
KATONA JÓZSEF — ÉS VEIT WEBER 
TUGENDSPIEGELE. 
(Második, bef. közlemény.) 

Egészben véve a Monostori Veronica szövegének is jó negyed
része fordítás, a jeleneteknek közel kétharmada a regény 
részleteinek felhasználásával készült. A személyek tábláján is 
alig van olyan, kinek szerepe ne felelne meg pontosan a regény 
valamelyik alakjának: 
Alpári Farkas = Wolf von Wolf- Galgóci Péter, Pákai Mihály 

[sanger Orgoványi Balázs == Schenk v. 
Katalin = Wülfhüde [Geyersbühel 
Szeilörinci Lóránt = Adolf v. Dachs- Hantfalvi Benjámin— Werner von 

[bürg [Greifensee 
Tóth András = Leuthold Kopár Tamás — Golo 
A barátok gvardiánja — Ábt Bodor 
Monostori István Miklós,^ Alpári inasa = Wilibald 
Veronka == Floribelle 

Csak Tóth és Monostori személyében felel meg két alak 
Leutholdnak, mint Adolf nevelőjének és Floribelle kísérőjének, 
viszont Volker szerepéből valami ezeknek, más a gvardiánnak 
jut. Wolf egyénenként meg nem különböztetett sok cimborája 
helyett Katona Orgoványi mellé állítja Galgócit és Pákáit . 
Egészen új alak a drámában csak egy van, Bodor ; ennek fel
adatát is elvégzi azonban a regényben Werner. Nem is lehet 
semmi kétség, hogy Katona csakugyan a Tugendspiegelt drama
tizálta. Még arra sem gondolhatunk, hogy valami abból 
készült német lovagdrámát dolgozott á t ; különben sem ismer 
ilyet sem Goedeke, sem Pantheniusnak teljességre törekvő Veit 
Weber-bibliografiája * 

Mégis sokkal több Katona alakító munkája, mint puszta, 
magyarítás és színre alkalmazás, bár ebben a két irányban való 
változtatásai is figyelemre méltók. A korszerűen külsőleges ma
gyarításon túl itt-ott átvillan valami mélyebb helyi meg
kötöttség jele is, csaknem lírai színezettel. Minden határozott 
korhoz tartozástól annyira független tárgynál, mint a lovag
kori témák legtöbbjével a Tugendspiegele is, az sem okozott 
volna bajt, ha csak a nevek lettek volna magyarokká. De 
«szabados Kecskemét mezőváros» gyermeke szólal meg már 

1 Id. m. Anhang. 124—6.1. Dramatisierungen von Wächters Romanen. 
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a Monostori Veronkábwa. is, nem csupán a névválasztásban, 
hanem szerető ragaszkodásával és azzal a sajátosan alföldi 
természet-látásával együtt, melynek a Bánk bánban való 
megnyilatkozását hasonlóan alföldi látás ismerte föl.1 Nem 
hiányzik a Dugonics-szerű nyers lokál-patriotizmus sem. Az 
egész dráma Kecskemét szomszédságában játszik. Katona tör
ténelmi kutatása maga tanúságot tesz arról, hogy történelmi 
érdeklődését a kecskeméti pusztákon szerte-széjjel látható 
romok táplálták. A Pusztaszerről szóló értekezés tőle magától 
közrebocsátott szövegében is mondja: « . . . ezen a temérdek 
sikon ütögetik fel magokat, mint meg annyi lecsonkíttatott 
Emlékoszlopok, szerteszéjjel a' gyászos Puszta Templomok.. . 
és soha-soha egy Fösvény nem remegett úgy . . . , mint én . . . 
az után, hogy kik imádkozhattak itten elsőbben.»2 Egyik ily 
templom-romot említi már a Monostori Veronkához ír t jegyze
tében ; ahol ez áll, oda való Szellőrinci Lóránt, s az ő idejében 
álló templom tornyának keresztjén látja alkonyatkor a nap 
utolsó sugarát. Mielőtt történeti és igen nagy mértekben 
egyháztörténeti tanulmányaiban keresett volna feleletet kér
désére, egy idegenből vett bonyodalom részeseit képzelte oda 
a pusztákra; a Monostori Veronka hősei ott imádkoztak. A 
darab maga Alpárban, abban a várban játszik, melyet a 
Bánk bán ajánlásában is követett «közbeszéd» szerint Árpád 
épített Zalán futása után, továbbá a vár mellett a szereplőktől 
is . több kapcsolatban emlegetett Tisza partján s a határos 
szikrai erdőben. Alpárin és Szellőrincin kívül Orgoványi és 
Pákai, valamint Monostori is Kecskemét-környéki helységek 
nevét viselik.3 Farkas a regény rajnai bora helyett Méthről 
hozott három hordó bort emleget, s i t t Katona ismét jegyzetben 
utal szülővárosa nevének történelmi művében is említett 
hagyományos származtatására ; Szellőrinci útja is az Alföldön 
visz keresztül : a tokaji szüreten szerette meg feleségét s 
onnan bujdosott hazafelé, mikor megtámadták. Lovagvárakhoz 
fűződő események elképzelésénél ez az alföldi lokalizálás két
szeresen jellemző. De ez az elképzelés teljes és nem szorít
kozik csupán a nevekre. Sok apróságot lehetne idézni. Fel
tűnő a szomszédi helyzet kiemelésének betoldása két oly 
részletbe is, mely egyébként fordítás, Farkas és Lóránt jele
netébe a vadászaton és a gvardián beszédébe. Ez utóbbi 
különösen érdekes. A regény sok harcoló vitéze szintén ugyanazon 
vidék egy-egy várának ura, de e várakat a természet erő
sebben különválasztja. Katonánál a gvardián helyi okokból 

1 Négyesy: Szülőhelyi elemek Katona Bánk bánjában. (Beöthy-
emlékkönyv.) 1908. 2 Tudományos Gyűjtemény. 1823. IV. 50.. 1. 

