
Kazsdi cslovek, nyech je cslovek 
A Magyar, 

Komu szvjetyi v tejto zemi 
Szlnka zsjar. 

Ktorí národ si rozumja 
Nyebrojí 

Ten sa zsjadnej szili, moczi 
Nebojí.« 

Nem valószínű, hogy az eredeti nyomtatvány is ilyen fonetikus helyesírással jelent volna 
meg. Mindenesetre feltűnő a szinte szó szerinti, tartalmi hűség, a Vörösmarty-vers ritmusának, 
rímelésének pontos követése, ha kifejezéseiben — főleg a szakasz második felében — kevésbé 
erőteljes és költői is. 

Az Életképek mellett a Honderű3 is regisztrálja a fordítást, a szerkesz+őségben szintén látták 
a nyomtatványt. 

A magyar újságok közleményeit a magyarországi német sajtó is átveszi. A Der Ungar4 

apró hírben számol be az eseményről, a pozsonyi Pannónia5 kissé aggályoskodva kommentál: 
„Der Fóti dal ist in's Slavische übersetzt und unter den Slaven angetheilt worden. Das Trink
lied könnte ein guter Missionär für nationale Bestrebungen sein; wenn nur die Mäßigkeits
vereine der Wirksamkeit dieses neuen Missionärs kein Hinderniß entgegensetzen." 

E« fordítás — paradox módon a magyar nemzeti mozgalom törekvéseit szolgálta, ugyan
akkor magas hőfokú-intenzitású verset tolmácsolt szlovákul, s szerencsésebb körülmények 
között irodalmi hatást is kifejthetett volna. így jelentőségét inkább az adja, hogy az első és 
sokáig az egyetlen Vörösmarty-vers, mely szlovák fordításban megjelent. 

Fried István 

A kelet-európai romantikus drámák néhány közös vonása 

1. A kelet-európai népek színjátszásában a romantikus elemek egykorú leírások alapján 
jóval korábban megjelentek, mint anyanyelvű drámairodalmunkban. Ahogyan Boguslawski 
varsói színháza az 1810-es években már produkálta a romantikus játékmódot és effektusokat, 
ugyanezt tette a prágai és pesti német nyelvű színház. Vizsgálatunknak azonban az írott szö
vegekre kell korlátozódnia, és a múlt század kelet-európai drámairodalmát tekintve megálla
pítható: a romantika a drámában nem aratott átütő sikert, szemben a lírával és a prózával. 
Egészen a század végéig, tehát a francia középfajú társalgási darabok és ezzel párhuzamosan 
az újfajta melodráma elterjedéséig a drámatermés élesen tragédiára és komédiára választható, 
a kelet-európai komédia pedig nem mutat romantikus vonásokat. 

Ez a tény azért figyelemre méltó, mert a komédiák eleve a színházat eltartó közönség szá
mára, vagyis előadásra íródtak, tehát tükrözik a közönségállapotot. A komédiákra ritkán várt 
az a sors, ami a nagyobb jelentőségű tragédiákra, vagyis általában hamar színpadra kerültek. 
A komédiák szerkezetileg semmi újdonságot sem mutatnak a felvilágosodáskori nyugat-európai 
vígjátékokhoz képest, és ahol volt saját nemzeti komédia a felvilágosodás idején, mint Lengyel
országban, ez a komédiatípus a romantika teljes megkerülésével csaknem egy évszázadon át 
aktív marad. Elég Niemcewicz és Fredro szoros kapcsolatára utalni, magyar példát véve rá
mutatni a műfaj folytonosságára Kisfaludy Károlytól egészen Toldy Istvánig, vagy Szerbiában 
Sterija Popovictól Nusicig. Lengyelországban ez a komédia válik tragikussá Zapolska kez
deményei után Wyspianski tollán. Más népeknél a tragikumba való fordulás elmarad, a 
komédia beletorkollik vagy az operettbe, vagy a társalgási színműbe. 

Ez arra mutat, hogy a közönség döntő többsége nem nőtt föl a tragédiák problémaköréhez, 
mindennapjait nem hatották át azok a kérdések, amelyek a romantikus tragédiákban meg
fogalmazódtak. Ennek ellenére feltűnő, hogy a kelet-európai komédia első vonala sokkal 
nagyobb egyezést mutat, mint a legnagyobb tragédiák, és ez a hasonlóság — bár a felvilágoso
dás teremtette forma keretein belül — sajátosan kelet-európai termék, amely lényegében 
különbözik a kor nyugat-európai vígjáték-irodalmától, és különös módon ugyanabból a tár
sadalmi valóságból születik, amely a tragédiáknak is alapja. 

