
hangulati hatásuk van, amellett hogy a cse
lekmény megértéséhez nélkülözhetetlenek, s 
érdeklődést felkeltő szerepük is szembe
tűnő. Ezeken túlmenően itt kap helyet a sze
mélyeknek elsődleges bemutatása, jellemzése 
oly módon, hogy mire a „tettekre" kerül a 
sor, az olvasó már a kor valóságában, a sze
replők társaságában érzi magát. A cselekede
teken keresztül ábrázolt jellemek szük
ségszerűen visszamutatnak a bevezetőkben 
megismert karakterekre, sőt a befejezés, a 
csattanó is az első soroknak szerves követ
kezménye, lezárója. Az elmondottak szerint 
közrefogott cselekményben elsőrendűen a 
bonyolítás, az ügyes meseszövés köti le a 
figyelmet, mely még ugyan csak anekdota 
fokon, de jelesen megbirkózik kész regény
témák előadásával is. Stílus és nyelv tekin
tetében az alapos vizsgálat még jelentős ered
ményeket hozhat. Most csak utalok a látta-
tás, a kézzel fogható realitás és a tömörség 
meglepően mesteri alkalmazására, ami egyéb
ként Hermányi más műveinek is jellegzetesen 
sajátja. 

Összegezésképpen felvetődik a kérdés, 
hogy hol helyezkedik el Hermányi működése 
irodalmunk fejlődéstörténetében? Az utószó 
nagy gonddal ad választ erre a kérdésre. Úgy 
ítéli, hogy mind eszmei, mind formai szem
pontból a feudális világ és polgári fejlődés, 
barokk és felvilágosodás, illetve barokk és 
klasszicizmus határán áll. S ha a Nagyenyedi 
Demokritusban az új korszak számos eleme 
meg is jelenik már, végeredményben mégis
csak a letűnő korszak egyik jelentős művét 
tekinti benne. Bizonyos, hogy ezekkel a mon
datokkal szerzőnk helyének kijelölése kivá
lóan sikerült, megadva azokat a kereteket, 

amelyekbe a közelebbi vizsgálat eredményei 
is előre láthatóan beilleszthetők lesznek. Az 
utószóban azonban ezek a keretek még túl
zottan mereveknek, igen nehezen megbont
ható válaszfalaknak mutatkoznak, s az új 
polgári világ ténylegesen nagyobb számban 
jelentkező eszmei és formai jegyei nem kellő 
súllyal esnek latba. Pedig ha az adott keret
ben maradunk is, lehetséges és szükséges a 
kisugárzó elemek, az előre mutató, határokat 
romboló jelenségek kiemelése, amely által a 
Hermányiról kialakított összkép reálisabb, 
élesebb és határozottabb lesz. 

Végül néhány szót magáról a kiadvány
ról: helyes elvek követése valósul meg a köz
lésmódban még akkor is, ha pl. stílusvizsgá
lat céljából továbbra is a kéziratra leszünk 
kénytelenek támaszkodni, mivel az eredeti 
központozás a könnyebb olvashatóság érde
kében módosult. A „Magyar Könyvtár" 
egyik kötetéről lévén szó, szélesebb olvasó 
réteget tételezünk fel. Éppen ezért még 
nagyobb mértékben elő lehetett volna segíte
ni a mű tömény gazdagságának teljesebb 
megértését. A kötet végén levő jegyzetek 
sajnos csak kizárólag az idegen szavak és 
szövegrészek fordítására szorítkoznak. Leg
alább a legfontosabb esetekben tárgyi, sze
mélyi jegyzetek is feltétlenül hasznosak len
nének. Helyesebb lett volna talán a nyelvi 
fordításokat a könnyebb kezelhetőség cél
jából közvetlenül a szövegrészek után záró
jelben vagy a lap alján közölni, s hátul tár
gyi jegyzeteket, névmutatót, esetleg az el
igazodás érdekében téma szerinti tartalom
jegyzéket adni. 

Gyenis Vilmos 

KAZINCZY FERENC LEVELEZÉSE 

.23. köt. (Második pótkötet. 1927 óta előkerült, és kötetbe nem foglalt levelek gyűjteménye). 
Közzéteszi: Berlász Jenő, Busa Margit, Cs. Gárdonyi Klára, Fülöp Géza. Bp. 1960. Akadémiai 
K. 594 1. 

Irodalomtörténész számára alig képzel
hető el izgalmasabb olvasmány, mint egy 
jelentős alkotó eleddig ismeretlen írása. A 
nagyfokú érdeklődés mélyén az a kérdés húzó
dik meg: vajon megváltoztatja-e, vagy milyen 
új színnel, új vonásokkal gazdagítja az isme
retlenség homályából napfényre került mű a 
szerzőjéről kialakult képünket. 