3 V. ö. Hajnócy, Katona J. Kecskeméten. 28. 1. 
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erősebb színekkel emeli ki a szomszédok harcának ször
nyűségét : «Olyan emberek harcolnak egymással, kik annyira 
laknak csak egymástól, hogy ha csak egy kis felhőből esik is az 
eső, úgy mindakettőnek földje egyszerre nedvesedik.» A hegyek 
közt s Veit Weber regényében állandóbb a ködös-esős idő : 
Katonánál a napos kék égen csak időnként jelenik meg felhő. 
Tanulságos egy fordított mondatot is eredetije mellé állítani. 
Lóránt a vadászaton azzal állítja meg a féktelen Farkast : 
«egy-két szót szólok veled, minek előtte a nap azon felhőt, 
mely előtte áll, a fejedbe zavarná !» Ugyanezt Adolf így mondja: 
«Will dir etwas vort ragen, . . . eher, denn die Sonne den Nebel 
der uns umgiebt, dir in den Kopf getrieben hat.» A dráma leg
személyesebben lírai részlete az, hol Lóránt, egy jócselekedet 
lehetőségének reményében hosszú idő után először megköny-
nyebbülvén, ott, hol röviddel előbb is szülőhelye tornya felé 
tekintett, az alkonyodó napban1 gyönyörködik. I t t az onnan 
távol, a városba zártan tanuló ifjú poéta lelkéből mondja : 
«Emberek, kik az istent tisztelni nem tudjátok, álljatok t i 
esténkónt a szabad vidékre — nézzétek a lehanyatló napot 
és tanuljatok imádkozni.» 

Egyebekben is felismerhető a költő saját látás-módjá
nak, tapasztalatainak nyoma. Katona a színpadi hatás lehető
ségeit világosan érezve, eleven ivó-jeleneteket alkot. A borközi 
állapot e torzképei minden túlzásukkal megfigyelt vonásokat 
mutatnak, s Farkas részegségének reális rajzán tovább is 
meglátszik, ho^y Katona látott már ilyet eleget. Az egyetlen 
eredeti alak, Bodoré, szintén éles megfigyelő-képességre mutat. 
A karakterek útbaigazító összeállításában azt írja róla : 
«Könnyen gondolkozó paraszt.» Megelégedetten dicsekszik a 
szembejövők előtt, hogy Ő mindent látott és hallott, paraszti 
észjárással beszél Lóránt csüggedt viselkedéséről, mint gyáva
sága jeléről; végre szavait végezv n, siet haza, hogy fele
ségének is elbeszéljen mindent. No. a szavai jórészt azonosak 
Werneréivel, egészen más színt kapnak a céltalanul fecsegő 
ajkán, aki a szenzációt élvezi. Reálisabbak a cselekvény előz
ményei is, mint a regényben, s annak feldolgozott részéből 
épen a misztikus homályban élő —• bár az írótól igen racionálisan 
felfogott és megmagyarázott — Volker alakja és élete meg a 
titkos vérbíróság marad el teljesen. * 

Az ifjú költőt, ki természetesen benne él a maga idejének 
divatos ízlésében, csak az izgalmas bonyodalom kapja meg, 
mely jól beleillik a színpadon megismert lovagkorba. Kiemeli 
a regényből ezt az egyetlen hatásosnak ígérkező bonyodalmat 
s a kor modorára jellemző módon a címben is, a szövegben 

1 Négyesy épen az alkony-látás sajátlagosságát emeli ki leginkább a 
Bánk bán nébány jelenetében is. 
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is oxymoronnal jelöli meg: «harc két egymással ellenkező 
igaz ügyért». Mindazt, amit még fölhasznál, ezzel szoro
sabb kapcsolatba hozza. A két igazság, Katalin és Lóránt 
igazsága ellentétének t i tka csak a darab végén világosodik 
meg. Legalább Katona erre törekszik, de maga is érzi, hogy 
nehéz a közönségnek nem tudnia a titkot, s ezért jegyzetben 
figyelmezteti a játszószemélyt, aki a Tamás rolléját viszi, 
igyekezzék, «hogy legcsekélyebb jellel is é lne árulja azt, hogy 
ö volt ama randevún a persona activa, hogy a néző, egész 
utolsó vallományáig, függőben tartattasson.» Az érdeklődés 
felcsigázására való naiv törekvésen kívül a hatás keresésének 
hasonlóan külsőleges eszköze a véletlen játékának meglepe
téseket halmozó szerepe is, de ezt sikerül Katonának mélyebb 
drámai érzékkel értékesíteni. A jelenetek elrendezésének 
technikájában is a színpadi gyakorlati érzék ismerhető fel.. Az 
egyes jelenetekben, a jelenetek sorrendjében s a felvonások 
felépítésében egyaránt fontos, számára a point: az izgalmas 
jelenetek vége a legszenvedélyesebb, a felvon ás végeken izgal
mas fordulat vagy hatásos tableau következik; így a darab 
legvégén is, ahol Farkas alakját a tableau többi alakjának 
és a közönségnek egyszerre magyarázza a gvardián, hogy ez 
maradjon az utolsó benyomás róla. Kisebb-nagyobb változta
tások több esetben történnek ezért is ; így Farkas szitkait, 
mikor Lóránt bejelenti távozó szándékát, úgy csoportosítja 
K., hogy a legvadabb kerüljön a jelenet végére, s így egyúttal 
annál érthetőbb legyen, hogy Tamás már nagy dühben találja. 
A nagyobb hatás kedvéért kerül a dráma legvégére Farkas 
halála is ; a regényben u. i. Wolf halála semmit sem fejez 
be, a harc Adolf és Schenk, Floribelle elrablója közt csak 
ezután következik. 

