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Á BORZASZTÓ TORONY FORRÁSA. 
. Már Katona ifjúkori drámáinak első ismertetője joggal állította A bor

zasztó torony vagyis a gonosz talált gyermek c. jcredeti'. nézpjátékról, hogy 
valami német lovagregény dramatizálása. «Föl. nem tehető legalább gyako-
roltabb német színműírótól, — teszi hozzá —, hogy a tárgyat ily bővenr 
minden fölösleges epizódjával együtt dolgozta volna föl,»1 Az eddig isme
retlen forrás most előkerült, Abafi és Gyulai véleményét igazolva szemben 
Bayeréval, ki azt írja (A magyar drámairodalom története. I. 260.): «Mi azt 
hisszük, hogy e darab több Ritter-dráma összevegyítése olyképen, hogy a 
különböző darabokból vett részletek fordítások, vagy az eredetieknek rövidí
tései — bár így is K. leghosszabb darabját képezi». A német regény címe: 
Der böse Findling oder der SchauertJiurm (Wien und Präg, bey Franz Haas. 
1798. 189 l.)2 ; szerzője ismeretlen. A divatos műfajnak az, elsőknél vadabb, 
a legerősebb izgalmakra vadászó s a középkorból csak az egymást érő pusztí
tásokat, hölgyrablásokat és szabadításokat látó késői termékei közé tartozik, 
nyilvánvaló nyomaival Veit Weber hatásának, de egyúttal a szépirodalmi 
tömegcikkekben utóbb egyre burjánzó kísérteties-varázslatos elemeknek is. 
Veit Weber hatását már a nevek is mutatják ; a TugendspiegelbÖl került ide 
Adolf von Dittmarnak s Dachsberg várának neve,3 valamint Adolf húgáé, 
Wülfhildeé is. Ez utóbbit Katona Vülfindára változtatta.4 A varázslatos elemet 
Zembla, a vad Tóbiz nevelőanyja képviseli : tükrében meglátható, ami a távol
ban történik (70—-71. 1. ; Katonánál a II. felvonás 18. jelenése) ; barlangja mellett 
egy fában hallható, amit másutt beszélnek (147—9.1. — V. 11.) ; varázsvessze
jével tetszés szerint sülyeszt vagy varázsol máshová (149— 50.1., — V. 11.). 

Katona dramatizáló munkáját itt is megkönnyítették a regénybe iktatott 
kész dialógusok. Ilyen rész fordítása mindjárt az első jelenet; ,, 

Der böse Findling 4—5. 1. 
Mathilde. Glaube mir Ildegard.! 

Meine Ahndungen gehen gewiß in 
Erfüllung. Ich werde ihn nimmer 
sehen, meinen geliebten Adolph. 

Ildegard. Quält euch doch mit 
so trügerischen Phantomen nicht, und 
hoffet das Beste ! 

Math, (bitter lächelnd) Armselige 
Trösterinn ! Vermagst du mir keinen 
andern Balsam zu reichen, als leere 
eitle Hoffnung ? 

1 Abafi : Katona József kiadatlan drámái. Ország-Világ. 1880.18. sz. 
2 A müncheni egyetemi könyvtár példányát használtam. A többi német 

közkönyvtárakban, úgy látszik, nincs meg. 
a V. ö. IK. 1931. 42. 1. 
4 Katona szereplői egyébként név szerint is csaknem mind azonosak 

a regényéivel. Zabem Stanno anyjának csak ö adott nevet, Wolfszahn Bruno 
nála Volfcán Kunó, míg a Bruno név, mint lovagdrámákban igen sokszor, 
egy fegyverhordozónak jut, kinek viszont a regényben (8. 1.) Kunz a neve. 
Gelhorn urának Veit helyett K. adja az Ulrik nevet ; Adolf fegyverese nála 
Gallus h. Galló (talán Gallus és Golo keveréke). Ulrik meghittjének s Tóbiz 
fegyveresének csak K. ad nevet s jelentősebb szerepet. 

I. felvonás. 1. jelenés. ' 
Mathilde. Hidd el nekem Ilde

gard ! Be fognak teljesedni gyanításaim. 
Sohasem fogom többé kedves Adol
fomat látni. 

Ildegárd. Ne gyötörje magát a 
kisasszony az ilyen csalfa képzeletek
kel. Reméljen ! 

Mathilde, (keserves mosolyodás-
sal) Szegény vigasztaló ! Nem tudsz 
más balzsamot nyújtani, csak puszta 
reménységet ? 
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Ildeg. In diesem Augenblick 
nicht — und genügt euch damit nicht, 
so verschmäht ihr eine Arzney edles 
Bvräulein, die eure Krankheit lindert, 
wenn sie solche auch nicht heilt. 

Math. Ein . Kranker, dem die 
Arzney helfen soll, muß Vertrauen 
auf ihre Kräfte haben. 

Ildeg. Nun — so müht euch dieses 
Zutrauen in euerem Herzen zu hegen. 

Math. Kann ich das? Bin ich 
nichtschon zu oft hintergangen worden. 

. Ildeg. Euer Schluß ist dennoch 
unrichtig. Was Jahrelang unmöglich 
schien, ward oft in einem Nu zur 
Wirklichkeit. Glaubt mir, euer Adolph 
wird glücklich und gesund in euere 
Arme kehren. 

