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A társadalmi dráma életiskola, melyben a 
koreszmék valódi jelentéséről kapunk leckét, s 
iránt a szellem sokfelé ágazó utain. (Névy). 

A lelki élet rajza, ez a modern költészet 
nagy problémája. (Riedl Fr.) 



I. 

A társadalmi dráma csiráit Franciaország-
ban találjuk meg a második császárság idejében, 
midőn a dráma — a cenzúra túlszigorúsága 
miatt — a történelmi események ábrázolásától 
is el lévén tiltva, kénytelen a köznapi élet ese-
ményeiből meríteni tárgyát. Elhagyja a szónoki 
páthoszt, merthiszen királyok és hadvezérek 
helyett polgárembereket beszéltet, s ezek nem 
állanak világtörténeti esemény eldöntése előtt. 

Előbb csak a mindennapi élet apróságait 
dolgozák föl, nemsokára azonban a családi élet 
psychikai alapon nyugvó összeütközései: szülői 
és gyermeki szeretet, szerelem és becsület, vágy 
és kötelesség nyújtanak érdekesebbnél érdeke-
sebb problémákat a szerzőknek. így lassan ki-
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alakul, majd később mind nagyobb tért-hódit a 
középfajú drámánakegy sajátságos, különös alak-
ja: a társadalmi dráma. Mi a célja? „A társa-
dalmi dráma leginkább a társaság betegségeivel 
foglalkozik, melyeket gyógyítani akar; azért oly 
jelenségeket keres föl, hol egy egy adag keserű 
gyógyszer, vagy fájdalmas érvágás van helyén; 
behatol az életben hozzáférhetetlen körökbe s 
felfedi az önhittség fia lábain járó gyengeséget 
úgy, mint az erény mezébe öltözött lelki nyo-
morúságot; rámutat az egészség mosolya alá 
rejtőzött titkos sebekre, s győzelemre juttatja a 
csinált fény és zaj által homályba és hallgatásra 
kárhoztatott erkölcsi elveket; gúnyol és ostoroz, 
megtámadja az önkény és előítélet hatalmát, 
megrendíti az emberiségre erőszakolt pozitiv 
törvényeket, ha azok a sziv és ész örök jogaiba 
ütköznek, s útját egyengeti a társadalmi fejlő-
désnek a boldog lét felé"*). 

Ezzel a céllal indul meg, mind jobban kifej-
lődik, salakjaitól megtisztul, mind mélyebben 
hatol a kor mozgató eszméinek tárgyalásába, s 
a napirenden lévő társadalmi kérdéseket igyek-
szik minden oldalról megvilágítani, esetleg meg-
oldani. Mint minden társadalmi művek, úgy a 
társadalmi drámának is „feladata a szociális lét 
valamely kérdését tárgyalni, s azt úgy megol-
dani, hogy az életbölcsesség valódi föltételei, az 
emberiség magasabb célpontjai, s azok elérhe-
tésének eszközei tűnjenek fel előttünk"**) 

E feladat megoldására irányuló törekvés-
ben találjuk a magyar társadalmi drámának iro 
dalomtörténeti fontosságát. Ez a korszerűség, a 

*) Névy: A drámai középfajok elmélete. 1873. 
**) Névy: A drámai középfajök elmélete. 
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kor társadalmi életét mozgató rugóknak az egész 
társadalmat átható és megtermékenyítő hatal-
mas eszméknek hű tükrözése, a legrejtettebb 
zugoknak bevilágitása, az elmosódott áramlatok-
nak plasztikus kidomboritása ad a társadalmi 
drámának művelődéstörténeti fontosságot. 

Becses tehát a mult társadalmi drámája 
irodalom- és művelődéstörténeti szempontból, 
de miért becses a jelen társadalmi drámája, 
mily kiváló tulajdonságokkal hat saját korára? 

E kiváló tulajdonságok három legfonto-
sabbika: 1. a lelki élet változásának, fejlődésé-
nek rajza; 2. az előadás megkapó közvetlensé-
gével; 3. ismert, vagy átélt viszonyok azaz sa-
ját korunk viszonyai között. 

E szempontok alapján fogjuk vizsgálat tár-
gyává tenni az utolsó évtized társadalmi drámait 
és társadalmi színműveit, helyszűke miatt mel-
lőzvén a vígjátékokat és bohozatokat, melyek a 
társadalom ferdeségeit oly találó gúnnyal osto-
rozzák, s jelentőségre nézve semmivel sem álla-
nak a drámák és színművek mögött. 

Előbb azonban tekintsük át röviden a tár-
sadalmi dráma kifejlődését Magyarországon. 



III. 

„A társadalmi dráma és a modern regény 
közötti összefüggés az irány és koreszmék kö-
zösségében gyökerezik" mondja Névy, s esze-
rint a társadalmi dráma csiráit ugyanazon kor-
ban kell keresnünk, melyben az első társadalmi 
regény megszületett. Fáy András a magyar tár-
sadalmi regény megalapítója és Kisfaludy Sán-
dor a magyar társadalmi dráma első művelője: 
kortársak. 

„A Dárday ház", „A lelkes magyar leány" 
vagy „Az ember szívnek örvényei" nem a lelki 
élet rajzolásával, vagy a cselekmény kiválóságá-
val érdemelnek említést, hanem a kor mozgató 
eszméjének, a XlX-ik század elején uralkodó 
hazafias felbuzdulásnak hű tükrözése miatt ne-
vezhetők a magyar társadalmi dráma előfutár 
jainak. Ekkor már mind jobban érezhető a ro 
manticizmus, s ezzel kapcsolatban a francia ha-
tás. Bizonytalan tapogatózó kísérleteket látunk. 
És miért? mert „a társadalmi drámának ott van 
igazi talaja és jövője, hol erős elveken nyugvó 
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közvélemény, ez által védett társadalmi morál 
és nyilvános élet van"*). 

Magy arország társadalmát e korban az egyen-
lőség, testvériség nagy eszméi hatják át, s e 
demokratikus szellem létrehozza és virágzásra 
juttatja a népszínművet, mely e kor törekvése-
inek leghűbb kifejezője. Irodalmunk nemcsak a 
népies felé hajlik, hanem teljesen a népies alapjá 
ra helyezkedik, s virágzása magas, fokát éri el. Iro 
dalmunknak e népies irányban való megújhodása 
kiváló férfiak nevéhez főződik: a dráma terén Szig-
ligeti (népszínműveivel) a lírában Tompa és Petőfi 
(népdalaikkal), az epikában Arany alkotják irodal-
munk maradandó becsű darabjait. 

Társadalmi élet, társadalmi érintkezés nincs. 
1848 előtt az elnyomott jobbágyság és kivált-
ságos nemesek; 1848—1867. a mindent béklyó-
ba verő politikai elnyomatás ideje és csak a 
kiegyezés után bir fejlődésnek indulni a magyar 
polgári középosztály. Ha találunk is e korban 
felbukkanó kísérleteket, azok sem a közönségre 
sem egymásra hatást nem gyakorolnak. 

A társadalmi problémák megoldására irá 
nyúló törekvés művészi céltudatosságát az uj ké 
pek,az uj helyzetek és az életből vett való alakok-
nagyszerű rajzát legelőször Csiky Gergelynél 
találjuk meg a „Proletárok" ban. (1880). Töret-
len úton indul, irányt mutat, ösvényt vág és 
példát ad, megalkotván klaszikus mintáit a ma-
gyar társadalmi drámának. 

Kiméletlnn realizmussal szakítja fel az élet 
rút fekélyeit, s nyers őszinteséggel tárja sze-
münk elé a társadalom nagy hazugságait, ke-
serves nyomorúságát és súlyos bűneit. Fellépése 

*) Névy: A drámai középfajok elmélete. 1847. 



korszakolkató, „mert Csiky megértve a kor kí-
vánalmait és szükségletét engedve 
a saját tehetsége vágyainak, s természetes fej-
lődésének, leveti azt a csillogó köntöst, amit 
eddig viselt, egész képességével a társadalmi 
dráma és vígjáték felé fordul, s rövid időn be-
lül bebizonyítja, hogy, amit Kisfaludy oly nagy 
dicsőséggel kezdett, s Szigligeti annyi szeren-
csével folytatott, annak ő a legméltóbb és leg-
hivatottabb örököse, mind tehetségének mély-
sége és tartalma, mind termékenységének meg-
lepő gyorsasága alapján"*). 

Nem célom Csiky irodalomtörténeti jelen-
tőségét e helyen méltatni csupán azon három 
szempontból kivánom irodalmi munkásságát vizs-
gálat tárgyává tenni, melyek alapján őt az igazi 
társadalmi dráma megalápítójának nevezhetjük. 

1. A társadalmi eszme színműveiben. A tár-
sadalomnak akár ferdeségét gúnyolja, akár bű-
nét ostorozza, vagy egy nagy kérdését oldja 
meg előttünk, mindenütt szerves egységet ké-
pezve haladnak a társadalmi eszme és a cselek-
mény egymást kiegészítve és egymásra hatva; 
minden az alakok jelleméből és a korviszonyok-
ból fakad, a gondolat mozgatja és viszi előbbre 
a cselekvést. 

2. Alakjainali sokfélesége. E tekintetben 
valóságos típusokat alkot: saját korának való 
életéből vett eredeti alakokat. „Alig van a ma-
gyar társadalomnak olyan osztálya amelynek 
egy-egy főképviselőjét markáns vonásokkal raj-
zolva föl ne léptetné: katonaság és civilek tar-
ka sorozatban váltják föl egymást; az elszegé-
nyedett dzsentry különböző alakjai mellett be-

*) Janovics: Csiky G. 
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muttalja az ugorka fára kapott, meggazdagodott 
polgárt, találunk zsurnalisztát, tudós professzort, 
uzsorásokat még pedig női uzsorásokat is, ár-
talmatlan svihákokat és veszedelmes aszfaltbe-
tyárokat, képviselőt, gyárost, nagykereskedőt, 
a tisztviselőknek mindenféle osztályát, orvost, 
ügyvédet, mágnást, szédelgő nőket elsorolhatat-
lan gazdag változatban." (Janovics) 

3. Megfigyeléseinek élessége. Ez egyike a 
társdalmi drámaíró azon tulajdonságainak mellyel 
legjobban hat korára. Az életből vett alakokat 
hűén és eredetien állítani elénk, hogy a közön-
ség önmagára ismerjen, s így a személyek eré-
nyeit és hibáit megáévá téve meggyőződést 
szerezzen és okulást nyerjen a felvett társadal-
mi probléma megoldásában. A mindennapi élet 
száz és ezer számra produkálja azon típusokat, 
melyeket helyes megfigyeléssel a költő élethűen 
szólaltaihat meg darabjaiban a cselekmény előb-
re vitelének, a probléma megoldásának, szóval 
a maga elétüzött cél elérésének érdekében. 

Csikynek az irodalomra és a közönségre 
gyakorolt hatását találóan jellemzi Beöthy Zsolt 
midőn a költőt utolsó útjára kisérve így szól: 
„Köszönetet mondok mindazért, amivel megaján-
dékoztál: ajkunk száz mosolyáért, szemünk száz 
könnyeért, szivünk száz megindulásáért. Nem 
keltettél egy mosolyt, mely ne tanított volna, 
nem egy könnyet, mely jobbá ne tett volna 
bennünket." 

A XIX ik század utolsó évtizedében három 
dráma-írót kell még megemlítenem, mért nél-
külök a magyar társadalmi dráma történetének 
áttekintése hiányos volna. Bosnyák Zoltán, Her-
czeg Ferenc, Thury Zoltán. 



Bosnyák Zoltán: Tisztító tűz (1897). cimö 
színműve a lélektani következetlenségek, az er-
kölcsi lehetetlenségek és az eröltett jelenetek 
halmaza. A főszemély Pethő Margit kinek voná-
sait nagyon erősen, túlozva festi, s így valósá-
gos torzképet kapunk arról a tisztességes úri-
leányról, ki szerelmét megtagadva nőül megy 
a milliomos Brandt Rikárdhoz. A megjelenő 
Nadányi láttára ujult erővel ébred fel elfojtott 
szerelme és szenvedélyének fékevesztett őrjön-
gése képtelenebbnél képtelenebb tettekre ragad-
ja és így fejlődik néhány durva, olvasót és né-
zőt egyaránt sértő jelenet, majd a jellemek kö-
vetkezellensége, végül pedig a lehetetlenségek 
csúcspontja az igaz a tiszta, a nemes, az önzet-
len szprelem dicsőítése egy dáridó alkalmával 
olyan helyen, hol a szerelem igen olcsó, a pi-
szokban, a sárban. A hősnő Margit, a szerelem 
nemességét akarja hirdetni, azért szereti a fér-
jét vagyonáért, Nadányit pedig érzékiségből. 
Egészen az életből vette és sokkal több megfi-
gyeléssel, nagyobb körültekintéssel alkotta meg 
„Mary" cimű színművének alakjait. A társada-
lom a színésznők erkölcsét közprédának tekinti 
és ferdén, elfogultan ítéli meg. Szép vonások-
ból építi fel a hősnő jellemét, de az utolsó fel-
vonás befejező fordulatával megingatja a darab 
erkölcsi alapját. Mary és vőlegénye szeretik 
egymást, Radák rágalmazza a leányt, félrema-
gyarázható leveleket mutat fel, s a feltékeny 
vőlegény ezeknek ad hitelt a leány bizonyítása-
ival és védekezéseivel szemben. A férfi elhagy-
ja menyasszonyát, s a női önérzetében mélyen 
sértett Mary lelke megtelik keserűséggel, meg-
útálja szerelmét, megveti a férfit, s egyedül 
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művészi hivatásának szenteli életét. A vőlegény 
s a rágalmazó párbajt vívnak, s ez utóbbi hal-
dokolva megvallja az igazat, hogy a leány ártat-
lan, s ax vőlegény bocsánatot esdve tér vissza 
hozzá. És itt a fordulat, hol a darab lélektani 
alapja erősen meg van ingatva. Mary meggyü-
lölte, megvetette a férfit és — megbocsájtü 
Hogyan, miért? Hiszen vőlegényében nem vál-
tozott semmi, azelőtt is gyanakodónak, szeszé-
lyesnek, féltékenynek ismerte, s midőn látta, 
hogy oly könnyen hitelt ad a rágalomnak, ekkor 
végképpen kihűlt szívében a szerelem, s most mi 
ébresztette újra? Az író, itt nem tragédiát, hanem 
színművet akart adni, bár e történet az életben 
mint tragédia fordult elő, mert a leány öngyil-
kosságával végződött. 

Herczeg Ferenc írói tulajdonságait ismer-
tetni és méltatni korunk művelt közönsége előtt 
fölösleges. Tárgyalásunk körébe Herczeget mint 
„A dolovai nábob leánya" cimű 5 felvonás szín-
mű (1893) szerzőjét kell be vonnunk. E műben 
nem birkózik egymással nagy eszme és csekély 
tehetség. Kicsiny szerény kör és kiváló tehetség: 
ebben rejlik óriási hatásának titka. Herczeg 
F. az életviszonyokat, az emberekel éles szem-
mel figyeli meg, s szerzett benyomásait közvet-
len egyszerűséggel, őszinteséggel, de mindig 
egyénítve rajzolja meg, lélektani következetes-
séggel és erősen kidomborodó jellemzéssel állítva 
elénk. A háttérben találjuk meg a művet moz-
gató nagy társadalmi kérdést, vagy intézményt, 
mellyelszerzőnem bíbelődik, melyre csak rá mutat, 
melyet azonban hőse jellemének ecsetelésére oly 
kitűnően alkalmaz s, ez a tisztek nősülése, s a 
velejáró kaució kérdése. Herczeg a társadalmi 
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eszmék képviselőinek összeütközését szemléltet-
ve állítja elénk és művészien festi az ezek nyo-
mán támadt lelki meghasonlásokat; ő kora tár-
sadalmának finom lelkű nagy tehetségű bírálója, 
az emberek erényeinek és hibáinak ismerője és 
ismertetője, a lelki élet rugóinak feltárója, ki 
mindig és mindenütt hideg közönnyel beszél; 
atyailag oktat és erős kézzel vezet. 

Thury Zoltán katonák cimű színművében 
eleven szemléltető képet nyújt a tisztek cifra 
nyomorúságáról. Szerző a debreceni helyőrség 
parancsnokához intézett levelében többek között 
igy ír: „Elborulva kérdem, hogy mit is akartam? 
Plasztikus, kiabáló képet arról, hogy igaztalanok 
vagyunk katonáinkkal szemben. Azt mondtam 
el, hogv ne követeljünk a katonáktól annyi fölös-
leges reprezentációt, amennyi a szegényt közü-
lük a legiszonyúbb gondokba kergeti, ne csil-
logtassunk vele annyi aranyat, ha nincs neki, 
ne adóztassuk meg ezer módon, hanem teremt- / 
sünk számára nyugodalmasabb eksziszlenciát. 
Adjunk neki több pénzt, s ami fölösleges teher 
van a vállán, azt vegyük le." Igazán plasztiku-
san rajzolja a mindennapi élet nyomorát a csil-
logó külsővel szemben. Nemcsak a korabeli ál-
lapotok hű tükrét nyújtja, hanem érezteti a 
társadalmi reform elodázhatatlan szükségességét. 
Tagadhatatlan, a Csikytol vágott úton halad a 
magyar társadalmi dráma. Ámde a XX-ik szá-
radban uj eszmék uj áramlatok tűnnek fel, me-
lyek átalakitólag hatnak a társadalomra a köz-
életre, s az irodalomra. 

Thury Zoltán az, akit megérint a modern 
idők lehelete, akinek lelkét áthatják a forrongó 
nagy eszmék, s aki ezek problémákat fölveti 



az irodalomnak a való élet reális viszonyaihoz 
legközelebb álló műfajában, a társadalmi drámá-
ban. „Asszonyok" című színműve uj idők elő-
hírnöke, s igy nem csoda ha kevesen értették 
és sokan félremagyarázták mondván: „Thury e 
művében gyenge kézzel fes'i egy öregedő em-
ber szerelmének csúfos bukását és az erőteljes 
fiatalság győzelmét." Nem. Szerintem a mű alap-
eszméje a modern kor nagy gondolatai között 
keresendő és ez az, hogy az emberiség nagy 
feladatának megoldása, a szellemi tökéletesedés 
és ezzel együtt a boldogulás felé való előbbre 
vitele, csak a férfi és nő együttes munkájával, 
csakis úgy érhető el, ha a nő nemcsak mint 
megértő, hanem mint segitő fél is dolgozik, 
osztozva úgy a küzdés szenvedésében, mint az 
elért eredmény gyönyörében. 

Két asszony áll itt egymással szemben: a 
XlX-ik és a XX-ik század asszonya. E szembe-
állítás korunkban gyökerezik, a jelen társadal-
mában is megtatáljuk e típusokat: a mult asszo-
nyait anyánkban, a jövő asszonyait leányaink-
ban. Érzés- és gondolatvilágukat hatalmas ür 
választja el. Goócs államtitkár neje Karolin a 
mult asszonya. Szereti férjét, s iparkodik neki 
kellemes otthont teremteni; szerető gondosság-
gal háritja el útjából az apróbb akadályokat, de 
a modern férfi emberboldogitó nagy eszméit 
nem tudja megérteni, nem bir, vagy nem akar 
érettük lelkesedni; nevelt leánya Anna a mo-
dern nő, ki a férfinak szellemi vezére, segítője 
támasza és vígasztalója. Goócs bizalommal önti 
ki előtte nemes lelkének szociális nagy terveit 
s a nő készséggel, örömmel áll be szövetséges-
nek és vállvetve közösen dolgoznak a kitűzött 



nagy cél elérésén. A mult asszonyáról mondja 
Goócs, hogy kerékkötője a munkának és, hogy 
„Az alkotásnak teher az asszony" míg a má-
sikról: „Anna gyerek a gyermekem, aki kezera 
alá adja az írást, aki ért engem. Lámpás nékem 
ha a sötétbe tévedek. Aki nélkül sohase öltött 
volna formát az, ami az agyamban zsongott." 
S Anna, ki eddig Goócsnak szövetségese és tá-
masza volt, megszereti Becski mérnököt, de mi-
dőn megtudja, hogy Goócs nem bir az emberi-
ség javáért munkálkodni nélküle, akkor belátja 
hogy: „a nagy feladatok nemcsak a férfitől kí-
vánnak teljes önzetlenséget, hanem a nőtől is. 
A modern nőnek nemcsak a férfi jogait lehet 
élvezni, nemcsak a műveltség gyönyöreiben ré-
szesülnie, de osztozkodnia kell az emberiség 
érdekeinek tartozó nagy kötelességeiben is" f 
ezért lemond szerelméről, mit persze Goócs 
nem fogadhat el. Mennyi uj eszme, uj gon-
dolat! A nőnevelés a gyökeres reform útján, 
nők a tudományos pályán, a két nemnek társa-
dalmi érintkezése átalakulóban, a józan feminiz-
mus diadalra jutása hivatva van uj irányokat 
új helyzeteket teremteni és a társadalomnak uj 
formáját megalkotni. 



III. 

A XX-ik századba lépünk. Az eszméknek 
föntebb vázolt forrongása, a különböző áram-
latoknak egymásra hatása következtében a tár-
sadalmi reform kérdései mind jobban előtérbe 
nyomulnak, már nemcsak elméletben, hanem 
gyakorlatban is. A társadalmi dráma hivatása 
a felvett nagy kérdésekre felelni, e problémá-
kat a köznapi élet viszonyai között megoldani 
ezzel együtt a koreszmét a maga teljes valójá-
ban híven tükrözni és az utókor számára meg-
őrizni. „Hiú próbálkozás a mai dráma forrongó 
anyagában, rendszert keresni, irányt jelölni, 
vagy tételt felállítani. Olyan a drámánk is, mint ko-
runk: lázas, nyugtalan, kapkodó, olykor-olykor 
erőszakosan ki-kitörő, szilajon háborgó, méhé-
ben nagy eseményeket rejtő. A szenvedélyek 
eszeveszet tombolása, az idegek túlfeszitése, az 
mesterséges ingerlése, az elmésségek fej tetőre 
állítása, a petyhüdt lelket felrázó vonaglás, az 
indulatok túlhabzása, fékevesztett bohóckodás 
vagy a gyötrődés feneketlen szomorúsága, ki-
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csapongó jókedv és zokogó fájdalom, korláto-
kat nem ismerő túlzás, szertelen hullámzás ke-
gyetlen izgatása mind annak ami bennünk érez 
és eszmél, vakítóan rikító színezés, a dolgok 
hajmeresztő kiélezése — ez a mai vajúdó kor 
drámája"*) A dráma elválaszthatatlan kapcsolat-
ban van a színházzal ez pedig korunkban — 
üzlet. Érthető tehát, ha korunk írói nem hatol-
nak a lelkek mélyére, nem törekednek a lelki 
megnyilvánulások plasztikus rajzára, hanem erő-
szakolt szenzáció hajhászásra, csupán a közön-
ség szórakoztatására; az idegekre és az érzé-
kekre hatva akarnak sikert elérni. 

Vizsgálódásunk körén kivül hagyjuk mind-
azt, amit elfogulatlanul nem ítélhetünk meg, te-
hát nem kutatunk irányokat, nem állítunk fel 
osztályokat, hanem a XX-ik század magyar tár-
sadalmi drámájának kiválóbb termékeit tesszük 
vizsgálat tárgyává azon szempontból, hogy 
mennyiben festi az egyén lelki életének külön-
böző fázisait és teljes kialakulását, hogy mennyi-
ben korunk terméke, a XX-ik század koreszméi-
nek és uralkodó áramlatainak kifejezője, hogy 
mennyiben hű tükre a társadalmi rendnek és a 
nemzeti életnek hogy mennyiben ostorozza, vagy 
gyógyítja a társadalom sötétségeit és bűneit, 
hibáit és ferdeségeit. 

Latzkó Andor: „Testvérek11 című három fel-
vonásos színművében a legsúlyosabb társa-
dalmi kérdéseket tárja elénk, bátran, komolyan 
szemükbe néz, de megoldásukról szó sincs. Az 
egyszerű szegény ember két gyermekét a kor 
követelményei szerint úri nevelésben részesíti 
s ez okozza bukásukat, Abban rejlik tragiku-

*) Janovics; A magy. dráma irányai. 
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muk — mint korunk sok száz emberének — 
hogy magasabb inteligenciával, nagyobb művelt-
séggel nem birnak alkalmazkodni az alantasabb 
légkörhöz, melyben születtek, s melyben egész 
életüket el kellett volna tölteniök A leány mű-
velt lelkű, finom ízlésű, szeret és elbukik. A 
gavallér pedig csak nem veheti nőül egy senki leá-
nyát, neki gyáros leányát kell elvennie, kényte-
len vele szakítani, korunk társadalmának e na-
gyon helytelen és ferde felfogására támaszkod-
va. Az elhagyott leány, ki jólétről, kényelemről 
álmodott, csendes derűs családi boldogságra 
vágyott, az utcára, a posványba kerül; bukása 
szörnyű: nagy magasságból óriási mélységbe. 
Bátyjának sorsa hasonló: magasabb inteligenci-
ával az egyszerűbb körben nem tud élni, ter-
mészetes helyén rosszul érzi magát, önérzete 
büszkeséggé, gőggé fajul, s így összeütközésbe 
jön kenyéradójával, elveszti állását, s miután 
látja, hogy meg nem értik, mind jobban erőt 
vesz rajta az elkeseredés, a kétségbeesés, az 
elégedetlenség és egyre sülyed lefelé. 