Hogy mennyire képes Katona a mesét rögtön a színpadi 
lehetőségek szerint áttekinteni és tagolni, mutatja a szorosabb 
koncentráció. Ennek kedvéért sokat változtat a cselekvény 
átvett részein i s : elhagy egyet-mást, felcseréli a jelenetek 
sorrendjét, összébb vonja az eseményeket időben s közelebb 
hozza térben, úgyhogy minden már így külsőleg is jobban 
összefügghet mindennel. Golo ármánya többszöri beszélgetésben 
halad előre : a drámában csak az utolsó döntő beszélgetést 
látjuk Tamás és Katalin között, s csak néhány szót told belé 
Katona az előzőből.1 Mulatságot is csak egyet mutat be 
a dráma — ezt as egyet aztán sokkal elevenebben — de Ta-

1 Mikor Tamá3 a Katalintól az alvó Lórántnak adott csókokra céloz 
s Katalin megijed, Tamás magában mondja : «Mégis használ néha a lesel-
kedéso ; Katonának magyarázatul van erre iLt szüksége; a regényben az 
előbbi alkalommal mondta Golo, mikor Wülfhilde szégyenkezve kiszaladt : 
«Es ist doch gut, wenn man zuweilen lauscht.» (354. 1.) 
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más is ez alkalommal hízelgi be magát énekével és kitartó 
ivásával Farkas bizalmába, míg a regényben Golo ezt mindjárt 
megérkezésük ntán eléri, s Katalin is ekkor érzi Lóránt 
szavait Tamás kiszámított hazugsága megerősítésének, úgyhogy 
mindjárt kitűzi a pántlikát. Evvel a változtatással több más 
is együtt jár. A regényben Adolf megérkezése napján van az 
első mulatság, s Farkas arra akarja kihurcolni a beteget ; 
Katona nem mond le a testvérek veszekedésének mind
kettőre jellemző bemutatásáról, de a színpadilag hatásos és 
a bemutathatatlan éjtszakai találkozót is jelző mulatságról 
sem. Ezért nála Katalin csak azért utasítja ki bátyját, mert 
a már lábbadozó Lóránt épen alszik ; így röviddel utóbb ők 
lemehetnek azért a kertbe. Minthogy viszont Tamás ekkor 
csatlakozik Farkashoz gazdája helyett ivó-társul, Katalinnal való 
jelenetének előbbre kellett kerülnie. Egyút ta l e jelenetcsere foly
tán egyszerűvé válik az is, hogy Katalint és Lórántot együtt 
lássuk. Tamással való megbeszélése után Katalin is kifutna 
szégyenlősen, mint a regényben Wülfhilde, d<í épen akkor ér 
haza Farkas ; így Farkas és Tamás távozása után ő marad 
vissza, s őt találja ott a Farkas lármájától csakugyan fölvert 
Lóránt. Ezzel Katona elkerüli, hogy egy eltávozott szereplőt 
megint visszahozzon újabb jelenete kedvéért. A két mulatójelenet 
összevonásában már érezhető az a-törekvés, hogy minden elő
készítő eseményt minél közvetlenebbül a döntő fordulatok elé 
sűrítsen. A regény felhasznált részének eseményei több hétre 
terjednek. Ez a drámában megannyi változást kívánna, ahány
szor az időbeli folytonosság megszakad, épenúgy mint a 
szereplők helyváltoztatása, utaztatása. Ezért is természetes 
különbség drámai és epikus kompozíció közt a hely- és idő
egység felé való közeledés; de ez az események belső össze
tartozásának érzését is támogatja. A Monostori Veronka 
öt felvonása alig két napi időt fog át. Az I. felvonás a 
bonyodalmat okozó titokzatos találkát megelőző este, a I I . 
másnap alkonyattól éjfélig, a I I I . a következő reggel játszik, 
s ugyanez nap történik a hátralevő két felvonás i s : a párbaj, 
a kényszerházasság, Lóránt kivonulása Orgoványi ellen és Benjá
min merényletének leleplezése, a bosszúhadjárat megindulása és 
befejezése mind nyilvánvalóan éjszakától meg nem szakított 
eseménysort alkotnak. Hiszen a negyedik felvonás elején tér 
Lóránt Katalinnal az esketés után a szobába, s miután a fel
vonás végén találkozott Tóth-tal és Monostorival, az ezektől 
a harmadik felvonás végén elfogott Tamást az ötödik felvonás 
elején kezdi vallatni ; ugyanekkor ér vissza az előző felvonás 
végén beküldött Tóth, majd Orgoványi hurcolja arra Veron kát, 
kit szintén akkor szöktetett ki. A helyváltoztatások is keves-
bednek. A vadászaton Wolf előbb Adolffal beszél, aztán ott 
hagyja lesen, ő maga Golóval eltávozik ; ez őt másutt ingerli 
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Adolf ellen, aztán visszatér s Adolfot téveszti meg suttogá
sával. Katonánál Lóránt is távozik a beszélgetés helyéről, Tamás 
ott találkozik az ismét arra száguldó Farkassal s ott várja 
be aztán, míg Lóránt megint arra kerül. Más okból nem 
utaztatja bajvívóit püspöki székhelyre, ahogyan a regényíró 
teszi: az időveszteség elkerülésén kivül azért sem, mert nála 
nincs is igazi püspök, hanem püspököt játszó csaló. A technikai 
nehézség i t t nincs is meg, hiszen a bajvívást magát nem 
is látjuk. 

