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nyelve és stílusa eredetibb, önállóbb, magyarabb és magasabb szintű, 
mint a középkori kódexirodalmunk átlaga. 

A kötetet a használhatóságot eló'segítő szómutató egészíti ki. Végül 
pedig a korai magyar szövegemlékekkel foglalkozó legjelentó'sebb tudó-
saink fényképeit közli. 

E magas szintű, tág látókörű, új szemléletű tudományos művet ol-
vasnunk kell, hogy jobban tudjuk érteni, értékelni nyelvünk és irodal-
munk ránk maradt elsó' szövegemlékeit. (Akadémiai, 1980.) 

N. ABAFFY CSILLA 

MAGYAR DRÁMAÍRÓK. 16-18 . SZÁZAD 

Néhány évvel ezelőtt indította meg a Szépirodalmi Kiadó, legkivá-
lóbb szakembereink irányításával, Magyar Remekírók című sorozatát. A 
vállalkozás széles skáláját dicséri, hogy eddig irodalmi múltunk utóbbi 
450 éve szólalhatott meg hasábjain. Hogy azután ezekkel a parttalan 
lehetőségekkel miként él, az az egyes kötetek szerkesztőjének a dolga. 
Az eredmény vitatható. 

Helyes elhatározása volt a kiadványsorozat szerkesztőségének, a 
több, mint húsz éve napvilágot látott Kardos Tibor-Dömötör Tekla-
féle Régi magyar drámai emlékek c. tudományos publikáció népszerűsí-
tése. A terv megvalósítása, Nagy Péter gondozásában, kiválóan sikerült. 
A 1 6 - 1 7 . század gondosan kiválogatott drámaszemelvényeihez a 18. 
század hét korjellemző alkotását csatolta. A kötet összeállításánál figye-
lemmel kísérte a mai ember olvasmány-igényeit. A tisztán egyházi 
vonatkozású emlékeket mellőzte, feltehetőleg azért, mert az átlagos 
érdeklődő ismeretanyagát nem tartja elégnek megértésükhöz, de a lehe-
tőséghez képest bemutatja mindazokat a műveket, amelyek az olvasó 
irodalmi és történeti látókörét bővítik, 

A Mohács előtti időkből egyetlen drámát találunk a kötetben. Ez a 
hajdanvolt szász apáca, a 10. században élt Hroswitha, Dulcitius c. 
művének fordítása, a Három körösztyén leány. Maga az alapmű is 
korának eseménye volt, a közel félévezrede feledésbe ment kéziratot a 
nagy német humanista, Celtis Konrád fedezte fel a 15. sz. végén, s a 
magyar fordítás sem késett sokat. A fordító számára azonban a fenye-
gető zsarnok már nem a legendából ismert Diocletianus császár, hanem 
a török szultán Iam proximus ardet Ucalegon - a három vértanú-leány 
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török hóhérlegények kezén vész el. (A hódoltság közelgő' száznegyven 
éve a valóságban több, mint hárommillió magyar életébe került.) Sztárai 
Mihály: Az igaz papságnak tiköre c. színműve ugyan még a ferences 
iskolai színjátszás nyomait viseli magán - a református pappá lett 
Sztárai franciskánus barát volt valaha, de már a hitvitázó drámát mutat-
ja be könyvünkben. (A reformáció Biblia га épülő oktatói modorát 
figyelhetjük meg Szegedi Lőrinc Körös-Maros menti kálvinista senior 
[vezető lelkész] Theophania c. színművén. A német eredeti szép verselé-
se itt lapos prózává módosult, s a csonka mű tanulsága számunkra az, 
hogy az erényben kevés drámai érdek lakozik. Valószínűleg a terjedelem 
korlátozottsága miatt hagyta ki Nagy Péter Szegedi ajánlását patrónusai-
hoz, Báthory Miklóshoz és nejéhez. Sajnálatos, mert ez valóban Szegedi 
eredeti fogalmazása, szép és korfestő.) Kiegészíti Sztárai 1559 körül 
keletkezett kálvini hithirdetését a nála mintegy tíz évvel későbbi Debre-
ceni disputa (vagy Válaszúti Komédia), ahol viszont Dávid Ferenc és 
antitrinitárius hívei szégyenítik meg „Péter pápát", Debrecen híres 
Méliusz Juhász Péterét. Nyelvük a nép nyelve, gondolataik közérthetők, 
magyarságuk még nem hemzseg a későbbi idők latin fráziskincsétől. A 
mai olvasóban azonban felrémlik a klasszikus shakespeare-i idézet: „Ám 
sírjon a nyílverte vad, Ép gímnek tréfaság . . . " A Délvidék magyar 
lakosságát lemészárolta, rabszolgának hajtotta el a török, de ahol éppen 
nem fenyeget, ott ráérünk egymással civakodni. . . 