Math- Vielleicht — vielleicht 
auch nicht. Ha! Mädchen! Du be
sitzest kein Kleinod, drum bist du 
auch der Sorge ledig, es zu verlieren. 
Gott weiß, welcher blutdürstige Türke 
meinem Adolph das Haupt gespalten, 
in welchem Winkel der Erde der 
Unglückliche modert. 

Ildeg. Schaft euch doch nicht 
Finsterniß und Nacht, wo euch die 
liebliche Sonne lächelt. Adolph von 
Dietmar weiß auch das Schwert zu 
führen, auch seinen Arm stählt 
Tapferkeit und Muth. 

Math.Wie ? Wenn eben dieser Muth 
ihn zu tief ins Gedränge geführt hätte. 

Ildeg. Nur ein tollkühner Wage
hals stürzt sich blind in die Gefahr, 
und dieses ist der Fall bey Ritter 
Dietmar nicht. Mit unerschrockenem 
Müthe vereint er Überlegung und 
Gegenwart des Geistes ! — Doch seht ! 
Ein fürchterliches Gewitter zieht sich 
in Westen auf. Laßt uns enden. 

Math. Der alte'Hing soll sogleich 
die Burgglocke anziehen, damit das 
Wetter sich zertheile, und seine Kraft 
verliere, denn man weiß oft nicht, 
welcher böse Geist sein Wesen treibt. 

Ildeg. Und hat man Bey spiele, 
daß böse Menschen die Luit verzau
berten, und die schrecklichsten Ver
wüstungen durch Sturm und Wetter 
angerichtet haben. 

A Borzasztó torony alább megjelölt jelenetei készültek a regény egy-egy 
részletéből (csillaggal jelzem, ahol a regényben is dráma módjára nyomott 
dialógus van s a megfelelő jelenet egészben vagy részben fordítása annak) : 
I felvonás. 1. jelenés (*4—5. 1.), 2. jel. (6—8. 1; *6. I), 3. jel. (8. L), 4. j e l 
(9—10. h), 6. jel. (*14—16. 1.), 11. jel. (12—8. I.), 13, jel. végé és 14. (25— 

lldegárd. Ezen szempillantásban 
nem —> és ha ezzel meg nem elég
szik, úgy olyan orvosságot taszít el 
magától, mely ha nem gyógyítja is 
meg betegségét, legalább enyhíti. 

Mathilde. A betegnek, hogy rajta 
az orvosság segítsen, annak erejéhez 
bizodalmának kell lennie. 

Ildegárd'.^o — tehát igyekezzen 
ahoz bizodalmat gerjeszteni szívében. 

Mathilde. Tehetem-e én azt ? 
Nem csalódtam-e már elégszer ? 

lldegárd. A kisasszony határozása 
még se jó. A mi esztendőkig lehe
tetlennek látszott lenni, az sokszor 
egy szempillantásban végrehajtatott. 
Higyje nekem, hogy a vitéz Adolf 
épen és szerencsésen fog visszatérnie 

Mathilde. Talán — talán nem. 
Ha! Leányka, neked nincs kincsed, 
azért is vagy ment azon gondtól, hogy 
azt elveszítsed. Isten tudja, melyik 
vérszomjuhozó török hasítja tán épen 
most ketté az én Adolfom fejét, vagy 
tán már a világnak valamelyik szeg
letében régen rothad a szerencsétlen. 

lldegárd. Miért teremt a kisasszony 
magának setétséget és éjszakát, a 
midőn a szép nap mosolyog. Dittmár 
Adolf is tudj et íi fegyvert forgatni, 
és az ő karját is a vitézség és a 
bátorság edzi. 

Mathilde. Hátha épen azon bátor
ság vezette őt a romlásba ! 

lldegárd. Csak a gondtalan vak
merő rohan vaktában a veszedelem
nek, és a mindent megfontoló lelke 
vitéz Dittmárnak arra elégtelen ! — 
Istenem ! milyen rettenetes idő ez ! 
a szélvész és felhők mindinkább tódul
nak napnyugatról erre felé... 

Mathilde. Az öreg Kunó, eridj, 
mondjad vonassa meg a várbeli 
harangokat, hogy a zivatar eloszoljon, 
mert sokszor nem tudni, hogy melyik 
gonosz lélek üzi bennök a játékát. 

lldegárd. És vannak példáink, 
hogy a rossz emberek megboszor
kányozták a levegőt, és rettenetes 
pusztításokat tettek a szélvész által. 
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43; *33—4. 1.), 20. jel. (40. 1.) 21. jel. (42—4. és 23—5. L), 22. jel. (44-6. 1.)' 
23. jel. (46—9. 1.). II. felvonás. 4. jel. vége, 5—6. jel. (49—51. I.). 8—10. 
jel. (51—4. 1.), 12. jel. (56—7. 1.). 13. jel, (58—60. 1.) 14—5. jel. (60—1. 1.), 
17. jel. (61—3. 1.), 18. jel, (*67—72. L), 21. jel. (75—7. 1.). III. felvonás. 
1. jel. (*80—8. 1.), 2. jel. (97. és 99. 1.), 3. jel. (99—100. 1.), 6. jel. (101— 
1C5. 1.) 8.jel. (107—111. 1.), 9. jel. (115—9. L), 10. jel. (119—26. 1.), 13. jel. 
(128—36. 1. ; *130—1. 1.). IV. felvonás. 1. jel. (138. I., 156—61.1.), 2—3. jel. 
(*162-5. 1.), 4. jel. (*152—5. 1.), 6. jel. (166—71. I.). V. felvonás. 1. jel 
(*174-7. 1.), 3. jel. (180. 1.), 5. jel. (181—2.1.), 6—8. jel. (*141—6. 1.), 9—10. 
jel. (182—5. I.), 11—12. jel. (*147—51. 1.), 14. jel. (187. 1.)-