A dráma jelenetei háromféle színen játszanak : a várbeli 
szobában, a szikrai erdőben s a vár közelében a Tisza partján. 
Minden felvonásban van egy változás. Ebből is látszik, hogy 
nem pasztán a színpadi tecknikára való tekintettel történik 
minden ilyen szűk kerületben, hiszen a színváltozás egyforma 
nehézséget okoz, bármily távolságra van egymástól a két 
színhely. A regénynek erősebben szétágazó s csak hosszú idő 
után egyesülő szálait fogja Katona szorosabbra. A hölgyrablás 
történetét is közvetlenebbül rendeli a főbonyodalom alá, míg 
a regényben a kettő jobban külön áll s egymástól csaknem 
függetlenül oldódik is meg : Adolfot egy hadjáratra már előbb 
kiengedi Wolf, s ekkor találkozik Leutholddal, aztán üzeni 
meg a hadat már kényszerházassága után elrablott neje 
kiszabadítására, s a végzetes félreértés t i tka mindettől egészen 
függetlenül tisztázódik. Katonánál Lórántot csak akkor engedi 
el Parkas, mikor már tadja, hogy Veronkának férje, s épen 
azért, hogy a rablót zsákmánya kiadására kényszerítse. 
Veronka ugyanott van fogságban, már Lóránt akaratlan 
kalandja idején is, ahol ez. A véletlenek játszanak össze, hogy 
épen akkor, és csak akkor, találkozzanak, mikor a zavar már 
â legnagyobb, Lóránt már Katalinnak is férje. I t t még okát 
is kapjuk, miért nem tudnak a várbeliek Veronka jelen
létéről ; a püspöknek öltözött Tamás felszólítására bezárkózott 
szobájába. De a várbeliek közül érdekelt személyek még akkor 
sem tudnak másoknak nagy zajjal történt megérkezéséről, 
mikor az már az egész helyzetet felfordította. Farkas kétség
beesése már tetőpontján van, mert a tőle is megszeretett 
Veronka Lóránt neje, s így családja becsületének a szégyenét 
a tévedésből kikényszerített házasság még feltűnőbbé teszi ; 
ugyanekkor a mindettől legközelebbről érintett Katalin azt 
sem tudja még, hogy Veronka a várban van, s a r szomszéd 
szobában beszéli rá Benjámint a merényletre. í g y nincs 
szükség az apród fecsegtetésére, melyből a regény Floribelle-je 
ura veszedelmét megérti. Benjámin mindjárt e jelenet után 
kirohan, hogy Lóránthoz csatlakozzék. Nincs szükség a regény 
titokzatosan mindenütt megjelenő bűvészére sem, ki ott a férjéért 
remegő asszonyt megnyugtatja: a mindig közelben tartózkodó 
gvardián tér vissza ismét s ő ígéri meg a kétségbeesett 
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Veronkának Lóránt megmentését. A gvardiánnak a házzal való 
szorosabb kapcsolata egyébként is az egyszerűséget szolgálja. 
Míg a regényben Lóránt megy az esküvő után az apáthoz, 
Katonánál a gvardián jő Lórántot vigasztalni, s ez a siker
telen kísérlet készíti elő a Veronkával való találkozás drámai 
jelenetét. 

I t t a drámai szükségszerűség érzése már feledteti a 
mesterkedést, mellyel a találkozást épen ekkorra halasztotta ; 
a lelkeknek apránkint fokozott izgalma végre a bekövetkező 
találkozást igazán drámai mélységűvé teszi. Két egymásért 
megkínzott lélek talál egymásra épen akkor, mikor egyik a 
vigasztalás sikertelenségétől még tudatosabbá lett kínjában 
öngyilkolásra gondol, a másik áhítatosan érte imádkozik. 
Rührstück és llitterdrama elemei, a helyzetek véletlen okozta 
bonyodalmainak keresése s a lelkek rajzára való magasabb 
törekvés csodálatos módon keverednek i t t is, de magában e 
sok tényezőtől előkészített jelenetben lehetetlen nem érezni, 
mennyire fogékony az ifjú poéta a lelkek életéből fejlődő 
drámai helyzetek iránt. Lóránt, ki vigasztalás hiányában az 
életből való menekülésre keres utat, épen neje szobájába nyit 
s az ott imádkozásba merült Veronkát, kinek képét épen az 
imént idézte — a regény Adolfjához hasonlóan — maga elé, 
hogy a gvardiánnak lerajzolja, bódult agyveleje káprázatának 
tartja, míg az nyakába nem borul. A gvardiánnak szavai, 
amelyeket a regénynek más fordulatából vett át Katona, szintén 
mélyebb értelmet kapnak itt, s mintegy a yopóc szerepét pótolják. 
De az egyesülés boldogságából csakhamar újra a szörnyű 
jelenre ébred Lóránt, a fiatalaszony pedig, férje új házassá
gáról hallva, eszméletét veszti.1 

