
Az Ady-kutatás eredményei és távlatai Vitályos László bibliográfiája 
tükrében 

Vitályos László: Ady-bibliográfia 1896-1987. Kiegészítő kötet. Az MTA Könyvtárá
nak Közleményei 28. (103.) sz. Budapest, 1990. 4271. 

1. Az Ady-irodalom nagysága vetekszik Petőfiével, noha feleannyi idő termése. 
Ady esetében eléggé gyors a méltó értékelés és a befogadás folyamata. A sűrűn 
sorjázó Ady-összesek és prózaválogatásuk után azonban aránylag későn, az ötve
nes években kezdeményezték a teljes, kritikai kiadás tervét. A munka a publicisz
tikai írások összegyűjtésével indult meg a régi hiány pótlására, s az életmű fehér 
foltjainak kitöltésére, jórészt az akkori irodalompolitika igénye szerint. A sorozat 
11 kötete 1955-1992 közt, 28 év alatt (!) jelent meg, a tervezés-szerkesztés zavarai 
folytán félresikerült, teljes korrekciót kívánó kezdéssel (ItK 1992. 2. sz. 188.). A 
versek kritikai kiadása, szintén késedelmes ütemben, de alapos előkészítéssel s 
folyamatosan készül; a szépprózai írások együttese pedig voltaképp már teljes, 
csak a megfelelő jegyzetapparátust várja. Az életmű anyaga tehát lezártnak tekint
hető, legföljebb egy-két váratlan-szerencsés darabbal bővülhet. Másként áll a le
velezés ügye: az eddig összegyűlt tetemes anyag (2800-3000 levél) bőséges mun
kát ad a feldolgozásnak. Az Adyhoz írt levelek jó része eltűnt vagy elkallódott, az 
övéi pedig - ha el nem pusztultak-vesztek - részben még mindig lappanganak, 
kegyeletből vagy (vélt) értékük miatt; számítani lehet tehát némi gyarapodásra. 

2. A lényegében tehát egybehordott Ady-életmű mellett azonban még hosszú, 
folyamatos feladat az Ady-irodalom gyűjtése. 

A munka Vitályos László-Orosz László Ady-bibliográfia 1896-1970 c. kötetével 
indult meg (1972), amely a jelzett időszakból föltárta s összegyűjtötte az Ady 
munkásságára és életére vonatkozó műveket, közleményeket. A második, bővített 
kiadás (1980) folytatta a gyűjtést, az 1977., centenáriumi évig bezárólag, melynek 
termése magában is vaskos füzetet tölthetne meg. Vitályos László töretlen követ
kezetességgel végzett, kitágított körű tevékenységének újabb összegezése tíz év 
múltán a szintén tekintélyes terjedelmű Kiegészítő kötet (1990). Nemcsak folytatása 
az előzőnek, hanem 1897-ig visszamenőleg közli a föltárt újabb anyagot is. Az 
Ady-bibliográfia második, bővített kiadása és e kiegészítő kötet1 egybefogva tartal
mazza tehát kilenc évtizednek Ady-vonatkozású felkutatott, nyomtatott termését, 
különféle témakörökből. Összesen 11 661 tételre (7052 + 4609) rúg e két kötet 
anyaga, de jóval több bibliográfiai egységről van szó: igen sok tételhez címek egész 
sora kapcsolódik. E bőség ellenére sem beszélhetünk azonban teljességről; az 
áttekinthetetlenül szétszórt adattömeg számbavételénél a legkörültekintőbb figye
lem előtt is rejtve maradhatnak források, adalékok. Századunk első évtizedeinek 
gazdag és szerteágazó sajtótermése teszi érthetővé, hogy a legváratlanabb helyen 
bukkan föl Ady-vonatkozású anyag, s ez további kutatásra sarkall, így a munka 
szinte befejezhetetlen. 

3. A bibliográfia szerkezete - némi időközi módosítással - nyolc nagy részre 
tagolódik, a fejezeteken belül évek szerint és a szerzők betűrendjében csoportosít
va. Kiegészítő, ül. kritikai megjegyzéseimet és javaslataimat ehhez igazodva te
szem meg. 

1A következőkben a Bibi.2 és Kiég. rövidítést hsználjuk. 
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A fejezeteken belüli tagolódás a tömör annotációkkal világosan szemlélteti az 
Ady-irodalom időbeli alakulását, mennyiségi hullámzását, s ez jelzi a korszak 
társadalmi-politikai közegének, szellemi-ideológiai felfogásának Adyhoz való vi
szonyát, az alkalmi vagy programos időszerűsítést, a klasszikussá emelő és mere
vítő értékelés folyamatát. A névmutatónak a szerzőkre utaló tételszámaiból pedig 
kiemelkednek az Ady-kutatás legtevékenyebb munkásai, a költő úttörésének, 
majd kultuszának fő részesei. 

4. ABibl.2 bevezetése közli, hogy az idő- és betűrendet nem alkalmazzák mecha
nikus következetességgel: az egyes tételekhez kapcsolódó további publikációk az 
eredeti mű vagy közlemény tételszáma alá sorolódnak. Az így létrejött adatbokrok 
tetemesen, 10-20 százalékkal megnövelik a bibliográfiai egységek számát. Ugyan
akkor meg is bontják az időrendet, s ez zavarhatja a kép sugallta következtetéseket. 

Hogyan lehetne összeegyeztetni a tárgy köri egybetartozás szempontjának ér
vényesítését az életpálya, ül. az utóélet alakulását szemléltető évenkénti publiká
ciók mennyiségi bemutatásával? Hely- és munkatöbblettel járó ismétlés helyett 
utalózás volna a célszerű megoldás: a rendező alapelvnek megfelelően (1. Bibi. bev. 
V.) egy mű, közlemény gyűjtőtétele alá kapcsolódó további publikációk címleírása 
a megjelenés évcsoportjában, a szerzők rendje szerint; s csak ezeknek tételszámára 
kellene utalni a csoportosítás alapját adó tételekben. A javasoltam esetben felsorolt 
utalószámok mutatnák a szóban forgó munka visszhangját, a téma jelentőségét. 
Az utalások jelölte írások tételei játszva visszakereshetők lennének: többnyire 
ugyanazon év anyagában. E megoldás valósabb arányokat, jobb viszonyítási le
hetőségeket nyújtana Ady példaképének, térhódításának áttekintéséhez. 

5. Ady életművének hiánytalan feltárása és számbavétele - az egyes írások 
keletkezésének és első megjelenésüknek megállapításával - a kritikai kiadás fel
adata, az Ady-bibliográfia célja pedig a költő életére és műveire vonatkozó iroda
lom összegyűjtése (Bibi.2 V). A tervszerű munka során eddig több mint ezer 
periodikumot dolgoztak föl (az évfolyam-kötetek száma ennek sokszorosa), s jó 
néhányukat - Ady-nyom reményében - visszamenőleg ismételten átnézték, apró
lékos figyelemmel, még sűrűbb hálót alkalmazva. 

Mint a Kiég. példázza, a hiányokat is pótló teljesség megközelítéséhez állandó 
további gyűjtésre, tallózásra van szükség, s az Ady-bibliográfiát aligha lehet vala
ha is lezártnak tekinteni. 

6. Az önálló kiadványként megjelent Ady-művek összeállítása teljesnek mond
ható ugyan, de meglepő, hogy az Ady-írásokat, főleg verseket tartalmazó gyűjte
mények, antológiák sora csak 1919-ig terjed, minden megokolás nélkül. Ady 
életművének utóélete szempontjából éppen az volna tanulságos, hogyan kerülnek 
be Ady versei, majd prózai művei is különféle gyűjteményekbe és a tankönyvekbe. 
Madár Lajosnak befejezéshez közeledő impozáns sorozata: Magyar irodalmi anto
lógiák és gyűjtemények (1978-; PIM Bibliográfiai Füzetek) módszeresen egybegyűjti 
a többszerzőjű kiadványokat, melyekben tömérdek Ady-vers található. Az össze
sítő névmutató alapján a Bibi. újabb kiegészítő kötetének terjedelmes fejezetét 
alkothatja majd az Ady-írásokat is közlő munkák jegyzéke 1920-tól. Csak három 
címet említek, korszak-mérföldkőjelzésül, s e fejezet jelentőségét hangsúlyozandó: 
Horváth János: Magyar versek könyve (19371), Két évszázad magyar versei (19511), 
A Nyugat költői (1985, szerk. Vas István). Az antológiák sora is jelzi Ady hódító 
előretörését a klasszikussá befogadásig. Legpregnánsabban mutatja ezt az iskola 
álláspontjának megváltozása: Ady fokozatos térfoglalása a tankönyvekben, s tan
tervi anyaggá, „érettségi tétellé" való előlépése. E folyamatnak első, korai és 
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elszigetelt nyoma a Velinszky László szerkesztette elemi iskolai olvasókönyv Ady-
verscsokra (Székesfehérvár, 1919). 

7. Az Ady-irodalom számbavételének bonyolult feladatát nehezíti az is, hogy a 
gyűjtést végző munkatársak jórészt nem Ady-szakértők, s így sokszor gyanútlanul 
siklanak át olyan adatokon, amelyek a témakörben otthonos irodalmárnak fontos 
nyomot jeleznek. 

