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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-
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nelli, nem Wurm, nem az a közönséges méreg-tincturába mártott gazember. 
Nem minta-jellem (ahhoz Kisfaludy nem értett), de kedélyes, élni szerető atyafi. 
Ezért szúrhatott szemet Katonának. Azt is kiemeltem, hogy ő Kázmér rossz 
őrangyala. A jobbik Zalewsky. A kettőből csinált egy közös calomel-alakot 
Katona. Nem esküszöm én ezekre, csak fölteszem, hisz adatunk nincs, csak 
tapogatódzunk. De Kisfaludy darabja imponálhatott Katonának, mert ez volt 
az első korrektebb, magyar történelmi dráma, melyet Kisfaludy 1812-ben ír. 
És nem különös-e, hogy rá egy évre írja Katona Bánk bánját ? 

A mi a párhuzamos helyeket illeti, már Dugonics-czikkemben kiemeltem, 
hogy nem kell úgy érteni, mintha Katona kiírta volna az egyes helyeket min
tájából (ha ugyan élhetünk ily kifejezéssel), csak emlékezetére hathattak bizo
nyos helyek. Hathattak annál erősebben, mert a költői helyzetek, ismétlem, a 
leghasonlóbbak a két dráma között. A helyzettől szinte elválaszthatlanokká 
lettek bizonyos megszólalások, nyelvi fordulatok, felkiáltások, szóval apróságok. 
De ezeknél fontosabbak az egyes személyeknek egymás irányában kifejezett 
ötletei (pl. Záchéi a királynéról). Maga dr. Bajza hatot elfogad a párhuzamos 
helyek közül. De nyomban hozzá teszi, hogy ezek csekélységek. Persze hogy 
azok. Nagyon nagy költő volna Kisfaludy, ha valami fenomenálisát vett volna 
tőle át Katona. De ezen csekélységeknél is a helyzetet kell nézni, melyben 
megszülemlettek. A dr. Bajza által elfogadott idézetek között legjellemzőbb, 
midőn Klára Cselén előtt ugyanúgy szegyenli magát, mint Melinda Mikhál előtt. 
És megvallom, ez volt a legelső hely, mely azon gondolatra vitt, hogy a két 
mű között van valami belső összefüggés. A többi öt, melyet Bajza kénytelen
kelletlenül acceptál, nem is oly elsőrendű előttem, mint a miket számba nem 
vesz. No ezek közül más talán más hatot fogad el, megint más más hatot (ha 
ugyan van e hazában annyi Bánk-érdeklődő) és így talán ellehetek dr. Bajza 
humánus részvéte nélkül, melylyel aggodalmasan nézi naivságom látványát. 

Keszi Berendát bajosan hiszi, hogy Peturral analog lehetne. Pedig ez 
az alak azért is gyanús, mert erre semmi szükség sem volt a darabban, hacsak 
az nem, hogy Kisfaludy az új rtnd ellenfelét akarta benne kifejezni. És ez 
kaphatta meg Katonát. Mert a történelemben nem látta, hogy Petur miben 
különbözött, mint elégületlen, Bánktól. Az akkori vizsgálat szerint voltakép 
Bánk volt a vezető, Petur csak társ. Szinte csodálkozunk, hogy Kisfaludy, a 
volt tisz't, hogyan mondathatja Berendával: 

»Mint ember tisztellek mint valódi férfiút, a királyban egyedül az ide- • 
gént gyűlölöm.< 

1812-ben ilyesmit mondani csak Katona mondhatott volna, de Kisfaludy 
előzte meg benne. Nem tehetek róla, de ezt peturbánosnak találom és test
véréül is hoztam fel Petur e mondásának: 

Mi a királyt imádjuk, ámde egy 
Endrében egy férfiú királyt imádunk. 
Meráni asszony itt nem kell soha. 

Mert a kettőnek lényege egy: tiltakozás a tiszteletlenség feltevése ellen és 
ennek kimagyarázása. A kimagyarázás Peturnál persze nem lehet az, a mi 
Keszi Berendánál, mert Endre nem idegen. De neje az s ezt gyűlöli benne 
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Petur. Az ilyen mondás nekünk ma (de nem 1812-ben !) csekélység, egy nagy 
költőnek egy egész alak fantáziájának szülője lehet. 

