
Arankához írt levelére is, amelyben a forra
dalmat és „az ész józan világosságát" állítja 
szembe. Mindenesetre: a kortársak is keresték, 
fürkészték a társadalmi haladás törvény
szerűségeit, így Herder is, meg az európai 
kortársak is. A francia forradalom kora 
kényszerítette őket erre, de történelmi lehe
tőséget is adott nekik ehhez. 

A Der Kampf II. és III. része tartalmaz 
— olyan elemeket, amelyek — a korábbiakkal 
szemben újak, amelyek a XIX. század, a 
forradalom utáni korszak, Napóleon korának 
bélyegét ütik a költői műre. Ilyenek: a sors, a 
sorsszerűség, az emberi akaraterő, a végzet mo
tívuma, melyek a leginkább szembetűnőbbek. 
A sors kifürkészhetetlenségével való viasko
dás, mint a forradalom utáni szituáció jellegze
tes mozzanata, erősen emlékeztet Kölcsey ha
sonló, aklasszicitáson is átsütő roppant viasko-
dására. Csalódás és romantika, korszellem és 
társadalom ötvöződnek, egyelőre inkább ka
varognak e viaskodásban, amely, végülis al
kalmazkodik a „korszellemhez" (vö. schaff-
hauseni levél, ItK í. sz. 73.). A praktikus 
korszellem: a bonapartizmus. Ennek írásbeli, 
magyarországi bizonyítéka — Batsányi Der 
Kamp}-]a. (A „kunyhó fia" — „szabad férfi", 
aki „a porból a sas gyorsaságával" szárnyalt, 
„fel abba a csillag-távoli magasságba", 
vagy „az Istenmása ifjú" a romantika egyik, 
talán legnagyobb központi alakja, Napóleon 
nyújtja Batsányi számára a párhuzamot 
is, életútjuk szándékai között.) 

Napóleon alakja köré vonja mindazon 
eszméket, amelyekről kiderül, hogy az új 
európai rendbe vetett hitét fejezik ki (az 
európai Köztársaság — BJÖM. IV. 111. stb.). 

Batsányi Der Kampf-)ában a „korszellem" 
pontosabb körülhatárolása éppúgy helyet 
kap, mint az általa oly nagyon és régóta 
áhított igazságosság (amely felesége levelei
ben is minduntalan kísért), mint ahogyan 
körültapinthatóak a klasszicitás és a roman
tika kapcsolódása is stb. 

Mindezek arra utalnak, azt bizonyítják, 
hogy a Batsányi János Összes művel IV. 
kötetének közreadása felmérthetetlen értéke a 
szakkutatásnak, nagy segítség is egyben a köl
tői életmű feldogozásához, Batsányiról szóló 
monográfia méltó befejezéséhez. 

Kovács Győző 

Vörösmarty Mihály: Czillei és a Hunyadiak. 
Történeti dráma öt felvonásban (1844). 
Hunyady László (Töredék) (1844). Sajtó alá 
rendezte: Oltványi .Ambrus. Bp. 1966. Aka
démiai K. 612 1. (Összes művei 11. Drámák, 
IV.) 

A Vörösmarty-kritikai kiadás sorozatá
nak 11. kötetében egy történelmi drámának 
és egy töredéknek gazdag anyagát dolgozta 

fel Oltványi Ambrus. A kritikai anyag gaz
dagsága a ritka szerencsével fennmaradt első 
kéziratnak és a sajtó alá rendező színvona
lasan összeállított jegyzetanyagának érdeme. 
A munka irodalomtörténeti értékét vizsgálva 
azt találjuk, hogy új eredményként ad szá
mot a bonyolult kéziratból feldolgozott tö
meges szövegváltozatokról, a kézirat egyes 
részeinek végleges elrendezéséről, a drámának 
és témájának történetéről, valamint egyes 
jól megalapozott új megállapításokról. 