3 1845. II . 3. szám. 
4 1845. 172. szám. 
5 1845. 85. szám. 
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Arról a komédia típusról van szó, amely témáját a választási rendszer ellentmondásaiból 
meríti. Klasszikus darabja Nagy Ignác Tisztújítás című műve, de csaknem ugyanilyen tisztán 
felépített dráma a pár évnyi eltéréssel született Kocúrkovo, a szlovák Ján Chalupka csehül 
írt műve, a horvát Nemeié Kvas bez kruha című vígjátéka, a szlovák Jónás Zaborsky egyetlen 
vígjátéka, a Najdúch, néhány évtizeddel korábban a négyéves szejm idején Varsóban született 
Powrót posla, Niemcewicz legjobb komédiája, és ezt a sémát ismétli — egyébként tudatosan 
— Eötvös József az Éljen az egyenlőség című komédia alapszövetében, majd a román Caragiale 
Az elveszett levélben, illetve a szerb Nusic a Narodni poslanik-ban. A lengyel választási rendszer 
kivételével egész Kelet-Európában a magyarhoz hasonló választási rendszer jött létre előbb 
vagy utóbb; ez a társadalmi állapot tükröződik az említett komédiákban, és amint ez az álla
pot megszűnt, a kelet-európai vígjáték is hanyatlásnak indult. Az a pillanat szülte ezeket a 
drámákat, amikor a plebejus, polgári értelmiség már elég erős a látszat-demokrácia kiharcolá
sához, arra azonban nem képes, hogy a valódi, funkcionáló demokrácia felé billentse a mér
leget. 

Ebben a komédia típusban erőltetés nélkül megoldható a társadalmi lét és az egyéni lét 
megfeleltetése, a statikus jellemek a statikus helyzetben meghívhatják a maguk harcát, a 
család, a szerelem, vagyis a magánszféra beleágyazható a politikumba. Ez a komédia típus 
mindenütt abban a pillanatban jön létre, amikor úgy tűnik, hogy a társadalmi problémák 
megoldhatók reformok útján, vagyis amikor sem a kapitalista fejlődés problematikussága, 
sem a nemzeti lét fenyegetettsége nem látható még tisztán. Ezeknek a komédiáknak így 
tartalmilag is mély a rokonságuk a felvilágosodás alapjában optimista világnézetével. Ezekben 
a drámákban nincs feszültség az örökölt forma és az aktuális tartalom között. Olyan forra
dalom előtti időszakban születtek, amikor a forradalom elkerülhetetlensége még nem világos. 

2 A kelet-európai tragédiák első vonalában nincs ilyen egyértelmű hasonlóság, mégis, 
felállítható egy tipológia-sor, ha esztétikumon kívüli osztályozási szempontot veszünk ki
indulásul. Amennyiben a tragédiákat a történelmi és társadalmi viszonyok függvényeként 
tárgyaljuk, munkahipotézisként három csoportra oszthatjuk őket. Ezek szerint a kelet
európai romantikus tragédiák vagy forradalom nélküli, vagy forradalom előtti, vagy pedig 
forradalom utáni korszakban jöttek létre, és ezen a három csoporton belül lényegtelenek a szűk 
értelemben vett nemzeti adottságok. Erre annál is inkább lehetőségünk van, mert valamennyi 
kelet-európai nép esetében kínosan lassú polgári átalakulás zajlik, amelyet a nemzeti függet
lenség kiharcolásával kénytelenek összekötni. 

A fenti csoportosítás szükségtelenné teszi, hogy figyelembe vegyük az évszámokat, vagyis 
eleve, hallgatólagosan számolunk azzal, hogy a fáziskésések Kelet-Európán belül olykor év
tizedekre, sőt évszázadokra is rúghatnak, de ennek nem tulajdonítunk jelentőséget' Ha nem 
így járnánk el, nem lehetne a tipológiai sort felvázolni, hiszen Lengyelországban már 1765-ben 
működik Nemzeti Színház, míg például az első hivatásos szlovák színházra az első világháború 
utánig kell várni, az adottságok tehát összemérhetetlenek. 

Forradalom nélküli korszaknak kell neveznünk mindazokat a korszakokat, amelyek nem 
hoztak létre polgárháborút vagy szabadságharcot. így forradalom nélküli korszak terméke a 
szlovák, a szlovén, a horvát, a szerb, a crnagorai és a román tragédia egésze; ide sorolandó a 
cseh tragédia Josef Kajetan Tyl 1847-ben és 1848-ban írt tragédiáiig, majd a Bach-korszakot 
követő időszak egészen .Vrchlicky drámai költeményeinek koráig. Ugyancsak ide tartozik a 
magyar tragédia fejlődése a kiegyezés után. 