Hogy a munka megtervezésekor a legrejtőzőbb adatokat is befogó tágasságú háló 
kivetésére gondoltak, mutatja az átnézett periodikák jegyzéke. Ennek aprólékos rész
letessége szinte már túlzásnak hat, mert olyan valószínűtlen források, periferikus 
vidéki és külföldi lapok, alkalmi sajtótermékek címét láthatjuk benne, mint pl. Bér
munkás (Cleveland), Csabai Diák, Flekken (Kézdivásárhely), Hitélet, Közép-Bácska, 
Lévai Újság, Neon (Ungvár), Palota-Újpest, Sümeg és Vidéke, Új Utakon (Párizs). 
E címek jelzik a gyűjtőterület parttalanságát, ül. a gyűjtés föltételezett lehetőségeit; az 
eredmény szerencsés véletlen-valószínűsége pedig az aranymosáséhoz hasonlítható. 
Nem méltatlankodhatunk tehát, hogy számos adat a publikációk rengetegében rejtve 
maradt. Jelzésül néhány példa a pótlás lehetőségeire: Nagy Mihály előadása Adyról: 
Nagyvárad, 1908. febr. 11.; Szűts Dezső: Anyánk, a föld. M. Nemzet, 1908. dec. 25. 
(Adyról: Kapy Georges); Előzetes a Beretvás-Ady estről, Neues Pester Journal, 1909. 
okt. 31.; [Révész Béla]: A Nagy Endre kabaré Ady-Reinitz dalairól. Népszava, 1909. 
márc. 2.; Horváth János: A Nyugat magyartalanságairól. M. Nyelv, 1911:61 (Adyról 
elismerőn); Nil: Levél Babits Mihálynak. Világ, 1916. jan. 9. (a Rákosi-vitáról); a 
Szilágyság Ady-száma: 1920. jan. 30.; Ady Lajos: Ady E. és a politika. Szilágyság, 
1922. jan. 27.; Gyalui Farkas az Ady-afférról. Ellenzék, 1923. febr. 4.; Schmidt Ferenc 
Ady-ícapcsolatáról. Világ, 1924. dec. 24.; Szentimrei Jenő a Boncza családról és Ady 
házasságáról. Újság (Kolozsvár), 1925. nov. 22., 29., dec. 6.; Ravasz László: Ady 
vallásossága. MSzle 1927. I. 221; Tápay-Szabó László: Lőrinc bácsi a kastélyban. 
[Csúcsán] PN 1929. ápr. 28.; A Toll Ady-vitájának anyaga kivonatosan) a lap 1932. 
dec. 15-i számának mellékleteként; Kéthly Anna: Ady halálának 20. évfordulójára. 
Népszava-Naptár, 1939.; Szabó József: Harangszó (evangélikus naptár), 1943. 
(Ady-kultusz a Dunántúlon); Lengyel Géza: Szivar és fekete (Medve Miklósról) 
Haladás, 1947. jan. 2.; Szabolcsi Miklós: Az írói életrajzok kérdéséhez. Népszab. 1958. 
márc. 9.; Ady-levél (Altay Margithoz) Ország-Világ, 1961. szept. 20.; Király István: 
Emlékezés Földessy Gyulára. Él. ír. 1964/52. sz.; Vezér Erzsébet: Földessy Gyula halá
lára. Kortárs, 1965/2. 330; Granasztói Pál: Ifjúkor a Belvárosban. 1965. (Ady társa
dalmi kapcsolatai); Domokos József: Két Ady-vers keletkezése. (Áchim-kapcsolat) 
MN 1968. febr. 4.; Tüskés Tibor: Ady Pécsett. Jelenkor, 1970/1; Molnár Antal: Reinitz. 
It 1970/4. 839-846; Bellon Gellért: Prohászka tragédiája (Ady istenélményéről). Vi
gília, 1974/12.; Rónay László: Az Ady-revízió és következményei. In Kosztolányi Dezső 
212-213. 1977.; Haypál Béla: Emlékezés a csúcsai Boncza-várról. Unitárius Élet, 
1978/3; Gobbi Hilda: Közben - 1982. (Ady előadások, Ady és Várad, egy ál-Ady-
vers); Juhász Gyula: Themata. Szeged, 1983. (J. Gy. följegyzései Adyról); Horváth 
Imre: Ha a Múzsa táncra kérne... Bukarest, 1984. (Ady, holnaposok, Várad); Bottyán 
János: Belényestől Segesvárig. 1987. (a szerző Ady-vonatkozású írásaival); stb. 

Mint példáink is jelzik, a különféle kötetekben föllelhető Ady-vonatkozások 
terén bőven akad pótolnivaló, s e feladat különösen jó szimatot kíván. Hasznos 
volna, ha e tételeknél világosan kitűnnék (tipográfia!), hogy könyvrészletről van 
szó. Ilyen művek külön csokorba is foghatók az év anyagának élén. Ugyanitt 
gyűjthetők egybe az időszak évfordulós vagy alkalmi kiadványai (rendezvények 
meghívója, műsora stb.), lapok Ady-számai, mellékletei. 
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Az Ady-irodalom zömét kitevő cikkek, tanulmányok egy része bekerült a szerző 
kötetébe vagy más gyűjteménybe. Ezt a Bibi. következetesen föl is tünteti; szüksé
ges volna azonban az önálló kötetet a megjelenés évcsoportjába, időrendi helyére 
is beiktatni. 

A nyomtatott források mellett a rádió és a televízió Ady-vonatkozású műsorai
nak nyilvántartását is módszeres következetességgel kellene folytatni, e médiák 
megnőtt szerepének megfelelően. 

8. Ami a gyűjtés határait és lehetőségeit, a folyamatos pótlás eredményét illeti, 
e fejezet arányai jelzik legbeszédesebben a munka szervezettségét s egyszersmind 
a búvárszenvedély ösztönző-vonzó erejét: a hírlaptárak mélytengeri zugaiban való 
„kalandozás" hozta felszínre a Kiég. ezernyi tételét, s ez sejteti a még lappangó 
anyag bőségét, bár jelentősebb lelet már nyilván kevés bukkanhat föl. A Bibl.2-hoz 
viszonyítva kb. 60% a fejezet pótgyűjtésének eredménye az 1897-1977. időszakra, s 
a többiben ennél is nagyobb arányú a kiegészítés. Az egész anyagot tekintve, a többlet 
megközelíti a 100%-ot, ezt a csaknem egyező terjedelmi arányok is mutatják. 

Két szerkesztésbeli fogyatkozást teszünk szóvá, a későbbiekben való pótlásukra 
gondolva. Bár a Kieg.-ben sűrűn találunk visszautalást a Bibi.2 azonos vagy rokon 
tételeire, az utalórendszer nem következetes, gyakran csonka marad. Másik meg
jegyzésünk a tárgyi tájékoztatás igényével kapcsolatos: a címek olykor túl általá
nosak vagy éppen talányosak, s nem világítanak rá a közlemény lényegére. Meg
felelő annotáció híján vagy annak elégtelen volta miatt az olvasó tájékozatlan 
marad, s a tétel nem is kerülhet be a tárgymutatóba, mellőzvén egy esetleg fontos 
adalékot. 

9. Nyelvünk elszigeteltségéből ered a panasz, hogy irodalmunk alig ismert a 
külföldön, s vitathatatlan értékeink sem kapnak helyet a világirodalomban. Ezért 
is fontos az a fejezet, amely Ady külföldi ismertségének, idegen nyelveken való 
megszólaltatásának, befogadásának tanújeleit gyűjti össze. 

Látszatra, mennyiség tekintetében igen mutatós a kép: Ady külföldi fogadtatásával 
és értékelésével több mint 1400 közlemény foglalkozik; mintegy 40 nyelven jelentek 
meg munkái, elsősorban természetesen versei; érdeklődésükkel a román, francia, 
cseh, szlovák, német, olasz, angol, orosz és lengyel átültetők tűnnek ki. A fordításkö
tetek száma megközelíti a százat, köztük néhány többnyelvű, ül. bilirigvis. Tanulságos 
volna számba venni a legtöbbször fordított verseket, tudni, melyek ragadták meg 
leginkább a fordítónak vagy a gyűjtemény szerkesztőjének a figyelmét. 

A fejezet anyaga - mint a részletező cím is jelzi - többrétű, s ez a vegyes tartalom 
igen tarka képet ad: önálló fordításkötetek, antológiák, lapokban megjelent fordí
tások, ezek ismertetése, tanulmányok, előadások, nyilatkozatok, hírek stb., külföl
di és magyar szerzők tollából, különféle nyelveken. E sokféleség megnehezíti az 
áttekintést; ajánlatos volna tehát az anyagot megfelelő csoport-tagolással közölni. 
A fejezet élére pedig összefoglaló cím kívánkozik: „Ady és a külföld". 

10. Ady alakjának és szerepének a szépirodalomban való megjelenítése szintén 
érzékletes nyomjelzője a viharos és sokat vitatott pálya alakulásának. 

Az Ady-kép irodalmi ábrázolatait Boross István próbálta először számba venni: 
Ady Endre alakja regényirodalmunkban és a köztudatban (Mezőtúr, 1928.). Az anyag 
azóta jócskán bővült, az utókor szemléletváltozását is mutatva, de a kérdés újabb, 
teljesebb összefoglalására nem termett vállalkozó, holott a téma az Ady-filológia 
tanulságos feladatául kínálkozik. 

1908 és 1912 közt elözönlik a lapokat és a kabarékat az Ady-paródiák („adyá-
dák"), A Holnap és a Nyugat „modern" költészetét kifigurázó gúnyversek, el-
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ménckedések; humoristák évekig ezzel aratták - többnyire olcsó - sikereiket. 
Meglepő mégis, hogy a legnépszerűbb paródiagyűjtemények (Lovászy Károly: 
Holnapután kiskedden, 1909, Karinthy Frigyes: így írtok ti, 1912) nincsenek kiemelve 
a Bibl.-ban. E műfaj szívós népszerűségét mutatja, hogy a humorista-becsvágy igen 
sokáig Adyban talál ihletforrásra: nemcsak a 30-as években, de még 1947-ben, sőt 
1975-ben (!) is feltűnik egy-egy Ady-paródia. 