Ebből az összeállításból is látható, mily keveset változtat Katona a 
regénykompozíción, s mily kis része a regénynek az, amit sem nem fordít, 
sem íiem jelenít meg a regény előadásához simulva, szövegrészek felhasz
nálásával. Az itt-ott elmaradó egy-két lap többnyire áthidalás, helyváltoz
tatás elbeszélése, színhely leírása stb ; ezeket az elinduláskor vagy az új 
helyre való megérkezéskor mondottak s a színjelzö utasítások helyettesítik. 
A regény kezdetén (1—3.-1.) Mathilde Stanno és üldözői harcának néma 
tanuja, s így e részlet a drámában csak úgy használható fel, hogy Mathilde 
a menekült lovagnak a várban való megjelenése előtt a lakomán beszéli el, 
mit látott (12. jel.). Természetesen elmarad S ver Hing, valamint Tobiz élet
történetének hosszas elbeszélése s összefíiggö jellemzésük (17—20., ül. 34-— 
40. 1.); egyes mozzanataikra — főleg Svertling talált gyermek voltára s 
Tobiz faragatlan vadságára — itt is, ott is történik utalás a dialógus folya
mán és monológokban, söt azt, amit a regény pótlólag Tobiz nevelőanyjáról, 
ennek barlangjáról s ezzel kapcsolatban T. neveléséről mond, lényegében 
ugyanígy mondja el Bruno Mathilde első elrablása után Stannónak (II. fv. 
4. jel.). Elmarad természetesen a drámában a 41. lapról a löwensteiniak 
kisétálása az erdőbe, hol a II. felvonás 19—22. jelenete játszik, a 74—5. 
lapról a vár feldulása, Mathilde elrablása éjének leírása; de innen vannak 
Svertling szavai a 19 jelenésben: «Setétség vagyon! minden csendes, csak 
a baglyok huhognak.» (Feyerliche Stille herrschte im Thaïe und am Gebirge, 
nur die Eule krächzte ihr schauerliches Lied). Magának a harcnak részletes 
előadásából (78—9. 1.) csak rövid utasítás lesz (II. 22.). A borzasztó torony 
leírása is (96—7.1.) így rövidül a III. felvonás 8. jelenése utasításává; Adolf 
onnan való kimászásából (111 —5. 1.) csak a kezdet és a vég mutatható be 
(8. és 9. jelenés), a többit kopácsolás jelzi. Nem használhatja Katona Tobiz 
sikertelen udvarlásának ismertetését sem, mely a regényben Tobiznak az V. 
felvonás 6. jelenésében rövid kezdet után változtatás nélkül fordított mono
lógja előtt áll (140. 1.). 