Forradalom előtti és utáni korszak ezek szerint — természetszerűleg — csak a lengyel, a 
magyar és kis részben a cseh tragédiára lehetett hatással. A cezúrákat a történelem adja. 
A kelet-európai tragédiára nézve döntő jelentősége volt az 1830-as lengyel forradalomnak, az 
1848—49-es magyar forradalomnak és szabadságharcnak és az 1848-as prágai fölkelésnek. 
Egészen különleges szerepe van a galíciai századforduló viszonyainak a lengyel tragédia ala
kulásában, mert ez az a színházi pillanat, amikor Wyspianski jóvoltából éppen a statikus, nem
forradalmi helyzet válik a tragédia forrásává. 

A tragédia mint műfaj felől tekintve ez a hármas csoportosítás egyúttal műfajtörténeti 
hierarchiát is jelent. Sajátos, új formai és tartalmi megoldásokat többnyire a forradalom utáni 
korszak tragédiái mutatnak, illetve a legkevésbé értékesek — ebben az osztályozásban — 
általában azok a tragédiák, amelyek forradalom nélküli korszakban jöttek létre. 

A leginkább kelet-európai fogantatású tragédiák ezek szerint 1830 és 1848—49. után jö
hettek létre lengyel, magyar és cseh tragédia-költők tollán. Ez a hipotézis megfelel az elfoga
dott kánonnak, bár kisebb korrekciókat természetesen kénytelenek leszünk eszközölni. 

a) A forradalom nélküli korszak tragédiái szinte kivétel nélkül valamely nép újonnan te
remtett, önkényes nemzeti múltjára, történelmietlen mitológiájára épülnek. Ezek a mitológiák 
csaknem minden vonásukban hasonlítanak egymásra. Legyen szó akár a lengyel, akár a szlo
vák, a magyar, a horvát, a szerb vagy a román őstörténetről, vagy éppen az idealizált közép-
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korról, az írók valamely nagy király vagy főúr politikai és szerelmi életét választják tárgyul 
a kotzebue-i, schilleri és részben a shakespeare-i technika egyes vonásainak alkalmazásával. 
A kérdésfelvetés egyszerre nemzeti és moralista, a tragédia ilyenkor meglehetősen egyszerű 
allegória, amelynek hitelét az adja, hogy a pozitív hős egyúttal nemzeti hős is, ellensége pedig 
a közönség korában adott idegen elnyomóval azonosul. Ez a ráértéses befogadás elősegíti a 
nemzeti öntudat fejlődését, ugyanakkor a reális történelmi gondolkodást, valamint az adott 
kor osztályellentéteinek tudatosítását akadályozza. Az ebbe a típusba tartozó tragédiák lé
nyegüket tekintve minden nyelven hasonlóak, annyira, hogy sajátos kelet-európai vonás 
csak elvétve lelhető fel bennük; nem tekinthető véletlennek, hogy az alapsémát a korabeli 
német és francia szerzők dolgozták ki, a kelet-európai írók pedig egyszerűen átvették. Volta
képpen semmi lényeges különbség nem fedezhető fel például Körner Zrínyije, Kotzebue Belas 
Flucht-\a, vagy Alecsandri, Dimitrija Demeter, Bogovic, Kukuljevic, Obernyik, Szigligeti, 
Záborsky, később Tetmajer és mások nemzeti történelemmel foglalkozó tragédiái között. A 
névsor természetesen bővíthető, időben is, térben is. Az ebbe a csoportba való tartozás ön
magában nem feltétlenül jelenti azt, hogy a mű mindenképpen értéktelen; végül is Njegos 
drámai költeménye, a Gorski Vijenac is ebbe a típusba kerül, annak ellenére, hogy költői és 
irodalomtörténeti értéke a legnagyobb szerb-horvát nyelvű művek közé emeli. Az ehhez hasonló 
művek azonban többnyire kivételek. 

b) Forradalom előtti korszak szülötte többek között Katona Bánk bán\a, T^l Kutnohorstí 
havíri című drámája, ugyancsak tőle a Jan Hus, Vörösmarty drámai termésének java, első
sorban a Csongor és Tünde, amelynek megfelelőit Tyl Dramatiché bócleorky címen foglalta 
össze. Történelmi drámáik közös jellemzője, hogy a nemzeti lét fenyegetettsége a nemzeti tör
ténelem általuk választott korábbi korszakára vonatkoztatva nem az egyetlen domináns hang; 
legalább ennyire fontos szerepet játszik a társadalom belső ellentéteinek hangsúlyozása. A leg
messzebbre talán Josef Kajetan Tyl ment el ebben az irányban. A Kutnohorstí havíri kizáró
lag a belső ellentétekre koncentrál, a középkori bányász-sztrájk ábrázolása Kelet-Európában 
az első a maga nemében, és élességéhez — más összefüggésben — csak Wyspianski jut majd el 
több mint fél évszázaddal később. 