Szerző a tényt élethűen festi, rámutat a 
sebekre, szépen és következetesen fejti ki a tra-
gikumot és művésziesen világítja meg az alap-
gondolatot, hogy az életet legmegelégedetteb-
ben abban a körben élhetjük végig, amelyben 
születtünk. 

Sokkal magasabb szárnyalással, mélyebb 
analízissel és kíméletlenebb realizmussal mutat rá 
társadalmi életünk fekélyeire Bródy Sándor „A 
dada" című erkölcsrajzban (1902) s „A tanító-
nő" című falusi életképben (1908). Kevés társa-
dalmi dráma van az ujabb magyar irodalomban, 
mely ennyi bátorsággal, ily kitűnő jellemzéssel, 

2 ' 



ennyire az életből vett alakokkal, oly megdöb-
bentő képét rajzolná korunk romlott erkölcsi 
viszonyainak. A fiatal, ártatlan paraszt leány 
Viktor úrfi csábitásának esik áldozatul; Erzsébetet 
kiüldözi falujából a szégyen, a csábító dadának 
ajánlja egy fővárosi családhoz. Semmi idealiz-
mus csupa nyers valóság: az elrablott becsüle-
tet még pénzzel spm fizetheti meg egy ügyvéd-
jelölt, egy finom becsületes úriember. A leányt 
elszakítják gyermekétől, elzárják övéitől, óvják 
minden izgalomtól, táplálják mint a barmot, 
mert a havi béren nemcsak a testét, hanem a 
lelkét is megvásárolták. A szegény leány, ki-
ben az anyai szeretet tűze lángol, hallgatagon 
tűr és szenved. Még mindig nincs vége a meg-
próbáltatásnak a kísértésnek; uj gazdája, az 
ügyvéd szerelmi ajánlatokkal ostromolja, s a 
hazatérő asszony vad dühvel esik neki a dadá-
naki Most már betelt a mérték; a méltatlanul 
bántalmazott leányból kitör az eddig visszafoj-
tott keserűség: bátran szemébe vágja asszonyá-
nak, hogy te sem vagy különb, te is szeretője 
vagy az én csábítómnak. Élethű képe ez a rom-
lott pesti erkölcsöknek. Családi melegség, hitvesi 
együtérzés, bizalom, meghittség sehol, semmi; 
hidegség, közöny, sivár, unott élet. A nő udvar-
lót tart, s a férfi a dajkát ostromolja: milyen 
megrázó, megdöbbentő képe a családi erköl-
csök züllöttségének. 

A kiüldözött leány a „kvártélyára kerül, a 
nyomorúság tanyájára, a romlott erkölcsű nők 
közé, a bűnök undok ferdőjébe. Most már nem 
birja tovább az élet kálváriáját, megundorodik 
mindentől, legjobban önmagától és saját kezével 
oltja ki életét. Bukása tragikus: élt, hogy szol-
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gáljon másoknak, jutalma volt ezért testi-lelki 
romlás, meghalt, mert nem birta tovább. Szép 
és nemes lélek, tiszta, ártatlan leány, kifosztva, 
megalázva, a megpróbáltatások hosszú sora alatt 
megtörve a halálban keres menekülést. Kihasz-
nálták, azután eldobták, mint a kifacsart citro-
mot. Viktor úrfi érintetlen tisztaságát mocskol-
ja be; a nagyságos asszony gyermeke nevelésé-
hez szükséges holt eszköznek, lélek nélküli állat-
nak tekinti, kinek nem szabad érezni, nem sza-
bad gondolkodni, kinek minden felindulástól 
tartózkodnia kel), kitől elvette gyermekét, de 
akit megfizetett azért, hogy az úri gyermeket 
saját vérével, saját életerejével táplálja; a nagy-
ságos úr pedig búja vágyainak kielégítésére 
akarja felhasználni; s midőn ő ezt már nem 
birja, midőn emberi érzése fellázad, akkor kiza-
varják a házból, mintahogy kiüldözték falujából, 
úgy űzik most el a szolgálatból, hol hűséggel, 
szorgalommal igyekezett megfelelni, megelége-
dést, egy kis megbecsülést kiérdemelni. 

Minden tettének rugója az örök emberi 
jogokból fakad Az első lépésnél gyenge köny-
nyelhívő volt, tehát elbukott. A szégyen, a kigú-
nyoltatás elől menekülni kell: ez a második 
lépés, melyre csak nagy küzdelem után, a kö-
rülmények kényszerítő hatása alatt birja csak 
elhatározni magái, mert anyai érzését kell 
legyőznie, gyermekétől kell megválnia. Midőn 
szorgalma és iparkodása jutalmául urától üldö-
zést, aszszonnyáíól szidást kap, az örök em-
beri jogokra hivatkozik: hagyjanak nyugton, 
hagyjanak élni, ne üldöznek. Midőn pedig be-
pillant a nyomorúságba, a feslett élet undorító 
szennyében, mint tükörben saját jövendő sor-
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sát pillantja meg, akkor belátja, hogy nincs 
más menekülés mint a halál. 

Még megragadóbb, még megdöbbentőbb 
képet fest korunk társadalmának kiáltó nyomo-
rúságáról és erkölcsi züllöttségérői a „Tanitó-
nő"-ben. 

Hősnője a XX-ik század erős lelkű, hatá-
rozott jellemű, önálló asszonya, minden erényé-
vel, minden hibájával, eréjével és gyöngeségé-
vel. Tóth Flóra falura kerül tanítónőnek honnét 
a hivatalos férfi-világ kiüldözi, mert szép — 
és tiszta. Ámde egy ember, kinek szívében a 
megtisztító és megjavító szerelem szent tüzét 
ébresztette, utána megy és visszahozza. 

Megkapó a való életnek, korunk szomorú 
viszonyainak mesteri rajza. Falun vagyunk, hol 
(az öreg beteges plébános mellett) a káplán az 
egyház, a szolgabiró az állam és e kettő együtt-
véve az iskolaszék. Az épen most érkezett fia-
tal csinos tanítónőt ellátják jótanácsokkal: 

„Szolgabíró: A tanítónő az iskolában 
és az iskolán kívül nagyon sokat segíthet 
szeretném, ha rám bízná magát. 

Káplán: Leányom, itt idegenben van. A 
falu más, a falu megváltozott. Sűrű vérű túltáp-
lált, élvezetvágyó férfiak közé jutott. Óhajtandó, 
hogy egy higgadt önzetlen és erkölcsi alapon 
álló férfira bízza magát! 

Flóra: Es mii gondol, kire? 
Káplán: Reám. 
Flóra: Azért lettem tanítónő, hogy magam 

legyek cselekedeteim ura" 
A hősnőnek főjellemvonása ez az önálló-

ság ez a határozottság, és szilárd kitartás. Kidob-
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ja a milliomos paraszt fiát is, midőn tisztesség-
telen szándékkal közeledik feléje. Diadalmasan 
védi magát a sokoldalú támadás ellen. De a 
visszautasítottak hivatalos hatalmukkal vissza-
élve betolakodnak az iskolába és nem válogat-
nak aljas céljuk elérésére szükséges eszkö-
zökben. 

„Szolgabíró: Én vagyok a kormányzat! A 
férfi. 

Káplán: Az iskolaszék én vagyok" 
A hősnő gúnnyal és megvetéssel válaszol. 

Ekkör összeül az iskolaszék és kimondják, hogy 
a tanítónő erkölcstelen, megsértette a vallást, 
kigúnyolta az egyházat, ezért eltiltják a tanitás 
folytatásától, kiűzik a faluból, s midőn még sér-
tegetik is, kalandornak nevezik, kitör belőle az, 
elfojtott keserűség. 

„Szolgabíró: Mit merészel? Én vagyok az 
állam! 

Káplán: Én vagyok az egyház! 
Bérlő: Követem, én vagyok a társadalom. 
Flóra: Nos hát akkor az állam, az egyház, 

a társadalom, szemforgató, otromba csaló, az 
állam, az egyház, a társadalom a testemet akarják. 
Mit tudom én az önök piszkos vágyait, de mért nem 
rohantak rám, mért nem kötöztek meg? Es ez nem 
is iskolaszék ez mészárszék, és az egész bűn és 
vérbíróság törvénytelen, ^ostoba és aljas! Az Írá-
sait én összeszakitom! És összetiprom!" 

Milyen maró gúnyja ez a társadalom nagy 
bűneinek. „En e darabban — mondja Porzsolt 
Kálmán — egy humánus kulturális, társadalmi 
és politikai akciót látok és képzelek, a magyar 
tanítónőknek és óvónőknek, a közigazgatás hi-
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vatalai és hivatalnokai, az iskolaszékek és ovoda 
felügyelő bizottságok, szolgabirók és papok el-
lenében való védelmére. Ez a színdarab leleple-
zés. Leleplezi a magyar hivatalos szervezet bu-
ta rendszerét, a laikusok terrorizmusát a szakér-
tőkkel szemben, s a férfiak szemtelenkedését 
az alájuk rendelt nőkkel szemben." 

Flóra meg van törve; lerombolva, meg-
semmisítve látja egész munkáját. Ekkor jön ifj. 
Nagy István, de nem a mulató, duhaj léha, cinikus 
gyerek, hanem a tiszta szerelem felemelő ér-
zésétől áthatott szív és megnemesült lélek, a 
szorgalmas, munkás, energikus gazda. „Az éle-
temnek tartalma lett. Először örültem annak, 
bogy gazdag ember vagyok és először láttam 
hogy nem lehet mindent megvenni pénzért 
Amikor először láttam magát, arra kértem le-
gyen a kedvesem. Most arra kérem legyen a 
feleségem" Az önzetlen szerelem felemelő, meg-
tisztító érzése mily átalakító hatással van egy 
férfi jellemére. 

A fiú parancsára eljönnek a szülők, a gő-
gös parasztok, öreg Nagy és a felesége: meg-
kélik a leány kezét; de megkínozzák. 

„Nagyasszony: Mondjak ki, mit kerülgeted! 
A fiú ránk parancsolt. 

Öreg Nagy: Hogy idejöjjünk, megkérjük-
Hát én megkérem. 

Nagyasszony: Csak azt szeretném tudni, 
hogy jutott az eszébe, hogy szemet vessen rá? 

Öreg Nagy: Mit akar épen a 
mi fiunktól? 

Nagyasszony: Ami szép fiunktól, a mi 
egyetlen fiunktól?" 
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A szolgabírót akarják a leány nyakába 
varrni, majd pénzt kinálnak neki. A szülői sze-
retetnek ez az önzése és az öregek sértegeté-
sei büszkévé és dacossá teszik Flóra lelkét; o 
nem akar betolakodó, nem akar csaló lenni. 

„Flóra: Látom magamat. Gyön, Pesten 
keresztül gyön egy idegen leány és egysze-
rűen elveszi a szüleitől a fiút. Ez nem igaz-
ság. En nem vagyok kalandor, nem vagyok ka-
landor!" 

Legyőzi szerelmét, s fájó szívvel, de büsz-
kén, emelt fővel távozik; a fiú azonban utána 
megy és visszahozza. 

A hősnő befejezett, tökéletes jellem: ön-
álló, becsületes, de büszke és mégis rokonszen-
ves; lelki ereje nagy: nemcsak a kísértéseknek 
áll ellent, hanem legyőzi saját lelkének indula-
tait és visszafojtja szerelmi érzését is.' Mellék 
alakjai is sikerültek; ezek közül különösen kie-
melkedik a nagyasszony, kinek gőgje és erélye 
határt nem ismer, parancsol mindenkinek, még 
férjének is, de rajongással imádja fiát. 

Lépten nyomon előcsillámlik a szatirikus 
él, különösen a második felvonás egyik epizód-
jában, hol Flóra, a magas tanterv utasításai sze-
rint tanítja a kis lányokat az alkotmánytanra, 
megmagyarázván nekik, hogy a férjhez menés-
hez nem elég a paraszti munkáknak, a ház-
tartás vezetésének és a jó kenyérsütés módjá-
nak ismerete, hanem elengedhetetlenül fontos 
tudni azt is, hogy mi az a főrendiház és kik a 
tagjai 

E darab élő alakjai szerző bámulatos meg-
figyelő képességének és művészi alkotó le-



hetsegének fényes tanúbizonyságai. Jellemzően 
mondja Porzsolt Kálmán: „Bródy Sándor abba 
a világba vezet bennünket, amelyben élünk, job-
ban mondva tengődünk. Minden alakja közülünk 
való, a 'levegője az, mit ami szívunk, a gon-
dolatát gondoljuk, az érzését érezzük. Ami-
lyen élethőséggel megrajzolja a magyar fa-
lót, a paraszt iskolát, a lelketlen iskolaszé-
ket, a gazdag magyar paraszt gőgjét, a ke-
délyes öreg pélbánost, a szenteskedő káp-
lánt, a nyomorgó tanítót, az erőszakos szol-
gabírót: ebben a képben benne van minden. 
De benne van a magyar vezércikkírónak 
kutyakorbácsa is, amivel végig vág a mi 
szemtelen társadalmukon, mely még a hivata-
los apparátsaival is üldözi, nemhogy meg-
védené, a magyar kultúra martírjait a tanitó-
nőket'í 



III. 

Súlyos társadalmi problémát vet föl Jakab 
Ödön a „ Jövevények" (1902.) címűé színművében. 
Alakjai nem annyira cselekvő sz mélyek, mint 
inkább szónokok, kik elszavalják azon nagyszerű 
eszmét, mit megtestesítve, a viszonyokból ön-
ként következtetve kellene elénk állitaniok. Sza-
bó Zoltán, a hős inkább szenvedő, mint cselek-
vő személy. Eletének sötét titkát, hogy t. i. 
atyja bitófán halt, nem ismeri. Nagybátyja a 
becsület lovagjává neveli, de midőn az ifjú nő-
sülni akar, kiderül minden. A hős jövőjét és 
boldogságát megsemmisítve látja és — hatal-
mas szónoklatba kezd. Rámutat a társadalom 
hamis törvényére, mely büntetéssel sújtja, az 
ártatlan utódot, megbélyegzi a fiút, atyja bűné-
ért. Szép és nagy gondolat, csakhogy szerző a 
következetlenségek halmazával oldja meg. A hős 
lelkét és jellemét úgy imertük meg, hogy e fel-
fedezés után buknia kell. Ámde menyasszonya 
nem itéli el, hanem vele megy és boldogítja, 
tehát Zoltánnak a társadalom ferde felfogása 
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ellen még szónokolni sem volt joga, mert hi-
szen ez őt nem rövidíti, nem károsítja, boldog-
ságát nem zavarja. 

Két főhiba a darabot alapján megingatja 
és valószínűtlenné teszi. Egyik az, hogy a fiú, 
a szigorú becsületesség élő példája, a társadalmi 
felfogások rabja oly könnyen viseli a szégyen 
bélyegét, nem törik meg, mint jelleméből követ-
keznék. Sőt elfogadja menyasszonnyá áldozat-
készségét és ezzel együtt a boldogságot is. Másik 
pedig, hogy e boldogító befejezés megdönti az 
egész mű alapeszméjét, valószínűtlenné teszi a 
döntő jelenetben oly szépen kifejtett eszmék 
jogosságát. A hős rámutat a megbélyegzés ször-
nyű következményeire, boldogsága összeomlá-
sára, saját megsemmisülésére, ámde ezeknek 
egyike sem teljesül rajta, mert ő boldog és 
megelégedett lesz. 

Sokkal több életet és igazságot nyújt Rnt-
kai György a „Sötétség"-ben. A társadalmi elő-
ítéletek miatt elkerülhetetlen párbaj és a polgá-
ri meg katonai becsület kettéválasztása, külön-
böző értelmezése adják a dráma alapeszméjét. 
Váry Kálmán leánya, Emma és Istvándy főhad-
nagy jegyesek. Váry — 20 évvel ezelőtt — ár-
tatlanul 'vádolva volt, de fölmentették; most 
hogy ez kiderül, a házasság nem jöhet létre-
A vőlegény atyja, Istvándi ezredes közli a csa-
láddal a tisztikar határozatát, mondván a két-
ségbeeset apának: „Ne gondoljon engem kér-
lelhetetlen zsarnoknak, s ne higyje, hogy szív-
telen rabja vagyok egy elcsontosodott felfogás-
nak. Az, amit én most teszek, hogy két szerető 
szívet elszakitok egymástól: kötelesség! Es tud-
ja-e mit jelent a katona életében a kötelesség? 
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Több az mint a jólét. Több az mint a család, 
több az az életünknél is." 

íme a rideg katonai szellem, mely Váry 
polgári felfogásával összeütközik. E két, egy-
mástól merőben különböző felfogás hatalmas 
birokra kel egymással, akárcsak Földes „Csá 
szár katonáidban. 

Midőn az egész család e lesújtó hír halla-
tára szótalan marad, az ifjú Váryból, a meny-
asszony bátyjából kitör a keserűség, s szemé-
be vágja a főhadnagynak, hogy „becstelen em-
ber". 

Istvándy köteles e sértésért fegyveres elég-
tételt venni, mert ellenkező esetben tiszti becsü-
lete oda van. Ámde Váry eltiltja fiát a párbaj-
tól és az öreg ezredes könyörgésére így vála-
szol: „ ne itt keresse, mert ebben a ház-
ban senkinek semmi köze az Istvándy úr becsü-
letéhez, ha van sértett fél, csak én lehetek az, 
ha ebben a házban elveszett valami, az nem a 
főhadnagy úr becsülete, hanem a mi boldogsá-
gunk. Az önök szentenciája szerint Váry Kál-
mán leányát tiszt nem veheti feleségül, Váry 
Kálmán fia pedig elég jó, arra hogy helyreál-
lítson egy megsértett tiszti reputációt" 

Midőn pedig az ezredes a tiszti becsületre 
hivatkozik, nagyon helyesen feleli Váry: „ 
én kétféle jogot, kétféle mértéket nem ismerek 
el becsület dolgában. Azt mondhatnám röviden, 
hogy nem engedem párbajozni a fiamat, útálom 
a párbajt, mely semmi egyébb, mint bujkálás a 
jog és a törvény elől, avagy pedig az erősebb 
hencegése a gyöngébbel szemben. Azt mond-
hatnám önnek uram, hogy elvi ellensége vagyok 
minden olyan törvénykezésnek, melyben nem az 
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igazság, hanem a véletlen, vagy az ügyesség 
dönt. ün az apa azt mondom önnek, az apának, 
hogy nem adom ki a fiamat áldozatnak, hogy 
ha itt valakinek el kell pusztulnia, akkor ne az 
én gyermekem legyen az. Hát nem érzi önmaga 
is uram, hogy nyomorult kötni való bolond vol-
nék, ha véremet odaállítanám a főhadnagy úr 
pisztolya elé, csak azért, hogy a fiam vérével 
lemossanak egy foltot, melyet az én tökéletlen 
szemeim nem is lá'nak, s hogy helyrehozzam an-
nak a becsületét aki az enyém ellen tört?" 

Nagy Igazságok, melyeknek súlyát korunk-
ban mindenki érzi, de ellene nem tehetünk. Iga-
za van az ifjú Várynak midőn azt mondja: „A 
becsület olyan magasztos valami, hogy azt más 
mint mi magunk meg nem semmisítheti." 

De igaza van akkor is, midőn így szól: 
„ . . . . a mi társadalmunknak nem istensége a 
becsület, hanem bálványa, melynek százféle a 
torzképe. E torzképet imádni kötelessége min-
denkinek, aki a társadalomban élni akar." 

Kötelessége tehát neki is, atyja parancsa 
ellenére is kiállani és — meghalni. Ez tehát az 
igazi sötétség: a társadalmi előítéletekhez való 
szigorú ragaszkodásnak kényszere. Hiszen maga 
Istvándy főhadnagy is elmeri, hogy: „Halált szen-
vedni — ok nélkül, vagy halált osztani — meg-
győződés nélkül — borzalmas!" 

E mű igazi, hű korkép: ostorozza a társa-
dalmi előítéletet, a XX ik századnak középkori 
felfogását, a bálványok és torzképek imádását; 
szemléltetve mutatja a társadalmi sötét oldalait, 
a ferde erkölcsi felfogásból keletkező kényszer-
nek drámai következményeit. 

Ezeken kívül figyelemre méltó a főhősnő 

) 
/ 
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bámulatos művészettel megrajzolt lelki élete. 
Szívében erős tusát vív a boldogságot erősza-
kosan követelő, mindent legyőző szerelem a 
testvéri szeretettel; a józán felfogással, az igaz-
sággal. Mi a szülők fájdalma ahhoz a szenve-
déshez képest, mely Emma lelkét eltölti, midőn 
szerelmese és testvére állanak egymással szem-
közt, megküzdeni életre-halálra. Valóssággal az 
őrület határán áll, midőn így imádkozik: „Én 
pedig hozzád fordulok Te nagy, Te hatalmas 
isten! Borzalmas imádsággal fordulok hozzád: 
engedd, hogy az, ki egy anyától lett velem, 
megölje azt, ki nékem üdvösségem e földön! 
Erőt adj neki, hogy kioltson egy életet, melyet 
nem válthatok meg a magaméval!!" 

Szerző nem oknázza ki eléggé e drámai 
helyzetet; ingadozik a leány s mi vele érzünk, 
mert élőnek, közülünk válónak látjuk és sorsát 
részvéttel aggodalommal, de mindenekfölött élénk 
érdeklődéssel figyeljük. Jellemét csak beható 
vizsgálat és az ezredesné lelkiállapotával való 
tüzetes összehasonlítás után érthetjük meg. 

E mű alapját nem egy, hanem három drá-
mai összeütközés alkotja: 1. a katonai és pol-
gári szellem összeütközése; 2. a hatalmas egyé-
ni jellemek harca a társadalmi előítélet ellen és 
végre 3. a szerelem élet halál küzdelme a test-
véri szeretettel. Tendenciája: eleven képet adni 
arról, hogy a XX-ik század férfiai nem urai, ha-
nem rabszolgái a becsületüknek és, hogy ko-
runk emberei mennyire a nagy tömeg sötét 
előítéletének kényszere alatt állnak. 

Ifj. Hegedűs Sándornak: „Az élve temetkező1' 
egy felvonásos színműve nem tartozik tárgyalá-
sunk körébe, mert nem más mint „ama bizo-



nyos megható ateliér história, a szegény pik-
torról, a nagy díjról, a kis modellről, meg a 
szép bárónéról". 

Géczy István és Hegedűs Gyula „Az apos-
foZ"-ban (1904) a munkások szociális helyzetét 
tárják föl. Simon Pál öntőmunkás a béke apos-
tola megszünteti a bérhazcot, sőt leányát is a 
művezetőnek ígéri- — Komoly és tanulságos 
küzdelem ecsetelé.sére, nagyszerű helyzetek meg-
teremtésére, példaadásra, tanításra nyílik alka-
lom, de szerzők más útra térnek, s a széles 
mederben megindult darabot egy ember tragé-
diájává zsugorítják. Hatalmas az első felvonás 
expositiója: Simon Pál megtudja, hogy a mű-
vezető egy korábbi bérharc alkalmával őt csak 
úgy vette vissza a gyárba, hogy az asszony 
ezért odaadta magát. Most következik a leszá-
molás, a bosszú. Ellenfelét a tüzes kohóba dob-
ja és ezzel a gyilkossággal tönkre teszi egész 
családját: ő börtönbe kerül, felesége meghal, 
leánya elzüllik. A reális élet két ügyes megfi-
gyelőjének erős tragikai alappal bíró munkája 
ez, hatásos jelenetekkel és pompás jellemraj-
zokkal. Ügyesen megkonstruált, de alapjában 
elhibázott mű. Szociális probléma megoldását 
igéri az első felvonásban; kitűzött célja felé 
nem halad a második felvonásban; kijejölt útjá-
ról letér a harmadik felvonásban és anélkül, 
hogy a problémával foglalkozott volna, levonja a 
tanúságot a negyedik felvonásban, hogy a gép 
meg nem áll, az emberiség munkája örök, és 
azt az egyén boldogtalansága nem zavarja, hogy 
az egyes elenyészik a tömeggel, az egyetemes-
sel szemben. Ez az alapgondolat, mely egyúttal 
koreszme is, kapcsolatban a Tőke és a Munka 



- á l -

évszázados, elkeseredett küzdelmének rajzával 
gyönyörű alkotást hozott volna létre, ha szer-
zők a kijelölt útról le nem térnek. 

Szintén korunk nagy szociális kérdéseivel 
foglalkozik Bosnyák Zoltán: „Sursum Corda"-ja. 
Megragadó képet nyújt a főhősnek küzdelme 
korunk társadalmi és felekezeti előítéletei ellen. 
Gyulaffy gróf a katholikus mágnás család utolsó 
sarja nőül veszi egy falusi zsidó pap leányát, 
kit az örök szerelem kiolthatatlan érzésével 
megszeretett. A munkában, az eszme szolgála-
tában keresi és találja meg igazi hivatását. Ki-
szakítja magát a körből, hol született és élt: 
„Az én rokonaim azok, akik velem lélekben 
testvérek. A többiek ítéletével nem törődöm". 