Általában csak azt hagyja el Katona, amit hamarjában nem tud dia
lógusba tördelni, de az egésznek elgondolásán alig változtat, s így a drámá
ban is megmarad a regény folytonos ugrándozása egyik cselekvényről a 
másikra, egyik rablás színhelyéről a másikéra. Adolfnak szüleit kellene 
megmentenie, közben menyasszonyát elrabolják, de haza is későn érkezik, 
újabb harcok és szenvedések után csak húgát tudja börtönéből kiszabadí
tani s csak ezután juthat hozzá, hogy jegyesét megkeresse és megszabadítsa. 
Az ő kalandjaiból és hőstetteiből szőtt szálakat keresztezi még Stanno Üldöz-
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totése s jegyesével és annak anyjával való egyesülése. Mindezekből Katona 
semmit sem hagy el, összetartozásukat is meghagyja époly lazának. A fel
vonásokra való tagolás is meglehetősen külsőleges. Az L felvonásban van 
Mathilde első elrablása és megszabadítása, de apjához való visszajutása már 
a következő felvonásba kerül, mivel az első már így is aránytalanul hosszú. 
A II. felvonás hozza Adolf hazaindulását s Lőwenstein feldúlását, a III. 
Adolf szenvedését s családja ellenségének megölését. Itt gyanítható, hogy 
Katona a tőle mindvégig kedvelt hirtelen záródás kedvéért hagy el valamit 
a regényből ; ott u. i. Gelíhorn halála után (136—9.) még a győzelmi lakoma 
következik, melynek folyamán Adolf egyre csak azon töpreng, hogyan juthat 
húga nyomára; a drámában a felvonás azzal végződik, hogy Adolf észre
veszi, hogy Ulrik meghalt, mielőtt titkát elárulta volna, de a következő fel
vonás elején K. a húgát kereső Adolf ajkára kétségbeesésének az említett 
helyen (138. 1.) elhagyott kitörését adja. A IV. felvonásban szabadítja meg 
Adolf húgát, az V.-ben Mathildét. Az I. felvonás a 49., a II. a 79., a III. a 
136., a IV. a 171. lapig adja a regény eseményeit, csak a 141—51. lapokon 
állók kerülnek át más helyre, az V. felvonásba. Az események bemutatásá
hoz 27 színváltozásra van Katonának szüksége: az I. felvonás 23 jelenése 
5, a II. 22 jelenése 6, a III. 13 jelenése 7, a IV. 6 jelenése 4, az V. 17 jele
nése 6 színen játszik ; egyizben négy egymást követő jelenetet három szín
változás választ négyfelé (V. 10—13.). Alig vehető észre egy-két helyen törek
vés koncentrálásra s a színváltozásokkal való takarékoskodásra: az I. fel
vonás 11. jelenésében Svertling monológja ugyanazon a helyen hangzik el, 
ahonnan a többiek az ebédlőbe vonultak, míg a regényben saját szobájában 
fakad ki és szövi terveit. A lőwensteiniak csak egyszer sétálnak ki az erdőre, 
míg a regényben a csaknem végzetessé váló séta előtt (41—4. 1.) is van már 
szó egyről (22—5. 1.) : Katona egybeolvasztja a kettőt ; Prokopnak mindkét 
áradozását a 21. jelenetben adja. A IV. felvonás 6. jelenésében Vülfindát 
nem viszik ki a torony dögletes levegőjéből, hanem ott folyik az egész meg
beszélés ; míg a regényben benn Wolfszahn várában. Elmarad a drámában 
Adolf hazavivő útjának s annak bemutatása, mikép találja feldúlva ősi várát, 
meggyilkolva szüleit (88—89. 1.), csak ez után hozza őt elénk a III. felvonás 2. 
jelenése, s kétségbeesése kitörésében használja fel K. az elbeszélés főmozza-
natait. Lőwensteinbe való visszatérte (172 — 4. I.) után ugyanígy csak újabb 
kétségbeesésében mutatja be az V. felvonás elején; itt még egy változást 
megtakarít, mert a regényben (177 —9. 1.) Adolf Löwenstein romjaitól Tóbiz 
várához megy, de ellenségét már nem'találja ott s zarándokköntösben kóbo
rol utána, míg Csehországba nem ér. A drámában csak itt jelenik meg újra, 
s ezért teszi át ide K. a Stannóval való találkozást, mely a regényben 
Lőwenstein romjainál történik. Ezért változtatott egyet-mást a dialóguson is : 
A regényben Stannótól tudja meg Adolf a történteket, a drámában már 
mindent tud, a regényben elválnak, hogy Adolf Schneebergbe menjen, a 
drámában már végig együtt maradnak, s mivel együtt vannak, Stanno meg
mutatja időközben megtalált kedveseit is. Mivel így sokan vannak, csak a 
nőket fogadhatja Ildegárd kunyhójába, s míg ö kijön, Adolf és Stanno tovább 
beszélget: a regényben Adolfot és embereit fogadja be. így ezúttal a kon
centráció következménye a 2. és 4. jelenés beiktatása s a közbeesőnek átalakí-
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tása. Tóbiz Svertling ármányát csak az V. felvonásban ismeri meg s Mathil-
det mindjárt a bosszúállás után egyenest esküvőre viszi, míg a regényben 
a gonosz talált gyermek megölése még Altschneebergben történt, s csak 
utóbb ment Tóbiz Csehországba. - Ezzel a változtatással azonban színválto
zást nem takarít meg Katona. Máskor viszont egészen fölöslegesen is beik
tat maga színváltozást: Svertling nála személyesen beszéli meg Tóbizzal a 
támadást. (I.. 17.), míg a regényben csak üzenetről van szó (38—9. 1.); még 
azt.'a lehetőséget sem használja ki, hogy ugyanott is megtörténhetnék a 
megbeszélés, ahol mindjárt utána a leányrablás, a színnek sem kellene 
kiürülnie közben, Svertling Tóbiz távozása után ugyanitt várhatná be gaz
dáját. Egy másik megbeszélést is a regénytől függetlenül iktat be: a regény 
54—5. lapján u. i. az első támadás után Tobiz a kibékülés megpecsételése 
végett a löwensteiniekkel megy a várba. Ezt a vendégeskedést Katona egé
szen elhagyja, e helyett ilt Svertling Tóbizzal visszamaradva igyekszik benne 
mindjárt megingatni a kibékülés komolyságát (II. 11.). 

