
Hiányossága azonban, hogy nincsen 
benne névmutató, és tele van sajtó
hibával. Az egyik leggazdagabb ma
gyarországi könyvgyűjtemény histó
riájának megjelentetése mintegy jelké
pezi a könyvtár legutóbbi időkig is 

Két könyv az 1810-es évek dráma
irodalmáról - egy olyan korszakról, 
amelyben újabban (1817 körül) belső 
korszakhatárt lát irodalomtörténet-írá
sunk, és egy olyan műfajról, amely a 
nemzeti romantika műfajhierarchiájá
nak csúcsán állva, a modern nemzettu
dat egyik nagyhatású formálója lesz. 
Két könyv, amelyek kiegészítik egy
mást: Nagy Imre tudatosan „körülírta" 
a Bánk bánt anélkül, hogy itt és most 
elemzésére vállalkozott volna - Sándor 
Iván egyenesen a nemzeti drámát vette 
célba. Két könyv, amelyeket nem lehet 
végigpergetni, sőt, alapos olvasásukat 
célszerű az előszóval kezdeni. 

Nagy Imre bevezetésének első mon
data ugyanis arról tájékoztat, hogy 
1986-ban megvédett kandidátusi 
disszertációjának könywáltozatát tart-

' juk a kezünkben. A dátum azért fontos, 
mert így válik érthetővé, miért nem 
szerepel a kötet jegyzeteiben a Magyar 
színháztörténet 1790-1873 (1990), a 
Klasszika és romantika között c. tanul
mánykötet (1990), vagy egy olyan alap
vető és idevágó tanulmány, mint Fried 
Istváné (A végzet-tragédia magyar vége, 
Színháztudományi Szemle 24. 1987). 
(Más kérdés, hogy a sorozat darabjai
ban ezeket a tételeket egy kiegészítő 
bibliográfia szokta tartalmazni.) 

Ugyanitt történik meg a téma körül
határolása: ezúttal nem kerülhetett sor 

áldatlan anyagi helyzetét, hiszen a róla 
szóló könyv egyszerű kartonfedeles ki
adásban, mindössze 500 példányban 
jelent meg. 

Kereszty Ágnes 

- főként terjedelmi okokból - a Bánk 
bánnak, a vígjátékirodalomnak és Ung
várnémeti Tóth László Nárciszának 
elemzésére. így is 62 drámaszöveg al
kotja a vizsgálat törzsanyagát (Katona 
lózsef, a két Kisfaludy, Bolyai Farkas, 
Gombos Imre teljes életműve), amely
nek külső köre is van, további „mint
egy 32 alkotásból." (18.) A körülhatáro
lás mindenképpen indokolt. Feltűnő 
még, hogy a szerző magasan állapítja 
meg a nyomtatott és alacsonyan a kéz
iratban rekedt drámák értékét. Az 
utóbbiak között igazi „hiányzó lánc
szemek" is vannak, mint például Éder 
György Napóleon vagy a győri ütközet c. 
darabja (1817; ismertettük a MKSz 
1978. évi kötetében), Kótsi Katalin Hu
nyadi Lászlója, vagy az idősebb br. Wes
selényi Miklós drámai életműve, amely 
nélkül Bolyai Farkas is nehezebben ért
hető. Kár volt továbbá néhány hagya
ték feltárását a jövőbe utalni. Andrád 
Eleknek egy darabja maradt fenn kéz
iratban, a Hóravilág Erdélyben (1808): 
nem érdektelen tétel a nemesi virtus 
drámai ábrázolásában. Boér Sándornak 
1827-ig 31 eredeti drámája gyűlt fel, de 
hagyatéka egészében elveszett - a cí
mek listájának mostani felvétele a te
matikus áttekintés több rovatát erősít
hetné. Bárány Boldizsár Sajdár és Rurik-
jának szintén van (bár későbbi, átdol
gozott) kéziratos példánya - ennek és a 