Az Ady-hívek és fegyvertársak szintén megszólalnak 1908-tól kezdve, közös
ségvállaló vers-vallomásokban is. Rozsnyay Kálmán már 1925-ben 125 emlék-
idéző-hódoló verset font Ady koszorújába, s ez a szám azóta sok százra rúg. 

Jóval kisebb az Adyt középpontba állító, hőséül választó vagy őt szerepeltető 
szépprózai munkák száma, bár a műfajhatárok vitathatók. Az olyan, személyes 
hangú, írói igénnyel és stílusművészettel készült munkák, mint Hatvány, Móricz, 
Fülep Lajos emlékező írásai, Dénes Zsófia és Révész Béla könyvei, bátran a szép
irodalmi fejezetbe (is) iktathatok. 

Csak néhány író mert vállalkozni arra, hogy regényszerű munkájának főalak-
jául tegye meg Adyt (Nagy Andor, Fehér Árpád, Krúdy, Miliők Éva); többségben 
vannak azok a művek, amelyek - kulcsregény egyik alakjaként - könnyen fölis
merhető maszkban a századelő korrajzába illesztve szerepeltetik mint a korszak 
egyik meghatározó egyéniségét. Meglepő, hogy Paál Ferencnek ismeretlenségben 
maradt emigrációs regényén kívül (Hamu alatt, 1929) a szépirodalmi fejezetben 
nem találjuk azoknak a szerzőknek a könyvét, akik valamely regényalakjukban 
Adyt mintázták meg, vagy használták modellül (Kaffka Margit, Oláh Gábor, Szabó 
Dezső, Móricz Zsigmond, Földi Mihály, Lesznai Anna, Szitnyai Zoltán stb.). Egy 
adatnál viszont, amely ide tartozna, elírásból származó tévedés okoz mulatságos 
kettős galibát: a 3304. tétel Harsányi Zsolt KristálymezoA: (!?) c. regényére utal, holott 
nyilván Harsányi Kálmán KristálynézóT: c. művéről volna szó (Kiég.). 

Az Adyt megjelenítő szépirodalmi munkák közt feltűnően kevés a színmű; igazi 
drámaírót nem ragadott meg, méltó művet nem sugallt a költő egyéniségének 
rendkívülisége, tragikus mozzanatokban igencsak bővelkedő életútja. Többnyire 
csak életképszerű jelenetek, egy felvonást kitöltő epizódsorok akadnak. Egyedül 
Nagy Dániel darabja (Ady Endre) jutott színpadra Debrecenben (1934), eléggé zajos 
körülmények közt, s gyorsan feledésbe is süllyedt. 

A filmesek figyelmét többnyire csak az évfordulók fordították Ady felé; az 
alkalmi dokumentumfilmek azonban a hivatalos tisztelgés gesztusai, eredetiség 
és maradandó érték nélkül. Két-három egyéb kísérletről kapunk hírt, de értékelés 
nélkül. Diafilmek is készültek az Ady-témáról, elsősorban iskolai szemléltetés 
céljára. A felsorolásból hiányzik az 1956-ban kiadott képsorozat; szerkesztő: Szilá
gyi Ferenc, szöveg: Németh Géza. 

A televízió mozgékonyabban reagált. Műsorösszeállítások és novellákat fel
dolgozó tévéjátékok jelzik a törekvő szándékot. Egy önálló tévéfilm is született 
Csinszkáról (1987); Ady ennek csak szükségszerű társszereplője, erősen vitatha
tó megjelenítésben. 

Érdekesen jellemző, hogy kezdetben egyes Ady-költemények és tematikus vers
csoportok adtak ösztönzést színpadi vagy filmes formában való melodramatikus 
bemutatásra. 

Ezeket a közvetett, áttételes Ady-ábrázolásokat a kutatás eddig nemigen mél
tatta figyelemre. 

11. Az „Ünnepélyek, rendezvények, kiállítások" c. fejezet különösen beszédes 
tartalmú, mert Ady utóéletének látványos megnyilvánulásait veszi számba, s ezzel 
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kultuszának hullámzó alakulását is szemlélteti. Tanulságos a Bzb/.2-val való ösz-
szevetés: annak az 1919-1977. évekhez tartozó 501 tétele 21 oldalt tesz ki, a Kiég. 
azonos időszakának 402 tétele pedig 27 oldalt tölt meg; a pótlógyűjtés tehát 
jelentős mennyiségű új anyagot tárt föl. Az 1977-1987. közti tíz évre viszont 
mindössze 44 tétel jut. Ez mutatja az Ady iránti érdeklődésnek a centenáriumi 
kampány (1977) utáni erős megcsappanását. A fejezetbe a legtöbb anyagot adó 
évek is jórészt évfordulós alkalmak: 1919., 1924., 1927-1928-1929., 1939., 1957., 
1969., 1977. Örvendetesen meglepő az 1969-1987. közti két évtized külföldi Ady-
emlékműsorainak megsokasodása; a szomszédos és európai országokon kívül 
Ady-ünnepélyek színhelye volt pl. Argentína, Észak-Amerika, Ausztrália, Hanoi, 
Havanna, Uruguay. 

12. Természetes, hogy Ady fellépése a kortárs fiatal művészek körében hamar 
visszhangra talált. Költészete mint ihlető téma, ő maga pedig izgalmas portrémo
dellként ragadta meg a rajz és az ecset művészeit. Jellemző azonban viszonyulá
sukra, hogy csak egy-két karikatúra készült róla, az is inkább baráti tréfaként. 

A képzőművészek figyelmét igazában a halál fordította Ady felé: az örökkéva
lóságba szellemült vátesz alakjának és eszmevilágának jelképes megjelenítése 
sugalmazó erejű, sarkalló cél lett. Szinte a temetés másnapján jelszóvá sűrítődik a 
követelő szándék: Szobrot Ady Endrének! Mégis jó tíz év eltelik, míg felállítják -
első - sírszobrát. Az erre kiírt pályázat nyomán támadt vetélkedés jelzi a művészek 
élénk érdeklődését, de az akkori kultúrpolitika álláspontja miatt a továbbiakban 
csak magánkezdeményezésről, egyéni nekibuzdulás szülte művekről lehetett szó. 
Az első köztéri Ady-szobrokat az ötvenes évektől kezdve állították, s ez is eléggé 
hosszan vajúdó folyamat volt. Az emléktáblák létesítésére lehetőséget adott egy 
szűkebb kör kezdeményező szándéka és szerény anyagi áldozata is. 

Leggazdagabb a versillusztrációk grafikai termése: kiváló művészek seregét 
ragadta meg az életmű megannyi inspiráló témája, motívuma, jelkép-varázsa. 
A képzőművészeti alkotásoknak e sokváltozatú együtteséről, néhány egyedi cik
ket leszámítva, mindmáig nem készült nagyobb igényű áttekintő értékelés, az 
Ady-vonzás és -hatás kérdését összefoglaló tanulmány, elemző monográfia. 

Bár a Bibi.2 e fejezetének 1977-tel záruló anyagát (333 tétel, 15 oldal) is harma
dával bővített a Kiég. (109 tétel, 10 oldal), nyilván akad még a gyűjtés figyelmét 
elkerülő munka. Ilyen pl. Kernács Gabriellának Melocco Miklós c. könyve (1985), 
amely a művész Ady szobrait részletesen tárgyalja. (E témához és a Bibi. következő 
időszakának anyagához kapcsolódva említjük meg Kovács Péter tanulmányát 
Melocco Ady-oltáráról, in Németh Lajos emlékkönyv 1989. 321-324.) A centenárium
nak képzőművészeti vonatkozásban is nagy lendülete után érezhetően lanyhult a 
művészek érdeklődése Ady iránt: 1977-1987. tíz évének terméséről mindössze 
74 tétel számol be. 

AKieg.-ben talán mód lett volna kiigazítani a Bibi.2 egyik szerkesztési felemássá
gát. Az általános, ül. vegyes témájú közlemények sorában ugyanis számos tétel 
található, amely egy határozott tárgykör fejezetébe tartozik (külföld, szépirodalom, 
rendezvények). Helyes és hasznos volna inkább oda iktatni, vagy - utalással - mind
két helyen feltüntetni. Pl. A Bibi.2 3081. tétele Ady utolsó csúcsai fényképéről (1917. 
szept.) ad először hírt (vö. 4375 sz.). Ezt most a Kiég. „Képzőművészeti alkotások, 
emléktáblák, fényképek" fejezetének megfelelő helyén lehetett volna - ismét - kö
zölni, helyesbítő jegyzettel; hasonlóképpen kellene eljárni a többi tárgyköri fejezet
be tartozó, Ül. sorolható tételnél, hogy azok egy csoportba tömörüljenek, sőt, a feje
zetek anyagát is jobban tagolni lehetne, főbb tárgycsoportok szerint. 
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Egy másik szerkesztési fogyatkozás, hogy bár gyakran találkozunk keresztuta
lásokkal és a Bibi.2 tételeire visszamutató hivatkozással, alkalmazásuk következet
len, hiányos. Ez főleg ott tűnik fel, ahol valamely téma többször ismétlődik a hozzá 
kapcsolódó fejlemények folytán. Néhol pedig hiányzik egy-egy talányos című 
közlemény lényegére utaló rövid annotáció, pedig ilyennel általában sűrűn talál
kozunk a kötetben. 

Hasonlóképpen kiegészítő információt kívánna jó néhány meg nem valósult 
szobortervről szóló híradás, eltűnt emléktábla rejtélye; a kétes hitelű, téves, valót
lan közlemények pedig helyreigazításra, ül. cáfolatra szorulnának. 