A «psychocentrikus kompozíció»2 művésze már első alko
tásában is többirányú lélektani motiválás és igazi ember-ábrázolás 
íelé hajlik. Ahol a regény-szöveg kötelékéből kirántja magát, 
a leglényegesebb változtatások ebbe az irányba mutatnak. 
Alakjai elgondolásában sok apróságra is kiterjed a figyelme. 
Már itt sincs két egészen egyforma alakja. Wolf tivornyázó 
cimborái közül csak Schenknek van külön szerepe ; Katonánál 
hárman vannak csak, de mindnek van külön tenni valója, s 
egyénileg valami jegy mindegyiket megkülönbözteti a többitől 
és Farkastól : az egyik «jó ember», a másik «víg természetű», 

1 E találkozás rendezésében Katona nagyobb művész az Embergyülö-
lés és megbánás írójánál, kit a Monostori Veronkával kapcsolatban 
Gyulai óta emlegetnek, nem ismervén cselekménye mintáját. A Kotzebue-
párhuzam e kapcsolatban csak egy oly mozzanatot világíthat meg, amely a 
regényből hiányzik : mindkét drámában a magát hűtlenséggel vádoló fél 
magától hagyja el szégyenében hitvestársát. 

2 V. ö. Négyesy : Shakespeare és a magyar költői lélekrajz. Szent 
István Akadémia Értesítője. 1917. 1. sz. 
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a harmadik «szerfölött ravasz», a játékban előforduló szemé
lyeknek természeti tulajdonságokat feltüntető jegyzék szerint is, 
mely az elkülönítés tudatosságának is bizonyítéka. A «becsü
letes, kemény természetű» Tóth és a «fájdalmas lelkű» Monos
tori, Leuthold két pendant ja, szintén erősen megkülönböztetett 
alakok. Adolf leglágyabb, legtúlzóbban érzelmes kitöréseit 
Monostori és leánya közt osztja meg Katona —• a lovagdrá
mákban gyakran hasonló színben feltűnő aggastyán és az érzé
keny szívű nő közt. Lórántban így is elég sok a tehetetlen érzelgés, 
de nevelő atyját sok szó helyett néhány rövid kifakadással 
siratja meg, aztán «felriad» s megy férfiasan cselekedni 

A legnagyobb gonddal törekszik Katona arra, hogy a 
drámai személyek szavakkal kijelölt jellemükhöz illően csele
kedjenek. E tekintetben a legnagyobb gondot Farkas alakjára 
fordította. Már Gyulai felismerte, a nélkül, hogy az anyagot 
adó regényről tudott volna, hogy «legtöbb eredetiség a Farkas 
jellemrajzában nyilatkozik. Ebben van némi élmény, tapasz
talat». Farkas legtöbb jelenetének eredetiségét a regénnyel 
való részletes egybevetés is igazolta. Katona élettel töltötte 
meg a készen kapott vázat, s az ő hőse cselekedeiből azt a 
jellemrajzot lehetne kivonni, melyet a regény szavakban ad 
Wolfról a felhasznált rész legkezdetén és halála után. Mindkét 
részletet szöveg szerint is beiktatta Katona drámájába, de az 
ő hőse sokkal teljesebben az, aminek e szavak jellemzik, s e 
jószándékú, bárdolatlan vadságnak élő alakba Öntésében csak
ugyan érezhető a Gyulaitól emlegetett tapasztalat. A fegyel
mezetlen vitézkedés, az egyedüli gyönyörűséget vadászatban 
és féktelen ivásban találó parlagiasság oly vonások is egyúttal, 
melyek praedestinálják Farkast arra, hogy ő legyen a különös 
bonyodalomnak leginkább tragikus áldozata. Katona a regény
ben is emlegetett nemes gondolkodást sokkal erősebben kitün
teti. Wolf is, noha maga sajnálja a vadászatot abbahagyni, 
húgát a sebesült segítségére küldi, élete végén pedig meg
tudván Wulfhilde alattomos merényletét és Lóránt házas 
voltát, húgát megbotránkozva zárja el, Floribelle-t pedig harc 
nélkül ki akarja adatni törvényes férjének, noha maga is 
szereti. Máskor azonban épen nem mutatkozik nemeslelkűnek, 
sőt époly közönséges, mint cimborája. Tőle adósság fejében 
fogadja el a rablott szép hölgyet, Adolf kényszerítésében 
pedig döntő oknak érezzük ennek gazdagságát, s hogy Golo 
jó ivónak mondja. Katona Golo egész besúgó jelenetét lefor
dítja, de utána Farkasban legerősebben a becsület sérelme 
szítja az indulatot, mely a magáról megfeledkező leány ellen is 
dühöng. Wolf teljes megelégedéssel néz az éjszakai találkozás 
elé, mert a gazdag sógorra s jó cimborára gondol, Farkas a 
bizonyosságot várva elkeseredetten tör k i : «Oh, ha igaz talál 
lenni, akkor olyan Isten áldását rikoltok a fülökbe, hogy az 
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egész várbeli lakosok felébrednek és a denevérek úgy visítanak 
a torony ablakaiban, mintha a végső ítélet trombitáját hallanók 
harsogni!» A vélt bizonyíték és Lóránt tagadása után való
sággal ó'rjöngővé lesz, Amint Lóránt ellen való dühöngéséből 
Katalinnak most is csak szerelmére gondoló levert kérdése 
magához téríti, feléje is fordul elkeseredése, megátkozza benne 
becsülete gyilkosát, végül még a lovagdrámákban — ezek
nek a Sturm und Drang korából örökölt dühöngoire sokban 
emlékeztet Fa rkas .— s másutt is előforduló átokkal sújtja 
szerelmi viszonya gyümölcsét is. 