NAGY IMRE: NEMZET ES EGYÉNISÉG. DRÁMAIRODALMUNK 
AZ 1810-ES ÉVEKBEN. A HAZAFISÁG DRÁMÁI 
Budapest, Argumentum Kiadó, 1993. 242 1. (Irodalomtörténeti Füzetek 131.) 
SÁNDOR IVAN: VÉG SEMMISÉG. A SZÁZHETVEN ÉVE FEL NEM 
FEDEZETT BÁNK BÁN 
Pécs, Jelenkor Irodalmi és Művészeti Kiadó, 1993. 183 1. 
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korai regényváltozatnak egybevetése 
több lehetne a korábbi szakirodalom
ból kölcsönzött cselekményvázlatnál. 
Nagy Imre nemcsak helyeslően idézi 
Orosz László megállapítását a dráma
fordítások fontosságáról, de igen he
lyesen fel is veszi például Korner Zn-
nyzjének vagy Müllner Die Schuldjának 
átültetéseit, hiszen jelentős szerepet ját
szottak a magyar drámafejlődés javára 
- ugyanakkor teljességgel hiányzik a 
magyarítás gyakorlatának említése; 
Dugonics András Bátori Máriájáról és 
Kún Lászlójáról sem derül ki, hogy nem 
eredeti művek (93.). Hiánylistánk nem 
filológiai fontoskodás: egytől egyig hi
ányoznak a drámatörténeti tipológia 
induktív anyagából. 

Nagy Imre disszertációja annak ide
jén kitűnő minősítést kapott, s méltán: 
ő valóban mindent tud ahhoz, hogy a 
korszak új, korszerű drámatörténetét 
megírja. Témaszeretet és imponáló ol
vasottság, társművészeti jártasság és jó 
elméleti felkészültség támogatja prob
lémaérzékeny látásmódját, s mindeh
hez ötletesség járul a munkahipotézi
sek felállítása során. Elemzései mindig 
izgalmasak: közülük feltétlen említést 
érdemel Kisfaludy Sándor Hunyady Já
nos c. drámájának „a hazaszeretet litur-
giája"-ként, profán miseként értelme
zése és Bolyai Farkas Kemény Simoniá
nak, mint „szekularizált passió "-nak 
vizsgálata. Az érvelés még akkor is 
elegáns és eredeti, ha nem győz meg 
teljesen, mint annak kérdésében, hogy 
ismerhette-e Katona József Kisfaludy 
Károly Zách Klárájának 1812-ben írott, 
első fogalmazványát. (Egyelőre mara
dunk Orosz László nemleges álláspont
jánál, a Bánk bán kritikai kiadásának 
417. oldalán.) 

Nagy Imre nemcsak áttekintőleges 
tudással, de határozott rendszeralkotó 
képességgel is rendelkezik, ami ebben 
az átmeneti és bonyolult időszakban, 
az 1810-es években nélkülözhetetlen 
kutatói tulajdonság. A drámaelmélet 

felhasználásával igen sikerült és szelle
mes a „királymerénylet-téma" (a Bánk 
bán- és Zách Klára-drámák) szereplői 
viszonyrendszerének és az ebből szük
ségszerűen következő cselekmény
mozzanatoknak egymásra vetített átte
kintése. Határozott továbbá a szerző 
törekvése, hogy a drámafejlődést a ma
ga organikus mivoltában láttassa és 
felállított tipológiája ne ütközzön a tör
ténetiség elvével: ismételten utal az is
koladrámák témaelőzményeire. 

Ami vitatnivalónk van Nagy Imre 
drámatörténetén, az egyetlen pontban 
foglalható össze: disszertációjából nem 
formált mindenütt a szellemi szerkesz
téshez hasonló következetességgel 
könyvet. Ebben az esetben elmaradhat
tak volna a szerzőket abc rendben fel
vonultató szakirodalmi listák a jegyze
tekből. A szélesen felvázolt társadalmi
gazdasági horizontnak is néhány ele
me bizonyára megváltozott volna: a 
társadalmi pártolás és a közönségtörté
net meghatározó tényezői inkább a 
drámákat műsoron tartó színjátszás 
közvetlen motívumai, mintsem a drá
matörténeté. Hiányzik viszont két 
olyan, tudati mozzanat, amelyek vi
szont közvetlenül hatottak a műnem 
fejlődésére: az egyik a győri trauma, 
amely egyszersmind megkérdőjelezte 
a „vérrel adózás" történelmi jogcímét, 
és amelyre a nemesi virtus erőteljes 
kompenzáló ábrázolása indult meg a 
színpadi irodalomban (is). A másik az 
évtized megkerülhetetlen élménye, a 
kortárs, tapasztalati lecke a kiemel
kedő, történelmi léptékű személyiség 
lehetőségeiről és korlátairól: a Napóle
on-komplexus. (Neve csak egy szakiro
dalmi idézetben fordul elő: 101.) 

Mindezekért nagy kár, mert - együtt 
a belső utalásrendszer kiegészítésével, 
a Toldy- és Szalay-citátumok másodla
gos forrásból történt idézésének kijaví
tásával - jobbításuk kevés munkába 
került volna. A „sajtóhiba ördöge" he
lyett megismerkedtünk most moder-
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nebb rokonával, a „számítógép ördö-
gé"-vel: a II. és a III. fejezet jegyzetszá
mozása hibás. Nagyon hiányzik a nev
es darabcímmutató. 

