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KÖRNER ..ZRÍNYIJE. ÉS .SZMOLENSZK OSTROMA*.

Körner Tivadar «Zrínyije# a maga korában fényes sikert arattot 
a bécsi és egyátalán a német színpadon, sőt Szemere Pál jeles fordítá
sában kedveltté és Kölcsey Ferencz híres recensiója által ismertté lön a. 
magyar közönség előtt í b . —  E színmű a század elején, a napoleoni 
háborúk borzalmai közepett, a német lovag és hősi dráma virágzása 
idején keletkezett. A benne nyilatkozó túlságos hősiesség az ifjú költő
nek beteges harczi vágyából, mohó lelkesedéséből ered; az önfeláldozó 
hazaszeretet pedig mindenesetre német honfiainak akart például szol
gálni a francziák ellen való élet-halálharczban ; de bizonynyal sokat 
örökölt Körner «Zrínyije • a kor drámáinak dagályos heroismusából és 
a drámai hősök mártiromságából, melyet a trón és haza iránti hűség és 
szeretetből akarnak kiállani, vagy ha a sors úgy hozza magával, ki is 
állának.

Egy ilyen egykorú színműből Szmolenszk ostromából,1) sok vonás 
származhatott át Körner szigeti ostromába. Weissenthurm Franul 
Johannának, cs. kir. udvari színésznőnek és kedvelt drámairónak e 
darabja épen Körner «Zrínyije* előtt és idejében hódította meg a német 
és bécsi közönséget, sőt Katona József fordításában diadallal járta meg 
a pesti és más magyar játékszínt. Körner ifjú képzeletét bizonyára erő
sen megragadta az első felvonásbeli drámai helyzet; innen van, hogy e 
színmű eleje oly csattanósan egyezik a «ZrínjTi* több jelenetével, nem
csak a hasonló körülményekben, de a főbb szereplőkben és kivált a vár- 
parancsnok és leánya jellemében.

Egy hű vezér, kit ellenei halálba vagy hűtlenségbe akarnak sodorni, 
egy szerető apa áll előttünk, ki leánya életét csak harczi becsületének 
árán, vagy alattvalói kötelességének megszegésével tarthatja meg.

Első Katalin orosz czárnő idejében egy ál Elek roppant számú 
dúló haddal vívja Szmolenszk csekély őrségét. A várkapitány Swatoslaw, 
épen mint királyához Zrínyi, rendíthetetlen a czárnéhoz való hűségében. 
Kívülről, valamint Zrínyi, úgy ő is hiába vár segítséget, mivel a péter- 
vári udvarnál irigyei vesztére törnek s ezt úgy vélik elérhetőnek, ha 
Katalinnal gúnyosan megtagadtatják tőle a kért segítséget, hogy így 
hűtlenségre, a fellázadt Elekhez való pártolásra kényszerítsék.

*) Die Bestürmimg von Smolensk. Ein romantÍKches Schauspiel in 
vier Aufzügen. Schauspiele von Johanna Franul v. Weissenthurm, gebornen 
Griinberg, kaiserl. königl. Hofschauspielinn.'Wien, 1810. Sechster Bánd.
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Zrínyinek nincs, mit mástól reményijén; de azért nem áll alkuba 
a törökkel; Szmolenszk vezére sem tántorúl le az igaz ösvényről; tudói 
sem akar megadásról, hanem Zrínyi módjára hősi halálra készül. M int 
Szokoli Mehmet, Szolimán követéül megjelen Szigetben, úgy Szmo
lenszk várába is feljŐ Jároslawits, a vezér régi jó barátja, most az ál 
Elek küldöttje. De a mint Zrínyi visszautasítja a fölajánlott horvát- 
szlavon királyságot és a megadás annyi más fényes jutalmát, s nem 
borzad a török fenyegetéseitől, épen úgy Swatoslaw sem akarja meg
hallgatni Eleknek (kinek csaló voltáról nincs kétsége, mivel az igazi 
czárfi karjaiban lehelte ki lelkét) csábító ajánlatait és nyugodt elszánt
sággal néz a bizton bekövetkező halálnak elébe.

A várparancsnoknak leánya is van, Fedrowna, és nem állítok 
merészet, ha Körner tragédiájában Zrínyi nejét és leányát, Évát és 
Helenát, Weissenthurm ez alakja szülötteinek mondom.

Fedrowna nem akar méltatlan lenni atyjára; többre nézi ennek 
jó hírét nevét, mint a saját életét, és szintén készen várja a halált.