Nagynénje az igazi büszke de nemes, gőgös 
de jószívű arisztokrata áll vele szemben: „Elő-
ítéletnek nevezed azt, ami sok százados fejlő-
dés fényessége? Előítélet a nevünk, amelyet 
nagygyá tett a történelem? Előítélet az előke-
lőségnek gyönyörű harmóniája, amelyen sok 
nemzedék ízlése dolgozott? Azt mondod min-
dig hogy csak ember akarsz lenni! Mi az — 
csak ember? Én nem láttam soha csak embert. 
Ez fantom, képzelődés . . . . Minden ember bi-
zonyos társadalmi viszonyok közt születik, s aki 
szembeszáll e viszonyokkal megszenved érte!" 

„Gyulaffy L. gróf: S ha még elpusztulnék 
is a küzdelemben, egyért érdemes élni, meghal-
ni is: a szerelem . . . . Néném, fenséget tróno-
kat dobnak oda szerelemért, fenkölt lelkek ko-
ronát se akarnak hordani a fejükön vérző szív-
vel és te nem akarod megérteni a változó idő-
ket?!" 

E két felfogás harcát, és küzdelmét raj-



zolja a költő, s e tekintetben valódi korképet 
r.d, mert hiszen nap-nap mellett szemünk előtt 
látjuk egy egy nemes lélek küzdelmét és gyá-
szos bukását. A kor uralkodó áramlata ez, me-
rész és elszánt támadás a társadalom korhadt 
intézményei, rozsdás bilincsei ellen. De e táma-
dóknak az erkölcsi világrend örökigazságú tör-
vénye szerint bűnhődniük kel! és a büntetés 
nem maradt el sem az életben sem Bosnyák 
darabjában. Bekövetkezik „a legnagyobb dráma 
— nincs munka, s beteg az asszony!" S Gyu-
laffy gróf tudtán kívül abból a pénzből vesz 
kölcsön, amit a munkások gyűjtöttek; nem ma-
gáért, hanem a feleségéért teszi. „Mert min-
dent elveszíthet a mi fajunk, s kell is, hogy 
elveszítsen, de egy megmaradt: a nemessége!" 

A grófnő kényszeríteni akarja unokaöcs-
csét, hogy térjen vissza körünkbe, s a börtön-
nel fenyegeti, ámde mikor látja hogy mily erős 
a szerelnie és mily kitartó az eszméhez való 
ragaszkodása, felhagy a meddő küzdelemmel: 
„László, én nem azért küzdöttem ellened, hogy 
elveszítselek! En meg akarlak tégedet menteni, 
de te őt mindig csak jobban szereted! Menj hát a 
magad útján!" íme az új eszmék harcosának 
győzőimé a régi társadalmi rendszer képviselői 
fölött. Nem csak a szerelem, hanem az eszmék 
győzelme is, amit Gyulaffy előre megjósol: „Higy-
jétek nekem, nem tűnik el ez a század, közigaz-
sággá lesznek álmaink, amelyeket törvények fog-
nak védeni". — Szociális drámát akart írni 
Bosnyák, az emberboldogító nagy eszmét har-
cosát akarta élethűen elénk állítani és ez fénye-
sen sikerült. Eles megfigyelő tehetséggel festi 
a szociális eszmék terjedését: „Nincs munka, s 
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olyan átkozott a hideg, — a kora estéken olyan 
fogékony az emberek lelke" Politikai rendsze-
rünket éles gúnnyal és szókimondó bátorsággal 
támatja: „A képviselő úr volt az első, aki 
szót emelt az igazságainkért, abban a dunaparti, 
politikai Barnumban, azok közt a gerinctelenek 
közt, ahol tudatlanságnál csak a szándékos go-
noszság nagyobb!" 

A koreszmék forrongását élethűen festi, 
de jellemei nagyon is fenkölt gondolkozásúak; 
két tipikus a való életből vett s nagyszerűen 
megrajzolt alakja van: az ősi tradíciókhoz szí-
vósan ragaszkodó, büszke arisztokrácia képvise-
lője a grófnő és a haszonleső, mindenütt a vi-
szály magvát hin'ő jezsuita Richárd atya. 

A darab tulajdonképeni vázlata ez: a sze-
relmesek egyike gazdag, másika szegény, össze-
kelnek, s mindketten szegények lesznek, nyo-
morba sűiyednek, a férfi bűnre vetemedik és 
mindezek okozója a gazdag fél családja, csak 
azért, hogy a szerelmes párt a válásra kény-
szerítse. 

Teljesen és hajszálnyira ugyanez a vázlata 
Farkas Pál „Olga"-jának (1905). Szovák vagyo-
nos vállalkozó leánya Olga megszereti Kartaly 
Endre szegény újságírót. Összekelnek, s bekö-
szönt a nyomor, vele együtt a bűn is: Kartaly 
ugyanis fenyegedések között pénzt kér a bank-
tól mire ez zsarolás címén vádat emel ellene. 
A befejezés, a megoldás is majdnem ugyanaz 
Olga épúgy hű maiad férjéhez, mint Gyulaffy 
gróf Eszterhez. 

Mindkét darabban a gazdag fél családja 
nehezíti meg az élettel való küzdelmet, és mínd-

7 



két darabban az illetékes fél kísérletet tesz a 
házasság felbontására. 

Farkas Pál e darabja a társadalom romlott 
erkölcseinek ijesztő képét tárja föl. A politika, 
a sajtó, a rendőrség minden megvehető. E sivár 
és elszomorító képpel ellentétben a főhősnő 
derült, nyugodt, szilárd, úgyszólván eszményi 
jelleme vígasztal, mert őt hiába csábítják, nem 
adja el szerelmét pénzért, nem válik, nem tér 
vissza a szülői házhoz, hol a jólét és gazdagság 
várakozik reá, hanem várni fog, míg férjét kibo-
csájtják a börtönből, hogy uj életet kezdjenek. 
Mindenesetre sokkal hatalmasabb jellem Gyu-
laffy grőf, mert hajthatatlan, szilárd kitartásá-
nak alapja nem egyedül a szerelem, hanem rész-
ben az eszme iránti lelkesedés is; viszont érde-
kesebb és izgatóbb e gyenge nő lelki ereje, 
melyet egyedül szívének hatalmas érzése a sze 
relem táplál. 

Farkas nem rajzolja különböző felfogások, 
hatalmas koreszmék összeütközését mint Bos-
nyák, hanem azért Olgában is találunk korraj-
zot: a pénz hatalmának, a vesztegetés elhara-
pózásának és az erkölcsi sűlyedtségnek művészi 
ábrázolását; de ezenkívül seipmit, mert cselek-
ménye színtelen, szerkezete gyönge, a hősnő 
kivételével jellemrajz nincs, sőt a hős: Kartaly 
nemcsak ellenszenves, hanem következetlen is. 

Farkas Pálnak másik színműve a „Bálvá-
nyok" (1907.) már érdekes típusokat rajzol. Az 
üres szívű, fásult bálkirálynőt, az ünnepelt szép-
séget Csanády Erzsit; a számító üzletembert a 
milliomos bankárt; a léha élettől megundorodott 
és jó útra tért Tusnády Bélát; a kártyaszenve-
dély rabját: Erzsi bátyját, mind a való életből, 
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korunk társadalmából vette és élethűen rajzolta. 
Az alapgondolat kidomborítása halvány és szín-
telen; a bálványoknak hódoló modern társadal-
mat akarja bemutatni, de ez korántsem sikerül 
neki oly megrázó szemléletességgel, mint Rutka-
inak a Sötetségben. 

V. 

A társadalom nagy kérdéseit kis keretben 
letárgyalni és megoldani nem lehet; hiába kere-
sünk tehát az egy felvonásos művek között 
olyat, melynek alapja hatalmas koreszme volna. 
Szikra „Tépett láncok11 egy felvonásos színművé-
ben a társadalmi téves felfogáson való felül-
emelkedést és ezúton a boldogság elérésére 
vezető útat mutatja meg. 

Hűvös Kornél „A gyermek" című egyfel-
vonásos életképben sem találunk semmi érzést, 
semmi emberismeretet, semmi megfigyelést, 
semmi fantáziát. Az alapeszme sokkal tökélete-
sebb kidomboritását és igazi tehetség felcsil-
latiását látjuk másik darabjában az ,,ifjú Barta 
Tamás11-ban (1908.) Hőse szívtelen, rideg, üres-
fejű ember, aki eltűri, hogy édes apja sikkasz-
szon, azért, mert ő képviselő akar lenni. Cél-
ját eléri, de atyja a börtönbe kerül. Ő azzal 
mitsem törődik, nőül vesz egy gazdag leányt 
a pénzéért és viszonyt folytat egy előkelő úriasz-
szonnyal, kinek nagy összeköttetéseit is saját 
emelkedésére használja fel. Alakoskodással, kép 
mutatással végre eléri célját: miniszter lesz. A 
magyar közélet romlottságának, a magyar tár-
sadalmi erkölcsök süledtségének, elszomorító 
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rajza e könyelmű, lelkiismeretlen sviháknak a 
legmagasabb állásba jutása. 

A hős, Hűvösnek az életből vett tipikus 
alakja, aljas eszközökkel éri el célját, jellemte-
lensége kiérdemelte megvetésünket és ekkor 
jön a nagy deputáció az uj minisztert üdvözölni. 
Ez utolsó jelenet a darab tendenciájának rikitó 
szinezetet ad; éles támadás ez a tehetségtelenek 
emelkedése és a protekció túltengése ellen. 
Hűvös darabjában az elkeseredés haragja zúg; 
Drégely Gábor komédiájában a Szerencse Fiá-
ban a gúny ostora csattog; tendenciája megmu-
tatni, hogy korunkban mily könnyen lehet a 
szerencsés szabólegényből is miniszter. 

Speciális magyar társadalmi problémájával 
érdemei figyelmet Szemere György „Egyéniség"-e 
(1903) Magyar emberekről szól, a főispánság 
szerzése körülfog, hazai a levegője, ismerősek 
az alakjai, de hiányzik az igazi, benső, magyar 
életnek közvetlen melegsége. A főhős jelleme 
homályos; közcélokra adta mindenét s most 
nem akar állást vállalni, mert ez ellenkezik az 
elveivel az egyéniségével; hiányzik belőle az 
a hatalmas, elszánt akaraterő, az a céltudatos 
törekvés és elvhűség, mely az igazi egyéniség-
nek főjellemvonása. Márta húgának alakja na-
gyon is sablonos: kikosarazza a romlott lelkű 
államtitkárt, de nejévé lesz megmentőjének, a 
becsületes, őszinte, rokonszenves miniszteri tit-
kárnak. 

Másik darabja az: „Erősek és gyöngék," 
melyben az élesen rajzolt alakok mellett a ha-
talmas tendencia is megkapóan nyilvánul. Az 
előitéletek elleni küzdelmet, a főúri és polgári 
osztály között dúló harcot rajzolja, mint Bos-
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nyák; de más szempontból, uj felfogással, ér-
dekesen és élethűen. Az életben is mily gyak-
ran előfordul az eset: a mágnás fia elcsábítja 
a szegény tanítónőt, s azután — hibáját nem 
teszi jóvá. Egyszerű, mindennapi a történet, 
melyet szerző mély tanulságok levonására, 
nagy eszmék bemutatására használ föl Ezek: 
1. „A társadalom elítéli a házasságot, melyet 
az igaz szerelem köt, s csak azokat fogadja el 
amiket az érdek, s a társadalmi összeköttetés 
hoznak létre." 2. „Azok az emberek akik a szi-
vüknek házasodnak, s nem a zsebüknek, vagy 
a családjuknak, összeütközésbe kerülnek a tár-
sádalommal, s a családjukkal." 3. „A férfiakat 
akik a társadalmon kívül álló nőket vesznek el, 
a társadalom szintén kizárja: ezek a gyöngék, 
akik harcban állanak az erősekkel" A harcban 
mégis a gyöngék győznek, mert szerelmükkel 
boldogok lesznek a társadálmon kivül is. 

Szép és emberi vonásokkal jellemzi alak-
jait, akiket a közönség megért, s akikkel az ol-
vasó együtt érez. Darabjáról elmondhatjuk, hogy 
„mély erkölcsi érzésből fakad és voltaképen 
nem egyébb, mint társadalmi erkölcsünk rajza 
melyet művészi kéz alkotott, de erkölcsi felhábo-
rodás sugallt és a maga tüzével izzóvá tett." 

Hatalmas alapgondolatával, a mostoha vi-
szonyok eleven szemléletességével gyakorol 
mély hatást harmadik színműve, melynek címe: 

„0!" 2000 évvel ezelőtt, midőn az erköl-
csök eldurvultak, az emberekből kiveszett a 
szép és jó utáni vágy, a magasabb utáni törek-
vés, midőn az emberiség az erkölcsi mocsár-
ban fetrengett és nem talált kivezető útat, akkor 
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jött a Megváltó, hogy megreformálja a világot, 
átalakítsa az emberiség világnézetét és lerak-
ja alapjait az uj társadalomnak. Ha ma eljönne 
és hirdetné igazságait, a bűnös világ épúgy ha-
lálra ítélné, épúgy megfeszítené, mint akkor. 

Szemere darabjának hőse a Messiás, szájá-
ban az evangelium legismertebb és legszebb 
igéivel, szívében a keresztyén felebaráti szeretet 
szent tüzével: jön megváltani a világot a XX-ik 
században. Az első felvonásban a csodatevő 
Krisztus, a szegények és elhagyatottak gyámo-
lítója, a betegek gyógyítója, a szenvedők vigasz-
talója, a Magdolnák fölemelője; a második fel-
vonás, tanításáinak eredménye, önző, szűkkeblű, 
haszonleső korunk felzúdulása; a harmadik a 
törvényszéki tárgyalás, az Írástudók és papok 
vádjai, a farizeusok ítélete; a negyedik az utol-
só vacsora a börtönben, midőn megiérí 'i a két-
kedőket és a szeretet nevében búcsúzik övéitől, 
hogy vértanú halált haljon — a bitón. Semmi, 
de semmi nem változott a kétezer év alatt; az 
evangélium magasztos eszméinek megvalósulása 
nagyon messze esik a modern élettől. 

Megmaradt az örök igazság, hogy aki a 
fenálló társadalmi rend ellen támad, annak buk-
nia kell. A farizeusok halálra ítélték Jézust ak-
kor is, meg most is, állam és egyház elleni 
izgatással vádolva, szédelgőnek, világcsalónak, 
felségsértőnek, anarkistának bélyegezve. A ten-
dencia nagyon is világosan domborodik ki, sőt 
némely helyen a költői mű rovására, midőn a 
hős szociális és politikai szónoklatot tart — szín-
házi közönség előtt. Mindenekelőtt értékessé 
teszi e drámát az alapeszme következetes kifej 
tése, társadalmi sebeink feltárása, korunk sivár 
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viszonyainak megdöbbentő rajza, mind jól kigon-
dolva és szép sikerrel felépítve. 

Molnár Gyula „Bayard lovag"-ja (1905.) 
azt az erkölcsi tételt példázza, hogy a férj hűt-
lenségét a nő hasonló ballépéssel torolhatja meg. 
E tétel pedig korunkban meg nem állhat, belát-
ja ezt maga a szerző is, s nem meri követke-
zetesen keresztül vinni, engedményt tesz, a har-
madik felvonásban ugyanis a nő nem csalja meg 
a férjét, hanem csak hírbe hozza magát. E téves 
alapeszme kifejtéséhez következetlen jelleme-
ket, sőt valószínűtlen jeleneteket is alkot. A fő-
hősnek, Orlay Adorján bárónak jelleme nagyon 
bizonytalan és ingadozó; ez alakban korunk tár-
sadalmának férfi típusát akarta jellemezni, de 
sajnos nem a való világításban, hanem ferde 
felfogással, a téves alapgondolat kifejtésének 
érdekében. Egy darab való élet keretében akarta 
kifejteni a társadalom, ama erkölcsileg téves 
felfogását, mellyel a házasságtörő férfit fölmenti, 
de a bűnös nőt elítéli; az egyenlő jogok, egyenlő 
kötelességek elvét felállítja, de a következetes 
megoldás elől meghátrál. 

Másik műve a „Hazug törvénymelyben 
szintén nagyon kevés lélektani igazságot talá-
lunk. Szép az alapgondolat, de helytelen a beál-
lítás illogikui a történet és mesterkélt a fölépítés. 
A törvénytelen gyermek szociális kérdését veti 
fel. Hőse Naláczay Kálmán midőn képviselővé 
választják és midőn már a főispán lányának je-
gyese, akkor tudja meg törvénytelen származá-
sát tehát a legkritikusabb pillanatban jön a meg-
oldás teljesen kívül álló okokból épúgy mint Ja-
kab. Jövevények-ében, azzal a különbséggel, 
hogy Naláczay nem nyugszik meg sorsában, 
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hanem öngyilkoságot követ el. Az egész darab 
zavaros, s még tendenciáját sem érijük tisztán, 
hogy nemzeti-e, vagy társadalmi; mert mindkét 
összeütközés meg van az oláh eredetű, de ma-
gyarrá nevelt törvénytelen gyermekben. A íőhos 
tulajdonképen passzív szereplő, helyette a mel-
lékalakok cselekednek minden megokolás nélkül-

A nemzeti eszmék és a magyarositási tö ' 
rekvések szolgálatába szegődik Rákosi Viktor 
és Malonyay Dezső „FAnémnlt harangokli című 
színműve. A magyarok eloláhosításának, a ra-
vasz pópa fondorlatainak, véreink anyagi és 
erkölcsi elszegényesedésének megdöbbentő ké-
pét nyújtja; egy ideális, nagyműveltségű, erős 
akaratú református pap életét és a magyarság-
ért folytatott hősies, kitartó küzdelmét mondja 
el. Szintere Erdély egyik kis faluja; itt várja 
a kevés magyar az uj papot, azt az elszánt 
embert, aki ide merészkedik a szegénységbe, 
az oláhság fojtogató karjaiba. A nemzeti hiva-
tás teljesítésének kötelességétől áthatva, erős 
elhatározással és nagy tervekkel érkezik az ifjú 
Simándy. 

Bár látja, hogy a nép anyagilag szegény, 
megtagadta hitét és egészen az oláh babona 
hatása alatt áll, mégsem veszti el bátorságát a 
tüzes magyar pap, hanem tántoríthatatlan hű-
séggel kitart eszméi mellett, törhetetlen akarat-
erővel küzdi le az eléje toronyosuló akadályokat 
és öntudatosan halad kitűzött nagy célja felé: 
visszaadni a hazának azt, ami elveszett, meg-
menteni, ami veszendő, szóval pótolni nemzedé-
kek mulasztásait. E törekvésével összeütközés-
be jön saját szerelmi érzésével, mely a pópa 
nagyműveltségű leánya iránt gyulladt szivében; 
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legyőzi ezt is, mint a többi akadályt és diadal-
masan hirdeti a nemzeti eszme, a magyar nem-
zeti érzés és hazafiság győzelmét. E nemzeti 
dráma, a nagy tömeg gazdag oláhság és a ma-
roknyi szegény magyarság ez egyenlőtlen küz-
delme a valóságban sokkal szomorúbb: eioláho-
sodik a nép és megtörik, vagy elpusztul az 
ideális magyar pap. E mű Rákosi Viktor regé-
nye után készült; tendenciája nyilvánvaló: „Vád-
irat az, a mi közömbösségünk és lanyhaságunk 
ellen, hogy az erdélyi magyarságot a végvidé 
ken veszni hagyjuk és vészkiáltás, mellyel a 
szerző lelkiismeretünket felrázza, hogy legalább 
most szegüljünk ellene a vész további ter je-
désének." 

Malonyay Dezső másik drámája a „Katóka 
kegyelmesasszonyu a meg nem értett asszony 
helyzetét mutatja be ui szempontokból, tragikus 
világításban. Katóka felesége volt Dobrotzy Au-
rél kamarásnak, akitől azonban rövid idő múlva 
elvált, s most, nem törődve a pletykával, egész 
sereg férfival udvaroltat magának. Egyik udvar-
lója öngyilkossági kísérletet követ el, s Katóka 
a sebesültet ápolja; midőn pedig ez felépül és 
csak az asszony kívánatos szépségét látja, csak 
a csókját kivánja, a lelkével, az egyéniségével 
nem törődik akkor fellázad a nő önérzete, s a 
férfit visszautasítja. Katóka, a modern kor asz-
szonyainak egyike, de szerencsére nem tipusa. 
Férjében és udvarlójában egyformán csalódik — 
mert ezek őt meg nem értik. E mély alapgondola-
tot kissé behatóban kell vizsgálnunk. 

A meg nem értett asszony a harminczas évek 
irodalmának volt az állandó alakja, mert hiszen 
már akkor kezdődött a nők mozgalma, hazánk-
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ba azonban még akkor nem jutott el. A sza-
badságharcok és forradalmak idején nő és fér-
fi, agg és ifjú a testvériség eszméjében talál-
koznak, összeforrnak. Az ezután következő kor-
szak megvetéssel és felháborodással utasította 
vissza a nőknek felszabadulási kísérleteit, sőt 
működésük, szereplésük körét mind szűkebb 
és szűkebb korlatok közé szorította. Midőn a 
nő társadalmi helyzete már igazán tűrhetetlen-
né vált, teljes erővel megindul a visszahatás 
mely még napjainkban is tart, s melynek arány-
lag rövid idő alatt kivívott fényes eredménye-
it csodálattal szemléljük. Míg anyáink hivatásuk 
legméltóbb feladatát családjuk boldogításában 
lelték, addig leányaink a tudományos kutatások 
babérai után törekednek, önállóságra, közsze-
replesre vágynak, sőt politikai jogok kivívásá-
ért küzdenek. 

A meg nem értett asszony legnagyobb 
hibája önmagában van és ez az, hogy nem tud 
megértő lenni, s mindenáron egyéniségének 
érvényesülését keresi, ahelyett, hogy a férfi-
nak megértő, segítő társa lenne. 

Igaza van Katókának, ha lenézi a férfit, 
aki benne csak a testi, csak a külső szépsége-
ket látja; de igaza van Porzsolt Kálmán-nak is, 
midőn az „Asszony"-ban rámutat arra, hogy a 
nő, aki férjének nem megértő társa, a családi 
élet romlását idézi elő. Petheő Lóránd a nem-
zetboldogító nagy eszmék harcosa, kiváló poli-
tikus, az ellenzék egyik vezérféifia mondja a 
nőkről, hogy: „épen ők húzzák le folyton a fér-
fit a magasabb eszményi légkörből az önérdek 
körébe. A házasélet boldogságához a kölcsö-
nös megértés még talán szükségesebb, mint 
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a szerelem. A no lelkét egészen a család tölti be, 
de nem úgy a férfiét. A valódi férfi lelkében 
a család szeretetén kívül helyet kell foglalnia 
a nagy család, az egész emberiség iránti szere-
tetnek is. Az, ami az embert az állattól megkü-
lönbözteti, épen a mások sorsa, az emberiség 
a közügyek iránti érdeklődés Bol 
dogítani és előbbre vinni az emberiséget, az az 
a magassabb vágy és szenvedély, mely az igazi 
férf i lelkét a szerelem mellett eltölti. Ez az a 
lelkesedés, mely a férfit, a szerető férjet, koron-
ként kiröpíti a családi fészekből, s kergeti, űzi 
szerteszét az országban, a világban. De a lel-
ke magasabb röptű szárnyalásában a férfit k i -
sérnie kell annak a biztos tudatnak, hogy ott-
hon nyugton várja őt a családi élet tisztasága s 
csöndje." 

Szépen fejti ki a nő hivatását, de találóan 
felel meg neje, Jolán: „Hát meg ludok ti érte-
ni bennünket? Az esküvő előtt csak udvarlók 
vagytok, az esküvő után csak zsarnokok. Ha 
hozzászoktattatok lánykorunkban az udvarláshoz, 
tessék udvarlónak maradni a férjnek is, külön-
ben más udvarlót tartunk". 

A házastársak tehát nem értik meg egy-
mást: ebből fejlődik a tragikum. Az elhanyagolt 
feleség félre lép, s midőn látja az udvarló jel-
lemtelenségét, mindent bevall a férjének. Arra 
a kérdésre, hogy „szereUed?" így válaszol: 
„Szerettem? Szerettünk mi nők? Mulatunk, vagy 
unatkozunk, de nem szeretünk. Egy darabig 
becsületesek vagyunk, nem tudjuk, hogyan? 
Aztán becstelenek leszünk, nem tudjuk miért? 
Unalom. Vagy hajlam". 

Saját kezével oltja ki csábítójának életét. 



„Megöltem a bűnömet!" Nem hatalmas érzelem, 
nem ellenállhatatlan vágy viszi bűnre, hanem az 
alkalom, az elhagyatottság, a körülmények, vagy 
talán a véletlen. 0 mr.ga sem tudja, csak arról 
van meggyőződve, hogy sohasem szerette; s 
csak most, mikor méltatlanná lett, ébred tuda-
tára annak, hogy mennyire szereti, imádja a 
férjét. A kölcsönös megértés hiánya okozza a 
családi élet boldogtalanságát. 

