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pesti egyetemen, mint benevolus auditor. A physikát mint fönnebb emlitém 
Ketskeméten. Az első évi jogot magánytanulással végeztem itthon Abony-
ban s vizsgálatot tettem Ketskeméten. A 2-d és 3-d évi jogot 
1850/1 —1851/52-ben, Pesten az egyetemen hallgattam, hol szinte 
tettem az államvizsgálatot. — 

Első novellám »a Szenvedély vértanúja« megjelent az 1851. első 
felében, a Nagy Ignácz Hölgyfutárjában. Jelent ugyan már meg tőlem 
ez előtt is 1851-ben egy pár fordított novella, valamint »a Kormányzó 
húga« czimü eredeti novella 1850 őszén a Korányi Viktor által 
szerkesztett Losonczi Albumban, — de amazokat a dolog természeténél, 
emez utóbbit pedig első megjelentnek azért nem nevezhetem, mert az 
Albumot a rendőrség lefoglalta, — én magam sem láttam soha s 
miután a közönség sem látta, a szó szoros értelmében megjelentnek sem 
nevezhető. így első föllépésemnek a fönnebbi novellámat tartom 1851-ből. 

Kérlek tarts meg továbbra is mindég tapasztalt igaz szeretetedben, 
s — fogadd őszinte ölelésemet, — nőm részéről pedig szives üdvözletét. 

Maradok igaz barátod 
Abonyban 1874 Mart. 11-én. Abonyi Lajos 

(Márton Ferencz) 
Közli: GYÖRE JÁNOS. 

ADAT ABONYI LAJOS ÉLETÉHEZ. 

»Jan. 9-én 1833 született estvéli 5 órakor Ferencz fiunk, meg
kereszteltetett R. K. Egyházba Lőrincz József Kis-terennei plébános 
által. Keresztatyja Ambrózi Lajos, Száraz József urak. Keresztanyja 
Csontos Zsuzsanna, Ngs. Sz. Iványi Anna. Neveljen belőle a jó Isten 
becsületes embert. —« 

Márton Lajosnak, Abonyi Lajos édes atyjának feljegyzése napló
jában. — (Özv. Márton Ferenczné úriasszony birtokában Abonyban.) 

Közli: GYÖRE JÁNOS. 

É S Z R E V É T E L E K . 

KISFALUDY KÁROLY HATÁSA KATONÁRA. 

Megjegyzések Rakodczay Pál czikkére. 

Kelletlen látvány, mikor egy élete javát érdemes munkásságban eltöltött 
író olyan hihetetlen naivságokat ír össze, a minőket nemrég az Irodalomtörté
neti Közleményekben olvastunk. Nem szívesen írunk ellene, de állításai czáfo-
latlanul nem maradhatnak, mert még furcsa dolgokra adhatnának alkalmat. 

A főszemélyek hasonló szerepe és több kifejezés állítólagos egyezésével 
azt akarja igazolni, hogy Kisfaludy Zách Klárája hatással volt Katona Bánk 
bánjára. Megfeledkezik arról, hogy a két történeti esemény mily hasonló s a 
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főszemélyek benne nagyjában egybevágó szerepkört töltenek be. A történetből 
folyik az összes kimutatott szerep-egyezés (Zách—Bánk, Klára—Melinda, Erzsé
bet—Gertrud, Kázmér—Otto), egyedül csak Fallenszky—Biberach kivételével. 
Az ő szerepkörük azonban csak egy régi színpadi conventió szülötte, mert 
hiszen a drámák 90°/0-ában megtaláljuk az intrikust. Hogy Keszi Berenda és 
Petur hasonlóak volnának, bajos elhinni. 

A mi a bemutatott párhuzamos helyeket illeti, csak mosolylyal olvas
hatjuk őket. A 46 megegyezés közül alig egypár hasonlít egymáshoz, (2, 4, 14, 
19, 35, 42), melyek azonban nevetséges csekélységek, viszont azonban akad 
közöttük olyan is, a hol a két költő ép az ellenkezőt mondja (23, 41). Ilyen 
módszer mellett én vállalkozom rá, hogy megfelelő helyeket idézek Cserháti 
Sándor Csalamádé termesztéséből és Shakspere Hamletjéből. 

Ez még mind semmi ahhoz képest, a mi most jön. Minden nyolczadik 
gymnasista tudja, hogy 1819-ben adták elő Kisfaludy első darabját a Tatárokat 
s ez volt első nyomtatott műve is. S lám Rakodczay színész és dramaturg 
létére már 1812-ben ismertnek tartja a Zách Klárát. Ha Bayer drámatörténetét 
kezébe veszi, megtudta volna, hogy e darabot soha elő nem adták és ha bele
pillant Bánóczi Kisfaludy-kiadásába, rá jött volna, hogy Zách Klára nyomtatás
ban is csak 1843-ban jelent meg, a mikor Katona már rég elporladt. Hogy 
volt hát »kedvencz olvasmánya« Katonának a Zách Klára ? 

DR. BAJZA JÓZSEF. 

Észrevételek dr. Bajza József czikkére. 

Dr. Bajza József megjegyzi, hogy mosolyt keltő naivságaim czáfolatlanul 
nem maradhatnak, mert különben furcsa dolog kerekedhetnék abból. Helyes. 
Csakhogy a czáfolat legyen czáfolat. Legyen a két kérdéses műremek miben
létére alapítva. És bocsánat, ezt az alaposságot dr. Bajza czikkében nem talá
lom. Ha Zách Klára és Bánk bán hasonlósága pusztán a történeti helyzetekben 
állana, akkor nem is beszélhetnénk voltakepeni hasonlóságról. Bajza Jenő és 
Abonyi Árpád Zách-darabjában ugyanazok a személyek (t. i. a- történetiek) és 
még sincs bennök a legcsipetnyiebb hasonlóság sem Bánk bánhoz. Én nem azon 
helyzetekről szóltam, melyek a történelemben vannak, hanem a melyeket Kis
faludy alkotott a történelemből és mintátadott Katonának, kinek más drámai min
tája nem volt Bánkjához, miután akkor még Hans Sachs Bánk-drámája ismeretlen 
volt, ismeretlen a Csiky által fölfedezett angol Bánk-dráma is. Nem hivatkozhatom 
más sugalmazóra, mint magára Katonára, mikor e hasonlóságot észrevettem. Mikor 
Zách Klárát minden elfogultság nélkül elolvastam, egyszerre megütötték szeme
met, vagy inkább fülemet ama hasonlóságok, melyekből minap szemelvényeket 
közöltem. Újra meg újra átolvastam Kisfaludy darabját és csak megerősödtem 
föltevésemben. A legdöntőbb bizonyíték számomra nem a történeti alakok hasonló
sága volt, hanem a költötteké, ezek: Fallenszky, Zalewsky, Keszi Berenda, 
Lanka. Midőn dr. Bajza ezeket érinti, vagy absolute nem czáfol, mint igéri, 
vagy chablonnal üti el a dolgot. Azt mondja ugyanis, hogy Fallenszky közön
séges intrikus alak, a minők nélkül az akkori darabok nem lehettek el. Hason
lítsa össze az akkor divatosakkal, megláthatja a különbséget. Ez nem Mari-


