból 
menteti k i őket a lenézett Bercseyvel. Nem fejleszti aem 
tragikussá a megoldást, sem szatirikus komikummá nem lapo
sítja. Az író mintegy kiragadja a békésen élő családot vidéki 
nyugalmából, egy pillanatra magukra hagyja őket a zajos, 
pesti élet mozgalmasságában. Ez az idő elég arra, hogy a 
bukás széléig rohanjon Bánfalvyné. Ekkor azonban ismét ki
ragadja őket új környezetükből. A bukás nyomán támadt 
keserűség a büntetés a nagyzolásért — az anyja bűnébén ártatlan 
Ilka azé lesz, akit szeret, a derék Bercseyé. 

Ez a megoldás teljesen az író lelkéből fakad. Ez magya
rázza a jólelkű megoldást is. Megelégszik a bűnösök enyhe 
kudarcával s megbocsájt nekik. 

A közönség tetszéssel fogadta Tóth Kálmán darabját, az 
első előadáson (1871. II . 2i.) «a ház minden zugában megtelt. 

. 1 Szelei: Ebben az országban az embernek semmire sem lehet menni. 
Ha az ember csak tanácskozni akar valamely alakítandó egyletről, a tanács
kozást semmikép sem hozhatja össze, ha nem szerzett magának legalább egy 
bárót. (II: 2.) 

* V. ö. Szekfü id. m.: 329. 
3 Borbócs: Talán lehetnék a láncaidnál pénzszedő és jegykiadó, mondják 

kérem alássan, hogy ezektől az emberektől nem kívánnak egyéb tudományt, 
minthogy, a járó-kelő közönséggel gorombáskodjanak. (11:7.). ; 
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Az első felvonást élénk tapsok és a szerző zajos kihívása 
követik».1 

Az egykorú kritika dicsérte ugyan az első felvonást, de 
nem tartot ta nagyra a darabot, kivált az invenció hiányát 
hibáztatta a bonyodalom fokozásában.2 De ezért nem ítélhet
jük el Tóth Kálmánt. Darabja sokáig színen maradt, a közön
ség követeléseit kielégítette. Sőt még arra is érdemesnek tar
tották, hogy finn nyelvre lefordítsák.3 Az igazi értékelése 
tehát ez lehet a darabnak: «a motiváció igen fogyatékos, a 
rikító túlzás nem egyszer bántó, de örökké alkalomszerű poli
tikai és társadalmi szatírájával, magyar szellemével és típu
saival vígjátékirodalmunknak határozott nyeresége.»4 

Évtizedekre lezárult ezzel a műfaj fejlődése, helyét a 
modern társadalmi dráma foglalja el (Csiky, Dóczi, Rákosi). 
A kilencvenes évek első felében ugyan még feléled a politikai 
vígjáték két írónk tollán, de csúfos bukással tűnik le a 
színről. Almásy Tihamér Miniszteri tárcája6 (1893. nov. 10.) 
az egyik darab, Muzslai János Megyei élet* című vígjátéka 
a másik. (1896. jan. 17.) A kritika szerint teljesen értéktelen 
darabok. 

Bercziknek a századfordulón ír t darabjai és Herczeg Kéz 
kezet mos című vígjátéka már típusai a bohózat határán álló tár
sadalmi rajznak. E darabok már részeikre boncolva nem is hű 
képei a való életnek, csak az epizódok és főcselekvény szoros 
egybefonódásából előálló kép kelti a jelen életének illúzióját. 
Az író célja egy-egy társadalmi ferdeség kellő kiélezése, erre 
munkál minden és mindenki a darabban'— a politikum egyéb
ként is csak messziről veti fényét a cselekvényükre. 

Bérezik Protekciója (1885. jan. 30.) és Herczeg Kéz 
hetet mos című darabja (1903. febr. 20.) a társadalom örök 
hibáját pelengérezi ki, a protekció-rendszert. Bercziknél még 
van bizonyos célzatosság a darabban, erős bonyodalmak és 
összeütközések árán elbuktatja a bűnösöket, Herczeg azonban 
már mint kiirthatatlan adottságot nézi e társadalmi kórt. 
Darabjának egyetlen jellemes, férfias alakja, Berkenyey, egyedül 
küzd a többi ,stiglic' elvtelen protekcióhajszája ellen, s mikor 

4 Pesti Napló, 1871. 46.'sz. 
* V. ö. u. o. 
3 Irodt. 1913: 495. Eliel Aspelin-Haapkylä Finn szinészettörténetében 

(Suomalaisen Teatterin História. I—IV. 1906—10.) öt magyar darabot említ, 
köztük Tóth Kálmánét: Nők az alkotmányban, fordította Jalava Antal. 
Először finn színpadon 1881. XII. 16. 

* Császár Elemér: Tóth Kálmán. Akad. Ért. 1915. 58—59. 1. 
6 «Almásy darabja valóságos szörnyszülött. Mikor az előadás vége felé 

közeledett és véget ért, a távozó közönség kénytelen volt bevallani, hogy 
be van csapva». Pesti Hirlap, 1893. 312. sz. 

6 «A Megyei éld irgalmatlanul rossz darab. Sőt egyszerűen nem is szín
darab, csak párbeszédekbe szedett tárca-sorozat». Magyar Hirlap. 1896. 17. sz. 
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önerejéből a miniszteri székbe jut, neki is fel kell áldoznia 
szigorú elvét Szergiusz protegálásában. 

Herczeg éles szemével mélyen belelát kora társadalmának 
visszásságaiba és a legjellemzőbb vonásokból állítja össze az egyes 
osztályok képviselőit. Annyi irónia, mint nála, nem mutatkozik 
a műfaj egész fejlődésén át. Mégsem válik élessé a hangja; 
finom szellemességével, gazdag humorával, el nem avuló tenden
ciájával oly értékessé teszi szatíráját, hogy ma is tökéletes 
élvezetet nyújt, 

A kiegyezés utáni társadalom szatirikus rajzolását Bérezik 
kezdte meg, az ő gyakorlatában nyugszik is el a műfaj fej
lődése. A Minis sterválságh&n adja utoljára kora társadalmi 
képét (1905, jan. 6.), de már nem a régi tendenciózus tollú 
Bérezik megszólalása ez, hanem a kor ízléséhez idomuló íróé. 
Van politikum is, szerelem is vígjátékában, a bonyodalom 
gazdagsága már a bohózatig növekszik, az alakok azonban már 
nem egyéniségek, teljesen az író céljának eszközei. Minden 
mozdulatuk arra irányul, hogy minél tökéletesebb illúziót 
váltson ki a társadalom képe. Az író egyetlen célja: bemutatni 
a társadalom minden eszközzel küzdő hajszáját egy megüresedő 
miniszteri székért. A mesét maga az író sem tartja fontosnak 
s a nagy bonyadalmat kellő pillanatban kettévágja, elejtve 
indító okát — a régi minisztert ugyanis meghagyja méltó
ságában. 

E három vígjáték a politikai-vígjátékiródalom fejlődésének 
utolsó állomása. Még megtartják e darabok a kapcsolatot 
a műfajjal, sok szerepe van bennük a politikumnak, de 
tendenciájuk már a társadalom életét illeti. Tehát azt a határt 
képviselik, amelyen a politikai vígjáték fejlődése teljesen 
megáll s a kor kívánalmaihoz igazodva átfordul a társadalmi 
vígjáték műfajába. ROMHÁNYI GYULA. 