Senkinek sem juthat eszébe különböző irodalmi művek hasonlóságát 
olyasmiben mutatni ki, a mi a helyzetből és a thémából folyik. Vannak dol
gok, miknek Európában és a legsötétebb Afrikában elő kell állaniok. A füle
mülét Perzsiában is, mint ki van mutatva, a szerelem dalnokának mondja a 
költészet, csakúgy mint Romeo költője. Euripides Alkestisében olvassuk, hogy: 
Lenr.i vagy nem lenni (nem egy dolog).1 Ki mondhatná, hogy Shakespeare 
Euripidest használta föl, midőn a létről okoskodott, melyre minden embernek 
rá kell jutnia. De ha már egy költő oly sceneriát eszel ki, melyben pl. 
Cselén (Zách IV. felv.) keres valakit, kívül beszél, ezt a benn levő Klára meg
hallja és szégyenében el akar tűnni előle : ez oly nem mindennapi helyzet, 
hogy Kisfaludyt kell megteremtőjének és Katonát követőjének tartani. (Mikhál 
és Melinda IV. felv.). 

Azt is mondja Bajza, hogy a párhuzamos helyek közül kettő éppen az 
ellenkezőt fejezi ki. Ez sem bizonyít talán ellenem. Katona nem tehette meg 
nekem azt a szívességet, hogy mint valami virágcserépből, földestül vegye ki 
a növényt és tegye át a maga költői edényébe. Mint a hogy pl. báró Pongrácz 
Emil cselekedett, ki Gyöngyvirág czímű regényébe egy egész monolog-félét 
azon mód plántált át a Magyar nábobból. Már akkoriban kifejtem dolgozatom
ban, hogy nem kiírást kell értenünk, ha valami hasonlóságra akadunk. A tar
talom ugyanaz lehet a gondolatban s a költő más, éppen ellenkező irányt 
adhat neki. A 23. idézet tartalma az, hogy a vétek a két gonoszt egymáshoz 
kötözi. Kisfaludynál Fallenszkyt kötözi a vétek a bűnös herczeghez. Katoná
nál emezt Biberachhoz. A lényeg ugyanaz. 

De még mindez semmi, mondja dr. Bajza, most jő a java. Kisfaludy 
Zách Klárája meg_ sem jelent nyomtatásban, tehát hogyan lehetett kedvencz 
olvasmánya Katonának. Lehetett. Nem olvashatta-e Katona kéziratban ? Szín
darabról van szó. Ma is sok színdarab csak kéziratban marad fönn, úgy az 
előadottak, mint elő nem adottak. Hol van pl. Csiky pályadijat nyert, de elő 
nem adott Theodorája ? Az Akadémiában. De ki törődik vele ? Kinek szolgált 
fidibuszul Petőfi elő nem adott Zöld Marczija ? Ő éppen 1810 és 15. közt volt 
Pesten, a mikor Kisfaludy is megfordult ott és mindenesetre benézett a színházba, 
hol Katona színészkedett. Ott volt az egyetemi könyvtár, ahol találkozhattak. 
Zách K. kézirata kalandos utón került a költő halála után a kiadó Toldi kezébe. 
Ki mondhatná meg, hogyan jutott Katonához is ? Megvallom, hogy hol, hogyan 
olvashatta Katona a darabot, hogy nem-e később, midőn Kisfaludy darabjait 
adták, nem-e akkor vetődött az a társulathoz, melynél Katona benfentes vol t : 
arra nem gondoltam, nem is gondolok. Semmiféle kézirat sem oly vándorló, 
mint egy színdarab. Legalább is négy kézen megy á t : költőén, igazgatóén, 
rendezőén, szerepmásolóén, súgóén. Ez sok elő nem adott, de tervbe vett darab
bal is megesik, a milyen Zách Klára is lehetett. De ne csináljunk ily konjekturá-
kat. A hasonlóság megvan, legalább szerintem. Ez nekem elég. Maga dr. Bajza 
is elfogad néhány esetet. Az egész nem lehet részemről más mint h'pothezis, 
melyben én szentül hiszek, de korántsem tartom magamat csalhatatlannak. 