fi szörnyű jelenetet sem pusztán Farkas vadsága motiválja; 
előkészítése ismét a psychocentrikus komponálásnak, az 
egészet alkotó munkának jellemző példája: a nagy indulatok 
fokozatos kifejtésére irányul. Az egész környezet minden 
ráhatása fokonként hajtja Farkast a legszörnyűbb indulatba. 
Ezért és nem technikai kényszerből kerül eléje ép a nagy 
jelenet előtt Orgoványi és Veronka. Orgoványi rablása lovagi 
érzését sérti, s ez annál jobban bántja, mert vigyázatlanul 
becsületszavát adta előre s így nem tehet semmit. Fokozza 
indulatát a szerelem, mely együtt ébred benne az életében első 
szánakozással. Ez először egészen hasonló módon nyilatkozik 
meg nála, mint a Jeruzsálem pusztulása Simonjában Máriával 
szemben (fejét dörgöli stb). A harag és a becsületszóhoz való 
ragaszkodás, szerelem és szánakozás mind fokozzák felindulását 
s újból ivásra kényszerítik, pedig az csak még jobban felhevíti 
— s ekkor jut megint eszébe az új események miatt elfelejtett 
feladat. A vélt bizonyosság s hozzá Lóránt tagadása, majd 
ismét Katalin gyáva kérdése («Es el akart szökni ?») fokozzák 
dühét a legvégsőig. Másnapra kissé magához tér s a baj vívásra 
készül, de előbb megfenyegeti húgát, ha csak vágya elérésére 
akarná kelepcébe ejteni Lórántot. Ünnepélyes esküje meg-
nyugtatja? s egyre jobban belelovalja magát a kényszerítés 
jogosságának hitébe. Mikor Lóránt fegyverkezni megy, ő 
egyedül marad Katalinnal s ismét elérzékenyedve kérleli, vallja 
meg, ha nem igaz, amit állít. Elhatározza, hogy mihelyt sikerül 
húgát elvétetnie, elbujdosik, s nem marad a meggyalázott ősi 
várban. Elérzékenyedése elkeseredésbe megy át, fenyegetve s 
életében először sírva kiált rá megint húgára s készül a 
halálra: biztosan eléri bujdosásában, hiszen nem fog több bort 
inni. E torz jelenetekben feltűnő a lélekrajz realitása, s mégis : 
gyermekes ingadozása érzékenység és düh, komoly elkeseredés 
és gyönge magasajnálása közt vegyesen komikus és megrendítő 
hatást tesz. Közvetlenül a párviadalra indulása előtt is — 
noha már előbb szomjan-halásról beszélt - borosan jelenik 
meg s fájdalommal biztatja ellenfelét: vele könnyen harcolhat, 
mert már a bor is megárt neki. De aztán «feldühödik» arra 
gondolva, hogy akkor családja gyalázatban marad, s elszántan 
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fogadkozik. Végül harmadszor is megesketi húgát : ez sem 
gyámoltalanság az írótól, hanem az indulatos és egyúttal 
részeg ember természetszerű következetlenségének feltüntetését 
szolgálja; hiszen máskor Katona mindig kerüli s eggyé olvasztja 
Össze az ismétlődő jeleneteket. Farkasnak Veronkával szemben 
való viselkedése is egészen más, mint a regényben. A rablás 
őt felháborítja; Veronka szépsége őt is megbabonázza.1 Naiv 
rajongása egy «Orgoványi nem bűnös» kiáltásban tör ki először, 
de becsületszavát meg nem tagadva, amennyire mégis lehet, 
megvédésére törekszik. Wolfot is lefegyverzi a szépség és 
finomság, de mindvégig ostromolja Floribelle-t s csak akkor 
hiszi el, hogy asszony, mikor Adolf hadüzenetéről értesül. 
Farkas nem is tudna foglyától valamit követelni, először érzett 
szerelme csak ingadozását növeli. Legtisztább szándéka ellenére 
megfeledkezik magáról, de egy szó észretéríti. Egy pillanatra két
ségbeesett buzgóságában az is eszébe jut, hátha Lóránt átenged
hetné Veronkát s megelégedhetnék másik nejével— mindenét kész 
volna átengedni ezért ; de rögtön belátja : «igaz, hiszen ha te őtet 
igazán szereted, minek volna neked a váram nála nélkül?» 
A sok indulat egészen eszét veszi, s tehetetlenül kapkod. 