13. Ady verseinek újszerűsége, varázsa már az első kötetek nyomán arra csábí
totta a hivatalos-hivatott és műkedvelő zeneszerzőket, hogy dallamot társítsanak 
e különös tudat- és érzésvilághoz. Reinitz valóságos kultuszt teremtett az Ady-da-
lokkal, a követők becsvágyát tüzelve. Érdekes, hogy számuk Ady halála után, a 
húszas-harmincas években is egyre nő, akkor, amikor ez vallomástevő kiállás volt 
Ady mellett. 

A Kiég. mintegy 60 tétellel bővíti a megzenésített Ady-versek irodalmát; az 
1978-1984. közti hét évről azonban mindössze 21 közlemény gyűlt össze, jelezve, 
hogy Ady mint zenei téma elveszítette régi vonzását. 

Fontos új fejezete a Kieg.-nek Nikodémuszné Nagy Mária összeállításába meg
zenésített Ady-versek kottabibliográfiája. Kitűnik belőle, hogy költőnk 267 verse 
inspirált több mint félszáz komponistát. Szinte minden vers több megzenésítőre 
is talált, így a dallamok száma megközelíti az ezret. Reinitz egymaga több mint 
130 Ady-kottát hagyott hátra, s mellette a legtermékenyebbek, akik szinte meg
szállott állhatatossággal szegődtek Ady muzsikusának: Róth Béla (23 zenésítés!), 
Bretán Miklós (Nicolae), Kerner Jenő, Kardos István, Kurucz János, Horusitzky 
Zoltán, Szokolay Sándor, Hetényi-Heidelberg Albert, Hodula István, Nagy Ede, 
Farkas Ödön stb. 

Tanulságos, hogy mely verseket zenésítették meg a leggyakrabban: Az Úr érke
zése (13 feldolgozás!), Kis, karácsonyi ének, Párizsban járt az ősz, Gőg és Magóg..., Add 
nekem a szemeidet, Az én két asszonyom, Három őszi könnycsepp, Sem utódja..., Sóhajtás 
a hajnalban, Új várak épültek, A csillagok csillaga, Őrizem a szemed/ Egyedül a tengerrel, 
A Zozó-levele, Ádám, hol vagy? A Hadak útja, A Halál lovai, Az Értől az Óceánig, Egy 
ócska konflisban, Meg akarlak tartani, Mert engem szeretsz, Szelíd, esti imádság stb. 
Meglepő viszont, hogy olyan, a zenét szinte sugalló versek, mint pl. A márciusi 
naphoz, A Tűz márciusa, Én nem vagyok magyar?, Fölszállott a páva, Ifjú szívekben élek, 
Magyar fa sorsa, Magyar jakobinus dala, Sípja régi babonának, Vér és arany - mindössze 
egy-egy muzsikust késztettek megszólaltatásukra. 

E gyűjtemény alapjául szolgálhat az Ady-megzenésítések összefoglaló feldol
gozásának és értékelő elemzésének. Igaz ez akkor is, ha a szerző nem lép túl a 
gyűjtés módszeres bibliográfiai számbavételén, anyagát a megzenésített versek 
cím-betűrendjében csoportosítja; ahol pedig nincs adata a művek keletkezési ide
jéről, nem végez külön nyomozást; a zeneszerzők összesítő névsorát s az általuk 
megkomponált versek címeit sem közli, s így az összkép bizonyos arányai nem 
bontakozik ki. 

14. A Bibi.2 ás a Kiég. összesen 11 611 tételt tartalmaz, s bennük legalább még 
egyszer ennyi adatot találunk; bizonyára ez a leggazdagabb bibliográfia, melyet 
magyar íróról - Petőfi és Arany mellett - össze lehet állítani. 

Az Ady-irodalom mennyiségi alakulásának grafikonon való ábrázolása szem
léletesen mutatja, hogyan viszonyult a köztudat az élő Adyhoz, utóéletében pedig 
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mint magaslik klasszikussá alakja és műve. Tanulságos azonban nyomon követni, 
milyen szélsőséges kilengéseket jelez eközben a grafikon hullámvonala, annak 
bizonyságául, hogy a szellemi értékek árfolyama külső tényezők függvénye is. 

Az első kiugró hullámcsúcs 1907-1910. közt mutatkozik, Ady föllépése nyo
mán; a szenzáció csillapodtával mérséklődött iránta a figyelem, a háborús években 
pedig mélypontra szállt: évente alig félszáz írás foglalkozik vele. Csak 1918-ban, 
A halottak élén megjelenésével nő meg ismét Ady publicitása, halála pedig fölöttébb 
megszaporítja a vele foglalkozó közlemények számát. Ezt hirtelen hullámvölgy 
követi: a húszas évek nacionalista légkörében csak fojtva hangozhatott Ady neve; 
szellemét és emlékét igyekeztek kirekeszteni, sőt kitiltani a köztudatból. De akkor 
is voltak kultuszának állhatatos ébrentartói: halálának ötödik, majd születésének 
ötvenedik évfordulóján (1924., 1927.) ismét magasba szökik a rá irányuló figyelem 
grafikonja, bizonyítva, hogy az új nemzedék a hivatalos kitagadás ellenére mind
inkább magáénak vallotta őt. 

A harmincas évek vitáit, a konzervatív-reakciós nézetek utóvédharcait tükröző 
sajtó Ady-anyaga újra élénk, hullámzó érdeklődést jelez, sőt 1935-1936-ban, nyil
ván Ady első jelentős cikkgyűjteményének (Jóslások Magyarországról) hatására, 
valamint Bölöni memoárkötete (Az igazi Ady) és Révész Léda-könyve nyomán, 
jelentős felívelés mutatkozik. AII. világháború éveiben pedig, mint a publikációk 
újabb szaporodásából kitűnik, egyre nyomósabb Ady öntudatra ébresztő jelenléte. 
Része volt ebben a 25. halálozási évfordulónak (1944!), de bizonyára szerepet 
játszott az a szellemi ellenállás is, amely Adyban látta a magyar sorstudat megtes
tesítőjét. Az őt igazoló nemzettragédia után, a „felszabadultság" korszakában 
sugárzását tompává szűrte az irodalompolitika, eszmei és irodalomtörténeti súlya 
feltűnően megcsappant. Az új hatalom nem tagadhatta ugyan meg - vagy ki -
Adyt, de nem is vállalta igazán, egészen - miképp a „lobogóul" kiáltott Petőfit, 
vagy a „proletár" József Attilát sem. Az oktatásban kijelölt mértékarányok érzé
keltették ezt: szűkítő torzítással, szólamokkal merevítve és közhelyekkel szürkít-
ve, két-három nemzedéket távolítottak, riasztottak el tőle. A megapadt közfigyel
met a nevezetes évfordulók alkalmisága élesztette föl, különösen az 1977. évi 
centenárium. A kampány szerűség visszahatása azonban megmutatkozott: 1979-
től az érdeklődés görbéje leereszkedik és stagnál. 

Hasznos volna Ady utóéletét a korviszonyok függvényeként bemutató éven
kénti összesítés vagy grafikus ábrázolás a bibliográfia-kötetek végén; az összképet 
magyarázó tényezők pedig kiolvashatók a közleményekből, témául kínálkozva 
egy kor- és eszmetörténeti tanulmányhoz. 

15. A hatalmas adattömegben való tájékozódást s így a kutatómunkát segítik a 
részletes mutatók (személynevek; Ady-művek címe; tárgymutató, a helyvonatko
zásokra is), amelyeknek szerkezetét magának az anyagnak a tárgykörei, rétegei 
határozzák meg, de használhatóságuk a címszavak találó, helyesen részletező 
megválasztásával jelentősen növelhető lenne. Afő tárgycsoportok tovább-bon *sa, 
az utalócímszavak pedig lényegesen segíthetnék az adatkeresést. Ajánlatos vo 
továbbá a Bibi.2 és a Kiég. tárgymutatójának összehangolása címek, utalások tekiit 
tétében, valamint a név- és címmutatók összesítése. A közeljövőben ugyanis re
mélhetően lezárul a pótló gyűjtéssel kiegészült Ady-bibliográfia, s az ezredfordu
lóra elkészülhet a száz év termését lehető teljességben egybefoglaló kiadvány, az 
Ady-kutatás alapja és forrása. 

Kovalovszky Miklós 
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Vajda János a Bánk bánról 

I. Vajda János, a színikritikus 

„Vannak szigorú, vannak engedékeny, és vannak felületes bírálók. [...] Vannak 
lapjaink, melyekben a szinbirálat nem egyéb, mint a közönség számának és tap
sainak pontos jegyzőkönyve. Olcsó ugyan a mai nap a sajtófesték, de annál drá
gább a - kenyér. A festék kárba vesz a papiroson, a kenyér meg az ilyen - irodalmi 
robotosban." Nővilág, 1857. 26. sz. 

Vajda János újságírói pályája kezdetén, az önkényuralom egy évtizedében 
(1855-1864) rendszeresen és nagy számban írta színibírálatait, színházi témájú 
tudósításait, glosszáit. Komlós Aladár 1952-ben megjelent cikke óta életművének 
erről a jelentékeny oldaláról nem nagyon írt a szaksajtó.1 Ma már, a Vajda-kritikai 
kiadás színházi tárgyú kötetének anyaggyűjtése után tudjuk, hogy a Komlós-írás-
ban sejtetettnél lényegesen nagyobb Vajda színházi tárgyú írásainak száma: a 
Magyar Sajtóban 1855-1857 között közel 250 kisebb-nagyobb tudósítása, a Nővi
lág nyolc évfolyamában (1857-1864) pedig több mint 550 színházi tárgyú cikke 
jelent meg. (Nem számítva az egy-két mondatos híreket, amelyeket a kritikai 
kiadás anyagának összegyűjtése közben kihagytunk a cikkgyűjteményből.) Ennek 
a nyolcszáz Vajda-cikknek mintegy negyedrésze az „újdondász" Vajda tudósítása 
színházi vendégszereplésekről, szerződéskötésekről, színházpolitikáról, dráma
pályázatokról stb. A háromnegyed rész konkrét színházi előadásokról szóló bí
rálat. 