Nagyobb azonban ennél a főurak, a hatalmasok vétke. Balassi 
Menyhárt árultatása éppen úgy a vallásilag ingadozó, a reneszánsz 
pompa és élvezetvágy legdurvább kielégítése után törő nagyúri 
immoralitás tükörképe, mint Bornemisza Péter remeke, a „Tragoedia 
magyar nyelven, az Sophocles Electrájából." Nyugat kultúrája lassan 
elérhetetlen a koldussá váló Magyarország számára, de bűnei ismerősek. 
Pénzért hitet cserélni, ölni hazudni nemcsak a reneszánsz olasz és 
német urai tudtak. (És közben csak halkan száll felénk a költői sóhaj: 
„Vájjon mikor leszen jó Budában lakásom? ") 

Bornemisza Bécsben végezte az egyetemet, kitűnően tudott görögül, 
humanista kultúrája az első nagy magyar tragédia szerzőjévé tette. 
Sohasem tudott belenyugodni abba a barbár életbe, amit a történelmi 
szükségszerűség rákényszerített. De a 16. század második nagy drámai 
csodáját, a Szép magyar comediát már olyan szerző fogalmazta meg, aki 
huszonnyolc évvel Mohács, tizenhárommal Buda török kézre kerülte 
után született, s derűs szívvel tette fel a kérdést: „Vitézek, mi lehet E 
széles föld felett Szebb dolog a Végeknél? " 

Reneszánsz pásztorjátékát Balassi mégsem a végeken, hanem a 
Báthoryak erdélyi udvarában költötte át olasz eredetijéből, azokban az 
években és abban a környezetben, amikor és ahol rövid időre el lehetett 
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felejteni az állandó harci készültséget, visszaálmodhatta magát a század-
forduló humanista gondolatkörébe. Az ajánlás és a prológus Balassi 
sajátja; a divatos, de közepes eredetinek pedig nemcsak szép magyarsá-
gával, hanem az egész szöveget át- meg átható személyes érzelmeivel is 
művészi értéket ad a költő. 

A 17. századot a színház népszerűségének terjedése jellemzi, nem-
csak a viszonylag békében élő nyugati nemzeteknél, hanem a török 
nem-fenyegette magyar országrészekben is. A városi polgárság hivatásos 
színjátszói helyett azonban nálunk az udvari, ill. főúri színjátszás opera-
és balettkultuszának, s az iskolai színjátszásnak jutott a főszerep. Az 
előbbiek a nemzeti irodalmak számára eleve nem jelentettek semmit. 
Bizonyos különleges alkalmakkor - esküvők, ünnepélyes beiktatások, 
névnapok stb. - szokás volt azonban színielőadást rendezni. Ilyenkor 
begyűlt a kastélyba a rokonság, a szomszédos birtokos családok tagjai, a 
birtokokon alkalmazott tisztviselők, az ismeretség szélesebb köre, 
asszonyok, lányok, akik a latin vagy olasz előadást nem értették volna 
meg. Az előadott mű szerzője nem sokat jelentett, nem is hivalkodott 
kilétével: a hangsúly nem a műalkotáson, hanem előadásának alkal-
mán volt. 