Sándor Iván könyvét „a százhetven 
éve fel nem fedezett Bánk bán"-ról nem 
is az előszóval, hanem egyenesen a 
címlappal kell kezdenünk. A „Vég 
semmiség" Bánk szövegéből való, az V. 
felvonás 2619. sorából. A címmé lett 
idézet csak nálunk szerepel idézőjel
ben, a címlapon nem: egyike lett azok
nak a sajnálatosan megszaporodott 
könyveknek, amelyek idézőjel nélküli 
idézetcímmel kelletik magukat. Maga a 
cím egyébként pontos, jó, fedi az értel
mező nagyesszé gondolatvilágát. Sze
rencsésebb lett volna kötőjellel írni, 
mint maga Katona tette (s nyomán a 
kritikai kiadás) vagy - emendálva -
egybe, mint Solt Andor tette később, a 
„Magyar Remekírók" 1974-es és 1984-
es kiadásában. A cím így némileg értel
metlen, és csak arra jó, hogy megálla
pítsuk, a szerző Katona József összes 
műveinek 1959. évi kiadását használta 
idézetei forrásául... 

A filologizálásra késztető címlap 
után az előszó arról tájékoztat, hogy 
egy hat évvel ezelőtti színházrendezői 
megkeresés indította a szerzőt Bánk bán-
olvasata kidolgozására. Az olvasat tel
jes, 20. századvégien izgalmas - és 
rosszkedvű. S mivel Sándor Iván esszét 
írt, recenzeálni csupán ennek az olva
satnak belső logikája alapján lehet. Ész
lelése szerint Bánk az első igazán inte
ger személyiség a magyar irodalomban, 
akit leginkább a politikusi felelősségér
zet különböztet meg lovagdrámai 
elődjeitől. Ha hozzávesszük szakér
telmét is a közügyek irányításában, egy 
korai értelmiségi magatartás jelenik 
meg a színpadon. (Ez különbözteti meg 
alapvetően Grülparzer hősétől, akinek 
a lojalitás a legfőbb erénye.) Egy feudá
lisán hierarchizált társadalomban azon
ban, amelyben az alattvalók csupán a 
csúcson álló Király személyén és státu

sa közvetítésével érintkezhetnek, ez a 
magatartásforma legalább öt ponton 
sérülékeny: 

- a kapcsolatteremtés képessége ál
talában és egyénenként kialakulatlan, 

- a drámai erőtérben mindvégig je
len lévő Király pályaalkalmatlansága 
kivédhetetlenné válik, 

- fizikai távollétében a piramis-nyil
vánosság minden súlya óhatatlanul a 
második emberre nehezedik: Bánkra? 
Gertrudisra? 

- a Bánk-típusú személyiségnek nem
csak kapcsolatrendszere, de mozgáste
re is szűkített, már-már kényszerpálya-
szigorúságú, amin a személyiség hiába 
igyekszik lazítani, 

- a hierarchia alacsonyabb fokán 
álló személyek kapcsolatainak hiányá
ban vagy „elbeszélnek" egymás mellett 
vagy olyan mellékkonfliktusok bármi
kori felbukkanására számíthatni kö
rükben, aminek ez a beszűkültség az 
oka. 

Mindez tovább korlátozza a szemé
lyiség szuverenitásának kialakulását. 
Bánk alakjának és drámai erőterének 
ez az értelmezése mint arkhimédészi 
pont, számos érdekes és finom megfi
gyelésre ad alkalmat. Első helyre alig
hanem a magyarság-kép és az idegen
kép egységben történő, árnyalt elemzé
se kívánkozik (30-46.). Sándor Iván itt 
végképp leszámol a nagy esszéíró előd, 
Szerb Antal által is képviselt felfogás
sal, miszerint Dugonics idegen-ábrázo
lását egyenes vonal köti össze Katona 
Józsefével. Ha a történelmi dráma 
döntő fordulatát akarjuk tettenérni az 
1810-es években, azt éppen ebben a 
szemléletváltásban tehetjük, ahogyan a 
tendenciózusan és sematikusan eszká
bált áltörténeti színpadi műveket fel
váltja a források akkori teljességén ala
puló, történetírást és kirobbanó ihletet 
ötvöző, a szerző morális-lélektani vi
szonyulását sem titkoló drámaírás. 