Ezek a színibírálatok Molnár György budai Népszínházának néhány előadása 
kivételével túlnyomórészt a Nemzeti Színház műsoráról íródtak - igen gyakran 
született egy-egy műsordarabról több tudósítás is. (Szigligeti Cigány c. népszín
művének pl. 11 előadásáról írt Vajda.) A bírált, mintegy 300 különböző színdarab 
nagy része, a Nemzeti Színház korabeli repertoárjának megfelelően, magyar víg
játék és népszínmű, francia „sikerdarab" és opera. A mai fogalmainkkal talán a 
„könnyű" műfajba sorolható alkotásokkal szemben kíméletlen a költő. íme, egy 
példa a tömör, velős „kivégzésekre", Vajda egyik „kedvenc" írótársának művéről: 
„Apr. 22. Az első magyar színészek Budán. Izé... Vahot Imrétől. E darabban ezt 
extemporizálták statistáink a színfalak mögött: »Jaj de huncut a német, hogy a fene 
enné meg« stb. Megtörtént. (Borítsa el a felejtés fátyola!)" Nővilág, 1861. 9. sz. 

A legfontosabb, legmagasabb rendű színházi műfaj Vajda számára a tragédia -
legalaposabb, legrészletesebb bírálatait arról a félszáz műről írta, amelyek ebbe a 
kategóriába sorolhatók. A mintakép Shakespeare (12 művének 30 előadásáról írt 
bírálatot) és Katona (8 Bánk bán-előadásról referált). A tragédia-írásra készülő 
Vajda ugyanolyan szigorú pályatársaihoz az Ildikó bemutatója és megbuktatása 
előtt, tehát 1856-ban, mint a későbbi előadások elemzésénél. Hibátlan művet, a 
} gas esztétikai mércét jelentő Shakespeare-, illetve Katona József-művekhez 
méltó vagy akár csak hozzájuk közelítő alkotást nem ismer. Talán csak Szigligeti 
egy-két történelmi drámája2 és Jókai Dózsa Györgye3 iránt elnézőbb, enyhébb hang
vételű. Gyakran keveredik polémiába bírálatai nyomán más kritikusokkal és a 

1 KOMLÓS Aladár, Vajda János ismeretlen színibírálatai. Színház és Filmművészet, 1952.1. sz. 
2 SZIGLIGETI Ede, Bélái Pál. Magyar Sajtó, 1857. 95. sz. és SZIGLIGETI Ede, Zsigmond király fogsága. 

Nővilág, 1859. 9. sz. (Melléklet 10. sz.) 
3 JÓKAI Mór, Dózsa György. Magyar Sajtó, 1857. 253. sz. 

527 



szerzőkkel is. Vahot Imre, Dobsa Lajos, Szigligeti és Kövér Lajos sem hagyják 
válasz nélkül éles megállapításait.4 

A Bánk bánt Vajda is első számú nemzeti drámánknak tartja, jelentőségét nem 
győzi hangsúlyozni, bár kialakuló kultuszának túlzásaival nemegyszer vitába 
száll.5 A Bánk bán színpadi történetéhez mindenképpen fontos adalék Vajda kriti
káinak megismerése. 

II. Vajda Bánk bán-kritikáiról 

(a) A dráma színházi pályafutása a Bach-korszakban 

„E legjobb magyar dráma hírében álló s évtized óta nem adott darab, a főúri és 
gentryvilág páholyait s erkélyét kivéve szorulásig megtöltötte a nézőhelyet, bér
letszünetben ..." Nővilág, 1858. 11. sz. 

A szabadságharc bukása után a Nemzeti Színház nem játszhatott olyan darabo
kat, amelyeket a hatalom veszélyesnek ítélt. Betiltották Schiller Teli Vilmosát, Ár
mány és szerelem című drámáját, Szigligeti Csikósát, Erkel Hunyadi Lászlóját és 
természetesen a Bánk bánt is. Tóth Józsefnek, a legjobb magyar Biberachnak érde
me, hogy tíz év tetszhalál után jutalomjátékául választotta s ezzel feltámasztotta 
a művet a Nemzeti színpadán. Az 1858. március 10-ei előadást 1864-ig, Vajda 
rendszeres kritikusi tevékenységének lezárulásáig még 16 követte, évente tehát 
átlagosan 2-3 estén játszották. Vajda szinte minden előadásról írt, azon időszakok 
kivételével, amikor egészségi okok vagy más folyóiratai (Csatár, Magyar Sajtó) 
időleges szerkesztése miatt a Nővilágban keveset publikált.6 

Az első előadás a Bach-korszakban csak a cenzúra által erősen megcsonkított 
szöveggel jöhetett létre. A szöveghúzásokról nem írt (nem írhatott?) Vajda, de a 
változtatásokról pontos tudomásunk van Orosz László tanulmányából/ Miről ír 
viszont ezekben a kritikákban a költő? Szemben más, rendszeresen megjelenő 
kritikákkal, pl. a Hölgyfutár tényeket felsoroló, udvarias, „konszolidált" Bánk 
bán-értékeléseivel,8 Vajda rapszodikus, hol három sort, hol több oldalt szentel 
egy-egy előadásnak, neki-nekigyürkőzik a nagy feladatnak, hogy esztétikai, 
dramaturgiai szempontból is elemezze a drámát, majd az irodalmi elemzést félre
téve a színészi játékról, a közönségről értekezik. Kritikái sohasem próbálnak teljes 
képet nyújtani egy-egy előadásról, inkább valamilyen ügyért érvelnek, vitáznak. 
De mindig figyelemre méltóak stílusuk lebilincselő szenvedélyessége, költői he
vülete s gyakran ironikus hangneme miatt. 

4 VAHOT Imre Mária királynő c. drámájáról a Nővilág 1857.4. számában, DOBSA Lajos IV. Lász/ójáról 
a Magyar Sajtó 1856. 89. számában, KÖVÉR Lajos Hűség hűtlenségből c. művével kapcsolatban a Magyar 
Sajtó 1856. 44. számában, SZIGLIGETI Pókaiak c. tragédiájáról a Magyar Sajtó 1857. 229. számában 
vitatkozik Vajda. 

5 Például a Nővilág 1859. 9. számában. (Melléklet 10. sz.) 
6 Vajda János, a publicista. Nővilág. In Vajda János összes művei. Krit. kiadás VII. kötet. Budapest, 

Akadémiai Kiadó, 1979. 710-795. 
7 OROSZ László, A Bánk bán nemzeti színházi előadásainak szövege, 1845-1867. Cumania, VI. 1979. 
8 Hölgyfutár, a Bánk tón-előadások kritikái - pl. 1858. 57., 60., 85. sz., 1859. 80. sz., 1864.17. sz. 
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(b) Vajda Bánk bán-értékelése 

„...véleményünk szerint még Bánk bánban sem helyes az igazságszolgáltatás, 
mert a költő nem találta föl ama láncolatot, melyben a tett az eredménnyel, a 
bűntény a büntetéssel öszhangot tartana." Nővilág, 1858.14. sz. 

Talán ez a legfontosabb megállapítása Vajda János soha el nem készült, bár több
ször megígért Bánk bán-elemzésének.9 Már első bírálatában a nyomtatásban köny-
nyen hozzáférhető mű új elemzéséről gondolkozik, a „tekintélyes Ítészek boncolga
tása" után, mivel „az igazi dráma legvégső és legigazibb próbaköve lévén a színpad, 
ezuttal ujabb Ítélet alá vonandó volna". De bizonyos „tapintatos" szempontok arra 
intik most, hogy ítélete kimondását „rövid időre" elhalássza. Hogy mik ezek a 
tapintatos szempontok, arra néhány sorral később így utal: jobb kivárni, taktikai 
visszavonulót fújni egy olyan „széptani polgárháborúban", „midőn az ellenfél lo
bogtatja azt a zászlót, mely a nemzeti büszkeségnek jobban hízeleg". Vagyis a ma-
gyarkodó, hazapufogtató frázisok korában nehéz erről a témáról megszólalni. Talán 
emiatt marad el a gyakran előrejelzett, megígért Bánk bán-elemzés. 

így meg kell elégednünk azzal a néhány elrejtett megjegyzéssel, amelyeket a 
kritikáiban Vajda a Bánk bánról mint nemzeti drámánkról tett. A legfontosabb talán 
a mottóban idézett gondolat, melyet Tóth Kálmán Az utolsó Zách c. drámájának 
bemutatója kapcsán írt. Nemcsak bűn és bűnhődés összhangjának vajdai követel
ményéről van itt szó: azzal, hogy a költő számára a Melindák és Zách Klárák 
tragédiái a leginkább megrendítőek, a Bánk bánt szerelmi tragédiaként felfogó 
nézetek képviselőjeként jellemezhetjük Vajdát. Ez pedig, a költő élete, költészete, 
vagy akár csak Ildikó c. drámája ismeretében, magától értetődő.10 

Másik fontos megállapítása a Bánk bánról, hogy minden erénye, kiválósága 
ellenére sem mérhető össze Shakespeare drámáival, de az adott korban talán nem 
is azokhoz hasonló remekművekre, hanem játszható, a színházat megtöltő, közön
ségnevelő darabokra van szükség. 