Atyja iránti ragaszkodása odáig megy, hogy idejekorán menekülni 
sem kíván a várból, hanem atyjával együtt akar szemébe nézni a vég
zetnek, 8 ha ez szüléjére halált mér, az éles tőr az ő szívét is átjáija. 
íme e leányban Körner Évája, ki a vészbe rohanó Zrínyi mellől nem 
akar távozui, ime Körner Helenája, ki kedvese gyilkától óhajtja és nyeri 
a halált. E két nőnek Körner tragédiájába való fölvételét annál inkább 
vihetjük vissza Fedrownára, mivel a történeti források Zrínyinek nejéről 
és leányáról nem emlékeznek, és az ostromban vésztőkről mit sem 
tudnak.

Szmolenszk ostromának későbbi folyása és kivált befejezése merő
ben eltér a «Zrínyi* tartalmától; nincs is mért a kettőt tovább egybe
vetnünk, csak még a két dráma egy jelenetének föltűnő hasonlóságát 
nem mellőzhetem hallgatással.

Tudjuk, hogy a szultán nagyvezére békealkura Szigetbe jő és 
midőn ott Zrínyi hűségén és elszántságán minden terve megtörik, az 
őrségbe veti reményét, hogy azt talán könnyebben eltántoríthatja. A hős 
ekkor maga elé hivatja hadnagyit és vitézit, sőt nejét és leányát is, 
hadd lássa Szolimán követe, hogy katonái ée háznépe épen oly rendít- 
hetlenek a királyhoz való hűségben, mint a mily elszántak a bizonyos 
halálra. A harmadik felvonás ez utolsó jelenetében aligha nincs része 
Szmolenszk ostroma első felvonásának, a hol a követ Jiiroslavits barát
jának, a várkapitánynak állhatatosságáról leánya, Fedrowna gyönge- 
ségére és katonái gyávaságára fellebbez. De csalódása nem kisebb, mint 
Szokoli Mehmeté, midőn Fedrowna, kinek az ál Elek kezét és trónját 
igéri, büszkén utasítja el az ajánlatot és lelkesedve gondol halálára 
(mely ha mástól nem, saját kezétől fog reá jönni); s mily csodálat fogja

KARDOS ALBERT.
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el, midőn a vár őrségének egyetlen tagja sem óhajtja vezérét odahagyni, 
annál kevésbbé az ellenfél táborához pártolni.

Katonának, elveszett művei között az irodalomtörténelem egy 
«Szmolenszk ostroma* czíműt is felsorol. Balogh István, Katonának 
kortársa után Toldy is említi, hogy a «Bánk-bán* szerzője e darabban 
egy öreg kozák szerepét sikerrel játszotta. Ez adat kétségtelenné teszi, 
hogy Katonának ez eddigelé ismeretlen drámája Weissenthurm Franul 
Janka most bemutatott művének fordítása vagy legjobb esetben átdol
gozása. Szmolenszk ostromában ugyanis több kozák szerepel, s ezek 
egyikét személyesítő Katona a színpadon.

E sorok irása közben esik értésünkre, hogy ugyancsak ez irónö 
Szigetvár ostromából is színművet alkotott «Zrínyi Miklós* czímmel. 
E darab összehasonlítása a Körnerével, bizonyára még több érdekkel 
járna, de eddigi kutatásunk e drámát kezünkhöz még nem juttatta. Ha 
rövid időn megkapjuk, nem feledkezünk meg róla, mivel úgyis szán
dékunk Zrínyi Miklós esetének különböző magyar és német földolgozá
saival bővebben foglalkozni.

K ardos A l bert .

Martialis Vili, 31.

Minden jót elmondsz te magadról, Dento. Az imént 
Nősülvén már kérsz gyermek-előjogokat.

Ámde a sok folyamodváunyal zaklatni urunkat 
Szűnj meg s Romából végre hazádba eredj. 

Hosszú időre magára hagyott nődnél, haza térve, 
Míg hármat kívánsz, négy gyereket ne találj.

Martialis IX, 46.

Gellius építget folyvást. Majd végzi a pitvart,
Majd vesz az ajtóknak kulcsot, avagy lakatot.

Most itt, majd meg amottan az ablakokat kijavítja,
S épületén örökös tennivalója akad.

Hogyha barátja pedig pénzt kölcsön kérni merészel,
• Építek* szóval főzi le Gellius őt.

IQ. R eményi E d e .
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