Meggyőző a sokat vitatott V. felvo
nás elemzése is, ahol az olvasat követ-
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kezetessége hiánytalanul megmarad: a 
katarzishiányos értékpusztulás, a lát
szatrend helyreállása után a kis akar-
nokok, a Solomok, a Myskák és az 
Udvornikok kora következik, miköz
ben az újabb hadisikerekre távozó Ki
rály távollétében ismét űr támad a ha
talomban - de immár nincsen szemé
lyiség, aki azt betölteni hivatott lehet
ne. Nos, elöljáróban ezért neveztük 
rosszkedvűnek Sándor Iván olvasatát, 
s e ponton lehetetlen nem gondolni a 
korábbi értelmezések egyikére-másiká-
ra: miért hagyta abba Arany János 
elemzését éppen a „Király köré"-hez 
érve (88.); Lukács György fatális téve
désére a Bánk bán hiperlojalitásáról 
(160.) vagy arra, hogyan béklyózták az 
ideologikus szempontok a kivételes 
elemzőképességű Pándi Pál munkáját 
(171-172.). 

Alighanem Sándor Iván az első - s 
ez a könyvtárnyi idevonatkozó iroda
lom birtokában nem csekély érdem -, 
aki rá mert kérdezni az örök ellenzéki 
Peturra: mi történt volna a békétlenek 
tervezte, netán sikeres merénylet után? 
(49.) Aki észrevette és elemezte Tiborc 
alakjában „a legnagyobb nyomorúság 
fölényé"-t (72-73.), és aki meghatározta 
azt az „esztétikai hibernáció"-t (78.), 
aminek folyamányaként a posztmo
dern korban egyszerre csak újra élni és 
hatni kezd a Bánk bán nyelve. 

Az első rész olvasatának igényességé
vel elkényeztetett olvasó már csak azért 
is szellemi izgalommal várja a szintoly 
terjedelmes másodikat, mert kiderült, 
hogy a szerző nem tartozik azok közé, 
akik (Hevesi Sándortól Illyés Gyuláig) 
csakis a szöveg átrendezésével, kisebb-
nagyobb átdolgozásával látják biztosítva 
a Bánk bán színpadi jövőjét. 

Mit tagadjuk: az esszé második része 
némi csalódást okoz. Nem azzal, hogy 
szerzőnk kizárólag arra összpontosít, 
hogyan maradt le mindig színházmű
vészetünk a Bánk bán korszerűségéről; 
ezt témának felvállalni az ő szuverén 

joga. Azt sem tagadjuk, hogy az 1845-
től sikeres, 1848-tól nemzeti jelképnek 
is számító dráma mindenkori színre
vivői egyre terhesebb örökséget von
szoltak pályájukon. (Bizony, már a szá
zadfordulón megesett, hogy a vasár
nap délelőtti, nemzeti színházi diák
előadás közönsége Jászai Mari Gertru-
dis-alakítása közben is helytelenke-
dett...) Az is ténykérdés, hogy az újabb 
rendezések között szép számmal akadt 
olyan - Kaposvártól Szolnokon át a 
budai Várszínházig -, ahol a „rendezői 
színház" témaidegen eszközeivel pró
bálták megmenteni szegény klassziku
sunkat. 

Sándor Iván itt is birtokában van a 
Bánk frím-irodalom egészének: mind az 
irodalomtörténeti, mind a színházi re
cepció vonatkozásában. Áttekintése 
gondos-pontos. Méltatlan viszont az 
egész esszé színvonalához, hogy „A 
színpad lemaradása", „A szobor körül
járása" alcímekkel jelzett színháztörté
neti problémákat olykor csúsztatással, 
önellentmondások árán igyekszik 
szemléltetni. Mert mi másnak volna 
nevezhető, hogy Vörösmarty Mihály 
kritikájának egy mondatát („Nincs 
Learünk, nincs Rómeónk...") az Eg-
ressy-Lendvay-Megyeri nemzedékre, 
tehát a színészi pályaalkalmasságra al
kalmazza (103.), holott a színibíráló, 
Schiller Haramiák c. szomorújátékának 
1837. szeptember 18-i, pesti előadásá
ról írva, a jó fordítások hiányát teszi 
szóvá! A 142. oldalon Hevesi Sándor is 
megrovást kap, „mert hidegen hagyta 
a mindenkori színház és a mindenkori 
filozófiai-szellemi teljesítmények ösz-
szehangolása." Az utóbbiak homály
ban maradnak: a nyugatosok (Ady, 
Schöpflin) itt felemlegetett megjegyzé
sei sohasem álltak össze értelmezéssé; 
az irodalomtörténeti, kortárs recepciót 
(Beöthy Zsoltot, Rákosi Jenőt, Péterfy 
Jenőt) pedig korábban éppen a szerző 
foglalta össze „A befogadási változatok 
útvesztői" gyűjtőcím alatt. Régen meg-
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cáfolt tévhit (157.), hogy Németh An
talt csak „a színpadtechnikai moder
nizmus" érdekelte; 1936-os, nemzeti 
színházi rendezését a színháztörténet 
nagyra értékeli. 