Egyébként a drámának a fenti összeállításban nem szereplő jelenetei 
közül is kevés igazán eredeti. A befejezésen annyiban változtat K., hogy 
míg a regény végén Tobiz Adolf megjelenésekor nem mer párviadalra kiállni, 
hanem átkozódva leugrik a sziklafalról s halálra zúzza magát, a drámában 
gyorsan megtörténik a párviadal, s mikor Adolf-győz, megjelenik Zembla, ö 
szúrja le nevelt fiát s elsülyed vele. «Menjetek a pokolba, ahova tartoztok» 
-1- mondja Adolf, mint a regényben Tobiz lezuhanásakor (188. 1. Fahre hin 
zur Hölle, wohin du gehörst). Még egy helyen használja föl K. a regényen 
túltéve Zembla varázslását s a sülyesztőt : Tóbiz, Svertling és Zembla első 
jelenete (II. 18."»'67—72. L).után. A legönállóbb jelenetek még azok, melyek 
a regény egy-egy színtelen alakját állítják élesebben és több oldalról 
jellemző megnyilatkozásokban eléjik, s ezek kedvéért olvaszt be K. néhány 
más lovagregényekben és drámákban gyakori motívumot. Legtöbb esetben 
azonban az ,eredeü' részletek is csak a külsőleges dramatizáláshoz föltétlen 
szükséges betoldások, a folytonos dialógus-kényszer következményei. 
Az események hatását az egyes szereplőkre néha több jelenetben külön-
külön bemutatja, ahol a regény csak említi. A dráma elején megérkező Adolf 
üdvözlésére külön jelenetben tódulnak be a fegyveresek. (8. jel.) Az első 
fv. 15. jelenése csak a Stanno befogadásával járó intézkedést, az erdőbe 
indulás elhatározását adja. Az első rablókisérlet után, mielőtt Mathilde 
visszaérkeznék, az alvó Prokob mellett beszélget Stanno, Bruno, Svert
ling s ez utóbbi itt igyekszik a gyanút Tóbtzra terelni, hogy a harc 
folyamán esetleg mindent megszerezhessen. (II. 1—4.) A II. fv. 7. jelené
sében Mathilde és Prokob a Tóbiz ellen induló Adolf után néz ; K. érzé
keny lírai jelenetet ad: Mathilde könnyezik, Prokob a maga nejére gondol, 
ki ugyanígy szokott tőle búcsúzni. A néhány szavas 16. jelenet csak a 
szükséges áthidalás, mig Mathilde Adolf karján visszatér. Tóbiz támadásá
nak részletes leírását is a várbeliek felriadásának bemutatása pótolja. 
(II. 20.) Különösen sok a cselekvény egy-egy újabb mozzanatát megelőző 
vagy annak hatását kifejező monológ. Most még ezt a később tudatosan 
került eszközt használja K. a szereplők lélekállapotának éreztetésére s a 
helyzet megértetésére egyaránt. A legelső jelenés végén Mathilde ajkára adott 
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monológ túlságos aggodalmassággal akarja megmagyarázni a dialógusban 
megmutatkozott nyugtalansága okát, s e rettegő szavaiban lükrözteti a künn 
tomboló vihart is, melyet a regény külön leír. Betoldás Svertling monológja 
a Tóbizzal való találkozás előtt (16. jel.); néhány szavát («Legyen csak egy
szer Mathilde Sneebergben, majd megtanítalak én akkor az ölelésre, és meg
adom fáradságodnak az érdemlett jutalmat, és a legegyenesebb utat fogom 
megmutatni a másvilágra») a regényből fordítja, hol Svertling közvetlen a 
vár megrohanása előtt (74. 1.) gondolja: «Ist nur die kostbare Beute erst 
glücklich auf Altschneeberg gebracht, dann sollst du sicher nicht lange in 
Mathildens Armen schwelgen, du sollst den Dank für dein Bemühen mit 
reichen Zinsen erhalten; den(!) ich will dir den nächsten, den geradesten 
Weg zum Himmel zeigen.» Viszont Katonánál a vár pusztulását is Svertling 
hosszú monológja előzi meg. (II. 19.) Tóhiz is magával beszél, mielőtt 
Svertlinget észreves/i (I. 17.), majd a megbeszélés után is. (18.) Egészben 
betoldás még Galló monológja Adolf fogságba esése után (III. 3.) s Vülfindáé 
kiszabadítása előtt. (IV. 5.) . ' 

A lélekrajzra s aprólékos motiválásra való törekvés legfeltűnőbb Tóbiz 
és Svertling szerepének kiegészítésében. Az elvetenlültség emberi magyará
zatára itt is különösen nagy gondot fordít Katona s Tóbizban regénybeli 
jellemének megfelelően, de nagyobb nyomatékkal, emeli ki a gonoszsággal 
szemben a szenvedélyességét. Nála a Zembla tigrislején nevelkedett vad vitéz 
azért is vágyódik Mathildera, mert érzi, hogy mellette nemesebbé válik ; de a 
reménytelenség még vadabbá teszi. (I. 17—18.) Svertling elvetemültségét 
is már a regény magyarázza azzal, hogy — mint a Lear király Edmundját 
— születésére s abból származó hátrányos helyzetére gondolva düh fogja 
el; anyja le iketl ens égének tulajdonítja, hogy nem érvényesülhet, Mathilde 
sem lehet az övé, noha érzi; van ő is annyi, mint Adolf. Katonánál magában 
a drámában válik rajta úrrá a gonosz; ennek fokozatos bemutatása kedvéért 
a készen átvett jelenetekbe is beiktat egyet-mást. így mindjárt a" 2. jelenés
ben Svertling is ott van Mathilde és Prokob találkozásakor, Mathilde Adolfért 
aggódó szavaira fájdalmasan sóhajtozik, majd keserűen kifakad, míg a 
regényben csak a jelenetet befejező utolsó gúnyos megjegyzése van meg. 
Adolf visszatértekor a földre roskad, majd rosszullétről panaszkodva elván
szorog ; Prokob utána megy s Mathilde és Adolf ekkor önti ki négyszemközt 
egymásnak szívét egészen úgy, mint a regényben akkor, mikor Prokob 
az egészségükre ürített, poharaktól megrészegülve aludni megy. Prokob a 
7. jelenésben visszatér megnyugodva, hogy diákja iddogál s így majd meg
gyógyul. A fegyveresek után, a 9. jelenésben tér vissza ez, tettetett ittassággal 
üdvözli Adolfot, de ennek gyanús a viselkedése; Adolf ily megjegyzéséből 
indul ki a társaság asztalhoz vonulása után Svertling monológja, melyben 
a gazságra határozza magát. Későbbi monológjai közül különösen jellemző 
a II. felvonás 19. jelenése, hol Löwenstein pusztulása előtt búcsúzik gyer
meksége helyétől, mely miatta pusztul el, s miután kitette a lámpást, a 
támadás megbeszélt jelét, hálátlan gaztettéért önmaga előtt ismét szülei bűnére 
való hivatkozással mentegetve magát, rohan ki. 