Várakozással lapozzuk fel Kazinczy Fe
renc levelezésének a Magyar Tudományos 
Akadémia Irodalomtörténeti Intézete gon
dozásában megjelent 23. kötetét, amely töme
gével tárja elénk a mindeddig csak kézirat
ként vagy porlepte kiadványokban megbújt 
ás most először összegyűjtött Kazinczy-leve-

leket, a Kazinczynak szóló válaszokat. — 285 
levél — s közte 218 a Kazinczyé — tesz új 
vallomásokat a korról, szerzőkről, elsősorban 
azonban irodalmunknak arról a nagyjáról, 
aki — Petőfi szavaival — „fél századig Tartá 
vállán, mint Atlasz az eget, A nemzetiségnek 
ügyét." 

A Váczy János által összegyűjtött és 
sajtó alá rendezett 21 hatalmas kötet (1890— 
1911) s Harsányi István 22., első pótkötete 
(1927) után ez a könyv az olvasó számára nem 
annyira nagy meglepetéseket tartogat, mint 
inkább ismeretei kiegészítését, elmélyítését, 
helyenként kisebb korrekcióját nyújtja. Ha 
egészében többé-kevésbé világosan állt is 
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már előttünk a Kazinczy-életmű, számos 
részletkérdés akad, amelynek újszerű meg
világításához éppen ezeknek az eredeti szöve
geknek a segítségével juthatunk el. 

A könyv az 5649. levél közlésével indul 
(már maga a szám is megrendítő), az utolsó 
az 5933. Ötven esztendő irodalmi és politikai 
kérdéseiről, Kazinczy családi viszonyairól, 
emberi, baráti kapcsolatairól beszélnek ezek 
a levelek. 

E kiadvánnyal immár közkinccsé vált 
dokumentumok között érdekes adatokat ta
lálunk a fiatal Kazinczy mindeddig ismeret
len irodalomszervezői terveiről-vágyairól. Fog
sága előtti időszakából talán legjelentősebb 
felfedezésnek számít az a levele, amelyben 
egy irodalmi társaság alapszabályait dolgozza 
ki. (Batthyány-Strattman Alajos herceghez 
1791. január 7-én.) Mecénást keres saját 
művei kiadásához, de ami ennél is jelentősebb, 
egy tudós, pontosabban Árkádiái Társaság 
létrehozásának támogatását, majd irányítá
sát kéri. „Seholsem virágzott tudomány és 
mesterség, ahol a jó elmék az artistái ent-
husiasmustól e szorongató gondolat által 
vonattatnak félre, mit fogok holnap enni? ezt 
mondom é n ! . . . Nem vádolhatjuk azzal a 
természetet, hogy köztünk nagy elméket 
születni nem hagy. De akármely kövér legyen 
bár haza földünk agyaga, mégis csak bogács 
kórót fog az teremni, sőt, természeti kövér 
volta még veszedelmére válik, hanemha mun
kás kezek kelnek rehdes mivelésére." —• Éles 
hangon hárítja a felelősséget azokra a tehe
tősekre, akik hazafiúi kötelességüket elmu
lasztják és a megtorlás vágya kel szívében 
ellenük: ,,:. .Olyannyira* vétkesnek tartom 
«zekét az érzéketlen gazdagokat, hogy ha 
kincsekhez férhetnék, talán erőtlenebb volna 
lelkem esméreti, minthogy azokat megfosz
tani tilalmasnak gondolám." A továbbiakban 
a herceg hozzá intézett (mindeddig elő nem 
került) levelének biztató szavaitól felbáto
rodva — mely szavakat tettek sohasem kö
vették — egy irodalmi társaság részletesen 
kidolgozott tervét adja elő. „Láttam .-.. azon 
lépésekből, amelyeket Pesten létemben ha
zánknak legbölcsebb fiai mostani nádorispán 
unszolására a Magyar Tudós Társaság-nak 
alkotása eránt tettek, hogy ez a közdicsőség
re s haszonra célzó munka felállani nem fog 
s egy új plánum kidolgozásához fogtam, amely 
köztünk a római Arcadiai Társaságnak pél
dája szerint... egy Magyar Arcadiat támasz-
szon." Kazinczy a főpásztorság tisztét szán
ná a hercegnek, s maga vállalná az örökös 
főjegyzőséget. A Magyar Liget Pásztorai írók, 
mecénások és olvasók, azaz „legelők", „vé
dők" és „gyönyörködök" egyesülése lenne. 
Szervezetileg pedig 5 kerületre osztva az 
egész országot behálózná. A tervezet a prog
ramtól a funkciók meghatározásán s működési 
szabályzatán, a tagfelvétel módozatainak 