Az egyébként ízléses kiállítású 
könyv belső szerkesztése (Xerox Hun
gárián Ventura ide vagy oda) nem tu
dott lépést tartani a belbeccsel: Szálai/ 
László (13., 129.), Laborfalvi Róza (103., 
182.) vagy Egressy Gábor nevét (utób
biét többhelyütt) illik helyesen leírni; 
Kisfaludy Károly „hazapufogaíás"-ról 

(1) A nagy életműveket éppúgy, 
mint a nagy művészi korszakokat is 
minden újabb nemzedéknek és irány
zatnak hasznos, sőt, szükséges újra 
vizsgálat, újra átgondolás tárgyává ten
ni. Nemcsak azért, mert közben addig 
ismeretlen tények és megfontolásra ér
demes szempontok merülnek föl. 
A Ranke-féle nagy történész-álom, úgy 
rekonstruálni és rögzíteni végérvénye
sen a múlt lényegét s értékeit, világát és 
személyiségeit, „wie es eigentlich ge
wesen war", mindig álom marad. 
Burckhardt, a kiváló utód joggal egé
szítette ki a nagy mestert úgy: „Wie es 
für uns gewesen war, wie es für uns 
zugegen ist". A múlt nagy „jajongása-
it" éppúgy, mint a nagy „ujjongásait" 
is, vélte, minden következő korszak
nak a maga befogadási módján, a maga 
szemlélete számára át kell élnie, élmé
nyévé kell tennie, hogy az ő tükrükben 
és tanúságtételükben is láthassa magát. 

A magyar irodalom nagyjai közül 
kevésre olyan igaz e folytonos újra-
szembesülés haszna és szüksége, mint 
Aranyra. Nemcsak azért, mert a legki
válóbbak, a legtöbbrétűek s egyben a 
legrejtőzködőbbek egyike is. Hanem 
azért is, mert a legtöbbféleképpen ma-

írt (152.); a Bánk bán 2218. sorában ol
vasható Zelelgeh helynév pedig mind
két előfordulásakor (47., 89.) végképp 
meghaladta a lehetőségeket... 

A két, olvasni és majd újraolvasni 
mindenképpen érdemes könyv ismer
tető bírálatát egy Bánk bűtt-idézettel fe
jezzük be. Az 1810-es évek drámáinak 
újrafelfedezésére és a nemzeti dráma 
korszerű rendezőjére várva, Simon 
bánt visszhangozzuk: „Hátha mégis 
úgy lehetne?" 

Kerényi Ferenc 

gyarázottak sorába tartozott, - nyilván 
nem függetlenül előbb mondott voná
saitól. Gyulainak, a hűséges barátnak 
és hírverőnek csodálata elsősorban az 
epikusnak, az eposzok, az elbeszélő 
költemények, a balladák szerzőjének 
szólt. S kortársai közül szinte vala
mennyi osztozott e vélekedésben, 
vissza az előző korszak ittmaradottjáig, 
Toldy Ferencig. Riedl lényegében to
vább vitte ezt a felfogást. Fia, az oly 
sokoldalú Arany László ugyan éppúgy 
érzékelte a lírikus Arany nagyságát, 
mint Reviczky is, aki jónéhány cikké
ben idézett lírájából és Jean Paulra tá
maszkodó humor- és melankólia-fölfo-
gását is az ő lírájával erősítette. Az 
iskola azonban, Beöthytől is tovább szi
lárdítva, maradt az epikus Arany képé
nél: Petőfi a népies-nemzeti nagy líri
kus, Arany a népies-nemzeti nagy epi
kus. Ady oly méltánytalan és méltatlan 
cikke, a Strófák a Buda Haláláról jórészt 
ennek az iskolai értelmezésnek a folyo
mánya. A fordulatot, közismert, Babits 
híres tanulmánya hozta meg: nem ta
gadva az epikus nagyságát, de köze
lebb hozva hozzánk a lírikusét. 

Ha azonban a líra oly sokáig háttér
ben maradt, az életmű irodalomértel-

DAVIDHAZI PÉTER: HUNYT MESTERÜNK 
(Arany János kritikusi öröksége) 
Budapest, Argumentum Kiadó, 1992. 417 1. 

138 