Farkas halálának is máskép kell bekövetkeznie, mint a 
regényben. Ott Wolf halála csak külső kényszerűség: hogy 
a harc a lovagregényből ki ne maradjon, az azt meggátolni 
akaró Wolfnak el kell tűnnie. A regényíró tehát útjában' a 
mélységbe zuhantatja. Katonánál a vitézi játékból sem hiányoz
ható harc nem is az asszonyért folyik, hanem bosszúhadjárat, 
melyet közvetlenül a merénylet fölfedezése után üzen meg 
Lóránt. Ehhez nem volna szükség Farkas halálára, de az élet 
a történtek után lehetetlenség számára. Halála azért i t t sem 
szorosan lelke Összeomlásának következménye, de legalább 
külső kapcsolatban van annak okával. A húgától Lórántnak 
szánt mérget issza ki, s az gyÖtri épen, mikor a hadüzenet 
megérkezik. Családja újabb gyalázatát látja irúga tervében, 
utolsó erejével, a benne dolgozó méregtől fokozott dühvel 
támad húgára, öt kergetve ér a harc színhelyére s röviddel 
utóbb, utolsó percéig átkozódva, adja ki lelkét. Alig lehet kétség 
hogy a halál-nemet a Hamlet hatása alatt választotta Katona. 
Katalin a regényben szereplő mérgezett kardon kívül méreg
poharat is készít most már gyűlölt férje számára, de az i talt 
más issza ki szomjában, az, aki az ő szívéhez legközelebb áll. 
Mindez megvan a Hamletben is. Még ha Katona csak a SchrÖder-
Kazinczy-féle Hamletet ismerte volna, melyben csak a méreg
pohár szerepei1, akkor is lehetséges volna, hogy ezt onnan 

1 Kazinczy Ferentz' Kül-földi játszó-színje. I. 1790. 122—b. 1. — 
A IZamZeí-előadások történetére vonatkozólag v. ö. Bayer tanulmányát : 
K'sf. Társ. Évi. 23. k. 1890. .85—122. 1. és Shakespeare drámái hazánkban. 
1909. I. 130-78. 1. 
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vette. De sokkal valószínűbb, hogy Shakespeare hatása alatt 
merte csak mind a kettőt felhasználni, noha egy is elég lett 
volna. Egyre világosabbá válik, hogy Balog Istvánnak az ifjú 
Katona Hamlet-játszására vonatkozó adatából legalább annyi 
igaz, hogy e dráma sokszínű világába már akkoriban különös 
érdeklődéssel merült el. Sokáig a. legrikítóbb, a lovagdrámák 
vad romantikájába legjobban illő elemeket olvasztotta belőle 
a maga drámáiba1, de mire nagy műve megalkotásáig eljutott, 
a lélekrajz mélységeiben is egyik fő útmutatóját találta meg 
benne. 

Farkason kívül Benjámin és Tamás alakja érdemel még 
ügyeimet. Wernert a regény csak ennyivel jellemzi : «Besser 
gefiel ihr (Wülfhilden) des, Freygrafen Sohn Werner, ein junger 
Edelknecht von Greifensee, der bey Wolf Ritterschaft lernte, 
weil er nicht durch unreine Scherze, von der Trunkenheit 
eingegeben, sondern durch Aufmerksamkeit für ihre Wünsche, 
durch ehrerbietiges Betragen ihr hofierte.» (311. 1.) De őt 
sem ilyennek ismerjük meg a továbbiakban. Közönséges, durva 
embernek látjuk, mikor tivornyázó társának eldicsekszik Wülf-
hildetől nyert bűnös megbízatásával és reményeivel. Wülfhilde 
az alattomos gyilkolással szemben való idegenkedését csábító 
kacérkodással s kívánsága teljesítésének ígéretével győzi le. 
Katona Benjáminja álmodozó ifjú. Kezdettől fogva látjuk áhíta
tos sóvárgását a számára elérhetetlen Katalinért. A dráma elején 
Lórántot híni jelenik meg egy pillanatra s ekkor utána tekint, 
megnézi azt, kiben szerencsés vetélytárstól fél. A mulatságon 
Farkas otromba tréfálkozására összerezzen; mikor az eső elől 
bevonuló mulatózok után kellene vinnie a bort s meglátja a 
másnak lengő pántlikát, térdre roskad. Katalin is egészen 
mással győzi le végül az alattomos gyilkosságtól való vona
kodását, mint Wülfhilde Wernerét : hízelgés és csábító ígéretek 
helyett a maga rettenetes sorsának festésével és a méregpohár 
megragadásával. így halála is megrendítőbb, s becsületének 
megmentése sokkal megnyugtatóbb, mint a regényben. 

A regény Grolója ördögi gonosztevő: közben van ugyan 
szó arról is, hogy. az Adolftól legyőzött kegyenc embere volt, 
s egy ízben bosszút is emleget külön megokolás nélkül, de az 
események során ármánya motívumának csak a legdurvább 
érzéki vágyat látjuk, ez pedig gazdája tönkretételét nem is 
teszi szükségessé. Katona Tamása megcsaltnak, Lóránt miatt 
örökre boldogtalannak érzi magát, s néhol ^gy-Qgy igaznak 
érzett fájdalom-kitörést is ajkára ad a költő. Lóránt azt ígérte 
neki, hogy számára megkéri a tőle rajongva szeretett Veronkát, 
e helyett azonban maga veszi el s azt hiszi, hogy Őt néhány 

1 L. Császár : Shakespeare és a magyar költészet- (0. K. 1837—42. sz.) 
73-77. 1. 
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arannyal kifizetheti. Keserű bosszuvágyát az is fokozza, hogy 
Lóránt az ő imádottjához hűtlen is tudott lenni. Számára 
fontosabb gazdája megrontása mindennél. Ennek megfelelően 
máskép alakulnak a további események is. Ezért is szorosabb 
az egység á drámában : végig az ő intrikája bonyolítja a. 
szálakat. Grolo siet eltűnni csínyje után, magával a rászedett, 
várúrral küldeti el magát. Tamás a közelben marad, ő öltözik 
püspöknek és ő rendeli el Lóránt és Katalin megesketését is. 
i g y egészen más a jelentősége a püspöki döntésnek is, és az-, 
az ámító céllal motiválva van. A született ördögöt már ekkor 
következetesen alakítja Katona bukott emberré. Mintha csak 
az lika bírálójának szavait hallanók : «a drámának célja embert 
tenni a világ elébe, nem oktalan öldöklőt, nem fenevadat.»' 
Az alak új elgondolása sok részlet változtatását hozza i t t is-
magával, de néhány ide nem illő mondat ismét megmarad 
a regényből, pl. az élvezett gyönyörűséggel való dicsekvés, 