A közölt 17. századi színművek közül az első, a Tékozló fiú bibliai 
történetének feldolgozása Űrnapja alkalmával kerülhetett (talán egy 
püspöki udvarban?) előadásra. Az interludiumok szabadszájúsága nem 
mond ennek ellent, szerzetesi iskolák színpadjain is elhangzottak hason-
lók. A szép Constantinus és Victoria a kutatások szerint olaszos kultú-
rájú, déldunántúli főúri udvarban ünnepelt meg egy nevezetes ese-
ményt, valószínűleg esküvőt. Szerzője szintén ismeretlen. A Gyöngyösi-
nek tulajdonított Florentina is készülhetett esküvői ünnepségre. A 
csonka kéziratos példányban előforduló kétértelműségek jelen kiadás-
ban elmaradtak, mert a publikáció Zólyomi Szabó Dávid 18. századi 
nyomtatott és átdolgozott kiadását követi. 

Nemcsak a 17., hanem még a következő századnak is egyik leg-
népszerűbb drámai emléke a Comico-tragoedia, rész szerént víg, rész 
szerént szomorú história. (Maga a műfaj Európa-szerte kedvelt volt.) Az 
elsőből több kézirat és két nyomtatott példány maradt fenn, a békés 
18. század egészében is, egyes részleteiben is még többször kiadta. 
Különösen vonzóvá a kor számára izgalmas haláltánc-jellege, még in-
kább pedig a sok dalbetét tette; utóbbiak megkönnyítették a súlyos 
gondolati elemek feldolgozását és színszerűséget kölcsönöztek az álló-
képesen szerkesztett jeleneteknek. Az Actio Curiosa színpadi előadásra 
alkalmatlan, arra aligha is szánt, párbeszédes közmondás-gyűjtemény. 
Fő alakja egy középbirtokos nemes, ,,Gaude uram", a szentenciák 
legnagyobb részét ő mondja el. A művel Thaly Kálmán foglalkozott, 
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dunántúli eredetűnek tartotta. Gaudet Chernel István korabeli nemesúr 
személyével azonosította, a főrangú Achatest és nejét Erdődy Sándor 
gróf és felesége, Csáky Krisztina grófnő személyében határozta meg. Az 
alig vitatható, hogy Gaude uramat a szerző pozitívan értékeli, s hogy 
őkelme után a magyar irodalomban nagy sor következik - mint erre a 
kiadó is utal! - Pontyitól csaknem napjainkig. 

A 17. század végén találkozunk először magyar történeti tárgyú 
drámával: a Comoedia generalis de conflictu Turcorum et Hungarorum 
feltehetőleg protestáns iskoladráma volt. Kinizsi Pál kenyérmezei diada-
lát (1479.) meséli el, az eseményt azonban a hódoltság korára teszi, 
szereplői részben ugyancsak későbben élt személyek. A barokk koncep-
ciójú, nagyszámú játékost mozgató színmű - szerzője szintúgy ismeret-
len, mint a legtöbb itt megjelentetett drámáé - talán a megkönnyebbü-
lés sóhaját közvetíti felénk másfél évszázad szenvedései után. 