A mellékszemélyeket sem hagyja meg Katona a regénybeli színtelen-
ségben, azok sem csupán a szükséges egyetlen cselekvésükért és abban 
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élnek. Ennek elkerülésére egyesít is szerepeket: nála nem külön személy 
viszi Tóbiznak a hadüzenetet, hanem Stanno. Az egyes lovagok főszolgáit, 
fegyverhordozóit pedig mind élesen bevésődő, egymással szemben elkülönítő 
vonásokkai állítja elénk : Gallót, Dittmár kedvelt fegyveresét, Brúnót, Prokob 
öreg fegyverhordozóját, Konrádot, Ulriknak meghittjét, s Vencelt, Tóbiz 
fegyveresét. Galló, mikor ura fogságba kerül, maga akar bosszút állni 
Geühornon s elhatározza, hogy ismeretlenül ö vív meg vele. (III. 4.) 
Megmenekült gazdájával találkozván, nem mondja meg, mire készül, csak 
halálra szántsá^át emlegeti, de Adolf Vellenbergtől hallván, hogy valaki 
baj vívásra hívta ellenségét, rájön a hü szolga vakmerőségére s barátjává 
fogadja. Ennek a motívumnak beszövése változtatja meg Adolfnak Vellen-
berggel való találkozását. (III. 10.) A regényben u. i. hosszas tanakodás után 
állapodnak meg a teendőkben ; ez a drámában lényegesen megrövidül : Adolf
nak csak a már megtörtént kihívást kell Vellenberg gyanítását helybenhagyva 
magára vennie. Ez az egyetlen eset, melyben K. készen talált dialógus 
beiktatásáról lemond, A Gallótól küldött kihívás szövege azonban, melyet 
Ulrik a 7. jelenetben megkap, szórul-szóra ugyanaz, amit Adolf Vellenberg 
várából küld (121. f.), Vellenberg a regényben ismeretlenül kíséri be Adolfot 
várába s csak ott ismerteti meg magát Adolf apjának barátjaként ; Katonánál 
az egész megbeszélés megtörténik a találkozás helyén ; Vellenberg ismerteti „ 
meg magát mindjárt, mert-— míg a regényben kihallgatta Adolf és Gallo 
beszélgetését — váratlanul pillantja meg s nem is hiszi mindjárt, hogy 
Dittmár Adolf áll előtte. A regény szerint is a Szentföldön járt lovagnak 
u. i. a dráma szerint — mint oly sok lovagregény és dráma hősének s 
azokhoz hasonlóan a Csobánc Szentgyörgyijének is — holt híre kelt ősi vára 
környékén. Ebben a hitben élt Gellhorn Ulrik is, ki Adolf családját kiirtotta» 
várát feldúlta. Ebben közreműködő gonosz szolgája alakját is csak Katona 
állítja elénk; a regényben az Adolfot elfogó legények vezetőjének neve sincs. 
Katona költi hozzá azt is, hogy Ulrik mindent elérvén, szabadulni akar bűn
társától, hogy a neki igért jószágot is megtarthassa. Ezért szövi be a III. 
felvonás 4., 5.,. 7., 11. és 12. jelenetét. A 4.-ben gondol Ulrik először az újabb 
bűnre, az 5.-ben hozza Konrád Adolfot, a 7.-ben Adolfnak a toronyba 
vetése után követeli jutalmát, majd a kihívó levelet hozza, melyet Galló 
egy paraszt udvarába lőtt ; a 11.-ben Ulrik mérget hint egy pohár borba, 
a 12.-ben megitatja Konráddal s aztán már kacagja a méregtől elkékülő 
szolga követelését. 