c) A levert forradalmak és szabadságharcok önkritikus ábrázolása a tárgya a legproble
matikusabb kelet-európai tragédiáknak. Elsősorban Mickiewicz, Slowacki, Krasinski és 
Madách műveiről van szó, bár feltétlenül szükséges megjegyezni, hogy ez az önkritika, tragikus 
szemlélettel, később is újratermelődik, és nemcsak Wyspiaiískinál, hanem másutt is, például 
Krleza fiatalkori drámai kísérleteiben. A romantika és szimbolizmus, illetve a romantika és 
expresszionizmus sajátos, Nvugat-Európában ismeretlen kapcsolódása alapos kutatást igé
nyel, itt nem térhetek ki rá. 

Az említett költők tragédiáinak problematikussága sajátos kelet-európaiságukból adódik 
és elválaszthatatlan a konkrét történelmi helyzet elemzésétől. Vannak azonban olyan vonásaik, 
amelyek formaiak és a társadalmi alappal való szembesítés nélkül is összevethetők. 

Ellentétben a forradalom nélküli korszak tragédiáival, itt általában legalább egy olyan fő
hőssel találkozunk, aki a dráma során minőségi változást szenved. Az Ősökben Gustaw a nevét 
is megváltoztatja Konrádra, a Kordianban a főhős a döntő tett előtt megőrül, a Balladynában 
a hősnő lényege a változás, ugyanez jellemző Sámuel Zborowskira, és az oly távolinak tűnő 
Madách Ádámjára, aki végső soron állandóan változó főhősként éli át a múltat és a jelent (és 
csak a jövőben válik statikussá). Krasinskinál ilyen változás csak a Nieboska Komédia gróf
jánál található, ennek ellenére az ő drámáinak alapja is a dinamika, a középkori skolasztikán 
átszűrt hegeli dialektika lecsapódása. 

Másik közös jellemzőjük, hogy többé-kevésbé történelmi álcában ugyan, de a költő számára 
adott jelen legfontosabb problémáival foglalkozunk annyira, hogy műveik az életrajzi adatok 
nélkül olykor értelmezhetetlenné is válnak. Elég csak a villámcsapás életrajzi hitelére utalni 
Az ősökben és a Balladynában, vagy arra, mekkora szerepet játszik Ignacy Krasinski, a költő 
apja a gróf alakjának megformálásában: hivatkozhatunk Madách élményeinek beszűrődésére 
a párizsi színnel kapcsolatban,Wyspianski pedig végképp arra példa, hogy a személyes él
mények bizonyos körülmények között spontán drámaisággá válhatnak. (Hasonló Norwid 
építkezése, legalább a Pierscien Wielkej Damy esetében, de Norwid természetesen nem tárgyal
ható a lengyel romantikusok első csoportjával együtt.) 

Ugyancsak a forradalom utáni korszak drámaíróira jellemző a művet szervező saját filo
zófia megjelenése. Igaz, valamennyiükre hatott a korszak német és francia filozófiája — többek 
között Kant, Hegel és a francia forradalomban felnőtt baloldal —, minthogy azonban a nemzeti 
szabadságharcot és a forradalmat kudarcában voltak kénytelenek szemlélni, a kelet-európai 
szempont, öntudatlanul is, más megoldások felé vezette őket. Ebből a szempontból elsősorban 
Mickiewicz és Zygmunt Krasiúski nézeteinek alakulása érdekes, amennyiben személetük mű
alkotások létrejöttét segítette elő. (Mickiewicz misztikus korszaka és Krasinskinak a tragédiáit 
követő fejlődése nem tartozhat a dráma-tipológiai vizsgálódás körébe.) Mickiewicz elsőként 
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exponálta kelet-európai drámában a hagyomány és a jelen dialektikájának kérdését — nél
küle nem jöhetett volna létre Wyspiaiíski dramaturgiája —, Krasihski pedig az Istentelen 
Színjátékban a nyugat-európai és kelet-európai gazdasági és társadalmi fejlődés szempontjait 
keverve olyan, alapjában problematikus művet alkotott, amelynek megoldatlansága végső 
soron azóta is újratermelődik. 