A 18. század színügyi viszonyai alig mutatnak változást. Az iskola-
dráma uralkodik hetven éven keresztül, haladás csak a magyar nyelv 
térfoglalásában mutatkozik. A pálos interlúdiumok közül kinőtt Kocso-
nya Mihály házassága c. népies hangú bohózat túlélte a rendet, s a 
hivatásos magyar színjátszás műsorában is helyet kapott. (Bilisics 
Márton és Szabadhegyi Mihály szerzősége mellett a másoló, Táncz 
Menyhért pálos rendi szerzetes tesz tanúságot.) Ugyancsak pálos farsangi 
komédia volt a Bachus. A rendi szabályzat női szerepeket is engedélye-
zett - ezeket szintúgy diákgyerekek alakították, mint a többit - , s a 
szereplők, a színváltozások nagy száma és a hangulat csaknem zabolát-
lan derűje joggal ébreszt gyanút bennünk avval a hiedelemmel szemben, 
hogy a pálos iskoladráma, a jezsuita és a piarista! !] színjátszással szem-
ben, anyagi eszközökben szűkölködött volna. (Dömötör T.: Régi 
magyar vígjátékok, Bp. 1954. 49.) A pálos rend a jezsuiták után a 
leggazdagabb hazai szerzet volt, szekularizációja hárommillió forintot 
jövedelmezett az államháztartásnak. Jóval egyszerűbb módon szórakoz-
tatta közönségét a piarista iskoladráma. Pállya István: Ravaszy és Sze-
rencsés c. játéka a szigorú szabályok értelmében egy Holberg vígjáték 
német fordítása alapján szerelmi bonyodalmat alakított át karrier-bohó-
zattá. Helyesen jegyzi meg a kiadó, hogy az átdolgozás ilyen mértéke 
már eredetinek minősítheti a munkát. A fiatal tanár - később magyar 
tartományfőnök - ötletes variációját szép magyar nyelvével is értéke-
sebbé tette. Mint a pálos Bachus ban, a piarista iskoladrámáknál is 
gyakran végzés, végezés a felvonás neve. (Vö. Takáts Sándor: Benyák 
Bernát, Bp. 1891. 108.) 

Bessenyei György korszakalkotó fellépését nemcsak tragédiával, 
hanem tudatos megfontolás alapján vígjátékkal is beírta az irodalom-
történetbe: a jövendő magyar színpadi nyelvet kívánta vele szolgálni. A 
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filozófus a művelt társalgásra oktatta volna a színészt és hallgatóságát. 
Az elsó' magyar színtársulat azonban csak Pontyi alakját érezte a magáé-
nak, ezen a címen is adták elő. Több sikerrel hozta színre nemcsak a 
Kelemen-féle, hanem a korai hivatásos színjátszás több magyar társulata 
is lllei János: Tornyos Péter c. komédiáját. Az első magyar nyelvű 
jezsuita iskoladráma Molière. Úrhatnám polgárjának tanulságát rejti 
magában. Egyik betétdala: „Tornyos Péter bált indít, Reá költi min-
denit . . ." eléggé közismert. A századfordulón volt már a darabnak 
valami hazai háttere: a német polgárság feltörekvő alakjait a nemesség 
enyhe ellenszenvvel nézte. (Liedemann Sámuel, a fiatal Schwart-
ner etc.) 

Az Igazházi nem drámai, hanem színháztörténeti jelentősége folytán 
került a kötetbe. Jól beszélhető, közérthető szövege, árnyalatlan jelle-
mei megkönnyítették első hivatásos társulatunk számára a német szenti-
mentalizmus eme tucat-termékének előadását. (Brühl, F. A. Graf 
ford. Simái Kristóf piarista tanár.) 

A kiadói válogatás koronája a Cultura, Csokonai gyér drámai mun-
kásságának a dunántúli kúriák világát pompásan festő darabja. Saját 
környezetét, a csurgói gimnázium pátrónusait és a színielőadás közön-
ségét torzítás és modorosság nélkül ábrázolja. Húsz évvel Kisfaludy 
Károly előtt, egy Kisfaludy-vígjáték derűs színpadát látjuk magunk 
előtt; a költő sokat dicsért megfigyelőképessége Nagyváthy János, 
Pálóczi Horváth Ádám, a könyvgyűjtő Csépén István mindennapjait 
festi le, nem feledkezve meg az ispán, a béres, a házaló jóindulatú 
humorral ábrázolt alakjáról sem. Hogy a mesefűzés Kotzebuera emlé-
keztet, csak az irodalmi szakembereknek szúr szemet, arról nem is 
szólva, hogy Kotzebue a maga idejében a színpadismeret legnagyobb 
mestere volt. Sem a megelőző Csokonai színművek, sem a Karnyóné 
közjáték-jellege nem képviselnék ebben a kiadványban olyan méltón 
írójuk szellemét, mint a Cultura. 