Napjainkig ismeretlen volt a kézirat teljes 
megfejtése. Vörösmarty kezdetben egyetlen 
dráma megírására vállalkozott Hunyadi 
László cím alatt, a téma azonban túláradt a 
gondosan megtervezett kereteken, és egy 
második dráma első felvonásával végleg el
akadt. A trilógia-terv, Toldy és Gyulai meg
állapításai ellenére, nehezen igazolható. A 
kézirat és az első kiadások között mutatkozó 
eltérés kétségtelenné tesz még egy kéziratot, 
másolatot Vörösmarty újabb javításaival. 
Ezeket a javításokat az 1845-ös önálló köte
ten kívül a Nemzeti Színház részére készített 
rendezőpéldány eltérései is igazolják. A drá
ma valószínűleg 1843 nyarától 1844 tava
száig készült, utána Vörösmarty már a szín
háznak is alkalmat adott a második kézirat 
lemásolására, az első kiadás szövege — esetleg 
ugyanaz a kézirat — pedig már júliusban a 
cenzor előtt volt. 1844-ben kétszer adták elő 
a Nemzeti Színházban, majd 1900-ban, a 
költő centennáriuma alkalmából, három ízben. 

Oltványi a dráma forrásait Palma, Fessler 
ésThuróczi eredeti szövegeinek és Vörösmarty 
kivonatos jegyzeteinek összehasonlítása alap
ján mutatja be. A Hunyadi László-témát 
Bonfinitől a Kisfaludyakig, Czuczor és Tóth 
Lőrinc munkásságáig követve állapítja meg, 
hogy Hunyadi László története különleges 
funkciót töltött be a Hunyadi témakörön 
belül: az idegen uralkodóknak és a velük 
szövetkező magyar arisztokráciának a ma
gyar függetlenségi törekvések letiprására 
irányuló tevékenységére és a téma reformkori 
időszerűségére hívta fel a figyelmet. 

A jegyzetapparátus kiemelkedő részei 
még: a világirodalmi (Shakespeare, Schiller) 
hatások összegezése, a dráma helye Vörös
marty munkásságában, a korabeli politikai 
események hatása a műre, végül a korabeli 
és az utókori vélemények gyűjteménye. 

Az egyébként kitűnő kritikai kötetben — 
minden érdeme mellett — néhány érdekes 
hiányosságra vezetett a kutatói bátortalan
ság, néhány esetben pedig a rendkívüli figyel
met követelő filológusi szorgalom ellankadása. 

A sajtó alá rendező érthetetlenül elha
nyagolja az un. súgópéldány (Sp) értékeit. 
Kézbe véve úgy látjuk, hogy ez sosem volt 
súgópéldány, amelyen 1—2 előadás is mara
dandó foltokat hagyott volna, hanem esetleg 
rendezői, inkább cenzúrai és színházi könyv-
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tári példány a várható újabb előadásokhoz. 
Oltványi a szövegrendezés alapján azt álla
pítja meg, hogy Lendvay Vörösmartyval 
egyetértésben rendezte, „húzta" a szöveget, 
holott ez csak feltételezés. Azt viszont nem 
veszi észre, hogy a cenzori, rendezői példány 
— rövid kivétellel (V. felv. 708-762.) -
végig Lendvay lendületes kézírása, még kevés
bé, hogy csekély kivétellel Vörösmarty sajátke
zű javításai szakítják meg, (pl. I. 393—396.) 
többnyire grafitceruzával, ritkábban sötét tin
tával. Ennek igazolására esetenként csak né
hány betűalakot, írásmodort kellett volna ösz-
szehasonlítania az első kézirattal. Ez a tény a 
rendezőpéldányt csaknem harmadik kézirat
tá avatja. Oltványi kifogásolja a másoló 
(Lendvay) írását, amely mulatságosan hat 
kora első nyelvművelőjének írásmódja mellett. 
Vörösmarty elnézőbb volt Lendvayval, írás
hibáit alig javította, annál inkább saját gon
dolatainak tükrét, szavait a drámaszövegben. 
A rendezőpéldány időrendben egy — az 
1845-ös kiadás részére készített kézirat (K2) 
másolata lehet. A hiányzó Ka-ben Vörösmarty 
— vagy beleegyezésével Lendvay — már a 
színház számára rövidített (jelölésekkel), 
Vörösmarty ugyanis nem kifogásolt egyes 
eleve kihagyott részeket a rendezőpéldány
ban. A drámasorok javítását mindenütt a 
költő végezte, a „húzásokat" pedig Lendvay, 
azonban jeleik rendje azt igazolja, hogy 
Lendvay a kihagyásokhoz nem bírta egyen
ként Vörösmarty beleegyezését. Először a 
költő javított, azután a rendező módosított 
egyes színi utasításokat és sorra hagyott ki 
általa kevésbé fontosnak tartott részeket. 
Ezért találni áthúzott sorokban is javításo
kat. Végül a cenzor következett, aki átlapoz
va, esetleg át is olvasva a szöveget, a rendező 
grafitceruzás áthúzásait mint saját húzásait 
ismerte el, engedélyét az utolsó lapra írta. 
(Vö._ a kiadás 318. lapjával.) 