* 
A huszonegy éves Katona ezek szerint már nemcsak 

fordító vagy átdolgozó, hanem alkotó drámaíró is. Ezzel végleg 
elesik Heinrich föltevése, hogy a Bánk bán írója nem alkot
hatott néhány évvel azelőtt a divatos műfajok gyöngesé-
geiben részes drámákat, ilyeneket legfeljebb fordíthatott 
vagy szolgai módon átültethetett, de mihelyt a maga lábán 
próbált járni, egyszerre remekét teremtette meg. Csak ezért 
nem merte hinni azt sem, hogy az Aubigny-dráma a Törring-
féle darab átdolgozása lehet, mert bár valósággal mondatról
mondatra való egyezések is vannak köztük, bizonyos alkotó-
szabadságot kellene föltenni, ha csakugyan nem volna közelebbi 
eredeti. 

Katona 23—28 éves koráig foglalkozott remekművével,, 
abban a korban, mikor a világ legnagyobb drámaírója is csak 
első kísérleteit folytatta — mások nyomain. Katona legelső 
drámaírói tanulóévei 2—3 évvel korábbra esnek, s e rövid idő 
alatt forrott ki csodálatos tehetsége. A színpad világába 
pillantott be először, s a drámáért való rajongását oly alkotások 
keltették fel épen, melyek onnan akkor hatottak, s melyek 
követését az irodalomtörténet mégis fejcsóválva állapítja meg 
nála. Pedig kezdetben nem is hathatott rá más, mint mindaz, 
együtt, amit megismert, s amihez rábízott vagy önként vállalt 
fordító munka még erősebb szálakkal fűzte. Csak ebben a 
modorban írhatta első ,eredeti' próbáit is, hogy versenyre 
keljen az őt lenyűgöző csodálatos világ benépesítőivel ; s ugyan
csak népszerű forrásban épen olyan anyagot talált, melyen 
megpróbálhatta mindazt, amit az őt leginkább megkapó alkotá
sokban csodált és elsajátított. Nem jellemző-e a Bánk bán írójára 
már az is, hogy korának nem oly egyszínű műsorából épen az az: 

Irodalomtörténeti Közlemények. XLI. 12 
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i rány hat rá legerősebben, melyben a legnagyobb szenvedélyek 
dühöngenek, ha még oly céltalanul is. Fölösleges volna az alko
tással még csak kísérletező ifjú művében sorra venni mind
azt, ahol olyasmi ellen vét, amit utóbb legtudatosabban kerül. 
A beszéltetés sajátosan Katona-i életszerűségének még nyoma 
sincs: a monológok többnyire nem a lelki küzdés kivetítései, 
hanem — főleg Lórántéi és Tamáséi — külön a közönségnek 
szóló magyarázatok s a «senkinek kifecsegett» terveigetések, 
yagy puszta áthidalások egy szereplő két jelenete közt. 
Lórántnak a gvardiánnal való beszélgetése is inkább narrativum, 
mint dráma, stb. stb. De hiszen mindenkiben az válik leg-
tudatosabbá, amiről sokat kellett elmélkednie, s aminek meg
valósításával hosszabb ideig küzdött. Nem lehet még az Arany
csodálta tökéletes számítással dolgozó költő, aki mégis 
költő marad ; és mégis annyira van már a drámai technikában 
is, hogy Bayer csupán ezért kész drámát keres mintájául. 
Erősebb koncentráció, a mellékes kalandoknak a főbonyada-
lommal való szorosabb egybeforrasztása, következetesebb és 
emberibb motiválás és az egészben csupán furcsa bonyadalom-
nak legalább egy vonatkozásban, egy lélek rajzában tragikussá 
színezésére való törekvés — mindez sajátosan drámaírói tehet
ségének első, még bizonytalanul botorkáló megmozdulását jelzi 
ott, hol letér arról az útról melyen a regény meséje vezeti. 

A Monostori Veronica az irodalomtörténet számára minden 
kezdetlegessége s meséjének minden megmaradt képtelensége1 

ellenére nagy érték. A Bánk bán csodájának teljes magyarázatát 
nem adhatja kezünkbe költője korábbi műveinek vizsgálata, 
de rávilágít az ahhoz vezető útra, s ennek az útnak legkez-
dete épen a Monostori Veronica formálása. 

WALDAPFEL JÓZSEF. 

1 Gyulai egyik ily vádpontja alól fel kell menteni Katonát. «Farkas 
meggyőződvén, hogy Lóránt csakugyan nős, ellágyul és elhiszi, hogy nem 
csábította el húgát, mintha nős férfi nem lehetne csábító» - - írja. (1907. évi 
kiadás 62. 1.) Valójában Farkas ekkor sem hisz Lórántnak, még az utolsó 
jelenetben is húga csábítójaként átkozza, míg Tamás vallomása őt is lel 
nem világosítja tévedéséről. Hogy Lórántot nem őrizteti tovább, annak más 
az oka: belátja, hogy a püspök megtévesztette, s így a kikényszerített új 
házasság úgy sem érvényes. 