Tipikus alak az udvarló, ki ál-igazságokkal, 
a társadalom ferde felfogásával igazolja eljárá-
sát. „Én csak boldogítom az asszonyokat, kiket 
az uruk elhanyagol. Minket házibarátokat a 
szerencsétlen házasságok szülnek, s nem mi 
tesszük szerencsétlenné a házasságokat". Aljas, 
jellemtelen ember, kitől undorral fordulunk el, 
de a kivel a társadalomban sokszor találkozunk. 
A oecsület, a tisztesség álarca mögé rejtőzik, 
de azért „ha találkozik egy nővel, diszkrét mó-
don mindig felajánlja neki szerelmi szolgálatait, 
hátha szüksége van szegénynek reájuk". 

Hosszú filozófiai előadásban tárgyalja a 
fér j és feleség viszonyát — az ő szempontjá-
ból; s nagyon sok érdekes, sőt értékes követ-
keztetésre jut, melyek az író éles megfigyelő 
tehetségének és életismeretének kiváló bizonyí-
tékai. Egyik mellékalakja a kapitány, vőlegény 
korában azt mondja: „Ha az ember a saját fe-
leségéből nem tud olyan asszonyt faragni, ami-
nőt szeretne, akkor legyen a fér j olyan, aminő-
nek az asszony szeretné". 

Porzsolt a nyers élet igazságait öltöztette 
művészi formába, s ígv alkotott oly drámát, 
melynek a sablonoktól eltérő eredeti tárgya és 
cselekvénye van, melynek kidolgozásában szá-



— 45 — 

batosságot, ötleteiben szellemességet, olvasá-
sában pedig élvezetet találunk. Kiváló tehetsé-
gének bizonysága, hogy egy elkoptatott motí-
vumból — minő a házasság törés — meglepő 
fordulatokban gazdag cselekményt alkot, egé-
szen uj szempontokból tárgyalja és uj tanulsá-
got le belőle. Bírálói közül azok, kik a sablo-
nos házasságtörési drámák szempontjából tették 
az Asszonyt vizsgálat tárgyává, természetesen 
nem érthették meg a hősnő jellemét, s cseleke-
deteinek rugóját; így keletkezett azon téves 
ítéletük, mely szerint: „Amely asszonynak se 
szíve, se esze nincsen, abból ne akarjon a 
szerző komoly drámát csinálni". 

VI. 

A társadalmi drámának — mint eddig is 
láttuk — célja a való viszonyoknak hü képét 
adni, s az életből vett hős sorsának megrajzo-
lásával a néző, vagy olvasóközönségnek ta-
nulságot nyújtani. A dráma kidolgozása és alap-
gondolaiának kidomboritása természetesen attól 
függ, hogy milyen szempontból fogja fel témá-
ját az író; pld. Zboray Aladár: „A semlegesek" -
ben. Szerző semlegeseknek nevezi azokat a nő-
ket, kik a férfihoz hasonlóan törekszenek önál-
lóságra és küzdenek a megélhetésért. Ugyan-
azt a témát dolgozza fel, amit Bródy a tanító-
nőben, csakhogy más szempontból, jobban álta-
lánosítva, és nagyobb arányokban, tehát kevés-
bé egyénítve, kevésbé jellemzően. Ilona tanító-
nő és Magda hivatalnoknő megútálták a kenyér-
kereső pályát — melyre kényszerűségből lép-
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tek — s kis húgukat Lilit a férjhez menésre, a 
boldog családi életre nevelik. Magda, ki férjnél 
van, leánykorában kénytelen volt magát odaadni 
főnökének Vágh Eleknek. Ez most mint Lili ké-
rője jelentkezik, mert halálosan szeretik egy-
mást. Ebből fejthetné ki Zboray a tragikumot 
— ha akarná; de ez úgy látszik nem célja, mert 
más megoldást keres: a szerelmesek egymáséi 
lesznek, sőt Ilona, a legidősebb nővér is fér j 
hez megy. 

Szerző elkerülte az összeütközésből önként 
kínálkozó tragikum kifejtését, azért, mert nem 
volt célja rámutatni azokra a következményekre, 
melyek a fölöttes férfi és az alája rendelt nő ferde 
helyzetéből származnak, hanem azt akarta meg-
mutatni, hogy a semlegesek elégedetlenek, hogy 
a nő igazi boldogságát és hivatásának teljesítését 
a családi életben találja ineg. Amit Bródy a ten-
dencia kifejtéséhez alapmotívumul használ, azt 
Zboray csak kiegészítő résznek tekinti, s igy 
ugyanazon témából különböző következtetést kü-
lönböző tanulságot vonnak le, aszerint, hogy mi-
lyen szempontból tárgyalják az esetet. 

Zboray azonban elhibázta darabját, midőn 
nem nyúlt az önként kínálkozó tragikum ki-
fejtéséhez és így tényleg „úgy tetszik az em-
bernek, mintha a társadalmi megfigyeléseknek, 
az életből jól elesett alakoknak, ügyesen meg-
rajzolt jellemeknek és drámai helyzeteknek, 
novelláknak és tárcacikkeknek egymás mellé 
való rakásából állana." 

A szempontot mindig az író egyéni jelle-
me és felfogása határozza meg, de föltétlen 
követelmény hogy a csomót lélektani úton, ne 
pedig a véletlen segítségével oldja meg, mint 
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Zsiros István „Fátum" cimű színművében. A 
kitűnően jellemzett alakokkal telt drámát alap-
jában elhibázott műnek kell tartanunk, mert a 
katasztrófa nem a jellemek következetességéből 
fejlődik; nem a körülmények kényszerítő ha-
tása alatt áll elő, hanem* előidézője a véletlen 
események láncolata. Főhőse Gozdanovics, a 
hamis kártyás, kit Valkay gróf nem leplez le, 
hanem futni enged Amerikába, honnét ugyan 
hamarosan visszatér és Valkay ideálját Alpáry 
Ella bárónőt kéri nőül. Valkay nem léphet fel 
ellene, mert a tanuk már elhaltak, s így kény 
telen vele párbajozni, ezzel azonban mai társa-
dalmi felfogásunk szerint teljesen rehabilitálva 
van; tehát a véletler. emeli és ugyancsak a vé-
letlen sújtja, midőn a párbaj után — melyben a 
fiatal gróf halálosan megsebesül — Gozdano-
vicsot a rendőrség más bűntett miatt elfogja. 
Viszás érzelmeket, valóságos elégedetlenséget 
kelt bennünk a véletlen e szeszélyes játéka, mely 
a rokonszenves Valkay grófot megsemmisítheti. 

Zsiros István mint aktív tüzér tiszt, a had-
sereg eleven embereit, a hadsereg szellemét, 
a katonai felfogást oly jellemzően mutatja be, 
melyre csak az képes, aki közöttük él, elfogu 
latlanul gondolkozik és éles megfigyelő tehet-
séggel rendelkezik. Ha már most ezen megfi-
gyelés drámaírói tehetséggel, ügyességgel és 
gyakorlottsággal párosul, akkor mélyebbre ha-
tolva, nagy eszme fejtegetésébe merülve érté-
kes munkát alkothat. 

Ilyen hatalmas gondolat szolgálatába sze-
gődik Lengyel menyhérl „Taifun"-]* és „ A há-
lás utókoru. Míg az első a japán nép előrehala-
ladásának okait ku fatja, az európai romlott fel-



fogást, az ideális japánnal állítja szembe, addig 
a hálás utókor társadalmunk kicsinyességet, ön-
zését, képmutatását teszi gúny tárgyává. Ruy-
der Dénest szociális nagy eszmék izgatják, a 
népet akarja művelni, a művészet megértéséhez 
közelebb vinni, s e 'célból előadásokat tart a 
munkásoknak, kik eközben alszanak, távozáskor 
pedig lopnak, ideális eszméivel nem érvényesül-
het, mert a „zsúr-banditák ebben az országban 
szép szóval, hízelgéssel, udvarlással, összekötte-
tésekkel kijárnak, kipanamáznak maguknak min-
denféle jó állást, s eleszik előlünk, igazi törek-
vők elől a kenyeret, azt nem bánom; de hogy 
a levegőt elvegyék előlünk, hogy elfoglalják 
azokat a helyeket, ahonnan szabadon taníthat-
nánk, azt nem fogom tűrni!" 

Mindenki elhagyja az eszmékéri küzdő bá-
tor úttörőt úyy hogy Ruyder tört szívvel és 
megalázott lélekkel menekül. Míg ő szerieszét 
bolyong a világban; addig itthon nevének kul-
tuszával visszaélnek. Tehetségtelen pénz- és 
hivatalhajhászók dicsőitik a mestert, terjesztik 
eszméit, megírják életrajzát, s eközben egymást 
és önmagukat dicsérik; emlékünnepet tartanak 
csak azért, hogy szerepelhessenek, álláshoz, 
kitüntetéshez jussanak. 

Négy év múlva viszatér Ruyder és rájuk 
támad: „Önök az én nevemben itt szemérmet-
len garázdálkodást vittek véghez. Elfeledném, 
hogy távozásom előtt mit műveltek velem, mint 
kergettek a kétségbeesésbe, s nem önökön múlt 
hogy nem a halálba. Azt a sok koiniszságot, 
amit velem műveltek elfelejteném, hiszen ez 
nemzeti vonás, s miért volnék én kivétel? Azt 
is megtudnám bocsátani, hogy az eszméimet 
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kisajátították, s engem egy hazug nimbuszba be-
állítva akadályául tüntettek fel minden uj törek-
vésnek. De azt nem tudom megbocsátani, hogy 
ez alatt a cégér alatt, tisztán az önök személyes 
boldogulása, s anyagi haszna érdekében üldöz-
nek minden uj tehetséget, s gátat vetnek min-
den uj törekvésnek. Az én nevem ne legyen be-
zárt kapu, mely előtt dühösen, s fogcsikorgatva 
áll meg minden uj törekvés, hiszen ez ellenmon-
dása volna az egész életemnek. Az én nevem 
ne szolgáljon ostobák, s gonoszok köpenyéül" 

Minden hiába, nem bir ellenük föllépni, 
mert ez ostobák és gonoszok hatalmasabbak, 
mint ő, az eszmékért, küzdő hős, az ünnepelt 
mester. Ráfogják, hogy szélhámos, sőt a téboly-
dával fenyegetőznek és Ruyder kénytelen en-
gedni, visszatérni Szicíliába, mert „ezek a kis 
ügyes emberek igazgatják az életet; a kivételes 
emberek útjokban állanak". Szerző nemcsak 
szatirikus, hanem cinikus, sőt kegyetlen, és ez 
fáj, mert mi mégis szeretnénk hinni valami 
jóban, ami nemesít, valami nemesben, ami tisz-
tit, valami tisztában, ami fölemel és megvigasz-
tal, mert az elszomorító képek hosszú sorozata, 
társadalmi életünk feneketlen sivárságának egy-
oldalú rajza lehangol és bánt. Sehol egy kis 
remény, sehol egy kis vigasztalás, mindenütt 
a feneketlen örvény, mely elnyeléssel és vég-
pusztulással fenyeget minden nemesebb jelle-
met. Mig a tehetség letörik, elzüllik, számkive-
tésbe megy, hol egy bukott nőben találja min-
den vigasztalását, addig a kicsinyek és ostobák, 
a hízelgők és talpnyalók, a tolakodók és üres-
fejüek vezető állásokba jutnak, anyagi és erköl-
csi sikert érnek el. 

7 
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A magyar közélet égető és fájó kérdései-
ről beszél, úton-útfélen látható tipikus alakjait 
rögzíti meg merészséggel, eredetiséggel, de 
egyszersmind kissé nyersen és egyoldalú igaz-
sággal. Rombol, de nem épít. Egy szavára 
omlanak össze a társadalom üres bálványai, 
mert: „ledönti agyaglábáról a hagyományokon 
pózoló notabilitást épúgy, minta társadalmi for-
radalom véresszájú előkészítőit". Tendenciája 
nemcsak nyilvánvaló, hanem annyira szenbetűnő, 
annyira az előtérbe lép, hogy a dramaturgia 
kénytelen vele szemben csak az élettelen árnyék 
szerepét játszani. 

A szempont és felfogás ferdesége nem-
csak a mű szerkezetének árt, hanem egész ki 
fejlődését, tendenciáját, sőt jellemeit is megront-
hatja, mint ezt Fényes Samu: „Artatlanok"-)ában 
látjuk. Fejérpataki Fejér Tamás a kárfyaszenve-
dély áldozata, sikkaszt, fegyházba kerül, majd 
nejével Amerikába vándorol, kis gyermekét pe-
dig egy jóbarátja gondjaira bízza. Milliókat sze-
rezve visszatér a hazába és fegyenc telepet 
létesít, hol a megbélyegzett és a társadalomból 
kizárt embereket tisztességes, szorgalmas mun-
kára, kenyérkeresetre tanítja. Fiával, aki egy tör-
vényszéki elnök leányának vőlegénye, megismer-
teti magát. Ugyanaz a motívum, mint Jakab 
Ödön jövevényekében. 

Az ifjú, a becsület lovagja kész elhagyni 
mennyasszonyát; a leány vele megy, de csak 
akkor lesz szívvel-lélekkel egészen az övé, mi-
dőn vőlegénye önvédelemből gyilkosságot követ 
el. Ez az a hiba, vagy tévedés, mely az egész 
darabot alapjában megingatja. Azt az igazán szép 
alapgondolatot akarja kifejteni, hogy a megbé-
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lyegzett embernek is kötelessége tovább mun-
kálkodni, tovább küzdeni, a becsület útjára térni 
és a társadalomnak szorgalmas, munkás tagjává 
válni. A befejezés azonban, mely a ferdén és 
hibásan rajzolt jellemek igazolására volt szük-
séges, a tendenciát egészen megváltoztatja és 
azt hirdeti hogy bűn egyáltalában nincs, a fegyen-
cek mind ártatlanok és, hogy az igazi becsület, 
hez csak azoknak van joguk, akik a törvényekkel 
összeütközésbe jutva bűnt követtek el, azaz 
igazán becsületes addig nem lehet senki, míg 
fegyházban nem ült. E téves tendencia ellen 
fellázad erkölcsi érzésünk, témáját valószínűt-
lennek és jellemeit ellenszenveseknek találjuk. 

Fényes másik művében az „ Álmodozók"-ban 
a pusztuló magyar középosztály alakjait állítja 
szembe egy feltörekvő uj osztállyal, melyet Kos-
bor az Amerikában meggazdagodott egyszerű 
paraszt képvisel. Az eladósodott gentry család 
kénytelen leányát a milliomos paraszthoz adni, 
dacára, hogy a leány mást szeret. A férjnek 
egy hősies cselekedete megmozdítja szívét, föl-
ismeri benne a nem mindennapi közönséges 
jellemet, s erős lelki válság után a szerelem 
odaadásával borul az addig gyűlölt ember kar-
jaiba. Ezen elkoptatott motívumokból szerző nem 
birt érdekes történetét, még kevésbé jó drámát 
csinálni. — 

A gentry család álmodozik a letűnt dicső-
ségről, a leány az ideális szerelemről, Kosbor, a 
paraszt az előkelő házasságról. A mű szerke-
zete széteső, párbeszédei ügyesek és érdeke-
sek, jellemei gyöngék, tipikus alakja és kiváló 
egyenísége csak egy van a feltörekvő Kosbor. 

A tékozló és egyre pusztuló gentry vilá-
4* 
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gát rajzolja Abonyi Árpád: „Laczkovics kapi-
tány" -ában. A könnyelmű életet elő Szalánczy 
István földbirtokosnak két leánya van, az idő-
sebbet, a büszke és tékozló Dórát — kibe Lacz 
kovics kapitány is szerelmes — eljegyzi Makláry 
megyei aljegyző, az elszégenyedett gentry csa-
lád utolsó sarja. A könnyelmű és tékozló élet-
nek természetes következménye Szalánczy ön-
gyilkossága és Makláryék nyomorba jutása. Lacz-
kovics kapitány felajánlja segítségét, de Mikláry 
oly sértő modorban utasítja vissza, hogy a pár-
baj elkerülhetetlen. Laczkovics és Dóra egymás-
ra találnak, a kapitány megtudja, hogy a férj 
kínozta nejét, s így a párbajban kimélet nélkül 
oltja ki Makláry életét. 

E vékony témát mellékalakokkal kellett 
Abonyinak kitölteni, ennek következtében műve 
terjengőssé vált és a főszemélyek sokszor a 
háttérbe szorultak. Az összeütközés sincs kellően 
előkészítve és megokolva; egyetlen kiválósága 
a milieu pompás rajza, a gentry család bemuta-
tása, három jellemző, tipikus alakban: Szalánczy' 
Dóra és Makláry személyében. Mindháromukat 
öröklött rossz tulajdonságaik teszik tönkre Sza-
lánczy büszke, gőgös, dacos ember, aki köny-
nyelműen pazarol, azért, hogy a család tekinté-
lyét föntartsa, hagyományait megőrizze és a 
saját nagyúri kedvteléseit kielégítse. Midőn látja, 
hogy romba döl minden, a legegyszerűbb meg-
oldást választja, büszke hidegvérrel megy a ha-
lálba becsületes, korrekt módon, ahelyett hogy 
büszkeségét megalázva, szembeállana, megküz-
dene az élet nehézségével. Leánya Dóra nem-
csak örökli atyja hibáit, hanem maga körül is 
látja a folytonos pazarlást, s egészen természe-



tesnek találja azt, ő maga is tékozol. A szegény 
gentry család utolsó sarját választja férjéül. 
Makláryt már elverte a vagyont, s most gazda-
gon akar nősülni. Benne már több az érzés, de 
kevesebb a büszkeség, nem hagyja el családját 
a nyomorban, hanem sikkaszt, ami viszont a 
férfi jellem sűlyedségét mutatja. 

Abonyi másik munkája. „A gyermekvaló-
dibb érzelmeket, igazoltabb jellemeket tüntet 
fel, jóllehet egyes jelenetei nem drámai termé-
szetűek és színezetűek sőt a cselekménnyel sem 
állanak okozati összefüggésben. Újlaki György 
kadét megsérti századosát, s így párbajozni kény-
telen. Radák őrnagy a kadétban fölismeri ter-
mészetes gyermekét és minden áron meg akarja 
akadályozni a párbait. A százados végre enged 
az anya könyörgésének, de oly módon, hogy 
megsérti az őrnagyot. Most már a százados és 
őrnagy között elkerülhetetlen a párbaj, melyben 
az őrnagy megsebesül és kezét gyöngéden 
György fejére téve, haldokolva mondja ki a 
szót: „Fiam!" 

A mű elsőfelvonása a legsikerültebb a jel-
lemfestés tekintetében. Az őrnagyban, az eldur-
vult katonában fölébred az apai érzés, s önma-
gát áldozza fel a fia helyett. A második felvo-
násban egyedül értékes az anya jelleme. Az aka-
rata ellen férjhez kényszerített leány kedvese 
karjaiba döl, s azután húsz éven át vezekel hi-
bájáért, gyermeke nevelésében, odaadó, önfel-
áldozó szeretetében keresve lelkiismeretének 
megnyugvását. Az önfeláldozó anyai szeretet 
hatalmas érzése teljes fönségével tárul elénk, 
megkapva szívünket, áthatva bensőnket és meg-
rázva egész valónkat. Ez a darab legszebb és 
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leghatásosabb jelenete. A mű kevéssé egységes, 
mert a közbe szőtt epizódok késleltettik a drá-
mai kifejlést és nagyban hozzájárulnak a cselek-
vény egyöntetűségének, tiszta áttekinthetőségé-
nek megzavarásához. 

VII. 

A kor mozgató eszméi és uralkodó áram-
latai mélyen gyökereznek a társadalmi életben; 
ezt mutatja a társadalom hű képét tükröző tár-
sadalmi dráma. Az az eszme, amit már a Kart-
hausiban megtalálunk, számtalanszor fölvetődik 
ujabb irodalmunkban is a legkülönbözőbb alak-
ban. Ez is csak azt mutatja, hogy a kérdés 
még mindig aktuáliás, uj szempontból néz-
ve, uj történet keretébe illesztve még min-
dig hatásos. Ami a reform országgyűlések ide-
jében, a nagy társadalmi átalakulás előtt izgatta 
az embereket, az még ma is foglalkoztatja őket 
és ez azt jelenti, hogy az a nagy társadalmi 
átalakulás nincs leljes és tökéletes következetes-
séggel végrehajtva. Évszázadok emelte korláto-
kat néhány évtized teljesen le nem rombolha-
tott. Ez a kérdés, mint a megcsontosodott tár-
sadalmi előítéletek tipikus faja, foglalkoztatja 
korunkat. Az arisztokrácia szembeállítása a de-
mokráciával, a pénz és rang kiváltságosainak 
harca a feltörekvő, érvényesülni kívánó polgári 
osztállyal. 

Szembeállítja őket Szemere György az 
Erősek és gyöngékben Farkas Pál a Olgában, 
Zsiros István a Fátumban, de talán leghatáso 
sabban, és egyszersmind a legnagyobb szélsőség 
gel Bosnyák Zoltán Sursum Cordában. Ennyi 



többé-kevésbé sikerült feldolgozás után, ugyan-
ezen elkopiatott agyontárgyalt témához nyúl 
i f j . Wlasics Gyula: „Füst" című három felvoná-
sos társadalmi színművében. Sajnos, nem talál 
uj szempontokat, nem alkot kiemelkedő jel-
lemeket, sőt még érdekes mesét sem. Az eszme 
melyet védelmez, ő előtte is csak füst. Kelemen 
Gábor a hírneves festő és szellemes író, Balá-
zsy grófi családnál mint nevelő megszereti Márta 
cointesset. Azon bizonyos és a közönség előtt 
is jól ismert társadalmi korlátok azonban meg-
akadályozzák két szív boldog egyesülését. E 
gyengén megirt műből hiányzik az eszme átér-
tése és megértetése, a meggyőződés őszintesé-
ge, sőt még a hang melegsége is. Mennyivel 
máskép fejtegeti az eszmét Bosnyáknak értékes 
gondolatokban bővelkedő lelkes hangú darábja. 

Tendencia tekintetében igen kiváló, de a 
drámaturgia szempontjából teljesen elhibázott 
mű Pakots Józsefnek: „A forradalmár"-a, mely 
korur.k erkölcsi sűivedségét rikító színekkel, de 
megokolatlan és következetlen jellemekkel fes^i. 
Brodynál az üldözött, a kihasznált nő tragikus 
bukása örök emberi érzésekből, az események 
logikus láncolatából következik. Pakotsnál ismét-
lődő motívum az erkölcsi preszio, mely a hős-
nőre kívülről har, tetteiből és jelleméből nem 
magyarázható, sőt a cselekménynyel sincs szer-
ves összefüggésben. Ez morális érzékünket mé-
lyen sérti, felháborít és a valószínűségnek alap-
ját dönti meg. 

Gimóth miniszter egy távoli rokonát, Klá-
rát fogadja házába. Klára fivére hadnagy, adós-
ságot csinál, s a miniszter csak a leány becsü-
letének árán hajlandó megmenteni. Ezen erköl-



esi kényszer megokolatlan, mert hiányzik a testvéri 
szeretetnek azon foka, mely Klára önfeláldozá-
sát követelné. A miniszter egy tehetséges ro-
konszenves fiatal képviselőhöz akarja a leányt 
nőül adni, de Klára becsületes lelke irtózik az 
egyenes jellemű, nyílt fiatalember félrevezeté-
sétől. Gimóth a régi, kipróbált módszerhez fo-
lyamodik: a hadnagy hamis váltóival fenyege-
tőzik. Az erkölcsi kényszernek ez az ismétlő' 
dése határozottan rossz és kellemetlen érzést 
kelt. Klára megszereti féréjt, de Gimóth ismét 
megjelenik, vissza akarja hódítani a nőt és rá-
bírni, hogy férjét a forradalmi eszméktől, az 
ellenzéktől térítse el, mert ellenkező esetben 
mindent fölfed a férjnek. A megokolatlan mo-
rális presszió harmadszor kudarcot vall, s az 
asszony maga mond el mindent a férjének, aki 
természetesen megbocsájt neki. Ez az utolsó je-
lenet a mű egyetlen értékes része. Pakots a 
társadalom erkölcsi züllöttségét egy miniszter 
házában, egy miniszter családjában mutatja be. 
Hősnője gyönge és ingatag jellem, ki a férj 
fölvilágositására sem birja magát elszánni, ez is 
csak a szóváltás, az indulatok hevében véletlen 
elszólásból következik be. Valamivel sikerültebb 
Gimóth alakja kinek tetteit emberi érzések, 
vágy és erkölcsileg tiltott szerelem magyaráz-
zák. A forradalmár, azaz az ellenzéki képviselő 
gyöngén rajzolt mellék-alak, kinek sem ereje, 
sem tehetsége nincsen nagy eszmék megvaló-
sítására. 

Nagyobb tért foglal a szociális gondolat 
Beér Tamás-nak (dr. Irsay Arturné) „Az igazság 
felé" című három felvonásos színművében. Hős-
nője egy orvos felesége, aki a vidéken közna-
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pi, szürke, unalmas életet él, vágyódik az igaz-
ságra, de férje az orvos, nem érti meg. íme a 
meg nem értett asszony, ki nem tud megfelel-
ni anyai és házastársi hivatásának, mert egyé-
niség akar lenni, nem pedig szerető, megértő 
élettárs. Lelkében viszhangot kelt Kovács ta-
nár szocialista tanítása, agyában merész eszmék 
égnek és szívében föllobban a szerelem — még 
egyszer, utoljára! De a tanár nem olyan nagy 
szocialista, az elhatározó pillatban gyönge, sőt 
gyáva, mert megijed a következményektől és a 
kötelességektől, mikor az asszony az ő lakásán 
megjelenik. E gyönge jellemtől undorral és 
megvetéssel fordul el a nő, kiábrándul a tanár 
iránti ideális rajongásából, s gyermekével együtt 
fog küzdeni az igaszságért. 