3. A romantikát megelőző korszaktól a romantika utórezgéseinek korszakáig Kelet-Európá
ban mindössze három színházi pillanat alakult ki. Az első a felvilágosodásban, 1790—94 között 
Varsóban, a második a múlt század tizes—harmincas éveiben Pesten, és a századfordulón 
Krakkóban. Ezekben a rövid időszakokban a színház és a dráma közel került egymáshoz, 
kevés kivételtől eltekintve a drámák bemutatóira nem kellett évtizedeket várni, illetve ko
rábbi könyvdrámák nyertek helyet a színpadon. Különösen tanulságos a krakkói példa, hiszen 
Wyspianski volt az első, aki színpadra állította Mickiewicz és Slowacki előadhatatlannak ítélt 
műveit, ily módon rendezéseiben is, saját drámáiban is közvetlenül kapcsolódott a romantikus 
hagyományhoz. Lengyelországban ennek eredményeképpen olyan drámai mitológia jött 
létre, amelyre nincs példa a többi kelet-európai országban. Ahol a társadalmi változások túl 
gyorsan zajlottak le, illetve túl későn indultak, ezt a mitológiát egy-egy nagy tehetségű író
nak egyedül kellett vagy kellett volna megteremtenie — a nagy példa itt Krleza, akit ugyan 
nem lehet romantikusnak nevezni még abban az értelemben sem, hogy Wyspianskihoz, majd 
Wikiewiczhez hasonlóan leszámolt volna a romantikával, jelentős fáziskéséssel mégis azt a fel
adatot vállalta magára, hogy megteremtse mindazokat a korszakokat, amelyek a horvát 
drámából kimaradtak. 

A krakkói színházban — voltaképpen a reneszánsz óta először — létrejött a közönség és a 
színház teljes megfelelése, az az állapot, amelynek elemeit — jóval kevésbé koncentráltan 
— a reformkori Pest színházi pezsgése, a német, a magyar, a szerb előadások sokasága is tar
talmazza. Mind a századforduló Krakkójában, mind a reformkor Pestjén magától értetődőnek 
látszott, hogy a színház — és. vele együtt a dráma — aktuális események ábrázolását tekintse 
céljának. Igen jellemző Balog Istvánnak Pesten betiltott Karagyorgye-drámájának pálya
futása — a dráma aktuális újsághírek alapján született —, vagy Wyspianski munkamódszere 
a Menyegző megírásakor. A nyilvánosság pillanatai ezek, azé a nyilvánosságé, amely nélkül 
jelentős színház nem jöhet létre. Ezeknek a rövid időszakoknak a vizsgálatához közönség
szociológiai felmérésekre lenne szükség, minthogy a színházi közönség ilyenkor meghatározó 
szerepet játszik a színházi előadás megteremtésében, közvetve pedig magában a drámaírás
ban is. A könyvdrámának szánt, vagy kényszerűségből sokáig csupán nyomtatott formában 
lappangó művekkel kapcsolatban enélkül is mondható ítélet és elvégezhető az elemzés. A szín
házi pillanatok esetében ez nem elegendő. 

Spiró György 

Az ember tragédiája egyetlen betűjéhez 

Madách főművének, Az ember tragédiájának 1143. sora a szokványos kiadásokban így talál
ható: 

„Csináljatok most már komédiát." (Római szín) 
Madách kézirata azonban ugyanezt a sort így hagyta ránk: 
„Csináljatok most más komédiát." 
A kézirat tisztán tanúsítja, hogy a soron sem Madách, sem Arany János nem változtatott. 

A betűcsere tehát, nyilván, a szöveg nyomdai szedése során történt: a szedő, elnézésből, „r" 
betűt tett a kézirat „s" betűje helyébe. 

A betűcserét a kiszedett szöveg korrektora, Arany János nem vette észre. Nem csoda, 
hiszen a szónak így is van értelme. 

Nem vette észre a betűcserét Tolna Vilmos sem, egyébként igen gondos, 1923-as kritikai 
kiadásában. 

Megállapítható, hogy Az ember tragédiája valamennyi magyar kiadásában „már" van „más" 
helyett. 

Mikor 1972-ben a Szépirodalmi Könyvkiadó megbízásából vállaltam a költő születése 150. 
évfordulójára megjelenő Tragédia-kiadás szövegének gondozását, újból átnézve betűről betűre 
a kéziratot, ezt a betűcserét is észrevettem, és természetesen az „r" helyébe visszaállítottam 
az eredeti „s"-t. Az 1973-as jubileumi díszkiadás óta a fenti sor így jelenik meg a Tragédia
kiadásokban. 

A betűcsere ugyanis megváltoztatta, sőt meg is gyengítette a sor értelmét. 
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