Mind Dömötör Tekla drámatörténeti tanulmányai, mind a mostani, 
népszerű kiadvány megállapítják, hogy a történelmi adottságok ebben a 
háromszáz évben a hazai színház, ill. a drámairodalom fejlődésére rend-
kívül kedvezőtlenek voltak. Dömötör a török háborúk mellett meg-
említi, hogy ,,nincs az országnak fővárosa, gazdasági és szellemi köz-
pontja, ahol író, közönség és színészek egymásra találhatnának", „fejlet-
len a városi é l e t . . . " (Kardos-Dömötör I. 296.) Nagy Péter a „szagga-
tottság, a hagyományhiány, az újrakezdés" jelenségeit panaszolja fel, s 
„hogy szinte emberöltőnként újra meg újra ki kellett találni magyar 
nyelven a dráma műfaját". (1171.) A „szerves kapcsolat hiánya" is 
szemébe tűnik (uo.). Mindezek a megállapítások helytállóak. A törté-
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nész szakmai anyanyelvén, röviden így mondaná: nem volt egységes 
magyar államnyelv, nem volt magyar nyelvű kancellária. Minden iro-
dalmi nyelv a Curiából indul ugyanis ki. 

Erdélynek, csaknem százötven évig, volt magyar közigazgatási 
nyelve, itt az irodalom fejlődése a legtöbb műfajban, a drámában is, 
egységesebb és eredményesebb. Volt magyar városi élet is. Különös 
balszerencse folytán a Rákócziak puritán protestantizmusa nem kedve-
zett a színi élet felvirágzásának. A 18. században ez a gátló tényező 
megszűnt ugyan, a „nagyfejedelemség" feudális elmaradottsága, a 
magyarországinál is kedvezőtlenebb gazdasági helyzete azonban egészen 
a század utolsó évtizedéig, megbénította a magyar városok vállalkozó-
kedvét. 

Az anyaországban több, mint két évszázadon keresztül ebek har-
mincadjára került a nemzeti nyelv. Fővárosa volt az országnak, Pozsony 
viszonylag magas kulturális szinten állott, Pozsony polgársága azonban 
német volt. A török háborúk súlyosan érintették az ország igen nagy 
részét, de ahol a török nem fenyegetett, s ahol a lakosság magyar nyelvű 
volt, a nép nyelve ott is éppen úgy nyelvjárásokra bomlott, mint 
napjainkban: másképpen beszél a székely, másképpen a bácskai magyar, 
még irodalmi alkotásaikban is eltérnek az anyaország nyelvszokásaitól. 
Sokkal fokozottabban volt ez érezhető akkor, amikor a lakosság jó 
része írni-olvasni sem tudott, telekommunikációs eszközök pedig nem 
siethettek kezet nyújtani a határokon túliaknak. A színjátékok rend-
kívül sok latin kifejezése, nem is beszélve az Actio Curiosa előadásra 
sosem szánt és került szövegéről, mindennél ékesebb szóval tanúskodik 
a latin államnyelvről. 

Mint minden hasonló vállalkozásban, ebben a kiadásban is akad 
egy-két elírás - nyilván gépi melléütés; a Tékozló fiú ban a „maga is 
izgatnia" feltehetőleg „maga is izgatnya" lenne az átírásban. (Kardos-
Dömötör: II. 12., ill. jelen kiadás 264.) Ugyanitt a „ragada suba 
fát"-nak „ragadd a suba-fát" felelne meg. (K . -D . II. 16., j. k. 271.) A 
Csokonai-szövegnél a II. felvonás 3. jelenetében (1068.) ez a félmondat 
áll: „tessék szúr. . ." Magyarázatot igényelne. Az 1072. lapon „kho-
sarara" (egyenlő: cosa rara, ritka eset, dolog) sincs megmagyarázva. A 
figuriás gyerek (1081.) biztosan figurás gyerek etc. 