Az asszony lelki vívódását akarja rajzolni, 
de nem alkot határozott jellemet s két főjele-
nete, mely az egész mű alapja, valószínűtlen, 
kevéssé megokolt, előkészületlen, sőt hazug. Fiát a 
tanárja melletti tüntetésért ki akarják csapni 
az intézetből, egyetlen menekvési mód van 
csak: az eszme megtagadása. A 17 éves fiú 
természetesen nem rendelkezik annyi élettapasz-
talattal, hogy e tekintetben önállóan dönthessen, 
az apa megakarja menteni gyermekét, de az 
anya, a szociális eszmék iránti túlzott lelke-
sedésében az igazság bevallását követeli. Az 
anyai szeretet nemes és fenkölt érzését játszva 
győzi le a felkorbácsolt szenvedély. E jelenet 
a józan gondolkodás megtagadása és némileg 
indokolt csak azáltal lehetne, ha a fiú az igaz-
ság megvallásával, nem csupán büntetést kapna, 
hanem az eszméknek tenne elsősorban szolgá-
latot, Másik visszataszító és valószínűtlen jele-
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net, midőn a 17 éves fiú anyja a tanár lakásá-
ra megy, eszményi szerelemről beszél, hirtelen 
kiábrándul és visszatér családjához, elhagyja, 
megtagadja az eszmét, melyért még előbb lel-
kesedett, csak azért mert a személyben, a tanár 
jellemében csalódott. Jól átgondolt, de aránylag 
gyönge tehetséggel megoldott történet, melynek 
legnagyobb hibája, hogy a jellemek homályosak 
és gyöngék. 

Kiváló jellemeket találunk Ferenczy Ferenc: 
„Az örök küzdelem" című színművében. Cselek-
ménye vékony, a történet rövid. Apár Tibor 
báró házaséletét egy hamis levél megrontja, de 
pap barátja eljátsza nászlndulójukat, mire az em-
lékek a házasfeleket egymás karjába vezetik. 
A cím tulajdonképen az első felvonásra vonat-
kozik: a hazugság küzdelme az igazság ellen ez 
az örök küzdelem. 

Egy felvidéki svihák gentry gyerek Zsilin-
szky, a hazugság képviselője mondja: „A hazug-
ság a mi nagy jóltevőnk. És mégis mily hálát-
lanok^ az emberek iránta. Szeretik.de megtagad-
ják. Űzik, de pirulva". E pompásan megfestett 
alak betolakodik a báróékhoz mint rokon, ügyes 
kifogásokkal áll elő, mindenre talál természetes-
nek látszó magyarázatot és ami a fő, soha sem 
bírják rajta csípni, mert geniális ötletességéve-
a legbonyolu'tabb helyzetből kimenti magát. Hai 
zugságaiban annyi igazság, szereplésében anny 
valószínűség van, hogy a szerző tehetsége iránt* 
őszinte bámulatra ragadja a közönséget. 

Ferenczy kiváló tehetséggel és ízléssel irta 
meg művét, melynek minden alakját az életből 
állította a színpadra, beszédük, cselekedetük, 
gondolkodásuk nemcsak valószínű, hanem egy-
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szersmind valószerű is. Az életet, az igazságot 
látja meg és hozza a színpadra, sajnos a dra-
maturgia szempon jából kevesebb érzékkel. Drá-
mai összeütközés nincs. A főhősök az első és 
második felvonásban, melyet Zsilinszky alakja 
tölt ki, teljesen háttérbe szorulnak, s az utolsó 
felvonásban nem tudnak maguk és ügyük iránt 
érdeklődést kelteni. — Az első két felvonást 
betöltő kitűnően sikerült alak pedig nyomtala-
nul eltűnik. Jobban érvényesül a harmadik fel-
vonásban az igazság képviselője Ervin pap, a 
bölcs ember, Zsilinszkyvel szemben az igazság 
megváltó erejének hirdetője, aki mindent meg-
ért, mindent megbocsát és kiegyenlit. Erős er-
kölcsi tendencia nyilvánul e vékony cselekmény-
nyel felépített, élethű jellemekkel feldíszített, fő-
hős, tragikum és összeütközés nélküli drámában. 

Teljesen a szociális tanok hirdetésének 
szolgálatába szegődik Garami Ernőnek: „A meg-
váltás felé" című drámája. Amit a nagy külföldi 
lángelmék, Shaw, Anatole France; Gerhardt 
Hauptmann, Gorkij stb. igaz szívvel és igaz 
érzéssel nagy tehetséggel és tüzes nyelvvel 
megszólaltattak: a sötét tömegekben forrongó 
indulatok vulkanikus kitörése Garaminál, csak 
halvány visszhangra talál. Mindenkitől elismert 
igazságokról akar meggyőzni; nagyon is elkop-
tatott, mindennapi, úton útfélen hallható érve-
lésekkel. Alapgondolata, hogy a munkásnak szer-
vezkednie kell a tőke ellen és, hogy ebben a 
szervezkedésben, ebben a tömörülésben van az 
az erő, mely a nyomorgók millióit a megváltás 
felé visszi. A becsületes öreg Kelemen irtózatos 
nyomorában az Istenben keresi a vigasztalást, a 
mukában a becsületet és megnyugvást. 0 a vállá-
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sosság és önmegtagadás képviselője a fiatalok 
forradalmi szellemével szemben. E két véglet 
örökös szóharca tölti ki az egész művet. A tör-
ténet rövid, de annál borzalmasabb és valószí-
nűtlenebb: Kelemen neje éhen hal, leánya mun-
ka híján eladja becsületét leendő vejét pedig 
a nyomor sztrájktörővé teszi. 

A műben nincs cselekmény, nincs drámai 
összeütközés. A valótlan alakok és torzhelyzetek 
visszatetszést keltenek. Hamis jellemei üres frá-
zisokkal akarnak meggyőzni. Az egész mű 
nem egyébb, mind dialogizált vezércikkek és 
szónoklatok halmaza, minden elevenség nélkül 
egymáshoz fűzve; igy tehát mint költői mű nem 
is jöhet figyelembe. 

VIII. 

Amint látjuk, íróink nemcsak a kor for-
rongó kérdéseit tárgyalják, hanem megvilágít-
ják társadalmi életünk apróbb hibáit, botlásait 
is; ugyanazon kérdést egyénileg más-más szem-
pontból tárgyalva. A XX ik század érzésvilága, 
üdvös és kárhozatos gondolatai mind feltárul 
nak előttünk s hogy a kép teljes legyen, az 
alábbi néhány művet kell meg e fejezetben meg 
említenünk. 

Az első Gál István„ Hivatás"-a. Az iroda-
lomra fontos e mű, nem a dramaturgia szem-
pontjából, nem költői becsénél fogva, hanem 
mert egyetlen megnyilatkozása a huszadik század 
azon eszméjének, mely százak és ezrek lelké-
ben él, melyért valláskülönbség nélkül minden-
ki lelkesedik, de amelynek megvalósításához 
hozzákezdeni senki se mer. E gondolat; a ka-
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tolikus papság reformja, a modern idők kövó-
telményének, a modern társadalmi életnek meg-
felelő teljes és alapos rendezése. 

Magyarországnak igen sok nagyműveltségű 
és előkelő katolikus papja sürgette már ennek 
az elkerülhetetlen fontos kérdésnek megoldását. 
A vallás szolgája a társadalomban él, nehezen 
vonhatja ki magát azon társadalmi szokások és 
törvények kényszerítő hatása alól, amelyek 
egyházának felfogásával összeütközésbe jutnak. 
Gál István ezen apró összeütközések művészi 
rajza helyett, egy sokkal nagyobb, de egyszers-
mind sokkal ideálizáltabb, a megvalósításhoz 
nagyon távoleső de emberi érzésünkhöz annál 
közelebb álló kérdést tárgyal: a papi nőtlensé-
get. Meséjének valószínűségét kétségbe venni, 
vagy afölött vitázni, nem lehet, mert az ismert 
tény, hogy a magyar papok egy része rendes 
családi életet él, szóval engedelmeskedik a 
a természet örök törvényének. Ez a középkor-
ban fölhábórhó, vagy lehetetlen lett volna, míg 
korunkban természetes és magától értetődő. 
Az egyház tekintélye és a közerkölcsiség, az 
emberi természetes érzés és korunk szabadelvű 
felvilágosodoPsága egyaránt követelik a coeli-
batus eltörlését. Ezen eszme szolgálatába gyön-
ge jellemeket, állit Gál, s egész darabjának 
sarkalatos hibája azon föltevés, mely szerint 
Bajmok kiinduló pontja egy világra szóló ak-
ciónak. 

A tendencia erős, sőt talán nagyon is ki-
élezett, úgy, hogy mellette az egész cselekmény 
összezsugorodik Pánthy Eszter nemesi család 
leánya nem birja legyőzni szerelmét s családja 
átkától üldözve követi Dánost a parokjára, eze-



lőtt húsz évvel. Egyetlen leányuk Rózsi, kinek 
most előkelő kérője akad, de kiderülvén a le-
ány származása, minden romba dől, s az espe-
res, a szerencsétlen apa saját leányának boldog-
talanságát, az anya saját leányának megalázta-
tását, letörését szenvedi végig. Tehát a pap, 
aki követte a természet törvényét, s ezáltal 
megsértette az egyház törvényét, nem egyedül 
bűnhődik. Négy ember boldogtalanságának, rom-
lásának előidézője a coelibatus. De szerző, ki-
nek célja a tendencia kiélesitése, nem elégszik 
meg ennyivel, hanem tovább megy. A plébáni-
án van két káplán, ezek egyike Rózsit szereti 
s a lesújtott, összetört leány velemegy „mert 
— úgy mond — ez a mi örökségünk" Dános 
az esperes és e káplán teljesen egyforma jel-
lemek, kik habozás nélkül szegik meg fogadal-
mukat, hogy kövessék szívük vágyát, hogy ke 
ressék a boldogságot, melyhez minden ember-
nek joga van. 

A másik káplán, Csajkás megszereti és 
megejti a jegyző szép leányát Ellát, de azután 
felébred bűntudata, rettentő vizíókkal kínozza 
önmagát, vallásos rajongásában megakarja ölni 
gyermekét, s végül bűnbánattal vonul kolostor-
ba. A leány a szerelem, a szív, a természet jo-
gaira hivatkozva utánamegy, de a férfi ihletett 
megtisztult és rajongó lelke Istenhez menekül 
a kísértés elől; az ószövetség zordon fenségű 
igéivel űzi el a világ csábítását, eldobva magá-
tól szerelmet boldogságot, kétségbeesésbe zül-
lésbe taszítva azt a leányt, aki tisztaságát, be-
csületét áldozta neki. A társadalom nagy ha-
zugsága az ember legegyénibb, legtermészetes-
sebb jogait korlátozza. S ennek elszomorító 
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következménye a pusztulás, mely anyagi és er-
kölcsi téren egyaránt sujt. 

Gál István fiatalember és pap tehát leg-
jobban érzi és legjobban ismeri ennek az er-
kölcsi romlásnak pusztítását. Az ember termé-
szetes vágyait és ösziönöit a kultura jótékonyan 
korlátozza, de a másik szélsőség e vágyak és 
ösztönök természetellenes elfojtása szörnyű ka-
tasztrófához vezet. Ezt példázza Balázs Béla: 
„Dr. Szélpál Margit"-ja is. Mig amott a férfi, úgy 
itt a nő akarja természetes vágyait elfojtani. Ott 
is, itt is bekövetkezik a bukás, mert a két nem 
csak egymásban találhatja meg azt a boldogsá-
got, melyre az Isten teremtette, melyre a ter-
mészet rendelte. Férfi sorsa a nő és nő sorsa a 
férfi. Ezt kívánja a természet örök rendje a faj 
föntartásának, folytonosságának érdekében. 

Balázs az uj női tipus ismert és sablonos 
alakját rajzolja. Azt a felfogást vallja, amit Zbo-
ray a semlegesekben, hogy t. i. a modern nő-
nek nincs neme, s mint ilyennek nincs jogosult-
sága és nincs tere igazi hivatásának, nagy fel-
adatának betöltésére. E nagy tévedésre fénye-
sen reácáfol az élet, midőn a szerető és gondos 
családanya mintaképét egyesíti a tudomány vi-
lághírű, tiszteletre méltó bajnokának madame 
Currienak személyében. 

Dr. Szélpál Margit férfitársai közt él tisztán 
és érintetlenül, velük lelkesedik a tudományért 
és velük küzd a nagy problémák megoldásáért. 
A férfiak tisztelik és megbecsülik e törekvést, 
nem a nőt látják, hanem a lelkes és szorgal-
mas munkatársat. A berlini egyetem pedig meg-
jutalmazza tudását és szorgalmát, őt és Szö-
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gyény Endrét küldi ki a két év múlva induló 
tudományos expedicióra. 

Ok ketten mindig együtt dolgoztak, nem 
a szerelem fűzte őket össze, nem is a puszta 
barátság, hanem valami más, újérzés, mely 
nem kelt vágyakat, mint a szerelem, de mégis 
több, mint az egyneműek barátsága; a kölcsö-
nös tisztelet és becsülés a vonzalomnak egy 
olyan árnyalatával, mely csak különneműek 
között lehetséges. Kölcsönös megértés, vagy 
lelki szerelem lehet ez az érzés, ugyanaz, mely 
Goócsot Annához fűzi (Thúry Z.: Asszonyok c. 
művében.) 

Margit azonban Beleznay Gyuri személyé-
ben megismeri az igazi férfit, aki csupa erő, 
csupa elet. A leány küzd önmagával, nehezen 
tanul megszeretni, de végre is Gyurinak nejévé 
lesz. A nőt meghódítja a férfi ősereje. Margit 
nem gondolkozik, nem fontolgat tovább, nem ke-
resi a lelki rokonszenvet, a kölcsönös megértést, 
nem látja, hogy Beleznay műveltségben allatta áll, 
s ő hozzá soha felemelkedni nem fog, mindezeket 
nem veheti észre, mert egész lényét áthatja ez a 
lenyűgöző, de egyúttal roletnelő érzés, mely eddig 
ismeretlen volt előtte: a szerelem. A leány termé-
szetes vágyai hatalmas erővel ébrednek föl, meg-
rázzák egész valóját, megnyi tják az ismeretlen bol-
dogsághoz vezető útat. Szerelme ellenálhatatlan 
erővel tör ki, elsöpör mindent, ami útjában áll, 
s nőiességét odahajtja ahhoz az erőszakos dur-
va emberhez, akiből a férfi természetes ősere-
je szól hozzá. Margit megtagadta egész eddigi 
életét, eldobta fiatalságának ideáljait, vágyait és 
ábrándjait, de a keresett boldogságot nem találta 
meg. Érzéki vágyai kielégítést nyertek, de lelke 



melegség, megértés után vágyódik; munkás, tö-
rekvő egyénisége nem tud beletörődni a min-
dennapi élet szürkeségéoe. Ekkor jön Szögyény 
hogy magával vigye a nagy expedícióra. Margit 
iszonyú tusát vív önmagával. Maga előtt látja 
egész ifjúságát a nagy eszmékért való lelkese-
dését, az elért szép eredményeket; a dicsőges, 
tüneményes jövő ejti hatalmába lelkét, úgy érzi, 
hogy megtalálta életének célját. Tudomány-
szomja kielégítést, tettereje érvényesülést, áb-
randjai megvalósulást nyerhetnek. Ekkor a böl-
csőre esik tekintete, s az örök. nagy emberi 
érzés, az anyai szeretet visszatartja. Lemond és 
boldogtalan lesz, de gyermekét nem hagyja el. 

A leány nagy és nemes feladatokat tűzött 
ki életcélul, de nein érte el; a nő a férfiban 
kereste boldogságát, de nem találta föl; az anya 
gyermeke nevelésében látja hivatását, feladatát, 
életcélját és ebben találja meg boldogtalansá-
gának vigasztalását és zaklatott lelkének meg-
nyugvását. 

A társadalmi drámákban sokszor előfordul a 
becsület kérdése, s ezen kérdést minden oldalról 
megvilágítják, minden szempontból behatóan tár-
gyalják. így láttunk liszti és polgári becsület kö-
zötti különbséget; elvszetette női becsületet, kard-
dal megvédelmezett férfi becsületet, a szerelem és 
becsület küzdelmét, a szegény becsület és gazdag 
becstelenség szembeállítását stb. Qarvay Andor 
„Becstelen" ében nem különböztet meg fokot a be-
csület fogalmán belül, hanemkorunk társadalmá-
nak abecsületről alkotott helytelen felfogására mu. 
tat reá. Korunk erkölcsi bírálatának is nevezhet-
nénk e darabot. Hőse Osváth, akit fiatal korá-
bán a nyomor sikkasz'ásra vitt, menekülnie 
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kelleti, de midőn az idegenben vagyont szerez-
ve, hazatért, minden út nyitva állt előtte. S o 
mindenkinek eldicsekszik: „Nekem egy gyerek-
csíny miatt futnom kellett innen. A megsértett 
társadalom egész nagyszerű apparatusa meg-
mozdult, hogy egy éretlen suhancot kivessen 
magából. A homályos eredetű milliók azonban 
egész barátságosan kiengesztelik a megsértett 
jogrendet. Húsz krajcárt lopni, az ordináré, ko-
misz tolvajlás; százezreket, ^z zseniális pénz-
ügyi transactio". 

Gúnyol mindent és mindenkit. Elve, hogy 
„nincs akkora komiszság, amit a legvékonyabb 
aranyréteg ne tudna tökéletesen eltakarni". Ba-
rátjával Kápolnay László országgyűlési képvi-
selővel, aki lakása egy részét is átengedi neki, 
nagy vállalatba akar kezdeni, de igazi célja, 
hogy a képviselő felesége Klára mellett lehe-
sen. A szép fiatal asszony férjét imádja, de mi-
dőn napról-napra kell látnia a képviselő kicsi-
nyességét, piszkos üzleteit és neje iránti közöm-
bösségét, lassankint elfordul tőle. E gyönyörű, 
szellemes, egyenes lelkű, becsületes nő férje 
tehát becstelen. Midőn egyik kijárása nem si-
kerül, vissza kell adnia a kapott húszezer koro-
nát, melyet már váltói törlesztésére használt 
fel. Választania kell a halál, vagy a nyilvános 
becstelenség között. A feleség, látva a fér j kény-
szer helyzetét üsváthoz fordul: „Nem olyan sok 
pénz az! Egy ember életért". 

„Osváth: (kitörve, érdesen) Nem sok? Ne-
kem piszkos garasokért kellett fölfordulnom' 
Belefojtottak a sárba! Kimászni nem engedtek. 
Visszarúgtak! Tízszer! Százszor! Ezek! Ezek a 
becsületesek! És most én jöjjek jó embernek!? 
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Véletlen gondviselésnek? Barátnak? Én?" Végre 
is enged azon feltétel alatt, hogyha az asszony 
a szeretője lesz. Ez mindent vállal az uráért, de 
Osváth elengedi az áldozatot. Midőn a fér j meg-
mentve hazajön, nem kérdezi a pénz eredetét, 
sőt nejét is kioktatja, hogy „az élet nem regény, az 
élet üzlet". A nő most már utálattal és meg-
vetéssel fordul el férjétől, s Osváth karjába döl. 

Az igazi becstelen tehát nem Osváth, akit 
üldöznek, hanem a képviselő akit megtörnek, 
tisztelnek. Gaztetteket szabad tehát elkövetnünk, 
de úgy, hogy senkise tudjon róla, lopni és sik-
kasztani szabad, de csak sokat, ha ezt valaki 
meg meri tenni, akkor bárósítják mert az embe-
reknek: „tele van a szájuk örökösen a becsü-
lettel, meg a tisztességgel, de azt a bátorságot 
mindig készségesen honorálják, ha valaki túl 
meri tenni magát a konvencióikon". Ellenben 
keveset lopni bűn, mely a legszigorúbb bünte-
tést, a legmélyebb megvetést vonja maga után. 
— „A kis tolvaj cselekedetében már benne van 
a konvencióval szemben való meghunyászkodás. 
A beismerés és a bocsánatkérés. Loptam, de 
bocsássatok meg nekem,^ nyomorultnak, mert 
kenyérre kellett És a jó, az irgalmas 
társadalom csakugyan meg is indul a töredel-
men; a törvény betűje mögött megmozdul a 
szív és a szerencsétlen dilettánst bezárják eny-
hítő paragrafusok alapján." 

Nemcsak az igazi és álbecsület éles ellen-
tétét látjuk, hanem mélyen hatolunk a becsület 
fogalmának megismerésébe; megtudjuk, mi a 
férfi, mi a nő becsülete és mindezeket hogyan 
alkalmazza és magyarázza korunk társadalma. 

A drámai összeütközés két szorosan egybe-
3* 



forrt történetnek, lelki elváltozásnak rajzából 
áll. Osváth az az ember, aki fiatalkorában meg-
tévedt, elbukott, mindezekért meg is bűnhődött 
de azután felemelkedett és megnemesedett; Klá 
ra az az asszony, ki rajongó lelkesedéssel sze-
reti, imádja férjét, de látva hitványságát elfor-
dul tőle a semmi embertől, hogy fenkölt érzé-
seit ne az érdemetlenre, a gyávára, a becste-
lenre pazarolja, hanem, hogy boldogítsa azt az 
erős, megjavult, gúnyos, de alapjában nemes-
lelkű embert. E két lélekrajz mindenben a ten-
denciát szolgálja, a közbeszőtt művészi épízó-
dokkal együtt. 

Gál István Hivatása ú j probémával foglal-
kozik; Balázs Béla Dr. Szélpál Margitja új érzé-
sek festésére törekszik; Garvay Andor Becste-
lene a becsületesség és becstelenség fogalmát új 
szempontokból tárgyalja; Kóbor Tamás: „Egy 
test, egy léleku-]e a modern házasság intézményé-
ről beszél, kevesebb tendenciával és kevesebb 
tehetséggel, de több jóakarattal és sok filozófi-
ával. A darab hőse Orbák építész szenvedélye-
sen szereti nejét, aki szintén imádja őt már 17 
év óta, házasságuk mégis boldogtalan. Orbák 
egész ember, egyesül benne a férfi minden bűne 
és erénye, de azért típus nem lehet, általáno-
sítását elfogadnunk nem szabad. „A szerelem, 
az élet férfi és nő között megkívánja a teljes 
odaadás mellett egy nagy fokát az idegenség-
nek" mondja, ha tehát illúziók nincsenek, nincs 
boldogság sem, mert „a lelkek szerelme meg 
nem állhat a test szerelme nélkül, de a vér lo-
boghat akkor is, ha a lelkek távol vannak egy-
mástól". Ez az ő esete is. Szereti nejét, minden 
gondolata az övé, elhalmozza mindennel, meg-
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lesi és teljesíti vágyait úgy, hogy: „férj és fele 
ség a szó szoros értelmében egy test egy lélek. 
S a hogy az én saját testem nem ejthet engem 
izgalomba az az asszony sem tehette többé 

Ha vele volt, úgy viselkedett, mintha 
egyedül lett volna. Semmi tartózkodás semmi 
törekvés a tetszésre, semmi szemérem" Orbák 
tehát boldogtalan, mert nejét imádja, de érzéki 
vágyainak kielégítését másutt kel! keresnie e 
nagyvérű egészséges férfinak, aki egyetlen sze-
relme iránt érzéketlen, de akit lángra gyújt „a 
szobalánya, a szakácsnéja, a szomszéd nevelője, 
az utca leánya a színpad heterája, a barát fele-
sége". 

Az asszony tűr és szenved, de mikor rá-
jön, hogy ő nem volt képes lekötni a férjét, 
hogy ő nem volt a férfi társa a szenvedélyben, 
hogy Orbák úton-útfélen megcsalta őt, ekkor 
kétségbeesése és bosszúszomja egy idegen férfi 
karjaiba kergeti. 

A férfi mélységes bűntudatában nem birja 
és nem meri visszatartani. Ezekután nincs más 
hátra mint a társadalmi formák rendezése: el-
válnak egymástól szívükben olthatatlan örök 
szerelemmel, hogy egy másik házasság igáját 
vegyék magukra. Orbák nőül veszi a fiatal 
leányt, az asszony pedig neje lesz boszúja esz-
közének. 