így nem várható a jelen kiadástól, hogy 
éppen az Sp változatai esetében szöveghű 
legyen. Ezt látjuk pl. abban, hogy a rendező
példány 252 lapja közül 86-on kb. 110 eredeti 
Vörösmarty-javítás van, de ebből Oltványi 
csak kb. 20—30-at használ fel (tetszése sze
rint) változatként, pl. III. felv. 566—568. 
(Ezen felül ugyan számos esetben felveszi 
az Sp eltérő sorait -Lendvay általa inkrimi
nált írásából — helyesen —, mivel az Vörös
marty által javított másolatból készült.) így 
megfosztja a kutatókat közel 100 kisebb-
nagyobb eredeti szövegváltozattól, amely az 
első kéziratban nem szerepelt. Pl. III. 537. 
Helyes! III. 825-826. Éljen! III. 990. Egy 
szóra Hunyadi, V. 406—407. De Máriát 
kerüld KIRÁLY Halkabban szólj - Ne 
lássad őt. 

így elmarad az Sp 29r lapján egy érdekes 
— bár ismeretlen kéztől beírt, oda nem illő 
idézet, mely mintha az Sp-t javító Vörös

marty jambikus sorokba tördelhető gondola
tait őrizné: 

De megjegyezd. A törvény és igazság 
a hatalmasokra nem szolgál soha . . . 
A szegények csekélyke vétkeit 
— ők megóni Czileit (?) — jobban 
tervezett gaztettekkel törlik el. 
de nekünk is mint neki is 
fegyver lészen majd kezünkben. 
Nehezen indokolható az is, hogy Oltványi 

a Keserű pohár c. költeménynek, egyben a 
dráma betét-dalának változatait csak az 
első kiadás alapján dolgozza fel, és nem veszi 
figyelembe a költemény két kéziratának és a 
Honderűben megjelent szövegnek változatait, 
amelyek egyszer már az Összes Művek 1962. 
III. kötetében megjelentek. 

De nem veszi észre minden esetben a 
dráma első kiadásának (Cz 1845) változatait 
sem, pl. amelyeket már Gyulai Pál is elő
talált és közölt az 1885-ös kiadásban, így a 
III. felv. 40. és 915 sorának változatát. 
A szövegváltozatok elolvasatlan, a ki
adásban kipontozott helyeit a legtöbb esetben 
meg lehet fejteni. Pl. I. 4. védelm 28. Holott 
68—69. E' léha népnek 104. hogy van ember 
143 — 144. 's az érzelemnek Az I. 201. olvasata 
hibás: Lat (helyesen:) áll 304—305. Az ütközet 
362. ő hatalmas 575—576. jejek uo. vivdik = 
vívódik 773. lett mindazt övéi III. 86 -87 . 
(Mel) (Költ a' szülői) (elrepültenek hogy) 
271—272. titkomat uo. hibás olvasat: hija 
(helyesen:) birja 347—348. póriasán 

