
546 Szemle 

MAGYAR DRÁMAÍRÓK. 
19. SZÁZAD. I—II.* 

A Magyar Remekírók sorozatában megjelent két kötet 19 szerző-
től ugyanennyi drámaszöveget tartalmaz. Az első kérdés, mint min-
den válogatásnál: miért éppen tőlük, miért éppen ezeket? Fölvetését 
indokolni látszik, hogy négy dráma (a Bánk bán, A kérők, a Csongor 
és Tünde és Az ember tragédiája) már a Szépirodalmi Könyvkiadó 
jelen sorozatában is megjelent 1974 és 1983 között, az egyes drámaírók 
válogatott műveinek kötetében. 

Nagy Péter tudatosan vállalta az újbóli megjelentetést; az ismert 
főművek kiegészítő sorozata helyett ,,. . . azokra a művekre kell a 
figyelmünket összpontosítani, amelyek a kort s a szerzőt leginkább 
reprezentálják. Felfedezni ezen belül, ennek az érintetlenül hagyásá-
val lehet és szabad." (II. 1036.) Minthogy a szempont a válogatásban 
következetesen érvényesül, mint a lehetséges variációk egyike — fel-
tétlenül elfogadható. Annál is inkább, mert a sajtó alá rendező az 
Utószó lendületes kisesszéjében maga is felveti a megfontolt és egy-
általán megfontolható választásokat : Petőfi Tigris és hiénáját, Szigli-
geti Csikósát (II. 1026. és 1028.). Mert a számbavétel alkalmával bi-
zony rákényszerülünk annak beismerésére, hogy a klasszikus és vi-
tathatatlan drámahármas mellett még a második vonalban is csekély 
a kínálat, s az már valóban részletkérdés (a válogató ízlésére, világ-
képére bízva), hogy Czakó Zsigmondtól inkább a Leona kívánkozna-e 
a kötetbe, Bolyai helyett pedig netán Gombos Imre (az Esküvés-
sel) vagy Gorove László (Az érdemes kalmárral). 

Nagy Péter több választása külön méltatást igényel. Bolyai Far-
kastól A párisi per c. „érzékenyjáték" méltán reprezentálja azt a drá-
matípust, amelyik 1790 és kb. 1830 között a komoly drámai műfajok 
sorában szinte egyeduralkodó volt a magyar színpadon, s révén a 
szentimentalizmus sokkal tartósabb és nagyobb közönségkörre ki-
terjedő stílusirányzatnak bizonyult, mint az epikában vagy akár a 
lírában. Ugyanígy örömmel üdvözlendő a tudományosan máig sem 
értékelt népszínművekkel való szembenézéshez szükséges szövegköz-
lés is — bár a Csikós vagy egy másik korai Szigligeti-népszínmű 
beemelése a műfaj 1849 utáni szükségszerű elsekélyesedését talán 
jobban kiemelte volna. S végül, bármilyen furcsának tűnik is: texto-
lógiai szempontból igen fontos a Tragédia jól gondozott szövegének 
újrakiadása, a Magyar Remekírók 1974. évi kötete alapján. 1972-ben, 
Madách születésének 150. évfordulójára ugyanis éppen a Szépiro-

* Válogatta, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Nagy Péter. 
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dalmi Könyvkiadó bocsátotta sajtó alá Szabó József sajátos elvek 
alapján „gondozott" szövegét, aki kilenc helyen visszaállította Arany 
János elfogadott javításaival szemben Madách fogalmazványszö-
vegét. Túl a meghagyott és a száztíz év alatt amúgy is felhalmozódott 
szövegromlásokon, a nyomdai gyakorlat kényelmessége okán ez a 
vegyes textus azóta több kiadásban, nagy példányszámban jelenhe-
tett meg. Amíg a Tragédia kritikai kiadása elkészül, szükséges az 
1974-ben Németh G. Béla által gondozott és most újranyomott szö-
veg kiadói preferálása. 

A főszöveg megválasztásakor a sajtó alá rendező szemlátomást ala-
csonyan állapította meg a Ferenczy József készítette összkiadások 
értékét (Czakó és Obernyik életművéből), helyettük az első edícióhoz 
nyúlt vissza; ma is használhatónak látta viszont a századforduló 
nagy, szöveggondozott kiadói vállalkozásait. 

Nagy Péter jegyzetei tömörek, mindig lényegre mutatók : jó eliga-
zítást adnak. Ugyanez mondható ei az életrajzi kronológiákról, ame-
lyeknek értékét növeli, hogy a felfedezésszámba menő szerzőkről (pl. 
Toldy Istvánról) nehezen lehet korszerű adatokhoz jutni — ennyi-
ben itt élet- és pályaképet is pótolnak. Az ismertebb drámaírók eseté-
ben pedig meg kell felelniök a kutatások jelenlegi szintjének, elért 
eredményeinek. Minthogy drámákról, színpadon előadott művekről 
van szó, kiegészítésül néhány színháztörténeti adat pótolható ehe-
lyütt. Ilyen a Bolyai Farkas színházi élményeit sokban meghatározó 
1793-as kolozsvári színészi fellépés ténye (Dávid Lajos: A két Bolyai 
élete és munkássága, Bp. 1979.' és Enyedi Sándor: Bolyai Farkas neve 
egy régi színlapon, Magyar Nemzet 1981. szept. 25.), valamint a 
Csongor és Tünde ősbemutatójának évszáma (1879) meg a Főúr és 
pór kolozsvári, megkésett színrevitelének beszédes dátuma (1848). 
A Kisfaludy Károlyt bemutató színigazgató neve: Éder György (I. 
1030.). Az arany emberi nem tekinthetjük az első sikeres magyar 
regénydramatizálásnak (II. 1004.), Dugonics András színrevitt „jeles 
történetei" pl. 90 évvel megelőzték. 

A kronológiákból előtűnő író-életrajzok közül Madách 1848-as 
szerepét az újabb kutatások egyértelműbben tisztázták (II. 1041.), 
a népszínmű eredetét bonyolultabban látjuk a reformkor felől te-
kintve (II. 1029.), Szigligeti kései népszínműveit — A strike, Az ame-
rikai — említhető értékűnek tartjuk. 

Mindezt összevetve: a két drámakötet — a sajtó alá rendező Nagy 
Péter szándékának megfelelően — magas színvonalon, a felfedezés 
és az újrafelfedezés olvasói és kutatói örömeit is nyújtva reprezentálja 
a magyar drámafejlődés XIX. századi fővonulatát, jellemző irány-
zatait, műfajait és szerzőit. Gyakran fogjuk őket kézbe venni. (Ma-
gyar Remekírók, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984.) 
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