E bonyolult cselekvés, e valószínűtlen 
jellemek és az egésznek alapját képező termé-
szetellenes érzés homályossá teszik a mű tenden-
cziáját és lehetetlenné a kibontakozást. Szer-
ző bevezető ismertetést írt művéhez, mely-
nek magyarázatai jellemeit még érthetetleneb-
bekké teszik; igyekszik meggyőzni az olvasót, 



hogy csak színdarabot akart írni, minden cél-
zás és tendencia nélkül „egy történetet mely 
ezekkel az emberekkel megesett. Igenis be 
akartam mutatni Orbákban és feleségében azt 
a tragédiát, mely sok házasságot tesz tönkre 
de nem azért, mert ilyen a házasság, hanem 
mert benne olyan emberek is egyesülnek, akik 
olyanok, mint Orbák és felesége. Az egyik, 
akire a felesége idővel megszűnik hatást gya-
korolni, anélkül, hogy kevésbé szeretné, a má-
sik aki elbizakodva erényében és szerelmében, 
dogmatikus biztonságban akarja birni az urát, 
akit pedig csak úgy bírhatna, ha mindig újból 
meghódítaná. Az ilyen emberben okvetlenül kél 
valami lázadás a házasság ellen: én úgy szere-
tem a feleségemet, s olyan becsületes volnék 
különben. Mért teszik meg becstelenségnek ast, 
hogy minden szerelmem és becsületességem 
mellett kénytelen vagyok más nők után futkos-
ni; hiszem nem léháságból teszem, sem azért, 
mintha feleségemtől szabadulni szeretnék!" 

íme a fölvetett nagy kérdés, melyre szer-
ző sem tud felelni, mert érzi a társadalmi kény-
szerhelyzetet, melyből nincs szabadulás. Ezért 
nem alkot és nem alkothat drámai cselekményt 
mint ahogy ő maga is bevallja: „Ezek az em-
berek hiába okoskodnak és hiába akarnak jók 
lenni. Mihelyt szenvedélyeiket nem tudják bele-
helyezni a meglevő rendbe, tönkre kell men-
niük." 

CsergőHúgő: „Félszerelem" című társadalmi 
színműve korunk érdekházasságainak egyik ti-
pikus példányát mutatja be terjengős rajzzal 
és leírással, de gyönge drámai alapon. Néhány 
alakját élethűen alkotta meg, de túlságos román-
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licizmnsa nem viheti az érdekes bonyodalmat 
sikeres és következetes megoldáshoz. 

Pásztor Árpád: A harmadik ban a komoly 
drámát a törvénytelen gyermek helyzetéből 
akarja fejleszteni. Ez az a harmadik, aki a há-
zastársak békéjét feldúlja és boldog családi éle-
tüket megron'ja. Sajnos, az ekszpzoicióban na-
gyon is sablonos érdekházasságot rajzol, mely-
nek tönkre tétele nem hat drámai erővel; jel-
lemei közül különös figyelmet érdemel az anya, 
ki szenvedéseért jutalmat nyer: boldog és meg-
sértő feleség lesz. 

IX. 

A XX ik századi társadalmi dráma két 
kiváló tehetségű művelőjéről kell még szólnunk, 
akik a helyes tárgyválasztást és pontos kidol-
gozást iparkodnak összeegyeztetni a közönség 
Ízlésével és ezá tal érik el a színpadi sikert. Ta-
gadhatalan, hogy minden kiváló író először al-
kalmazkodik a közönség ízléséhez, azután pe-
dig irányítja azt. Legtermékenyebb drámaírónk 
Szigligeti Ede pályája elején színpadi ha-
tásra törekszik, később a közönség ízlésének 
vezetőjévé, egy uj műfajnak, a népszínműnek 
megalapítójává lesz. Korunk közönségének Íz-
lését kiváló tehetségek (Sudermann, Sardan, 
Gorkij, Wilde. Rostand, Bernstein, Bataille, Ber-
nard Shaw stb) fejlesztették és igazi drámaírónak 
kell lenni, aki vállalkozik e túlfinomult ízlés köve-
telményeit minden tekintetben kielégíteni. 

Erre törekednek nem csekély drámaírói 
hivatottsággal, kiváló érzékkel, alapos ember-
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ismerettel, éles megfigyelő és meglátó tehet-
séggel: Bíró Lajos és Földes Imre. Céljuk nem 
a színpadi hatás keresése, hanem olyan — ma-
gasabb esztetikai szempontokból is becses, — 
mű alkotása, mely speciális magyarságával ré-
gen érzett hiányt akar pótolni. Amily elszomo-
rító látvány, hogy magyar írók külföldi minták 
szolgai utánzására töt ekednek époly megnyug-
tató és fölemelő az a tudat, hogy van tehetsé 
ges magyar író, aki a magyar közönségnek 
magyar jellemeket, speciális magyar társadal-
mat fest. 

Ha Lengyel Menyhért ismeri a japán nép 
érzés és gondolatvilágát, s tud tájékozódni Ber-
linben, akkor mennyivel könnyebb Bírónak és 
Földesnek ismerni a magyar középosztály ér 
zés és gondolatvilágai, s tájékozódni a körülöttük, 
forrongó társadalmi áramlatok között. Igazán 
kevés magyar íróról mondhatjuk el, hogy ki-
válóságának tudatában a külföld elismerésére 
pályázott hogy tehetségének lángelméjének nagy 
alkotásai nem tudtak volna beillészkedni nem-
zeti irodalmunk szerény keretei közé. 

Biró Lajos, miután a széppróza terén jelen-
tős sikert aratott, s novelláival ismertté és nép-
szerűvé tette nevét, a drámaíráshoz fordult. 
Első kisérlete a társadalmi dráma terén a „Fér-
fiak" című „drámai játék"-ja. Két, illetve három 
férfit állit elénk egyénileg jellemezve és drámai 
motivumokkal fölruházva. Hősnője Margit a jó-
módban nevelt, elpuhult és elkényeztetett ban-
kár leány, akinek szép és nemes után vágyódik 
a lelke, de neveltetésénél és társadalmi állásá-
nál fogva kénytelen a viszonyokhoz, a körül 
rnényekhez alkalmazkodni. E tekintetben azonos 
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Bosnyák Sursurn Cordájában szereplő Aliee gróf-
nővel. Ámde Margit modern a szó legteljesebb 
értelmében, s mint minden modern nőnél úgy 
nála is háttérbe szorúl a kizárólagosan nőies, a 
nembeli, s előtérbe lép az általános emberi. 
Tisztán az alkotás vágya s nem a rászorultság, v 
a kenyérert való harc ösztönzi a tudományos 
munkásságra. „Ha a papa megengedné én is 
pakkolnék, elmennék egy külföldi egyetemre 
kémiát tanulni. De jó volna. De szép volna". 
Ezen óhaja természetesen nem teljesülhet. 

Margitnak emeliett másik főjellemvonása a 
romanticizmusra való hajlam. Keresi a férfit, 
aki „egész ember legyen. Erős, bátor 
Valaki, aki harcolt aki küzdött . . . . . . . . 
Csinált valamit . . . . . Stilus legyen bene 
Ne legyen nagy ember. Nem bánom, ha csalt is 
. . . . Csak egész ember legyen'! Szóval egyení-
ség után kutat és hűséges feleség lesz, ha meg-
találja azt, akit' keres. Korunk erkölcsi sülyedt-
sége és léhaságairánt mély megvetést, undort érez. 
„En egy emberé akarok lenni. Az egész éle-
temben. A testemmel. A lelkemmel. Mindén 
gondolatommal" 

Kenéz személyében véli megtalálni azt a 
bátor, hatalmas, erős és vakmerő férfit- aki 
ábrándjainak, leányálmainak hőse volt. De ke- * 
servesen csalódik. Kenéz és Forgács együtt 
mentek Amerikába, hol hamis pénz gyártásával 
milliókat szereztek. A férfi, aki az eszmét adta, aki 
komolyan akarni, cselekedni és uralkodni tudott: 
Forgács volt. A férfi, az üres báb, a másiknak 
engedelmes, vak eszköze, aki az élet könnyű 
oldalát kereste, a munkátpl irtózott nem tudott 
Önállóan gondolkodni és cselekedni; Kenéz volt. 



Margit házasélete tehát boldogtalan, mert 
nap-nap mellett látja Kenéz gyávaságát, önállót-
lanságát s lassankint elhidegül tőle a törpe, aka-
raterő nélküli embertől. Két év múlva megtud 
mindent. Ujjongó lelkesedéssel, égő vággyal, 
teljes odaadással és egy szebb jövendő édes 
sejtelmével fordul Forgács felé és bevallja neki 
iránta érzett szerelmét. A nagy, a törekvő, dia-
dalmas, egész ember, ki már régen szereti Mar-
gitot, egy pillanatra megtándorodik, de azután 
teljes önuralommal, egy férfi akaraterejével uta-
sítja el magától a boldogságot.^ Forgács ezen 
cselekete vaskövetkezetességű- 0 , a kémia tudós 
búvára csak azért vetemedett a pénzhamisításra, 
hogy anyagiakat szerezzen tudományos kutatá-
sának folytatására. „Amikor a gondolata meg-
született a fejemben, már kísérte az a másik 
gondolat: én mindent visszafizetek nekik, én 
mindent visszaadok nekik, bőkezűen, mint egy 
király: úgy fizetek mindent vissza. En urunkat 
adok nekik. En jólétet adok nekik. En embe-
reket ajándékozok nekik: elveszített ezreket" 
Nem szabad tehát kitűzött céljától eltérnie, nem 
szabad a boldogságát keresnie, míg művét be 
nem fejezte, míg teóriáját be nem bizonyíthatja, 
míg az egységes energia átalakításának törvé-
nyét meg nem találja. E felfedezés bekövetkez-
hetik órák, napok vagy talán csak évek múlva, 
az is lehet, hogy soha, de azért neki dolgoznia, 
kutatnia kell tovább, ez kötelessége azon társa-
dalom, azon ország, azon állam iránt, melytől a 
jutalmat már előre megkapta, illetve elrabolta 
a hamis pénzzel. 

Margit megalázza büszkeségét, koldulja a 
szerelmet, később már csak a védelmet Forgács-



tói. De Nietsche Übermenschének ezen tipikus 
alakja eltéríthetetlen és hajthatatlan. Margit ekkor 
a harmadik férfinek, a perverz hajiamú Ulrik 
grófnak karjaiba veti magát. Miért? Talán sér-
tett büszkeségből, talán bosszúvágyból, de min-
denesetre kevéssé megindokoltam 

Néhány óra múlva Forgács eléri célját. 
„Egy sztaniollapocska megmozdult. A napfény-
től. A fénytől. És ettől a másodpercről kezdve 
az ember kezében van az univerzum minden 
ereje- A világ mindenség minden lehetősége., . . 
. . Atalakitom vele a világot. Vagy én, vagy akik 
utánam jönnek. De ezzel. Uj képet adok a földnek 
Még egyszer teremteni az embert. Megjavítom 
a teremtést. Olyan erőt adok az embernek, 
amelyet.. . . átalakítom a látást. A munkáját. A 
házait. Az egész szomorú életét." Most már 
joga van a boldogsághoz. Jön és követeli. De 
Margit most már beszennyezve méltatlannak érzi 
magát Forgács szerelmére és a történtekért 
egyenesen őt okolja: „Es ellökött. A hitvány, a 
rongy a becstelen tudományáért. Egy agyrém-
ért. Egy képzelődésért. Egy tébolyért. ÉláruUa 
a szerelmét. A rongy tudományért. Ilyen gyáva 
volt. Ilyen esztelen. Ilyen kicsi volt. Ilyen gaz 
volt. Ilyen gyilkos volt. Pedig szeretett. Es el-
tagadta. A rongy tudományáért. Es engem el-
lökött. A földre taszított. Engem elbuktatott 
, . . . . beszennyezett . . . megölt. Ez a maga 
alávalósága, a gyávasága, a gyilkossága." Férje 
Kenéz is megtudja a vaiót és egy hosszú élet 
boldogtalansága, kínszenvedése elől a halálba 
menekül, a gyáva emberek egyetlen mentőesz-
közéhez, az öngyilkossághoz fordul. 

A mű drámai motívumai gyengék. A főhős 
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Margit keresi az egész embert, de mire megta-
lálná, már méltatlan hozzá. Margit bukása azonban 
indokolatlan, nem a körülmények kényszerítő 
hatása alatt történik, nem szükségszerűleg, el-
kerülhetetlenül következik. 0 Forgácsot szereti, 
nem Ulrik grófot; miért látogat el Ulrikhoz, 
miért szennyezi be magát vele? Bosszúvágyból? 
Hiszen Forgácson ezzel nem állhat bosszút, 
csakis Kenézen a férjén, ez pedig nem lehet 
célja. Margit ezen cselekedete azért volt szük-
séges, hogy szerző megtalálhassa a drámai 
megoldást. 

Szerintem a mű alaphibája abban keresen-
dő, hogy Bíró két drámai összeütközést alkot, 
s ezzel nagyban gyengíti a főhős jellemének 
következeteségét. Forgácsban a szerelem és 
kötelesség ütközik össze, ez utóbbi győz és 
ezért hárí'ja át Margit cselekedetének követ-
kezményeit Forgácsra. Ha Forgácsot tekintjük, 
mint a dráma főhősét teljes és tökéletes drá-
mai alakot látunk. Lelkesedéssel dolgozik, küzd 
az eszméért, s midőn az eredményt előre meg-
fizettette, akkor már nem hagyhatja el, ki kell 
tartania mellette a megoldásig, midőn pedig 
ezt elérte, akkorra a boldogságot elveszítette. 
Vétkezik akkor midőn pénzt hamisit, hogy 
anyagi eszközöket nyerjen tudományszomjának 
kielégítésére. Ezzel magára vette azt az erköl-
csi kötelességet, hogy munkáját befejezi, s mire 
ezt eléri, ugyanakkor bűhődik is, mert földi 
boldogságát elvesztette. Nem idealizált, hazug 
alak, hanem tökéletes élő jellem. Tettének in-
dító oka már nem a ludományszomj (ezzel va-
gyon is eszményített volna,) hanem á köteles-
ség. Forgács, bár tökéletes drámai jellem, még-
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sem lehet a főhős, mert nem fonódik köréje a 
cselekvés, mert alakja nem képezni a mű ge-
rincét. 

Másik műve Bíró Lajosnak a Sárga liliom, 
melyet előbb regény formában írt meg „Szolgák 
országa" címen. E regényen a legsötétebb pesz-
szimizmus ömlik el, igazán a szolgák országá-
ról szól és színhelye: Marosvár, Budapest. „Ma-
gyarországon nincsennek tragédiák. Itt csak 
megalkuvó emberek vannak. Ez a szolgák or-
szága, ahol mindent egy névjeggyel intéznek 
el, egy kézlegyintéssel és egy görbedő derék-
kal." A regény rövid de drámai, nemcsak a 
cselekmény életteljes lüktetése és a képek gyors 
egymásutánja miatt, hanem a főhős sorsának 
megrajzolása és jellemfestése következtében is. 

Főhőse Császy Jenő, aki kimondhatatlan 
nyomorúságban végezte pályáját, s Marosvárra 
jött korházi gyakorlatra, húgát az egri zárdá-
ból magához vette, s itt éhek csendes elvonult-
ságban. Tehát nemcsak a körülmények, hanem 
Császy jelleme is egy bekövetkező tragédia 
csíráit rejti. „Fiatal és szegény orvos volt, de 
gőgös proletár, pesszimista volt, büszke koldús, 
lenézte az embereket és gyanakodva kerülte 
őket." 

Ez természetes is. Aki megjárta az élet 
kálváriáját, aki fiatal korában annyit szenvedett 
annyi megaláztatást tűrt el és annyiszor csa-
lódott, nem lehet más jellem. Zárdában nevel-
kedett húga Margit csodaszép leány volt „csen-
des, szelíd mosolygású, félénk és az élet dol-
gaiban bámulatosan járatlan". 

A marosvári huszárezredhez kerül az ifjú 
Sándor főherceg, aki a város nyugalmát meg-



zavarja és valóságos forrongást idéz elő. Víg 
pajtás, kedélyes gyerek, aki azonban „unalmá-
ban, elkényeztetettségében rossz és szívtelen 
lett, érezte, hogy a törvények felett vau és 
kereste a gonoszságot". Meglátta és megkíván-
ta Margitot. Eltávolíttatott mindenkit a házból, 
hamis ürüggyel az orvost is kicsalta egy tanyára, 
azután katonákat állítva fel a ház előtt elbiza-
kodott gőggel fogott a védtelen leány megej-
téséhez. Ámde a kocsis elárulta a dolgot az or-
vosnak, mire ez félőrülten bár, de még jókor 
hazajött, kerülő úton lopózott a házba és meg-
lepte a főherceget. Ez kardot rántott és meg-
sebesítette, az orvos önvédelemből revorverét 
használta, s a főherceget a golyó azonnal meg-
ölte. 

Ez a történet első, érdekes és izgató része 
a második rész megdöbbentő és elkeserítő, Csá-
szy azt mondja: „En öltem és elébe állok az 
igazságszolgáltatásnak: mérje rám azt a bünte-
tést, amelyet megérdemeltem. De a szolgáknak 
ebben a városában, ezeknek a lakájoknak, ezek-
nek a vérebeknek városában nincs törvény 
és nincs igazság. Ebben a városba"n nincs biz-
tosság, nincs védve a becsület és nincs védve 
az éler." Budapestre jön és elmondja.az esetet 
Tordai állam1 itkárnak és egy újságíró barátjá-
nak A főherceg családja és környezete szeren 
csétlen véletlennek tünteti íel a dolgot, amit az 
ifjú vigyázatlansága idézett elő. De az atya 
bosszút akar állni fia gyilkosán, nem nyilváno-
san, törvényesen hanem titokban és annál bor-
zasztóbban. A rendőrkapitány parancsot leső 
gyáva lakájjá sülyed a hatalom és pénz tekin-
télye előtt. Az újságírót elcsukni, vagy megven-



ni; ez utóbbi sikerül. Torday államtitkár igaz-
ságérzete föllázad agondolatra, hogy jó barátja 
fiát cserben hagyja, de végül megveszik őt is. 
„Mit akar az az ember? Akar miniszter lenni, 
báró, gróf? Mi akar lenni? Akar pénzt? Meny-
nyit?" 

Császyt elfogják, a főherczegi birtokon levő 
tébolydába akarják zárni, de útközben megszö-
kik, Párisba megy s anarkistává lesz. Húga egy 
szép leány pénz és támasz nélkül, hamarosan 
elzüllik. Engedelmes szolgák ezek mind, úgy az 
államtitkár, mint a rendőrkapitány, úgy a jóba-
rát újságíró, mint az egyszerű kocsis, mind a ha-
talom szolgálatába szegődik. 

E történet korunk közéletének oly sülyed-
• ségét, a korrupcio oly fékevesztett dühöngé-

sét mutatja, mely az első pillanatban valószí-
nűtlennek meg nem történhelőnek látszik Ha 
az egyes személyeket, az egyes motívumokat 
külön-külön vizsgáljuk, mindegyiknek számtalan 
példáját, számtalan mását találjuk meg a közé-
letben. Vagy nem láttunk még embert, aki hall-
gatási díjul, egy jól végzett munka jutalmául 
kapta a miniszteri tárcát? Bizony kevés olyan 
naiv ember van az országban, aki azt hiszi, hogy a 
miniszteri szék betöltéséhez csupán hivatottság és 
tehetség szükséges. Ha pedig az alsóbb hivata-
lokban keresünk példát a történet egyes sze-
mélyeinek igazolására, bátran eltekinthetünk az 
egyes — járványszerűen fellépő — esetektől, 
ha visszapillantok a korrupció és erőszak leg-
utóbbi fénykorára, a néhány évelőtti abszolu-
tizmus idejére. Maga a történet magva is reális, 
főúri köreinkben többször meg:örténik, hogy a 
véletlenre hárítanak olyan esetet, melynek ma-
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gyarázata kellemetlen volna az illető családnak. 
Ha a „szerencsétlenség" kévés tanú jelenlété-
ben történik, a közvélemény könnyen félreve-
zethető, a dolog eltusolható, mint a jelen esetben; 
ellenben ha soktagú a társaság akkor egyes rész-
letek kiszivárognak és a közvélemény teljesen 
tájékozatlan lesz a különböző verziókkal szem-
ben. (Mayerlingi katasztrófa.) 

E drámai motívumokkal telt regényt alakí-
totta át Bíró nem a legszerencsésebb kézzel tár-
sadalmi drámává. Meghagyta a történet .alapmo-
tívumait, a személyek tet te inekés cselekedetei-
nek rugóit és szorosabban fűzte egymáshoz a 
szétágazó eseményeket. Főhősnek megmaradt 
Császy ugyanazon jelemmel ugyanazon küzde-
lemmel, ugyanazon tragikummal. Mellette a tel-
jesen passzív szerepből némileg cselekvő a'akká 
lép elő húga Margit. Sándor főherceg az elha-
tározó pilanatban nem hal meg, csak súlyosan 
mpgsebesül E fordulat előidézése igazi dráma-
írói tehetségre vall és rengeteg előnnyel jár. A 
főherceg életbenmaradása szükséges a mű befe-
jezésének szempontjából, de szükséges a drá-
mai szerkezet kerekdedségének szempontjából is. 
Sándor nem halhat meg ártatlanul a bűn elköveté-
se előtt buta véletlenből; halála csak a bün elköve-
tése után volna indokolt. E fordulat még egy szép 
jelenet megalkotására nyújt szerzőnek alkalmat, 
melybén a megjelenő ezredes kényszeríti Császyt 
mint tartalékos katona-orvost, hogy a főherceget 
ápolás alá vegye, szóval az első segély nyújtá-
sával az életnek megmentse. A főherceg élet-
ben maradása az a motívum, mely a regény sö-
tét pesszimizmusát a dráma maró szatírájába 
olvasztja át. így szükségképen cselekvő sze-
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méllyé kell előlépni a zárdai nevelésű csöndes 
leánynak Margitnak azzal a kijelentessel, hogy 
megszerette Sándort. 

Míg tehát az első felvonás a regény első 
részének dramatizálása, addig a második már 
önálló átdolgozása, a harmadik felvonás pedig 
e történetnek szükségszerű, de a regénytől tel-
jesen eltérő uj befejezése. Sándor aljas vágya 
tiszta szerelmi érzéssé finomul és sikerül atyja 
beleegyezését megnyernie a mesalliance-hoz. De 
Császy nem adja a húgát; neki nem volt, nem 
lehetett célja ennek a házasságnak kierőszako-
lása. 0 eszméihez, felfogásához híven még min 
dig küzd az igazságért, és bűnhődni akar. De 
állításait nem hiszik el, szavai süket fülekre 
találnak. Minden ellene és az ő igazsága ellen 
esküszik. Ha megmarad állítása mellett, akkor 
kigúnyolják, tönkreteszik, eltapossák, sőt a lát 
szat és a korházi főorvos írásos véleménye alap-
ján tébolvdába zárják, ellenben ha hallgat, nagy 
jövedelmű ál'ást, országgyűlési képviselőséget 
nyer, kitüntetés és köztisztelet lesz osztályrésze. A 
józan ész is ez utóbbit parancsolja, de a gőgös 
proletár oly fanatikusan ragaszkodik igazságá-
hoz, hogy kész volna vakon a veszedelembe 
rohanni. — De mi lesz akkor Margittal? Húga 
jövője iránti aggodalma kényszeríti arra, hogy 
elfogadja a józan ész parancsát, hogy megádja 
magát, miután látja, hogy minden oldalról túl-
nyomó erővel áll szemben. 

A testvéri szeretet győz és Császy nem 
követ el esztelenséget, megígéri, hogy hallgatni 
fog de nem a jutalomért, nem a fényes jö-
vőért. Bármily elszánt és bátor legyen a férfi, 
bármily kitartó önzetlen harcosa, sőt fanatikus 
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védelmezője legyen az igazságnak, célt nem ér-
het el, kénytelen megadni magát. 

Ez a hős tragikuma. A fennálló erkölcsi 
sülyedtség, a korrupció és erőszak korunk tár-
sadalmának és közéletének ezen uralkodó hatal-
mai ellen támad, tehát buknia kell azzal a szép, 
nagy és nemes eszmével együtt, amelyért küz-
dött, amelyet képviselt, A gőgös proletár meg-
tagadja beleegyezését a házassághoz, de a sze-
rető bátya, látva húga szerelmét, kénytelen 
megadni. 

A regény nagyon is drámai, nagyon is 
pesszimisztikus, meri hőse, becsületének védel-
mében magára zúdítja a katasztrófák egész soro-
zatát, telítve regényes szökéssel, erkölcsi zül-
léssel, anarkista eszmékkel, vérrel, gyilkosság-
gal stb. A színmű kevésbé borzalmas, de nem 
kevésbé drámai. 

A mellékalakok közül legkiválóbb Sándor fő-
herceg, kinek élethű jelleme utolérhetetlen ügyes-
séggel megalkotott vegyüléke az elkényeztetett-
ségnek és blazirtságnak, a fiatalos lángnak és 
könnyelműségnek. Az élet dédelgetett bábja 
megtanmja azt a nagy életigazságot, hogy a 
boldogság pénzzel meg nem szerezhető, hanem 
becsülettel, kitartó küzdéssel, egy gyenge női 
szív meghódításával. 

Földes Imre a társadalmi dráma egyik leg-
kiválóbb és leg !ehetségesebb művelője, aki éles 
szemmel figyeli és biztos kézzel rajzolja meg a 
speciális magyar társadalom tipikus alakjait. Miu-
tán tök ; történed drámájával akadémiai díjat 
nyert, a társadalmi drámaírás terére lépett, s 
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három igazán becses művel gazdagította eddig 
irodalmunkat. 