A főszövegben található sajtóhibák: I. 
felv. 576. számú sor nincs, úgy látszik, a sze
désnél sorolták be töredékét az 575. sorba. 
III. 915. Nándorhoz (Nándorfehérvárhoz) 
helyett ez áll: Nádorhoz. A IV. 127-ben fel
tűnő hibának minősül, hogy 's helyett is szó 
bővítette egy szótaggal. A IV. 135-ből egy 
/-betű elveszett. Kellemetlenebb már, hogy 
a Hunyady László I. 620.-at. követő színi 
utasításban ,,(Hunyadyné, Hunyady László 
és Mátyás 's többen jőnek)". A szedő és korrek
tor figyelmének lankadásával magyarázható, 
hogy uo. a 256. lapon már három sajtóhiba sora
kozik: a 714. előtt A' helyett Á', a 715. után: 
jérjiöltövetben, a 720.-ban néz helyett uéz 
olvasható. 

Sajtóhibának minősül a jegyzetekben a 
263. lap 2. sorában a sajtó alá rendezendő ki
egészítései, a 284. lap 6. sorában fölött helyett 
ölött, a 321 .-en a 18 — 19. sorban a hazak ias 
szó, az 554.-en a l l . sorban fenn helyett enn, 
a 269. lap alján közleményt helyett költeményt. 

Általános megjegyzésünk: a kritikai ki
adás dráma-köteteinek használhatóságát 
nagyban lerontja az, hogy a felvonások meg
jelölése nincs meg fejlécen sem a főszöveg, 
sem a változatok fölött. így az érdeklődő 
olvasó is elriad egy-egy sor változatának ki
keresésétől, amit csak előre-hátra lapozással 
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lehet elvégezni. Ugyanígy hiányzik a nev
es tárgymutató. Végül úgy találjuk, hogy a 
kritikai kiadás hitelének javításához szük
séges lesz a sajtóhibák, kihagyások és téve
dések mielőbbi korrekciója. A szerkesztők
nek nem kis gondot okozhat ennek az anyag
nak az elhelyezése az újabb kutatók megbíz
ható eligazítása céljából. 

Fehér Géza 

Gárdonyi Géza: Versek — drámák. Sajtó alá 
rendezte és az utószót írta: Z. Szálai Sándor és 
Tóth Gyula. Bp. 1966. Szépirodalmi K. 495 1. 

A Szépirodalmi Könyvkiadó 1962-től 
folyamatosan megjelenő Gárdonyi-soroza
tának új kötetében a sajtó alá rendezők 
Gárdonyi Géza legjava verstermését és jelen
tősebb drámáit tették közzé. A vállalkozás 
mindenképpen dicsérendő, hiszen a versek — 
a Magyar Helikon 1958-as, Bóka László 
válogatásában és előszavával megjelent 
vékonyka kötete után — most jelennek meg 
teljesebb válogatásban a felszabadulás óta 
először. Csak örülhetünk annak is, hogy a 
közölt öt dráma érdekes színfoltként gazda
gítja a sorozatban már eddig megismert írói 
portrét. 

A kötet rendezői jó ízléssel találtak rá a 
legjobb versekre, igyekeztek menteni a 
Gárdonyi-költészet minden valamire méltat
ható értékét. Nem túlságosan gazdag líra ez: 
balladái és népdalszerű, sóhajtásnyi érzést 
elmondó dalai, leíró versei inkább őszinte és 
tudatos egyszerűségükkel válnak ki a század
vég városiasodó költészetéből. Igaza van 
Kosztolányinak, aki 1914-ben ezekből a ver
sekből nagyfokú rezignáltságot és dekaden
ciát olvasott ki, szinte a Nyugat költőinek 
elődjét kutatva Gárdonyiban, és megszabva 
azt az utat, amely a prózaíró Gárdonyi helyes 
értékeléséhez is vezethet. Ilyen értelemben 
világos az is, hogy az őszinte egyszerűség a 
ritmusnak és a nem túlságosan gazdag, de 
nagyon színes rímtechnikának bravúros alkal
mazása megkülönbözteti az epigon költészet
től Gárdonyi legjobb verseit, amelyek a nép
dal tisztaságában, a leíró versek objektív 
ábrázolásában, az emberiesített táj és termé
szet szubjektív feloldásában mutatnak előre 
Ady Endre és József Attila népdalszer.Ű 
szerelmes versei, Illyés Gyula leíró versei és 
Juhász Gyula tájversei felé. Szerelmes versei
ben felcsillanó finom erotikája pedig az 
impresszionisták hangulatban oldott szerelmi 
költészetét sejteti. 