(c) A színészekről 

„Mit sem vonunk le sem Egressy sem Szigeti érdemeiből, ha azt mondjuk, hogy 
Szigeti annyival lesz jobb Petur Egressynél, mint mennyivel Egressy jobb Bánk bán 
lesz Szigetinél." Nővilág, 1857.11. sz. 

Az idézett mondat a felújított Bánk bán első előadásának szereposztási tévedését 
közli; a második, néhány soros kritika jóformán csak e Vajda által hőn áhított 
szereposztási változtatás végrehajtásának örvendezik.11 A Bánk bán-kritikák első 
számú színésze Egressy Gábor. Az ő Bánkjáról a legnagyobb elismerés hangján 
szól általában, de nem hallgatja el kifogásait sem.12 Egressy mellett még két színész 
szerepformálását tartja kiemelkedőnek: Jókainé Gertrúdját13 és Tóth József Bibe-
rach-alakítását.14 Tóth Józsefet ebben a szerepkörben egyenesen a legjobbnak, 

9 Melléklet 1., 7. és 9. sz. 
10 Vajda János összes művei. A krit. kiadás III. kötete. 1977. - Az Ildikó előadásainak bírálata a korabeli 

sajtóban, 364-371. 
11 Melléklet 2. sz. 
12 Melléklet 1., 6. és 7. sz. 
13 Melléklet 1., 4. és 7. sz. 
14 Melléklet 1., 5. és 7. sz. 
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szinte tökéletesnek véli. Egy kritikában hivatkozik Munkácsy Flóra nagyszerű 
Melindájára, egy másikban a Nemzeti Színház első nagy generációjának felejt
hetetlen Bánk bán-szereplőire.15 

Egressyékkel szemben a fiatalabb nemzedék színészei már nem állják meg a 
helyüket, az előbb említett 1859-ben keletkezett kritika nosztalgiája a régi nagyok 
iránt a korabeli másodrendű színészgárda gunyoros bírálatával párosul. Szath-
máry-Latkóczyné, Komáromi Alajos és Rónai szerepeiket - „adták". Ennyi! 

De ennél sokkal élesebben fogalmaz Prielle Kornéliáról, akinek színészi játéká
val, kvalitásaival kapcsolatban már 1856-ban országos vihart támasztott. Akad 
példa azonban a jóindulatú elnézésre, segítőkész együttérző értékelésre is. Ifjú 
Lendvay Márton „kísérletét" Bánk szerepében 1864-ben ugyan nem tartja sikeres
nek, de úgy véli, mégis ő az egyetlen a fiatal nemzedékben, aki reményekre j ogosít.17 

Nemcsak Bánk bán-kritikáiban fordul elő, hanem szinte visszatérő szólam a Vaj
da-bírálatokban a nemzeti színházi segédszemélyzet s a mellékszereplők igen ala
csony színvonalának korholása. Színházi tárgyú cikkeiben gyakran javasolja tehet
séges vidéki vendégszereplők szerződtetését, kiáll a vezetéssel anyagi természetű 
vitákba keveredett s ezért távozni kényszerülő „régiek", pl. Réthy Mihály mellett.18 

(d) A közönségről 

„Hogy a páholy és erkélyközönség nem jelent meg kellő »balleti vagy operai« 
számmal, legyen itt egyszerűen följegyezve, ama rováson, melyen ugyanez osztá
lyunk annyi vétkes mulasztása feketéllik." Nővilág, 1858.11. sz. 

Vajda és a közönség viszonya nem felhőtlen. Kritikáiban gúnyosan szól a silány 
vígjátékokat, népszínműveket mennybe menesztő „tapsoncokról és orditoncok-
ról", nem győzi feddeni a klasszikus darabokon zsibongó vagy ásítozó nézőket.19 

Ha rajta múlna, a színház sokkal több klasszikust, tragédiát játszana; a színháznak, 
a nemzet színházának népművelő, erkölcsnemesítő feladatát többször hang
súlyozza.20 

A Bánk bán-előadások kritikáiban sem tud szó nélkül elmenni a közönség rész
vétlensége mellett,21 vagy mint a mottóként idézett mondat is bizonyítja: vitriolba 
mártja tollát, ha arisztokráciánk „példamutatását" kell értékelnie. Sokszor hivat
kozik a közönség és a kritika eltérő ízlésére, értékítéleteire is. 

(e) A Vajda-kritikák hangja, stílusa 

„Sokan emlékeznek és megesküsznek rá, hogy a legközönségesebb dolgokban 
és helyeken ugy, mint a vendéglőben, annyi kellemet árasztott szét, hogy például 

15 Melléklet 4. és 7. sz. 
16 Melléklet 4. és 7. sz. 
17 Melléklet 8. sz. 
18 Pl. a Magyar Sajtó egyetlen évfolyamában, 1856-ban a 9., 14., 55., 66., 68. és 77. számban is ír erről 

a kérdésről Vajda. 
19 Néhány példa: Magyar Sajtó 1856.44. sz., 1857. 226. sz., Nővilág 1857.1. sz. stb. 
20 Érdekes példa Shakespeare Oí/íe//ójának kritikája a Nővilág 1857. 28. számában. 
21 Melléklet 1. és 3. sz. 
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ha azt mondta: borjú fejet citrommal, ebben több valódi báj rejlett, mint sok 
világhírű mai amoroso színpadi szerelem vallomásában." Nő világ, 1864. 7. 

Gyakran érezzük, hogy a szerzőt úgy elragadták érzelmei, oly hévvel bizonyítja 
igazát, úgy belebonyolódik végtelen mondataiba, hogy nem törődik a szerkesz
téssel és azzal sem, hogy mondandóját kerek, lezárt cikkben fejtse ki. 

Stílusa sok színben ragyog: hol anekdotázóan könnyed;22 hol patetikus, emel
kedett, „bibliai" a hangja;23 hol ironikus hangvételű, a csipkelődő gonoszkodástól 
a megsemmisítő gúnyig terjedő skálával;24 van, amikor népies ízeket érzünk, 
szólások, népdalrészlet, szentenciózus megfogalmazások teszik hatásossá írását.25 

Egyetlen kritika felmentetik a formátlanság vádja alól: a 4. számú, 1859. július 
4-ei előadásról szóló tudósítás tökéletesen szerkesztett kis műremek, zseniális írás. 
Érdemes egyszer hangosan elolvasni, megfigyelni ritmusát, eltűnődni a hangula
tán... 

Befejezésül mellékelem Vajda nyolc Bánk bán-kritikáját s azt a három másik 
bírálatot, amelyekben Szigligeti, Tóth Kálmán és Jókai darabjainak előadását hasz
nálja fel ürügyként, hogy Katona művéről szóljon. 

Függelék 

Vajda János tizenegy színibírálata 

1. 

Március 10. Tóth József javára és uj szereposztással először: Bánk bán. Eredeti 
szomorújáték 5. felv. Irta Katona József. - E legjobb magyar dráma hírében álló s 
évtized óta nem adott darab, a főúri és gentryvilág páholyait s erkélyét kivéve 
szorulásig megtöltötte a nézőhelyet, bérletszünetben, s meg kell még töltenie rövid 
időközökben még többször is, ha kivált az előadás teljesen méltó lesz magához a 
„legjobb magyar drámához", mert hogy az ma nem volt az, abban - ugy hisszük 
- itészet és közönség ez egyszer egyet fognak érteni. Az erkély és páholyközönség 
azonban koránsem azért nem jelent meg teljes számmal, mintha ezt előre tudta 
volna, hiszen még ez esetben is meg kellene jelennie, hiszen megesik, hogy egy 
jeles dráma előadása világhírű színpadokon is nem mindig van eltalálva előszöri 
előadáskor, hanem azért maga a dráma megismerése elég élmény előszörre, hogy 
végig hallgassa az ember. Hogy a páholy és erkélyközönség nem jelent meg kellő 
„balleti vagy operai" számmal, legyen itt egyszerűen följegyezve, ama rováson, 
melyen ugyanez osztályunk annyi vétkes mulasztása feketéllik. - Maga a dráma, 
nyomtatásban forog kézen; tekintélyes ítészek ismertették, boncolgaták, 
mindamellett, az igazi dráma legvégső és legigazibb próbaköve lévén a színpad, 
ezúttal ujabb Ítélet alá vonandó volna, ha bizonyos körültekintő, tapintatos szem
pontok arra nem intenének, hogy Ítéletünk kimondását legalább rövid időre el ne 
halasszuk. A magyar közönség és Ítészek hiába vádolják egymást ingerlékenység
gel, elmondhatni a közmondással: „vak mondja világtalannak" - a magyar termé-