Földes a társadalmi dráma terén találta 
meg igazi tehetségének érvényesülését. Az igaz 
magyar hazafi méiy elkeseredettséggel szemlél-
te a legutóbbi nemzeti elnyomatást, a Fe jé r -
váry Kristóffy féle alkotmány elkobzást és mú-
zsáját megihlette a nemzeti ellenállás nagysze-
rű megnyilvánulása. Kitört belőle a hazafi ke-
serűsége, részt kért az ellenállás munkájából 
s megírta első társadalmi drámáját „A császár 
katonái"-t. A nagy politikai küzdelmek ihlették 
őt. Tükröt tartott honfitársai elé, hogy az új-
kor cselekvő emberei lássák és tudják: mi a 
tenni való. Maró gúnnyal, de nem torzalakok-
kal mutatja be a polgárság és hadsereg szel-
leme és felfogása közötti különbséget; hi-
szen már a cím is megmondja, hogy itt á 
császár, nem pedig a magyar király katonáiról 
lesz szó. 

Speciális magyar drámát alkotott Földes, 
mert csakis a magyar társadalomban történhe-
tett meg, csakis Magyarországon, ahol az oszt-
rák császárság és magyar királyság mint egy-
beforrasztott remekmű páratlan a világtörténe-
lemben. Mióta ezen intézmény fönáll, Magyaror-
szág története folyionos és szakadatlan küzde-
lem, melynek célja: megvédelmezni a magyar 
királyt az osztrák császártól. E küzdelem néha 
hevesebb, néha bágyadtabb volt, olykor véres 
csatákba fúlt, máskor kölcsönös kiegyezéssel 
rövidebb, vagy hosszabb időre elsimult, a nem-
zet költőinek kimeríthetetlen anyagot nyújtott; 
ezért van az, hogy a magyar irodalom hű 
tükre és kifejezője e küzdelem meg-meguju-

3* 
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lásának, az egyik, vagy másik részen elért ered-
ménynek. 

Az irodalom és a nemzeti hangulat e szo-
ros kapcsolata adja Földes drámájának fontos-
ságát a korszerűség szenpontjából. A hazafias 
érzelmű magyar polgárság és a német szellemű 
magyar katonaság szembeállítása teszi kiválóvá 
nemzeti szempontból, cz avatja speciális magyar 
drámává. Hőse Szilassy Ernő kapitány, a nem-
zeti érzésből kivetkőzött rideg katonai szellem 
képviselője. Megszereti és eljegyzi Karády Ist-
ván leányát Erzsit. Vele szemben az öreg Ka-
rády és fia Zoltán a hazafias érzés, a magya-
ros büszkeség és a polgári becsület képviselői. 
A magyar polgárság fojtott elkeseredése tör ki 
az öreg Karádyból! „Mi, a polgárság, ezernyi 
sértést, és ezerszer ekkorát vágtunk zsebre tő-
letek szótlanul, de fogcsikorgatva, szégyenkez-
ve, égő arccal és igaztalanul!" 

Gyarmaty kapitány egy újságcikk kereté-
ben elítélőleg nyilatkozott a hadsereg szellemé, 
ről. A cikk szerzőjének nevét megtudja Ernő-
s ő, aki a kriegsschult kitüntetéssel végezte, a-
kibe a vak endelmességet, a föltétlen köteles-
ségteljesítés tudatát, egy szóval a rideg katonai 
szellemet kora fiatalsága óta belenevelték, kö-
telességének tartja ezt följebbvalóinak tudomá-
sára hozni. A szabályokhoz való ezen rideg al-
kalmazkodás, a felsőbbség és a kötelesség pa-
rancsainak megfontolás'nélküli vak engedelmes-
sége készteti őt arra a lépésre, melyből tragi-
kuma következik, melyből a katasztrófák egész 
sorozata zúdul fejére. E bellépésből szigorú 
drámai következetességgel folynak az esemé-
nyek. Gyarmati kapitányt lefokozzák, mire főbe 
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lövi magát. Az özvegy és a két kis árva felé 
fordul a részvét, a hadsereg, a tisztikar felé a 
gyűlölet. Megmozdul az utca, a tüntetők beve-
rik a kaszárnya ablakait, kivonul egy század 
Ernő vezérlete alatt, dobpörgés, signál, sor-
tűz a tömeg közé, halottak és sebesültek; 
mind, mind az első lépés természetes követ-
kezményei. 

Ennyi szerencsétlenség, puszulás és halál 
láttára kétség támad Ernő lelkében, hogy he-
lyesen cselekedett-e? Megbomlik a bensejében 
valami ennek az egész katonának, akit hagyo-
mány, nevelés, környezet a f iltétlen és buta 
engedelmességre, a vak fegyelemre szoktatott. 
Menyasszonya is elfordul tőle, bár nem tud min-
dent, csak egy parányi részt az egészből, csak 
annyif, hogy Ernő lövetett a népre, ha ezt nem 
tette volna: „Követtelek volna a börtönbe is, 
imádattal . . . rajongással . . . . csodálattal . . . " 
De így eljött „bűnbánattal bocsánatodért 
esedezve, — hogy így hogy igy nem 
tudlak már szeretni hogy kitörlődött a 
szívemből a képed elmosódott lelkemben 
a neved!" 

Tiszttársai is megvetéssel sújtják a még 
mindig ismeretlen följelentőt és elítélőleg nyi-
latkoznak tettérői, mellyel a derék, a szeretett 
bajtársat a halálba kergette. Ez már sok. Ez a 
legsúlyosabb csapás. Ugyanazok támadnak el-
lene, kiknek hasonló eljárást parancsolt volna a 
kötelesség. Ugyanaz a tragikuma, mint Kemény 
Gyulaiának, sőt még erősebb mert ott túlzott 
kötelesség teljesítése itt pedig csak szigorú, de 
minden gondolkodás, megfontolás nélküli telje-
sítése okozza a katasztrófát, 
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A hős tragikuma tehát teljes, mint ilyen, 
külömböző helyen eredő hatások összetéíelében, 
külömböző események egymásra hatásában nyer 
erősbülést. Természetes, hogy ezen események 
szoros okozati összefügésben vannak egymás-
sal s mind a hős ballépésének, tragikai vétsé-
gének szükségszerű következményei. Ernő kö-
telességének tartja Gyarmatit följelenteni. Ezen 
árulás okozza Gyarmati halálát, a polgárság és 
tisztikar közötti viszálykodást, menyasszonnyá 
elhidegülését, az utcai tüntetést és annak ösz-
szes borzalmas következményét; midőn másnap 
meg jelenik Pintér közlegény, s követeli az 
apját vissza: 

„Pintér (izgatottan tompa hangon). Kapitány 
úr meghalt . . . . az apám meghalt 
tegnap tegnap meghalt . . . amikor 
lőttünk! Ernő. (felugrik). Es hát mit a-
karsz? Pintér (maga elé néz) Mit akarok? 
mit is? . . . . (Kiáltva) Az apámat akarom! Kapi-
tány úr! — Az édes apámat! 

Ernő Megbolondultál? 
Pintér^ (Nem felel, ránéz, aztán növekvő 

indulattal) 0 is köztük vót! Az öt között! 
ép most hallottam! Talán én magam lőttem 
agyon! Kapitány úr az éd's apá-
mat én lőttem agyon ! ! 

Ernő. Mit akarsz tőlem szerencsétlen? 
Pintér. Hát az apámat! Én lőttem 

de a kapitány úr parancsolta! gyilkos !! 
ErnŐ. Ember megőrül té l?? 
Pintér. Az öt közt vót! épp most 

hallottam Itt vót az anyám ; 
számon kérte tőlem az éd's apámat! Én a szá-
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• zadtól! A század magától kéri számon kapitány 
ú r ! ! Maga parancsolta ! 

Ernő (Megrendülve). Szerencsétlen ! 
Pintér. Az éd's apámat akarom! Kérje szá-

mon a császártól, ha nem maga az oka !" 
Tehát még a fölzaklatott lelkiismeret kín-

zó önvádja is hozzá járul a boldogság elvesz-
téséhez. Tiszttársainak a névtelen áruló iránti 
megvetése alapjában zaklatja föl a becsületére 
érzékény, rideg katona ember lelkületét. A tel-
jes erkölcsi romlás bekövetkezett, s Ernő nem 
az a jellem, aki ezt túlélje: saját kezével oltja 
ki életét. 

Sajnos, hogy a hős nem egészen cselekvő 
személy, a ballépést, melyet a tulajdonképeni 
büntetés követel nem előttünk követi el, de ehe-
lyett már a második hibát látjuk, mely ugyan-
csak az elsőből következik, de az elsőtől füg-
getiennül is csak így történhetne meg, hogy t. 
i. lövet a népre. A tulajdonképeni drámában a 
hős cselekvésének másik részét és bűnhődését 
látjuk, tehát a hős aránylag keveset szerepel; 
ennek oka, hogy a mű háromnegyed részét iz-
gatóan érdekes, de a cselekménnyel szoros 
összefüggésben álló, a történet előbbre vitelé-
re kiható, hatalmas erővel megírt epizódok al-
kotják. 

Ezen epizodoknak külön főhőse Joász 
Géza főhadnagy, aki önkéntes . inán aktívál-
tatta magát, nem nevelték -a ».¡ai szellemben 
nem ölték ki egészen lelkéből a nemzeti érzést. 
Elkeseredettségében határtalan gyű hetet és 
mélységes megvetést érez, az .egész hadsereg, 
a tisztársai, a pályája, sőt a saját szemelye iránt 
is. Azt mondja: „. . . . én tagja vagyok annak 
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az idegen testnek, mely beékelődött a nemzet 
testébe; én egyik hangja vagyok az örök Raga-
dásnak, mely minden jogot visszautasít". 0 ter-
mészetesen a döntő pillanatban nem a trombita 
signálra hallgat, hanem szívére, nemzeti érzé-
sére, s így nem vezényel sortüzet, hanem sírva 
rimánkodik véreinek, külön külön könyörög 
mindegyiknek, feláldozza magát, de vért nem 
ont. Engedetlenségeért rangjával fizet. Keserű 
humorral mondja Ernőnek: „Nekünk két köte-
lességünk van. Az egyiket te teljesítetted, a 
másikat én. Minket két malomkő közé dirigált az 
egekben kommandírozó legfelső korpskomman-
dant. Megindította őket, — azt azonban kegye-
sen ránk bízta, hogy a két malomkő közül me-
lyiket a karjuk befösteni a vérünkkel". Kiváló 
drámai alak kinek tragikuma a kötelesség és 
hazafiság érzéseinek összeötközése; győz és erő-
sebb, a nemzeti érzés, mely veleszületett, de 
amelyet a Kriegsschulnak nem volt alkalma lel-
kéből kiirtani. 

Az erős és erősebb eszmék e szörnyű 
harcában legtöbbet szenved egy gyönge leány: 
Karády Erzsi, aki csak távolról szemléli a küz-
delmet és mindjobban érzi, látja, hogy nem ez 
az ember az, akit ő megérthetne: „ De 
most előtted bevallom, hogy magamban igazat 
kell adnom azoknak, akik elkeseredve beszélnek 
rólad, — mert nem tudlak megérteni! 
Amit én gyűlölni tanultam, — azt le imádod! 
Amit te bálványozni tanultál, — azt én meg-
vetem! Te nem értesz engem és én nem érte-
lek téged! Valami valami 
áthidalhatatlan mélység szakadt közénk 
Valami összeütközött Két levegőáromlat 
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s vihar t á m a d t . . . . hullnak a vi-
rágok " 

Minden egyes jelenetből a tendencia a 
célzatosság szól, anélkül, hogy bántó lenne, 
vagy a cselekményre zavarólag hatna. Nem 
bocsájikozik bonyolult fejtegetésekbe, nem mond 
mély tartalmú igazságokat hanem az életet állítja 
oda, néhány vonással megalkotott helyes képet 
nyújt, mely erősebben és jobban hat a legfé-
nyesebb elmélkedésnél, a legszigorúbb logiká-
nál. A magyar közélet egyik legfájdalmasabb 
kinövését, legvisszaínszitóbb jelenségét tárja 
elénk, kiváló tehetséggel világítva meg a tár-
gyat minden oldalról, nagyszerű művészettel és 
kedves humorral jellemezve alakjait, kikkel 
együtt érzünk, kiknek minden öröme, minden 
bánata a miénk is. A valóság megfigyelésében, 
az életből táplálkozó alakok rajzában és az élet-
hű helyzetek teremtésében nyilvánul a költő 
kiváló tehetsége, mert ezekben látjuk korunk 
társadalmának kevés dicsőségét, sok szégyenét, 
de egyszersmind fájó, égető sebeit is. 

Másik társadalmi drámája a „Hivatalnok 
uraku melyben a szellemi munkások rettenetes 
nyomorúságát, erőbénitó szervezetlenségét, a 
megélhetésért való iszonyú küzdelmet, a lassú, 
de biztos anyagi és erkölcsi romlást mutatja be 
annyi közvetlenséggel, oly megrázó elevenség-
gel, hogy megdöbbenésünket a kétségbeesésig 
fokozza. Itt sem elmélkedik, nem fejteget, ha-
nem művészi formába önti azt az egyszerű ese-
ményt, azt a tragédiát, mely mindennap leját-
szódik előttünk a való életben és bátran ki-
mondja azt a mindnyájunkban forró, mindnyá-
junk leikét égető gondolatot, mely oly mélyen 
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megkapja és az igazság erejével hatja át lelkün-
ket. Ennyi reálitást, ennyi közvetlenséget Csiky 
Proletárokja és Cifra nyomorúsága óta nem igen 
találunk a magyar társadalmi drámákban. 

Földesnek e színműve az apróbb hivatal-
nok-tragédiák olyan gazdag tárháza, melyből 
egész dráma sorozatot írhatott volna. Hőse Barna 
Gábor a Brohser gyár irodavezetője. Csekély 
fizetéséből még szerényen sem bir megélni s 
midőn neje hozománya is elfogyott, lassan de 
elkerülhetetlenül, fokozatos gyorsasággal sülyed 
a lejtőn, míg végre egészen elmerül. Nincs me-
nekvés sehova, nincs segítség sehonnan. Végső 
kétségbeesésében váltót hamisít, hogy a barátja 
pénzével még rövid ideig föntarthassa magát. 
Midőn ez sem használ a kártyához nyúl, mint 
utolsó menedékhez. A züllés elkerülhetetlen, ő 
ennek tudatában van, ezt érzi, s a sülyedésnek, 
a biztos romlásnak ez a tudata ez az érzése az 
őrület szélére kergeti. A gyár pénzéhez nyúl, 
ugyanakkor neje el akarja magát adni, hogy 
férjét megmentse. De megjelenik az asszony 
anyja, kifizeti a hamis váltót, megmenti leányát 
és unokáit. „Barna (magához öleli Renét). Te 
pedig menj el a gyerekkel mert mi már 
nem maradhatunk együtt boldogok nem 
lehetünk Bűnök vannak közöttünk, ször-
nyű, félelmes gondolatok " 

A hős nem tragikai alak. A viszonyok és 
körülmények kényszerítő hatása alatt cselekszik, 
és szenved, de azért van benne drámaiság ha 
elfogadjuk ballépésnek, tragikai vétségnek a 
hős azon cselekedetét, hogy a szellemi pályára 
lépett, hogy agyával akarta kenyeret megkeres-
ni. Ez azonban, mivel nem általánosítható, nem 
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szabad akaratától függő és nem előttünk leját-
szódó cselekedete volt, tragikai vétségnek el 
nem fogadható. És mégis érezzük benne a drá-
maiságot, mert a hős szembeszáll egy hatalma-
sabbal, a társadalmi renddel. A fenálló erkölcsi 
világrend ellen támad, hogy önmagát és család-
ját az anyagi romlástól megmentse. 

A hős igazi és mély tragikumát is meg-
találjuk, de csak mint a tendenciát szolgáló 
egyik hatalmas erővel megírt epizódot. Ez a 
Róth bácsi esete. Barna a váltóra egyik hivatal-
nok társának, az öreg Róthnak a nevét hami-
sítja- Róth olajmanipulációt folytat s midőn 
Brohser a gyártulajdonos gyanakodni kezd, Bar-
na örömmel vállalja el a vizsgálat vezetését; gon-
dolva, hogy megmentheti társát. Ámde ez nem 
sikerül, mert Brohser is jelen van a másik szo-
bában és kényszeríti Barnát, hogy az öreg Ró-
thot a halálba kergesse, mert a nagy családú, 
gondoktól gyötört, jóravaló öreg ember egy-
szerre elveszti a becsületét, a családját, a fele-
ségét, a menyasszony lányát stb. s ledobja ma-
gát az emeletről. 

Egy másik erőteljes epizód az első felvo-
násban játszódik le, a Brohser gyárban a mun-
kást megbecsülik, mert félnek tőle, mert ha ket-
tőre rászól a mérnök, akkor megszólal a vész-
síp nyolcszáz ember áll ki a kettőért. De a hi-
vatalnokot kegyelem kenyéren, koldús fillére-
ken tartják, kizsákmányolják, s a tulajdonos el-
bocsájtja amikor neki jól esik. Most látva az im-
ponáló példát ők is sztrájkolni kezdenek, de a 
tulajdonos egy szavára meghunyászkodva, meg-
alázkodva térnek vissza, mert mindnyájan tud-
ják hogy: „Ha mi ma elmegyünk, holnap mind-



egyikünk helyére 150 ember pályázik! Száz-
ötven maturált ember, akár 25 forint fizetés-
ért is!" 

Kiválóak a mellékalakok. Hereog úr azt 
állítja, hogy kevés fizetésből is meg lehet élni 
csak beosztani kell tudni. Neki nincs is adóssá-
ga, igaz ugyan, hogy mindig töpörtyűt ebédel. 
Ettől gyomorbajos lesz s az orvos jó táplálko-
zást, tyúklevest meg csirkehúst rendel neki, s 
így ő is adósságokba keveredik, oda jut, ahova 
a többi. Müller úr már nyakik úszik az adós 
ságban, nősülni akar, hógy még néhány évig 
föntarthassa magát; azután jöhet az özönviz. 
Legkiemelkedőbb a mellékalakok között Feleki, az 
emberi jogok követelője, heves és elszánt em-
ber, aki buzdít az összetartásra, a szervezkedésre 
nagy eszmék megvalósítására, akinek ajkáról az 
egész hivatalnok osztály keserűsége szól. Ma-
napság a munkások „azok az erősek. Azok a 
hatalmasok! Ott kint a gépházban meg a műhe-
lyekben; Hiába hiszik ők, hogy mi vagyunk a 
boldogabbak, hogy mi vagyunk az urak! 
Tisztviselő urak! Kutyák vagyunk, érti gyakor-
nok barátom? Ők csak a gyomruknak esznek, 
mi a világnak! Az ő tányérjukba nem néz bele 
senki! Nekik csak vágyaik vannak! Nekünk meg 
adósságaink! Ok csak kopott ruhába járnak! 
De mi vasalt nadrágba! Tudja maga: mibe ke-
rül az a vasalt nadrág? Vérbe 
. . . Véroe! . . Vérbe !" 

Drámaturgiai szempontból a mű korántsem 
oly tökéletes. Ennek okát a főhős jellemében 
és cselekedetében, különösen pedig a kataszt-
rófák okaiban találjuk. Igaz ugyan, hogy az 
egyén a világrend, mint sorshatalom előtt elbu-



kik, de tragikai vétsége nem egyéni jellemének, 
nem saját szabad akaratának következménye. A 
mii kiválósága a föntebb említetteken kivül a 
cselekmény kerekdedségében, az események kö-
vetkezetes egymásutánjában és a jellenzés mű-
vészetében keresendő. 

Harmadik műve: „A kuruzsló" melyben a 
mai társadalom diploma hajhászását a tehetsé-
gek letörését és háttérbe szorítását, a tehetség-
telenek könnyű és meg nem érdemelt győzelmét 
mutatja be. A császár katonái a nemzeti és ma-
gyartalan szellem összeütközését, a velünk szü-
letett és belénk nevelt hajlamok harcát, a haza-
fiság és a kötelességérzet szembeállítását mutat-
ja; a hivatalnok urak azt a ferde helyzetet ecse-
teli mely a szellemi osztály anyagi elzüllésével 
és vezető szerepének elvesztésével korunk tár-
sadalmát éri. „A kuruzslóu már a társadalom 
jajkiáltása, mely a visszaélések és hazugságok 
ezen tömegének láttára elemi erővel tör ki. Ma-
gában társadalmi életünk berendezkedésében 
van a hiba, mely alapos reformá ást gyökeres 
javítást kívánna. 

Egyszerű, de drámai motívumokkal teljes 
történet. Tordai Dezsőt a szegénysorsu orvos-
tanhalgatót lopásra kényszeríti a nyomor. Bör-
tönbe zárják, kitiltják az egyetemről, négy hét-
tel azelőtt, hogy a diplomáját megkapta volna. 
„Kimondták, hogy ebben a koponyában, amely 
— merem állítani — egész tárháza az orvosi 
tudománynak, egyáltalán nincsen semmiféle tu-
domány." Anyagi küzdelmekkel teli életének 
egyetlen vigasza, egyetlen öröme a tudomány 
volt. Ragaszkodott hozzá, mint megértő, szere-
tő, majdan segitő társhoz, mint egy kincshez 



mely teljesen az övé, melyet soha senki el nem 
vehet tőle. A sors csapásaitól megtörve, a két-
ségbeesésbe, a züllésbe taszítva is élni akar 
„mert nekem nem pénz. kell, hanem nagy célok 
elérése! emberek gyógyítása, haldoklók élet-
rekeltése!" 

Rábirja Horváthnét, egyetlen barátjának 
anyjáh hogy meghalt fia diplomáját adja át ne-
ki, mert „jogom, bűnnel szerzett jogom van 
ahhoz a diplomához!" Ez tehát a hős tragikai 
vétsége, mely maga már tragikai összeütközés, 
hiszen Horváthné leányát, Ilmát és Dezsőt gyer-
mekkori szerelem fűzi össze, s így nem lehet-
nek egymáséi soha, mert a világ előtt majd 
mint testvérek szerepelnek. A hőst nemcsak a 
körülmények szükségszerűsége, hanem saját te 
hetsége, fanatikus tudományszomja; égő vágyai 
és szép álmai mind ösztönzik arra, hogy sze-
relmét legyőzze, feládozza a hírnévért, a dicső-
ségért. Tordai Dezső, aki a gyógyító lángelme 
szent hivatását érzi lobogni lelkében, nem cse 
Iekedhetik másképen, nem lehet megalkuvó 
jellem. Határozott biztonsággal, törhetetlen aka-
raterővel, szilárd kitartással lankadatlan buzga-
lommal halad kitűzött célja felé. A legfénye-
sebb eredményeket éri el, betegei imádják, kol-
legái rajongnak érte, módszereit használják, föl-
fedezéseit dicsérik. A tudós társaságok tagul 
választják, paciensei áldva emlegetik nevét, me-
lyet ismer, tisztel és becsül az egész ország. A 
hős már túlmagasra emelkedett, már megérett 
a bukásra, mely be is következik, szédületes 
gyorsasággal, egy szenzációt hajhászó újság 
kipattana'ja a titkot és Tordait eltiltják műkö-
désétől éppen akkor, midőn Horváthnét még 
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megmenthetné, de ez a főorvos kicsinyeskedése 
és irigysége miatt nem sikerül. 

Torday, az egyetemi tanár, az akadémia 
tagja, a rákbetegség gyógyításának felfedezője 
a kiváló tudós, a hires orvos — egy közönsé-
ges szélhámos, egy kuruzsló! Nem töri meg a 
lelepzés, határtalan önbizalommal mondja: „Min-
den pillanatban ezer tanút állíthatok annak a 
bizonyítására, hogy igenis orvos vagyok. Ezer 
olyan embert, akiket én hoztam vissza a halál 
országából, hogy tanúskodjanak mellettem." 
Mélységes megvetéssel és találó gúnnyal vágja 
szeme közé a főorvosnak; „én nem a diplomám-
mal, én a tudományommal operálok! A tudo-
mányommal, és nem a diplomámmal, nem a 
családommal nem az összeköttetéseimmel és 
nem a méltóságos címemmel, mint amikkel ön 
operál!" 

Valami nyugodt boldogság ömlik el egész 
lényén, a jól végzett munka, a helyesen betöl-
tött föladat megnyugtató érzése. „Engem be-
csukhatnak, de a tudományomat most már le 
nem tagadhatják" Az a tudat kölcsönöz neki 
lelkierőt, hogy ezer és ezer ember életét men-
tette meg, s ezek mind hálával gondolkodnak 
rá. Igen,.jönnek is nagy tömegben azok, akik-
ről a diplomás orvosok lemondottak, akiket 
Tordai húzott ki a halál torkából, jönnek mind, 
de nem vigasztalásra, hanem hogy a pénzüket 
visszaköveteljék — a kuruzslótól. Tehát akiknek 
hálájára, akiknek támogatása ő joggal számitott, 
épen azok támadnak ellene. 