Mindez kiolvasható a kötet verseiből, ame
lyeket a válogatók a legegyszerűbb és bizo
nyára a legcélravezetőbb módon Gárdonyi 
két kötetének (Április, [1894] és Fűzfalevél, 

nyárfalevél [1904]) megfelelően osztottak két 
ciklusra. 

A drámák — bár a regény- és novellaíró 
Gárdonyi művészetének „melléktermékei" 
csupán — sajátos törekvést mutatnak. 
A népszínmű kötöttségeitől szabadult, de az 
igazi népdrámához még el nem érkező magyar 
drámaírás jelentős kísérletei ezek, főleg a 
jellemek és a szerkezet összefüggésében fel
táruló elemző, naturalisztikus elemeket 
magukban foglaló modern dramaturgiai 
eszközeikkel. A bor Ibsenre emlékeztető jel
lemfejlesztési és kompozíciós újszerűsége, az 
Annuska szociális indítékú jellemábrázoló 
bravúrja és helyenként felvillanó humora, a 
Fehér Anna balladisztikus tömörsége, a 
Fekete nap pátosza és külsődleges elemei 
alól is feltörő koncentrált főhősábrázolása, a 
Falusi verebek társadalmi mélységből felszökő, 
majd bírálható módon feloldódó konfliktusa 
és „hétköznapi" egyszerűségében is fontos 
pszichológiai elmélyültsége — mind olyan 
elemek, amelyek ismeretében, Bródy Sándor 
drámáinak izzó világát is hozzászámítva, 
az erőteljesebben szociális érzékenységű 
Barta Lajos megírhatta legjobb drámáit. 

A kötetet a sajtó alá rendezők szép utó
szava egészíti ki. A költő Gárdonyiról Bóka 
László említett bevezetője és Komlós Aladár 
tanulmánya (A magyar költészet Petőfitől 
Ady ig, 1959) után újat mondani nem tudtak. 
(Talán ha foglalkoznak az Igazság a földön 
szabadkőműves és marxista indítékaival, 
újat mondtak volna, és megkönnyítették 
volna a verses legenda megértését.) 

Érdekesebbnek látszik az utószónak az a 
része, ahol a Gárdonyi-drámák dramaturgiá
ját fejtegetik. Szívesen olvastunk volna arról 
is, hogy milyen helyet tulajdonítanak e drá
máknak az írói életmű egészében. Mert fel
tűnő, hogy ezekben a drámákban alakul egy 
újfajta népiesség is, amely pszichológiai elmé-
lyültségével, a népköltészet szinte program
szerű feldolgozásával és népi-történelmi irá
nyával sokkal modernebb, polgáriasultabb né
piesség a századvég nacionalizmusba fúló né-
piesség-eszményénél. S mindez akkor, amikor 
századunk első évtizedében Európa-szerte 
megnő a nép iránti érdeklődés filozófiában és 
történelemben, de a művészetekben is. 

Az ebben a kötetben nem közölt és sajnos, 
az utószóban meg sem említett Karácsonyi 
álom pedig már egyenesen naiv-népies miszté
riumjáték, amely Gárdonyi transzcendens 
érdeklődéséből fakadó szimbolikájával sokkal 
modernebb jelenség, mint azt első pillanatra 
gondolnánk. 

Mindezek pedig a konvencionális Gárdo
nyi-kép átfogalmazására ösztönözhetnének 
bennünket. 

E. Nagy Sándor 
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