Tóbiznak is hozzá illő gaz szolgája van; a Mathildet elrabló csatlósok 
vezetőjének adja Katona a Vencel nevet. Ezzel a Vencellel beszélget Adolf 
a dráma végén, bejutván Tóbiz csehországi várába, s az ö elejtett szavaiból 
bizonyosodik meg a felől, hogy csakugyan Tóbiz készül ott menyegzöjére. 
Vencel henceg is a maga gazságával, de nem mond meg mindent, jaiert 
borravalót vár, és semmit sem kapvári, végül szitkozódva faképnél hagyja. 
De Adolfnak, ki nem a tényekről, csak az azonosságról akart megbizonyosodni, 
eleget mondott. Az egész jelenet folyamán Adolf zsebét leső s újra meg újra 
csalódó, titokzatoskodása mellett fecsegő Vencelen kívül a másik genre-alak 
az öreg. Prokob szolgája, Brúnó. Nagy alázatosságában folyton szinte bocsá
natot kér, hogy él, az utasításokra azt feleli : «Uram, bocsásd bűnömet, hogy 
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ne értettem volna». Ugyané fohásszal kezdi máskor is szavait s akkor is így 
fohászkodik, ha nagyon szörnyű dologról beszél. Mikor Tóbizon bosszút kell 
állni, ö sem akar otthon maradni, s bár merészségéért ugyancsak szepegve, 
engedelmet kér, hogy ö is Adolffal mehessen (II. 6.). Néhány jelenetre az ö 
alakjából árad jóízű humor. De maga az öreg Prokob sines humor híjával : 
jószívűsége mellett igen kedves folytonos zsörtölődése, parancsolgatása, hogy 
néha már túlságosnak látszó jóságát ellensúlyozza. A lakomán pl. (I. 13.), 
miután összes vitézeit megvendégelte, kikergeti őket, hogy a piacében igyák 
agyon magukat, aztán mikor a családi hangulatba nagyon bele érzékenyedik 
s egyszerre észreveszi, hogy Brúnó még ott áll, ráförmed: «Mit tátod itt 
a szádat? Ehetnél?» Brunő a szokott bocsánatkéréssel távozik, svmost már 
Prokob maga gyönyörködik a szerelmes fiatalokban. Mindez jellemző Katona 
megfigyelő erejére és genre-hajlámára, melynek bizonyos nyomai a Monos
tori Veronkában is megvannak, de még több a Lncza székének — egyébé 
ként a Mombelli grófokéihoz is hasonló — népi jeleneteiben. S épen a 
Borzasztó torony ez irányban való eredetisége mutatja, hogy a Vérhanti
család titkának meséjét valószínűleg ugyancsak valami elbeszélő forrásból 
vette Katona, de a népies keret s a titok kiderültének a Lucza széke babonájá
val való összekapcsolása eredeti is lehet. 

Külön figyelmet érdemel Wülfhilde, ill. Vülfinda betétdala, mert az első 
ismert verses szöveg Katonától. Álljon itt az összehasonlítás lehetővé tételére 
a német és magyar szöveg. 

158—9.1. Moirl und ihr hellen Sterne 
Im großen Weltenmeer! 
0 seht von eurer Ferne 
Auf meine Leiden her. 

IV. 1. Életem van virágjában, 
Mégis szomorú bús fogság 
Szerencsétlen kőfalában 
Ah, eltemet a tyrannusság, 
Egek halljátok kérésim, 
Látjátok sok szenvedésim. 

Hier fließen meine Thränen, 
Kein Wesen siehet mich, 
Von meinen Seufzern tonen 
Die Mauern fürchterlich. 

Ich muß in diesen Mauern 
In Einsamkeit und Pein 
Die Jugendzeit vertrauern, 
Wer kann elender seyn ? 

0 sieh auf mich hernieder 
Du meines Vaters Geist ! 
Dich sehe ich nicht wieder, 
Denn diese Thräne fleußt. 

Sohajtásimtól hangzanak 
A nedves falak keservesen, 
Záporkönnyeim hullanak — 
Isten, szánj meg kegyel-

fmesen ! 
Elevenen e fogságom 
Eltemeti ifjúságom. 

Oh tekints leányodra le, 
Lelke meghalt kedves anyám

nak ! 
Soha se látlak én többé, 
Nem látom színét a bátyám-

Inak : 
Oh be nyomorulttá tettél, 
Atyám, engem, hogy nem-

ízei téti 

Ihr Lieben, welch ein Glücke, 
Euch, daß ihr nicht mehr 

[seyd, 

Ti kedvesim 1 beh boldogok 
Vagytok — a koporsóban 

[pihentek, 
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Euch drücket kein Gesehike, Nincs már nektek több jajotok, 
Kein Kummer und kein Leid, A balsorstól nem kell félnetek ; 

De nemsokára megtalál 
Engem is a szánó halál. 

Bald werden wir vereinet, Látjuk egymást nemsokára — 
Bald werd ich bey euch öeyn,. Együtt pihenünk, míg egy-
Vom Mondenlicht beseheinet [koron, 
BedecktmichbaldeinStein.-- ' A szeráf trombitájára 

Együtt ébredünk a nagy 
Dann schlummern wir bey- [napon — 

[samrnen, Ott zöldellik a szigorú 
Bis uns aus unsrer Gruft Mártírnak a zöld koszorú !! ! 
In unsers Gottes Nahmen 
Des Seraphs Stimme ruft. 

Látnivaló, hogy Katona verse a részek pontos meglelelése ellenére nem 
fordítás. Maga megjegyzi: «Az áriáját ezen éneknek a Két róka nevű operából 
vettem — hirtelenebb reá emlékezés okáért szintúgy a verseket». Ismert 
színpadi nótára verselte meg tehát magyarul a betétdalt a színpadi célra 
dolgozó s az irodalmi verselés terén még járatlan Katona a szöveg kezdetét 
ia a dallamhoz eredetileg tartozó szöveg kezdetéhez igazította, 

Az opera német szövegében (Die beyden Füchse, eine komische Oper 
in zwey Aufzügen. Frey nach einer Folie des Bouilly von Joseph R. von 
Seyfried. Die Musik ist von Herrn Méhul... Wien. . . 1803.) Antonie szóban
forgó áriájának [I. Aufzug, 4. Auftritt] e!sö versszaka a.következő: 

In des Tyrannen Eisenmacht 
Bin ich seit meinen Kindesjahren, 
Der mich mit Argusblick bewacht 
Um seinem Geitz mich aufzusparen. 
Sind eure Gefühle noch rein, 
So kommt, mich Arme zu befreyn. 