Ez a hős tragikuma. Küzdött, hogy a szen-
vedő emberiségen segítsen, hogy a tudományt 
előbbre vigye, hogy saját tudását elismertesse, 



s midőn tehetségével a legmagasabb fokra emel-
kedett, midőn nevét ismertté és tiszteltté tette, 
hirtelen összeomlik körülötte minden s akkor 
látja, hogy ő mily messze volt tulajdonképeni 
céljától, hogy a kitüntetés, a rang, a vagyon, 
az elismerés, a hírnév nem az ő tudományát, 
hanem csak a diplomás embert illeti. „Diploma 
nélkül nincs tudomány. Ezek olyanok, mint a 
Sziámi ikrék kettejük közül a diploma az erő-
sebb, mert az tudomány nélkül is boldogul". 
Egyetlen vigasztalása még „az az ezernyi tö-
meg, amely hálás szeretettel gondol majd reám 
élete minden napján, amit én ajándékoztam 
neki". De midőn bepillant a tömeg lelkének fe-
nekére, az emberi hálátlanság visszataszító, un-
dorító mélységére, midőn látja az emberi szen-
vedélyek és indulatok kicsinvességét, ocsmány 
önzését, alávaló érdek és szenzáció-vadászását, 
akkor lelkiereje megtörik és elveszti a legutolsó 
erkölcsi támaszt is. Trigikuma oly mély és oly 
erős mint Madách Ádámjának, aki Miltiades sze-
repében, a népítélet után így kiáll föl: 

„Csak egyedül én voltam a bolond, 
Hívén, hogy ilyen népnek kell szabadság" 

Tordai is mindent áldozott a tömegért, a 
beteg emberiségért, mely rút hálátlansággal fi-
zet. Mindenki imádta, s most örül, aki megrug-
doshatja, aki közHébé juthat, hogy bántalmazza, 
lenézze, kigúnyolja, mint a zsidók a Golgotára 
menő isten-embert. 

Mindenki elhagyja, csak két nő áll mellette 
rendületlen kitartással szerelemmel. 
Az egyik, gyermekkori ideálja Ilma, kinek emlé-
két évek hosszú során át hordozta lelkében, ki-
nek képét nem birta kitépni szivéből, akit meg-
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tagadott akkor, de akinél a boldogságot keresi 
és találja fel most. A másik, Csáthyné, a mél-
tóságos asszony, aki kieszközli számára a sza-
badulást, a menekülést, aki vele akar menni, 
mert szereti, de aki nemesen és nagylelkűen 
tud lemondani, amikor megtudja a valót. 

Tordai, aki saját boldogságát a köz javá-
ért akarta áldozni most belátja, hogy e hálátlan 
világ nem érdemli meg, hogy egy pillanatot is 
szenvedjen érte megszökik tehát, nem a bör-
tön, hanem a betegei elől, akik ha itt érik csu-
pa hálából agyonverik. Elmegy Ilmával uj éle-
tet kezdeni, a saját boldogságának élni. Szép 
és nagy eszmék valósításáért, az emberiség ja-
váért folytatott küzdelme hajótörést szenvedett 
az emberiség hitványságán, a tömeg hálátlan -
ságán, de mindenekelőtt és mindenekfelett a 
társadalmi előítéleteken és ferde felfogásokon. 
Tragikum szempontjából e mű egyike a XX ik 
századi társadalmi drámák legkiválóbbjainak. A 
hős tettei a következetességek és szükségszerű-
ségek láncolata, jellemrajza kitűnő, bár szerel-
mi érzése halvány és kevéssé kidomborodó, de 
ez nem lényeges, mert küzdelmét sem nem se-
gíti, sem nem hátráltatja, csupán a befejezés 
lírai kerekségéhez járul hozzá: kell egy igazi, 
hatalmas és szent érzelem, melyhez kétségbe-
esésünkben és csalódottságunkban meneküljünk. 
A mü cselekménye egységes és gyorsan perdü-
lő, nem zavarják szükségtelen epizódok. 

Élethű mellékalakjai részben a főhős jelle-
mének kidomborítását és a cselekmény előbbre 
vitelét segítik elő, részben a tendencia szolgá-
latába szegődnek, s így a főhős törekvésével 
és jellemmével szoros összefüggésbe jutva ben-

7 



so, okozati kapcsot hoznak létre, s megterem-
tik a szerkezet egységét- Az áldott jószívű, gyer-
mekeinek élő anya Horváthné, a szenvedések 
és megpróbáltatások nehéz napjaiban is erős-
le'kü Ilma, a gőgös, csipkelődő „legjobb barát-
nő," Dóra, az egyszerű felfogású, de nemesszi-
vű ispán Vida, a szoknyavadász fiatal gróf, az 
orvos előszobájában várakozók, a meggyógyult 
hálás betegek, az irigy kollega Rostay, a ha-
szonleső szanatóriumtulajdonos Schilling, a sze-
relmes méltóságos asszony Csáthyné, a minden-
hova betolakodó élelmes újságíró Zsámoly mind 
élethűen jellemzett való alakok, szerző megfi-
gyelő képességének, éleslátásának és alakító 
tehetségének kitűnő példái. 

Földes társadalmi drámáinak hőse mindig a 
való életből vett és reális társadalmi viszonyaink 
közé helyezett, egyszerű és becsületes ember, 
aki nem ideális eszmék, hatalmas gondolatok 
megvalósítására tör, hanem hallgat a becsület 
szavára és hiven teljesití kötelességét. Jól lehet 
a tragikai vétséget előttünk követik el, egy egy 
ballépés, mely a tragikum mélyítésére szolgál, 
már előre megtörtént. Ernő mint gyarmati áru-
lója, Barna mint magánhivatalnok, Tordai mint 
börtönviselt ember jelennek meg a darab kezde-
tén. Az események következetes szükségszerű-
séggel folynak egymásból, így a hős tragikuma 
mély és meginditó. Földesnél „a dráma világa 
az élet egész világát jelenti" Nem filozofál, nem 
ad személyeinek szájába döntő erejű igazságo-
kat, (mint Porzsolt) nem tart politikai szonakla-
tokat, hanem a maga egyszerűségében tárja 
elénk a megdöbbentő valóságot; a hősök jelle-
mét, lelki-életük rajzát, benső világuk változását 
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tetteikből és cselekedeteikből, nem pedig szava-
ikból ismerjük meg. A műveiben alkalmazott 
drámai következetességgel ér el nagy hatást. 
Tendeciája minden darabjának van még pedig 
olyan, mely hozzánk közelesik, mely nemcsak 
egyeseket érdekel, hanem a társadalom egy 
egész osztályát, az emberiség egy egész rétegét. 

X. 

Áttekintettük a XX-ik század első évtizedé-
nek társadalmi drámáját a korszerűség szempon-
jából. „Korszerűség alatt — mondja Beöthy Zsolt 
az irodalomtörténet elméletéről tartott egyetemi 
előadásaiban — a művelt emberiségnek, vagy 
valamely nagyobb emberi közösségnek olyan 
gondolati és alaki megegyezését értjük, amely-
ben bizonyos időtartamon keresztül közös felfo-
gás, közös érzés közös törekvések jelennek 
meg." Az emberiség közös törekvése minden, 
időben a boldogulás felé vezető út keresése volt 
E törekvés az irodalom minden ágában viszhang-
ra talál, de legplasztikusabb kifejezést a társa-
dalmi drámában nyer, mely a valóélethez legkö-
zelebb áll, s mintegy hivatva van az emberiség 
haladását irányító nagy koreszméket és koráram-
latokat a leghívebben, a maguk teljes valóságá-
ban visszatükrözni. 

Alighogy a nemzet felszabadul az abszolu-
tizmus zsibbasztó nyomása alól, kialakul a ma-
gyar társadalom, melynek alakjait már megtaláljuk 
a társadalmi dráma első kísérleteiben; de a tár-
sadalom irányító eszméit és törekvéseit, a társa-
dalmi problémákat és azoknak indokolt megol-
dását először Csiky Gergelynél látjuk, aki min-

7* 
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den kísérletezés nélkül indítja meg 'a dráma 
ezen uj faját. Óriási hatását műveinek korszerű-
ségében találjuk. Ez a korszerűség pedig nem 
más, mint az egyének és jellemek reális rajzá 
ra való törekvés, a valóság szeretete; mert 
„szeretjük a valóságot, ez jellemző bélyege korunk 
lelkének. A korszerű író a valósághoz való mély 
vonzalommal a valóságnak komoly szeretetéből 
indul ki, s ennek a szeretetnek komolysága 
feltételezi, hogy az egész, a kétségtelen valósá-
got keresse és ennek lehetőleg hű kifejezésre 
törekedjék." 

A társadalmi drámaíróknak a valóságra való 
ezen törekvését megtaláljuk Csikitől napjainkig, 
mindig erősebben és kifejezőbben. Csiky nem 
volt lángész, de kiváló tehetség, aki az emberi-
ségnek a létért való keserves küzdelmét a maga 
hamisítatlan valóságában rajzolta meg és rámu-
tatott arra, hogy drámai motívumok nemcsak 
a kimagasló egyének világtörténelmi jelentőségű 
elhatározásaiban és cselekedeteiben, hanem a 
körülöttünk élő és velünk érző emberek tettei-
ben is feltalálhatók, hogy a társadalmi élet ha-
tása alatt létrejött tüneményei a lelki életnek 
szintén alkalmasak a drámai formában való 
kidolgozásra. Követői átérezték és megértették 
saját koruk forrongását, s színpadra vitték a 
társadalom nagy kérdéseit különböző szempont-
ból tárgyalva, különféle helyzetek és jellemek 
közé állítva, különböző eredményekre jutottak, 
egymástól eltérő következetéseket vontak le. 
Ezért találjuk a XX-ik század társadalmi drárná 
jában a jellemek és cselekmények nagy válto-
zatosságát, a felfogások és szempontok különfé-
leségét. „Emberek közeledése és távolodása, sze-
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relmek és gyűlöletek, gazdagság és nyomor, 
a világ igazságtalansága az igazságkeresés 
czéltalansága és a nagy emberi tehetetlenség" 
a legváltozatosabb képben vonul el előttünk. A 
XX ik századi magyar társadalmi dráma anya-
gát négy csoporba foglalhatjuk aszerint, hogy 
mennyiben rajzolják az általános örök emberi 
érzést, hogy mennyiben hű tükrei a speciális 
magyar társadalom hibáinak és ferde felfogá-
sának, mennyiben kifejezői a XlX-ik században 
is uralkodó, de még eddig valésulást nem nyert 
törekvéseknek és végül, hogy mennyiben kife-
jezői a XX-ik század uralkodó eszméinek és 
áramlatainak. 

1 Az általános örök emberi érzések között 
természetesen legnagyobb fontosságú és leghatal-
masabb, az emberi érzések, legmélyebbike, az 
emberi szenvedélyek leghevesebbje: a szerelem 
mely a legváltozatosabb alakban, a legkülön-
bözőbb erősségi fokban, a legfinoman árnyala-
tokban jelenik meg, más érzelmekkel kevered-
ve és összeütközve. A modern nőnél a férfi 
iránt érzett barátság, vagy szerelem érzése egy 
egészen uj érzelmet, e kettőnek vegyületét hoz-
za létre; a nő részéről a Dr. Szélpál Margit-
ban, a férfi részéről Goócs államtitkárban. (Thu-
ry: Asszonyok.) 

A szerelem összeütközik a testvéri szere-
tettel, s irtózatos lelki gyötrődést okoz, mint 
Emmánál (Rutkai: Sötétség) látjuk, midőn vá-
lasztania kell szerelmese és testvére között. A 
szerelem és a szülő iránti szeretet erős harcot 
vív egymással Eszter lelkében, (Bosnyák: Sur-
sum Corda) míg végre az éltető szerelem dia-
dalmaskodik. 
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Míg a szerelem és kötelesség küzdelmé-
nek rajzát Gál István: Hivatásában és Rákosi-
Malonyay: Elnémult harangokban találjuk, addig 
a szerelem összeütközését a becsülettel, már több 
helyen láthatjuk: a becsület lovagja megtudja szár-
mazását közvetlen az esküvő előtt, s e titok ki-
derülése megfosztja becsületétől, erkölcsi alap-
jától, sőt tönkreteszi jövendő boldogságát is. (Ja-
kab: Jövevénypk; Fényes: Ártatlanok) Szere-
lem és becsület küzdenek egymással Thury: 
Asszonyok; Farkas: Olga; Porzsolt: Asszony; 
Géczy-Hegediis: Apostol; Bosnyák: Sursutn Cor-
da stbiekben. 

2 A speciális magyar társadalom rajza. 
Ez ismét többféle szempontból, az író céljának 
megfelelőleg vagy közigazgatási rendszerünket 
gúnyolja (Bródy: A tanítónő; Szemere: Egyéni-
ség), vagy társadalmunk erkölcsi sülyedíségét 
(Bródy: A dada) közéletünk romlottságát, a 
vesztegetés és korrupció elhatalmasodottságát 
mutatja (Hűvös: ifj. Barla Tamás; Földes: A 
kuruzsló), vagya pusztuló magyar gentryt: raj-
zolja (Fényes: Álmodozók; Abonyi: Laczkovics 
kapitány), vagy a kenyérért való önző harcot 
és jellemtelen fegyvereit ostorozza (Lengyel: 
Á hálás utókor), sőt legszentebb jogainkat gú-
nyolja, hazafi érzésünket állítja pellengérre (Föl-
des: Császár katonái; Rákosy-Malónyay: Elné-
mult harangok ) E két utóbbi veszedelemben 
forgó nemzetiségünk megvédelmezésére serkent, 
közönyünket ostorozza. 

Ezekben találunk magyaros típusokat, a fa-
lusi élet rajzát (Bródy) a pazarlás folytán tönk-
re jutott magyar nemesi osztályt (Fényes: Ál-
modozók; Abonyi: Laczkovics kapitány); a ka-
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tonaság közt elvétve található magyaros szelle-
met (Földes: Császár katonái; Bíró: Sárga liliom). 

3. A XIX ik században is uralkodó, de 
még eddig valósulást nem nyert eszmék közül 
legfontosabb az egyenlőség gondolata. Ez az a 
törekvés, mely már a XIX--ik században oly 
élénk kifejezésre jut, annyi véres csatát idéz 
e l ' , s Eötvös József br. Karlhausi-jától kezdve 
máig uralkodó irodalmunkban. Az évszázadok 
óta fönnálló osztálykülönbségeket egyszerre meg-
szüntetni, a válaszfalakat egyszerre, néhány év-
tized alatt lerombolni nem lehetett. Fontos vál-
tozásnak mondható, hogy most nemcsak a szü-
letési, hanem a pénzaristokrácia is lenézi, tag-
jai sorából kizárja az egyszerű polgárt. 

E két aristokrácia, miután kölcsönösen 
belátta, hogy szükségük van egymásra szövet-
kezett, s most diadalmasan hirdeti egyedural-
mát. Az arisztokrácia és demokrácia ezen ellensé-
geskedése a szerelmi érzéssel jön legélesebben 
összeütközésbe, midőn a születés, vagy a va-
gyon megtiltja követni a szív szavát. (Szeme-
re: Erősek és gyöngék; Zsíros: Fátum; Far-
kas: Olga; Bosnyák: Sursum Corda; ifj. Wlas-
sics: Füst). 

De a megvagyonosodott polgári osztály 
is hasonló elbánásban, hasonló lenézésben része-
síti az egyszerűbb ember feltörekvő fiait: hiá-
ba van meg a munkás osztály leányának a kellő 
műveltsége, mégis elbukik, csak szeretőnek, nem 
feleségnek való, hiába tanult a fiú annyit, 
mégis megvetik, lenézik, ki akarják szorítani 
abból az osztályból, hova — nézetük szerint — 
betolakodott. (Latzkó: Tesvérek.) 

4. A XX-ik század uralkodó eszméi és áram-
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latcii között első helyen említendők e kor nagy 
eociális gondolatai. Ezek még a mult század 
végén vetődnek fel, de mind jobban előtérbe 
nyomulnak, mindjobban valósulást nyernek. A 
munkásnép belátja, hogy az egyesülésben van 
az az erő mellyel kivívhatják anyagi jólétükét. 
(Bosnyák: Sursum Corda). A munkásnép helyze-
tének javítására hiába törekedik Goócs, az állam-
titkár (Thury: Asszonyok), megszerzik ők önma-
guktól, saját vérük közül választott vezérrel 
(Géczi-Hegedűs: Apostol). Ez már a XX-ik szá-
zadnak egyik megvalósult törekvése. Ezzel szem-
ben látjuk, hogy Földes szót emel (Hivatalnok 
urak) a szellemi munka lebecsülése ellen és 
rámatut a munkásnépre, a tömegre, mint kö-
vetendő példára. 0 érzi meg először azt a nagy* 
fordulatát, mely akkor következik be, midőn a 
hivatalnok osztály anyagi züllése következté-
ben kénytelen lesz vezető szerepét a kevésbé 
művelt munkásnépnek átengedni. (Amint lát-
juk már a Brohser gyárban is a munkás az 
úr, az parancsol, nem pedig a tulajdonos). 

Másik nagy problémája korunk társadal-
mának a polgári és katonai szellem különböző-
sége, a polgári és katonai szellem közötti össze-
ütközés. Ez a jelenség a társadalmi életben, kü-
lönösen napjainkban igen gyakori, s így a szó 
teljes értelmében aklualis (Földes: Császár ka-
tonai). A katonaság lenézi, megveti a polgársá-
got, semire sem tartja méltónak — csak elég-
tételadásra. A polgári egyén élete olcsó, ha a 
tiszt urak cifra becsületén ejtett foltot kell ár-
tatlan vérével lemosnia. 

A pénz és befolyás hatalmának, korunk 
erkölcsi sülyedtségének megdöbbentő, de egy-



úttal elszomorító rajzát találjuk. A pénz az egye-
dül idvezítő istenség; szerető sziveket szakít el 
egymástól (Bosnyák: Sursuin Corda, Farkas: 
Olga) és hitvány jellemeket emel nagy tekintély-
re, menhiszen bárósítják azt, aki nagyfokú ge-
nialitássai csalt, rabolt, harácsolt össze néhány 
miliót. (Garvay: Becstelen). Minden és minden-
ki eladó, jó pénzért megvehető az államtitkár ép-
úgy, mint az újságíró, a főkapitány épúgy 
mint a jóbarát. (Biró: Sárgaliliom). 

A társadalmi viszonyok és erkölcsök rom-
lottabbak mint válaha. A hit és erkölcs törvé-
nyeit lábbal tapossa, a Megváltót újra felfeszíti 
a bűnös emberiség (Szemere: 0!). Az erkölcsök 
züllésével karöltve jár a családi élet szentségé-
nek, tisztaságának hiánya (Bródy: A dada). Min-
den férfi asszony-éhes, s a hivatalnoki pályára 
lépő nők kérlelhetetlenül ki vannak szolgáltatva 
feljebbvalóik önkényének (Bródy: A tanitónő; 
Zboray: Semlegesek). A Ir.za erkölcsök szabá-
lyait követi a nő is, aki unalomból, sőt hajlamból 
csalja a férjét (Porzsolt: Asszony). 

Becsület és tisztesség ritka, hazugság és 
képmutatás (Lengyel: Hálás utókor) sikkasztás 
és csalás (Hűvös: ifj. Barta Tamás) mindennapi 
dolgok. Korunk társadalmi előítélet! is megje-
lennek a színpadon; a ferde felfogásoknak egész 
sorozatát ostorozzák társadalmi drámáink. Meg-
követeljük a cifra, nagyúri életet a katonatisztek 
tői, de vékonyan fizetjük őket (Thúry: Katonák.) 
Az osztálygog elfojtatja velünk a legigazibb leg-
nemesebb és legjogosultabb érzést a szerelmet 
s megtiltja bolbogságunk elérését, a rangon alóli 
házasságot. (Szemere: Erősek és gyöngék; Bos-
nyák: Sursum Corda; ifj. Wlasics; Füst). Meg-
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vetjük és büntetjük az ártatlan gyermeket atyja 
vétkeért (Molnár: Bayard lovag; Jakab: Jöve-
vények; Molnár: Hazug törvény). Kiállunk jóba-
rátunkkal szemközt egy szál kardra és odadobjuk 
életünket a véletlen szeszélyes játékának, azért, 
mert azt hisszük, hogy ezzel megvédelmezzük 
becsületünket, hogy ezzel eleget tettünk a kor-
rekt, becsületes férfi kötelességének (Rutkai: 
Sötétség; Földes: Császár katonái: Zsiros: Fátum.) 

Érdekes és figyelemre méltó jelenség 
a XX-ik század uj áramlatainak küzdelme a 
régiek ellen. E két áramlat összeütközése és az 
ujabbnak győzelme hozza létre az uj típusokat 
a XX-ik század férfiait és nőit. A férfiak leg-
többször halvány utánzatai Nietsche hatalmasan 
átgondolt Übermenschének. (Gál: Hivatás; Fe-
renczy: Az örök küzdelem; Garvay: Becstelen; 
Latzkó: Testvérek; Bosnyák: Sursum Corda; Bi-
ró: Férfiak.) Kiváló e tekin'etben Kosbor feltö-
rekvő alakja. (Fényes: Álmodozók). 

A modern nő tipusa már egészen a reá-
lis fejlődés alapján áll és elváltozását, a régi tí-
pustól való eltérését igen érdekes és figyelem-
re méltó jelenségek okozzák. A modern nő nem 
csupán a családban, az otthonban, az anyaságban 
bírja súlypontját, hanem szerepel a kultúrában 
és részt kér a megélhetésért vívott nagy küzde-
lem munkájából, mint a férfi egyenrangú társa. 
(Balázs: Dr. Szélpál Margit). E törekvésében sok 
kísértésnek van még kitéve, miket okosságával 
és ügyességével úgy kell legyőznie, hogy önrha-
ga iránt tiszteletet és megbecsülést ébresszen. 
(Bródy: A tanítónő). Nagy részük azonban még 
nem rendelkezik a szükséges lelki erővel, s így 
menthetetlenül elbukik. (Zboray: Semlegesek). 
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Porzsolt a modern kor felcicomázott érzés és 
jóformán gondolkodásnélküli bábját mutatja be 
az Asszonyban. Thury Zoltán szembeállítja a 
régi és az uj nő típusait, igen éles vonásokkal 
választja el őket egymástól és arra az igen helyes 
következtetésre jut, hogy a modern nőnek van 
létjogosultsága, van jövője Ez igaz is, de a nőnek 
a természetes fejlődés alapján kell állnia és nem 
szabad tőle elszakadnia, mert ez föntebb vázsolt 
törekvésének téves irányban való haladása volna. 
A nő legyen tanultabb és műveltebb, legyen meg-
értő, sőt segítő tá^s, de ne rabolja el a férfitől 
a leány a feleség és az anya ideális típusait. A 
modern nőt szent hivatásának betöltésében, ter-
mészetes kötelességének teljesítésében nem sza-

. bad gátolni sem a munkának, sem a műveltségnek, 
sem a kulturális tevékenységnek. 

Értékük és hatásuk csak azon műveknek 
van, melyeknek szerzői átérzik koruk forron-
gásáté s kifejezik a kor eszméit. Ez a cél, mely-
nek valósitásához különböző eszközöket, külö-
böző utakat keresnek, s igy szorosan elkülö-
niihntő irányokról nem szólhatunk. Lukács, bár 
homáiyossau és tartózkodva két irányát látja a 
modern drámának: „közeledés a tragédiához és 
távolodás tőle, egy erős érzékiségü képek és mély 
lírikus hangulatok alkotta életmysztérium felé". 

A XX-ik század társadalmi drámájáról ál-
talában elmondhatjuk, hogy tárgyválasztás és cse-
lekményalkotás tekintetében egyszerűségre, jel-
lemfestés és a lelki élet rájzának szempontjától 
mélységre, a bonyodalom és szerkezet felépíté-
se szempontjából pedig könnyű áttekinthetőség 
re és tisztánlátásra törekedik. „Az élet nagy 



kérdései döngetik a színpad ajtaját. Drámaíró-
inknak egész figyelmükkel e kérdések fele kell 
fordulniok. A csapás, melyen útjok haladni fog, 
sziklás, göröngyös; sötét, Akik járják, zászlójuk-
ra a társadalmat égető, a mostani világrendet 
uj alapokra áthelyező, a minden lelket nehéz 
súllyal megülő szociális bajok orvoslását írják. 
Sötét alagútakon fognak botorkálni, vágva a rö-
gös útat, s a festett vásznak közé a dübörgő, 
nagy szociális háborúnak előre vetett, véres ár-
nyékait, izgató képeit fogják varázsolni. Tüzes 
vágyakozással várják az uj világ hajnalhasadá-
sát, s hittel igyekeznek keserves munkájuk ré-
vén ez uj világ alapjának egy-egy kövét lerak-
ni." (Janovics.) 

Kialakulóban van a modern kor uj, nagy 
drámája az embeiíségnek uj világnézete es nagy 
szellemi átalakulása alapján Az uj eszmék es 
áramlatok — melyekre rámutattunk a társadal-
mi drámák tárgyalásánál — megteremtik a XX-ik 
század uj drámáját. Az első évtized munkája az 
előkészítés. Ez az előkészítés, ez a forrongás, 
az eszmék és áramlatok föntebb vázolt küzdel-
me nemcsak a társadalmi drámában, hanem az 
irodalom minden ágában megtalálható. A régi 
lerombolására és az uj elnyomására irányuló 
ellentétes törekvések eredője fogja ujjáalkotni 
irodalmunkat. „Mett akárhogyan változik az élet, 
az egyén, a szemhatár; akármily elvek, irányok, 
eszmék indulnak diadalmas, vagy keserves út-
jukra: az ember lelki világának örök szükség-
letei csak formában változnak, anyagilag mindig 
ugyanazt követelik azoktól, akiket Isten lelke 
költőkké avatott". 
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