Ezek azonban jelentéktelen apróságok. Megdöbbentő az a közlés, 
hogy a kötetbe felvett húsz színmű közül háromnak a kézirata veszett el 
az utolsó száz évben: a sárospataki kollégium könyvtárából Pállya 
István: Ravaszy és Szerencsése, már csak Horváth Cyrill kiadásából 
ismerjük, Balassagyarmatról a második világháború során a Gosztonyi 
Kódex, benne a Florentina, 18. századi szövegével, s az a Ferences-rendi 
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gyűjtemény, amiből Alszeghy Zsolt a Tékozló fiút adta ki. Jobb rá sem 
gondolnunk, hogy mi pusztulhatott el II. Józseftől kezdve a különböző 
előjelű szekularizációk idején! 

Az utolsó évtizedek művelődéspolitikája mellett szól azonban, hogy 
a kiadványok - tudományosak, szépirodalmiak egyaránt - kapóssá 
váltak. Még az első világháború előtt kezdte meg a Kisfaludy Társaság 
egy Nemzeti Könyvtár közreadását, a jelenlegi sorozat célkitűzéseihez 
hasonló rendeltetéssel. A vállalkozás félbe maradt. A könyvek nem 
keltek el. Nem volt érdeklődés. Ha napjaink olvasmány-éhségét állítjuk 
szembe ezekkel, nem lehet panaszra okunk. (Szépirodalmi, Magyar 
Remekírók sorozat - 1981.) 

MÁLYUSZNÉ CSÁSZÁR EDIT 

U R B Á N A L A D Á R : A N A G Y Ê V S O D R Á B A N 

A magyar Egmont c. tanulmányának bevezetőjében Urbán Aladár 
röviden felvázolja első miniszterelnökünk emlékezetének alakulását a 
vértanúhalála óta eltelt 132 év alatt ( 439 -41 . ) . A historiográfiai dolgo-
zatot ígérő néhány bekezdés óhatatlanul a magyar polgári forradalom és 
nemzeti szabadságharc egészének megítéléséről is képet ad. Kimondatla-
nul pedig ana figyelmeztet, hogy 1848/49 szükségszerű átértékeléseinek 
közepette a tisztábban látás feltétele, hogy épüljenek olyan történészi 
életművek, mint Urbán Aladáré, aki csaknem három évtizede foglal-
kozik a felelős magyar minisztérium és Batthyány Lajos tevékenységé-
nek kutatásával. Ezenközben - monografikus igénnyel - fel kellett 
dolgoznia egy nélkülözhetetlen részterületet: A nemzetőrség és honvéd-
ség szervezése 1848 nyarán (Bp. 1973.). A mostani kötetbe az 
elmúlt húsz év kiemelt tanulmányai kerültek, a kutatómunka majdani 
szintézisének pillérei; a 17-ből négy itt jelenik meg első ízben, illetve 
magyarul először. 

Urbán Aladár munkamódszerét három vonással jellemezhetjük. Elő-
ször: mindig az elérhető legszélesebb forrásbázis feltárására törekszik. 
Már említett, előző könyve is kitűnt adatgazdagságával - mostani 
jegyzetei pedig kétségtelenné teszik a figyelmes olvasó számára, hogy a 
szerző a Batthyány-minisztérium levéltárának egészével dolgozott, 
áttekintette a másfél év sajtójának teljes anyagát és jelentősen előre-
haladt azon a területen is, ahonnan meglevő ismereteink a jövőben a 
legnagyobb eséllyel bővülhetnek, a kiadatlan naplók, levelezések, 
magánéleti feljegyzések felkutatásában. Másodszor: nagyszámú új adatát 
sokszempontúan szembesíti az eddig ismert tényekkel és összefüggések-