22 Melléklet 7. sz. 
23 Melléklet 10. sz. 
24 Melléklet 1., 3., 4., 7., 8. és 10. sz. 
25 Melléklet 3. és 10. sz. 
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szét nem tagadja meg magát Ítészeinkben sem: közönség és itész egy képen hamar 
ingerlődé) természetűek, s az ellenkező egyéni vélemény széptani vagy bármi 
dologban is képes nálunk általános ingerültséget támasztani. Azért itt fábiuszi 
várakozó hadjárattal lehet csak boldogulni egy széptani polgárháborúban, kivált 
midőn az ellenfél lobogtatja azt a zászlót, mely a nemzeti büszkeségnek jobban 
hízeleg. - De máskülönben, hadd érjen bennünk is nézetünk meggyőződése minél 
tovább higgadt állapotban - és egyelőre szóljunk csak az előadásról. Hogy a 
színpadon is szerepel a szerencse és malheur, azt nem mi mondjuk először, és 
mivel nem igen szeretünk hirtelenkedni az elkárhoztató vélemény kimondásával, 
ezúttal legszelídebb megjelöléssel e mai előadást a „legkevésbé szerencsések" közé 
sorozzuk. - Főhibát két főszerep kiosztásában látunk: Egressy volt Petur, Szigeti 
Bánk bán, holott megfordítva roppantul sikeresebb lesz az előadás. Mit sem vo
nunk le sem Egressy sem Szigeti érdemeiből, ha azt mondjuk, hogy Szigeti any-
nyival lesz jobb Petur Egressynél, mint mennyivel Egressy jobb Bánk bán lesz 
Szigetinél. Vajha ne csalódjunk e hitünkben, melyet a két művészi egyéniség 
ismeretéből meritünk - mert hiszen különben, ha csalódnánk, fölöttébb el kellene 
szomorodnunk tragikai szinmüvészetünk állása fölött. Mindamellett ez estén is 
volt egy szereplő, kire büszkén nézhettünk: ez Biberach személyesitője Tóth 
József, ki ezen a fönebbiekhez aránylag határtalanul hálátlanabb szerepben 
legtöbb művész hatást eszközölt, s kit régen érlelt meggyőződésünkkel s ko
moly higgadtsággal merünk a legnagyobb művészek sorába állítani, kik az ő 
szakmájában akár nálunk, akár másutt színpadon jártak és járnak jelenben. -
Szakmája nem oly természetű, hogy harsogó, szédítő hatást idézzen elő, mint 
a hősöké, s mégis, majd minden szerepében, csöndesebb ugyan, de oly 
maradandó hatást szül tökéletességével, melyre egész életén visszaemlékezik 
az ember. - Kétségtelenül legtöbb alkotó erejű művész jelenleg színházunknál, 
s csak azt óhajtjuk, vajha a nagyobb hatású s neki való Shylock s tán még III-dik 
Richard szerepeiben tért engedne neki az igazgatóság, hogy művészetét idővel 
a rendkivüliség fokára emelhetné. Megemlítjük még Jókainét, ki szokott szép 
plastikáját s szavalati erejét ezúttal is érvényesítő - valamint Bulyovszkinét is, 
mindkettő szerepe azonban olyan, melyről későbbi alkalommal csekély és 
szerény megjegyzésünk lesz. 

Nővilág, 1858. 2. évf. 11. sz. 

2. 

Március 14. Bánk bán. - Ered. szomoruj. Katona Józseftől. - Ezúttal Egressi volt 
Bánk, Szigeti Petur - az előadás nagy előnyére. Teljes (vasárnapi) számú közönség. 

Nővilág, 1858. 2. évf 12. sz. 

3. 

Ápril. 14. Bánk bán. Dráma Katona Józseftől. E rovat irója máris igen nagy 
zavarban van: oly dolgokat lát, melyeket nem nevezhet igaz néven. Úgy tetszik, 
mintha a színháznál mindenki parancsolna, és senki sem fogadna szót. - S a mi 
még inkább növeli zavarunkat, a napi sajtó is ugy nézi e felfordulást, - mintha 
kétségbeesett volna már a rend felállíthatásán. Ma Roger is jelen volt a remeknek 
híresztelt nemzeti drámánk előadásán, és látott - üres színházat, s oly hibát a 
szereposztásban, melyre azt kellene gondolnia, hogy itt - „szegény az eklézsia, s 
a pap maga harangoz." - Pedig az eklézsia nem szegény, sőt jeles tagokban elég 
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gazdag, hanem valami főben járó baja van, s a magyar természet szerint rendesen 
akkor hivatnak doctort, mikor már a beteg - haldoklik... 

Nővilág, 1858. 2. évf. 17. sz. 

4. 

Julius 4. „Bánk bán". Katona drámája. - Gertrúdot Szathmáry L.-né, Bánk bánt 
Komáromi, Peturt Rónai, adták. Mikor még e szerepekben Jókainé, Lendvai, 
Egressi tündököltek... mikor még az öreg Szentpéteri adta Tiborcot, Melindát 
Lendvainé... 

„Mikor még a lányok 
Másként jártak keltek; 
Cifra gyöngyös pártát 
Rokolyát viseltek..." 

Mindez bizony nagyon nagyon régen volt, talán nem is igaz... 
Nővilág, 1859. 3. évf 28. sz. 

5. 

Febr. 24. A hazai vizkárosultak javára: Bánk bán. Dráma 5 felv. Katonától. - Azok, 
akik Egressitől e szerepet régebben is látták, ügy vélekedtek, hogy ezúttal, uj és 
pedig még helyesebb felfogás szerint, egészben sikerült kivitellel adta. Az est 
babérja ő és Tóth (Biberach) között oszlott meg. Szép számú közönség; majd 
feledők megemliteni, hogy a kiállítás is a szokottnál valamivel diszesebb volt. 

Nővilág, 1862. 6. évf. 6. sz. 

6. 
Június 11. Bánk bán. Katona szomorujátéka. Egressy a cimszerepben nagyon hű 

akart lenni a magyar jelleghöz, azonban nem sikerült neki eléggé fenséges lenni, 
mit e szerepben a cselekmény természete, de a játszott személy magas rangja is 
követel. 

Nővilág, 1862. 17. sz. 

7. 
Jan. 10. Bánk bán. Örvendünk, hogy múlt számunkban kifejezett abbeli 

óhajtásunkat: adasson az igazgatóság, - ha már ünnepnap népszínmű helyett 
drámát akar - valóban drámainak nevezhető darabot ily hamar teljesedve látjuk. 
A színház minden részében megtölt, s a vasárnapi közönség nagy figyelemmel és 
tetszészajjal hallgatta végig az első magyar tragoediát, mely ugy áll többi összes 
magyar drámáinkhoz, mint Vas Gereben adomájában a huszár a közte s a baka 
közti távolságról mondja: először következik - semmi, azután megint semmi, 
azután egy határ rongyos csizma s végre a baka. E műről sok dicséret s gáncs volt 
elmondva már, de még mindig eleget lehet róla beszélni, későbbi alkalommal mi 
is visszatérünk még tüzetesebb elemzésére. Most csak a szereplőkről annyit, hogy 
Egressytől Bánkot ma valamivel bágyadtabban láttuk előadva mint egyébkor, bár 
játékán most is meglátszott az oroszlánköröm, fókainé még mindig a régi királynői 
Gertrud. Priell K. hangja s egyénisége nem birja meg a tragicumot, s magasabb 
drámában soha sem is kellene őt felléptetni. Előde F. Munkácsi Flóra hasonlithatla-
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nul jobb nálánál. Aleghatásosb jeleneteket elejté s Melinda egész őrültségét másból 
nem tudtuk észrevenni, mint hogy tetőtől talpig fehér ruhában jelenik meg. Tóth 
Józsefnél nem hisszük, hogy elődei közt valaha jobb Biberach találkozott volna. 

Nővilág, 1863. 7. évf. 2. sz. 

8. 

Február 3. Bánk bán. Katona szomorújátéka 5 felv. - A címszerepben Lendvay 
tőn kisérletet. Mi sem látunk sok erőt a magasabb tragikumra e fiatal szinészünk-
től, és pedig főleg a fellengőbb költői felfogás hiánya miatt, mi a fenségesb eszmé
nyek alkotásához okvetlen megkívántató első kellék. Azonban nem is vagyunk 
iránta oly igaztalanok, mint a lapitészet és tán a közönség egy nem csekély része. 
Mindenekelőtt kellő tekintettel vagyunk ama hátrányos körülményre, hogy a 
közönség előtt szüntelen nagy előde, atyja tüneményszerű tökélyes alakja lebeg; 
oly alak, minőt nem egy kis nemzet, de az öt világrész összes színpadi századon-
kint alig egyet mutatnak föl. Az idősb Lendvay a természetnek oly csodakedvenc 
gyermeke volt, hogy akarva sem vala képes báj nélkül tenni bármit. Sokan emlé
keznek és megesküsznek rá, hogy a legközönségesebb dolgokban és helyeken ugy, 
mint a vendéglőben, annyi kellemet árasztott szét, hogy például ha azt mondta: 
borjú fejet citrommal, ebben több valódi báj rejlett, mint sok világhirü mai amoroso 
színpadi szerelemvallomásában. Ily előd után, ha kivált hasonló szakmában, vagy 
épen hasonló szerepben lép föl bárki, ha tán jól csinál is valamit, de nem úgy mint 
a nagy előd - nem tetszik a nagy közönségnek. És épen Lendvaynak, az apjára oly 
sok hasonlósággal biró fiúnak, hátrányosabb atyja kedvenc szerepeiben föllépni, 
mint bárki másnak, mert a visszaemlékezést, az összehasonlítást az ő egyénisége 
mintegy fölidézi, kikerülhetetlenné teszi. - E hátrányon tul tekintetbe kell vennünk 
még azon arányt, melyben ő e szakma többi jelenlegi képviselőivel áll, és ezen 
vizsgálat mindenesetre az ő javára üt is. Ha kimondjuk rá az Ítéletet, hogy messze 
van atyjától, kimondhatjuk azt is, hogy viszont ő tőle is messze vannak mindazok, 
akik e szakmában jelenleg itt és a vidéken kísérleteket tesznek. Ha ügyesen öltözik, 
elég csinos alakja, és a többinél határozottan kellemesb erősb hangja van - amellett 
szorgalomban - a mi nálunk ritkaság - felül nem múlják legjobbjaink és nem érik 
el szakmatársai. A Hamletféle mélyebb értelmű szerepeket mindazáltal nem ajánl
juk neki, azonban hogy a Bánkbánok s Rómeókat vagy jobb időkig pihentetni 
kellene, vagy ha már előveszik, a többi közt ezekben még Lendvay a legkevésbbé 
gyönge. A többi szereplőről ezúttal nincs időnk szólani. 