A Két róka pesti magyar előadásáról nincs adat, de Kolozsvárott több
ször játszották.1 Az, hogy Katona ismertként hivatkozik rá azzal, hogy a 
szövegkezdet egyezése az ő darabja betétdalára való emlékezést meg
könnyíti, azt sejteti, hogy mégis alighanem Pesten is játszották. Nem igen 
lehet elegendő magyarázat az sem, hogy Katona csupán a Kolozsvárról jött 
színtársulat birtokában meglevő kéziratból ismerhette. 

Kétségtelen, hogy a Borzasztó torony írása jóval korábbi a bemutató idejé
nél. (1814. március 27.). Ezt nem írhatta K. az Aubigny Glementia és a Ziska 
után. Minden tekintetben a Monostori Veronkáv&l tartozik leginkább össze, 
melynek tárgy és forrás szerint is rokona. Önálló törekvés is közös irányban 
mutatkozik a két regény-dramatizálásban. Inkább még az 1812-ben írt 
Monostori Verőnket formálása bátrabb és egyöntetűbb, s hogy talán ez a 
későbbi, abból is föltehető, hogy kiadására is gondolt. Mindenesetre a feldolgozott 
regény kuszább és vadabb volta is okozhatja, hogy a Borzasztó torony 
széthullóbb ; de ezt is csak 1812-ben írhatta Katona. Annak, hogy csak két 
év után került színre, könnyű magyarázatát adni. A hasonlóan laza szövésű 
s folytonos színváltozást követelő német lovagdrámák nagyon divatosak 

1 Ferenczi : A kolozsvári színészei és színház története. (1897.) 516. I. 
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voltak ugyan, de a magyar színészek épen 1812—13-ban nem voltak oly 
helyzetben, hogy ily sok költséggel járó bemutatóra vállalkozhattak volna, 
bármennyire hozzájárult egy-egy darab sikeréhez a sok és változatos díszlet. 
Ekkor volt a második pesti színtársulat a legnyomorúságosabb helyzetben, 
úgyhogy a megye már 1813 nyarán elhatározta feloszlatását. 1813 szeptem
berében vette át aztán az igazgatást Kultsár. s ez után kezdődött még egy 
utolsó emelkedés, de az első hónapok még jórészt a Rondella tatarozásával 
teltek el, s addig ismételten Székesfehérvárott játszott a társulat. Az év 
legvégén s a következő év elején sok látványos darabbal igyekeztek újra 
közönséget hódítani — így kerülhetett sor épen ekkor a Borzasztó torony 
bemutatására. W A L D APFEL JÓZSEF. 

ISMERETLEN IRODALOMTÖRTÉNETI ADATOK 
ERDÉLYI KÉZIRATTÁRAKBÓL. 

I. 
A d a l é k o k a m a g y a r n é p k ö l t é s z e t é s a m a g y a r i r o d a l m i 

népiesség- t ö r t é n e t é h e z . 
Ma. már a kérdésser foglalkozók előtt nyilvánvaló dolog, hogy annak 

a szellemtörténeti iránynak mibenléte, melyet mi magyar irodalmi 
népiesség kifejezéssel illetünk, csakis kéziratos énekeskönyveink — minél 
több kéziratos énekeskönyvünk — tüzetes átvizsgálásával s közkinccsé téte
lévei tisztázható. Nem lehet azonban eléggé hangsúlyozni azt, hogy ebből 
a szempontból nemcsak a XVIII. század végéig, hanem a múlt század elejétől 
a század közepéig terjedőleg szükséges és fontos kéziratos énekeskönyveink 
népi és népies anyagának ismerete. 

Ha a magyar irodalomtörténetírás rájö végre arra, amit a zene
tudomány a maga körében régen belátott, hogy a magyar lélek virágainak, 
a dalnak, eredete mélyreható, rendszeres vizsgálatot érdemel és követel ; ha 
továbbmenve e vizsgálatban keresi majd azt a. kulcsot, mely népdalaink s 
a magyar irodalmi népiesség termékei közötti titkos és szövevényes össze
függés rejtekajtaját felnyitja : belátja a régibb és újabb kéziratos, énekes
könyveink jelentős" voltát s így lehetővé teszi azt, hogy kézzelfogható, meg
bízható alapra építhessük a magyar irodalmi népiesség elméletét. Tudom, 
hogy az irodalmi népiesség és a népköltészet összefüggéseinek vizsgálata végső 
ponton a szellemtörténetre tartozik, de levegőbe épít, tetszetős elméleteket 
gyárt csak az a tudomány, melynek pozitív alapjai, részletkutatásokat elvégző 
munkásai nincsenek. Azért tartom fontosnak elsősorban is e pozitív alap 
megvetését — lorrásközlés által. Ilyen s hasonló közlések által lehető volna — 
legalább szövegtörténeti szempontból — annak felderítése is, hogy paraszt
dalainkban rni, ahogy újabban divat nevezni, az úri, a afelüíről» lekerült elem, 
s mi, az, amit a nép maga termelt. Ezáltal aztán az irodalom történetírás is 
hozzájárul valamivel ahhoz az eredetkutató munkához, mely végre a magyar 
nép illetőleg parasztdal foiTásainak ismeretéhez s a népköltészetről alkotott 
fogalmaink felülvizsgálatához feltétlenül szükséges. A kettős forrás, a kétfelöl 
összekerült s egymással többé-kevésbbé szervesen ötvöződött anyag szétválasz-