1 fwpt$ -Q x sivai zai xo p j voyuCsxai. 
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Katona és Kisfaludy viszonya telve van problémával. Például ki számára 
készült az Ilka-kritika ? Hátha maga Kisfaludy számára ? Ki a megmondhatója 
ezeknek ? 

RAKODCZAY P Á L . 

ISMÉT BETHLEN MIKLÓS. 

Elkésve bár, de mégis szükségesnek tartom a következő helyreigazítást. 
Lukinich Imre az Irodtört. Közi. 1906. 1. számában Bethlen Miklós bécsi fog
ságáról ír, illetve 16 levelét közli. A bevezetésben azt mondja Bethlen »Olajágat 
viselő Noé galambja« czímű röpiratáról : »Különös, hogy e nagybecsű röpirat 
még mindig kiadatlan.*. — Ez tévedés. Kiadta Szalay László 1860-ban gróf 
Bethlen Miklós önéletírása II. kötetében 396 — 415.' lapon, még pedig három 
kézirat összevetése alapján, a mint maga mondja a II. kötet bevezetésében a VII. 
lapon : »két magyar és egy deák példányt használtam, mindhárma a magyar 
nemzeti múzeumban őriztetik. Az egyik magyar példány véglapján ez áll : 
Ez az a siralmas levél, melyért Bethlen Miklós nagyapám »romot megfogták . . . . így 
írám le ezeket másból. Nagy-Enyeden anno 1718 diebus primis Április : Bethlen 
István.« A kéziratnak itt idézett néhány sora egyúttal megczáfolja Lukinichnak 
azt a másik megjegyzését is, a mi Bethlen elfogatásának okára vonatkozik. 
Ő ugyanis Torma Károlyra hivatkozva B. fogságának okát a XIV. Lajos francia 
királylyal folytatott levelezésben látja; de ennek ellentmond Bethlen unokájának 
fenti megjegyzése, valamint Bethlennek ugyancsak Szalay által kiadott (II. k. 
416. 1.) s a »méltóságos gubernium, tekintetes, méltóságos tanácsi és egyéb úri 
fő és nemes és más, országgyűléseken legnime voksolni szokott rendekhez« 
intézett supplications, a melyben maga mondja, hogy ellene ^vádképen emlegetnek 
»egy manifestumot vagy projectumot«, a mi által »az napkeleti hatalmas nem
zetnek alkalmatosság adatott ennek az országnak visszavételére« (422. 1.) 
Tehát mivel vádolják Bethlent ? — hogy röpiratában a töröknek akarta ismét 
alávetni Erdélyt. S így is áll a dolog, mert szórói-szóra olvasható a »Noé 
galambjában« (Szalay II. 400) : Megújíttatván a törökkel való békesség, legyen ez 
a fejedelemség (Erdély) a török birodalomnak adófizetője esztendőnként adandó 
15,000 arany summáig stb. A mint látjuk, nemcsak protestáns hatalmak garan-
tiájáról szól ez a Noé galambja s így nem olyan érthetetlen, hogy B.-t e miatt 
fogságra vetették. 

BOTÁR IMRE. 

1 Olajágat viselő Noé galambja, avagy a magyarországi és erdélyi 
gyuladásnak eloltására, és a németekkel, magyarokkal, erdélyiekkel, törökökkel, 
oláhokkal és moldvaiakkal való örökös és tökéletes békesség megszerzésére 
készítetett korsó víz, mely a felséges Leopoldus római császárnak, Annának, 
Nagy-Britannia királynéjának és a több keresztyén királyoknak, fejedelmeknek, 
republikáknak, népeknek és nemzeteknek bemutattatik Fridericus Gotefridus 
Veronensis által. Hágában Theophilus Philadelphus betűivel a kigyó czímere 
alatt, anno pacis mundi 1704. Nem csodálom, hogy Lukinich tévedett, mert pl. 
a Pallas Lexicon is azt mondja a Noé galambjáról: kéziratban. 