Nővilág, 1864. 8. évf. 7. sz. 

9. 

Március 27. Szerdahelyi javára először: Az utolsó Zách. Eredeti tragoedia 4 felv. 
Irta Tóth Kálmán. - A magyar történetben a Melindák és Zách Klárák rettenetes 
catasztrófái tanúskodnak a magyar embernek mély erkölcsi érzéséről, vakbuzgó 
becsületimádásáról. Mindamellett történetünk maga nem szolgáltat oly igazság
szolgáltatást e fönebbi két esetnél, melynél fogva az, úgy amint a történet adja, 
tragoedia tárgyává lehessen. - Mindkét bitor nemcsak megszabadul, de épen az 
ártatlanokat, a gyászos okozaton teljesen kívül állókat éri a büntető hatalom. 
A drámairónak tehát e két esetben a történet nem adja készen a tragikumot, s 
véleményünk szerint még Bánk bánban sem helyes az igazságszolgáltatás, mert a 
költő nem találta föl ama láncolatot, melyben a tett az eredménnyel, a bűntény a 
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büntetéssel öszhangot tartana. De csitt... ezúttal nem Bánk, hanem Záchról szól
junk. [...] 

Nővilág, 1858. 2. évf. 14. sz. 

10. 
Febr. 18. Először. Zsigmond király fogsága. Eredeti szinmü 3 felv. Szigligetitől. Már 

midőn a szerény szerző darabjának nem a mostan sokat jelenteni akaró „tragődia" 
vagy legalább is „dráma" - csak egyszerűen „szinmü" nevezetet adott, holott 
pedig királyok és Garák szerepelnek benne, már ezzel mintegy lehűtötte Ítészeink 
borostyántépő indulatát, kik a világért meg nem engednék, hogy a mai gyarló 
nemzedékben létezhessék ember, ki a legnagyobbszerü feladatok egyikének, a 
„tragődia" Írásnak megfelelhessen. Hogy ebben történetesen igazuk van, fájdal
mas ugyan, de nem oly igazság, melynek fölfedezésével mint nagy érdemmel 
dicsekedhetnének. És tán nem is a tehetségek hiányában, hanem az időben rejlik 
oka, hogy valami nagyszerűt ma világszerte nem tudnak irni. Az emberiség 
kedélye szinte a fagyponton áll, józansága az unalomig dermedt, kemény, azért 
nagy elmeerő kell még ahhoz is, hogy csak pillanatra is fölolvassza valaki a csonttá 
keményült érzelemhúrokat, s egy-egy könyet vagy mosolyt idézzen elő az önfeledt 
szemekben és ajkokon, ha bár azt rögtön, mint kiskorú együgyűséget meg is bánja 
az ember, és elszégyenli magát, hogy oly gyönge tudott lenni. A dolgok ilyetén 
állásában Szigligeti épen azon szinmüiró, aminőnek mostanában lenni kell, s 
művészeti fejlődésünk menetére jótékonyabb befolyással van az, hogy évenkint 
három négy, nem ugyan remek, de éldelhető értelmes darabot ir, mint ha évtizedig 
dolgozván egyen, valami „Bánk bán"-félét adna, melyről húsz esztendeig mint 
valami remekről suttognának olyatén emberek, kikre a nemzet, csakhogy minden
ben a nagy nemzetekhöz hasonlónak lássa magát, ráfogta, hogy tudósok, s ezek 
utóbb maguk is elhitték azt, azután, kelletvén néha-néha meg is szólamlani, 
megtudván, hogy még nekünk nincs Shakespeare-ünk, pedig lenni kell, s a nemzet 
szivesen elfogadja, ha megajándékozzák eggyel, tehát megkeresztelték a „Bánk 
bán" iróját magyar Shakespearenek, s a nemzet évtizedeken át azon boldog hi-
szemben ringatja magát álomba és azon ébred föl, hogy neki Shakespeareje van, 
noha a világnak is csak egy Shakespeareje van. Azonban, csak haljon meg Szigli
geti - azaz hogy, az Isten éltesse őt sokáig, csak azt akarjuk mondani, hogy ne 
tartson semmitől, az ő dicsősége még nagyobb lesz, de előbb természetesen, meg 
kell neki halnia. Azalatt sok gőz elpárolog, azonközben a legtüzesebb fők úgy 
kiábrándulnak, hogy szinte megfájdul a szivök utána: majd azután belátják, hogy 
az oly hit, mely büszkévé tesz ugyan, de nem igaz, gyermeknek talán hasznos, de 
férfiú nem élhet vele, mert ő már azt is megkívánja, hogy ne csak ő maga lássa azt 
olyannak, de még ellensége is higyje el. Meglehet, hogy ekkor már sem Bánk bán 
sem Szigligeti müvei nem fénylenek a magyar színpadon, de el lesz ismerve, 
miszerint Szigligetinek annyi érdeme van szinmüirodalmunk s nemzeti színésze
tünk kifejtésében, a minőt már azzal se lehetne meghaladni, ha valaki egy valóban 
remek Bánk bán-t írna. Mert ez idő szerint nekünk nem egy remek és maradandó, 
de száz meg száz középszerű, bár múlékony darabra van, és kivált volt szüksé
günk, hogy mindenek előtt közönség támadjon. Mert még most sincs, és ki tudja 
lesz-e valaha? - olyan közönségünk, mely inkább egy remeket megnézne tízszer 
egymásután, mint e helyett tíz uj, de kevésbbé hibátlan színmüvet. Nem oly 
kényelmes-e népünk, hogy a magyar történetet örömestebb tanulja a színpadról, 
mint a könyvből olvasva? És végre, azok a remekmüvek oly drága luxuscikkek, a 
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mik csak dúsgazdag népnél érnek valamit, a szegénynek többet ér egy zsák 
burgonya egy darab ananásznál. Még több ilyen szempontot hozhatnánk föl, - de 
talán e helyen már ez is sok, midőn egy új darab sikeréről kellene mindenekelőtt 
jelentést tennünk. Tehát „Zsigmond fogsága" azon színmüvek közé tartozik, me
lyeket mulatva, érdekkel néz végig az ember, kivált ha az ember alatt magyart 
értünk, és a mely kedvesebb, tanuságosabb egynémely jóval szabályosabb, hibát
lanabb színműnél, annálfogva, mert, habár közönséges olcsó elemekből készült is, 
de amint mondani szokás, jól meg van adva a sava, borsa. A magyar ember 
alkotmányos érzülete erélyének ama legkiáltóbb bizonyságát tárja elénk, midőn 
Zsigmond királyt az országnagyok törvénytelen tetteért fogságban tartják, s végre 
Gara kiszabadítja és visszahelyezi trónjára. A „haza" szó csak ott fordul elő, a hol 
értelme van, s nem követtetik el vétség e parancs ellen: „az ő nevét hiába ne vedd." 
Szép jelenet mindjárt az első felvonás vége, midőn Gara kezesül adja fiát Bebek, -
ellensége - kezébe, s apa és anya keblében a büszkeség és szülőszeretet vivnak 
egymással kegyetlen harcot, s a nyájas olvasó képzelheti, hogy e hatásos jelenet 
nem hiába volt irva Jókainé és Egressi számára. Gondoskodva van arról is, hogy 
az érzékeny szivek egy kis ellágyulás után meg azonnal földeríttesenek, mire 
nézve a kedves Hegedüsnének Kadarkánét kelle játszania, a ki oly mód nélkül 
szereti „Kadarka" nevű férjét, hogy a mai férfi szinte röstellne Kadarkává lenni, 
csakhogy oly kedves menyecskétől oly forrón szerettessék. A közönség tetszéssel 
fogadta a színműt és az előadást, minek jeléül általános, őszinte tetszészajjal 
szerzőt és a működőket többször előhitta. 

Nővilág, 1859. 3. cvf. 9. sz. 

11. 
Jan. 5. Könyves Kálmán, Jókai Mórtól. - Kálmán szerepében Draguss, vidéki 

szinész lépett föl. Jó szinpadi alak, kellemes, bár kissé még fejletlen hang orgán, 
értelmes szavalat, s itt-ott nyomai az egyénitési képességnek. Draguss, még pályá
ja kezdetén áll, s a fönebbi előnyök után szép reményeket csatolhatunk jövőjéhez. 
Most még játéka kissé egyhangú ugyan, de erről későbbi gyakorlat által könnyen 
leszokhatik. - Sajátságos, hogy kezdő színészeink épen e gyarló műben óhajtják 
bemutatni magukat a pesti közönség előtt. Kovács Gyula, jelenleg szerződött tag, 
dettó „Könyves Kálmán"-ban lépett föl először. Ugylátszik a szép csengő-bongó 
vers vesztegeti meg őket, s felejtik, vagy tán nem is sejtik, hogy drámában a szó 
mellékes dolog, a hang minden. Az áradozó szófolyam pedig nyűg a színészre, s 
unalom a közönségre nézve. íme, Katona József nyelvünk ama fejletlen korában 
oly drámai nyelvet alkotott, melyhez mai napig összes színmüirodalmunkban 
nincs fogható. Pedig jambusai többnyire csikorognak, szólamai nem ritkán nehéz
kesek s erőltetettek, de az érzések hangja külön-külön eltalálvák és ruganyos 
drámai rövidséggel kifejezvék, s ez ám a fő urak, nem a vers! 

Nővilág, 1863. 7. évf. 7. sz. 

Bene Kálmán 
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