kidolgozásán át a társaság pecsétjének pontos 
leírásáig mindennel részletesen foglalkozik. 
— Ez a szép álom sohsem valósult meg. De a 
fogságból való szabadulása után az „örökös 
főjegyző" önálló vállalkozásként is szervezte 
az irodalmi életet; egymaga próbálta az itt 
kigondolt egész tisztikar szerepét betölteni, 
egy új fejlődés alapjait megteremteni. A cél 

•— mint láthatjuk — gondolataiban már. 
1791-ben világosan kirajzolódott. 

Több adattal lettünk gazdagabbak a 
Pályám emlékezete keletkezési körülményei
nek a megismerésében is. Kazinczynak egy 
Cserey Miklóshoz írt leveléből (1808 augusztus 
vége — vagy szeptember elejéről) megtud- ' 
juk, hogy önéletrajzának megírására hatá
rozta el magát. — Mint a jegyzetek között 
is olvashatjuk, eddig úgy tartotta számon az 
irodalomtörténet e mű keletkezését, mint 
amelyben Szemere Pálé volt a főszerep. E 
levél harmadik bekezdése így hangzik: „Teg
nap az a gondolat szállá meg, hogy életemet 
irom meg születésem olta esztendőnként. Nem 
a publicum számára és nem azért, mintha 
valami nagyot gondolnék nékiek hagyhatni, 
hanem »azért, mert a maradéknak mindig 
kedves az, ha Elődjeikét a legkisebb kicsiny
ségekben is ismerhetik... " Még egy -— eddig 
ismeretlen — adat bukkan elénk a Pályám 
emlékezete keletkezéséről. Az 5760-as sorszá
mú levél, 1810. jan. 19-i kelettel Jankovich 
Miklósnak címezve, arról tudósít, hogy Szé
chenyi Ferenc is felszólította Kazinczyt ön
életrajzának megírására, de úgy, hogy fogsá
gát— vagy ahogy Kazinczy írja: szerencsét
lenségét — ne említse. Jankovichnak azt 
ígéri, hogy ha ezzel a munkával elkészül, le
másolja részére, mégpedig „a Gr. Széchenyi 
által említeni tiltott cikkellyel". Tehát meg
fogant már a Fogságom naplója terve is. 

Lépéseket tettünk e kiadvánnyal a Kazin
czy—Batsányi viszony közelebbi megismerése 
felé is. Az első 22 kötetben kettejük levelezé
sének nyoma sem volt. Most olvashatjuk 
Batsányinak Kazinczyhoz írt válaszlevelét 
(1802. jún. 16.). E levél egészében nem megy 
újdonságszámba, bár — ha a jegyzeteket 
olvassuk — ebbe a hiedelembe esünk. A jól 
szerkesztett, gondos jegyzetapparátus álta
lános szintjétől — erre még külön rátérünk a 
későbbiekben — bizony negatív irányba tér 
el az a felületes eljárás, amelynek e Batsányi
levél kommentálása során tanúi vagyunk. Ezt 
írja B. M. aláírással a jegyzet: „Batsányi és 
Kazinczy levelezéséből egyetlen levelet sem 
ismertünk eddig. Levélváltásukra bizonyíték 
a most előkerült Batsányi levél... " A „most 
előkerült" fogalommal van a baj. Batsányi 
János műveinek gyűjteményes kiadásaiban 
ugyanis könnyen megtaláljuk ezt az „ismeret
len" levelet Kazinczy jegyzeteivel egyetem
ben. Elsőnek Toldy Ferenc 1863-as kiadásá
ban olvashatjuk. Legutóbb pedig 1952-ben 
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jelent meg a Waldapfel József-szerkesztette 
Szöveggyűjtemíny a felvilágosodás is a reform
korszak irodalmából című egyetemi segéd
könyvben. B. M. a szöveg lelőhelyéül egyedül 
azt?/ Magyar Múzeum 1851—52-es évfolyama 
II. kötetében á Kazinczy Gábor tollából meg
jelent Batsányi János című tanulmányt jelöli 
meg. — De a Kazinczy—Batsányi viszonyt 
illetően vannak más, ténylegesen most nap
fényre kerülő dokumentumok is. így egyik 
Ráday Gedeonhoz intézett levelében —1790. 
január 5-i kelettel — Kazinczy kemény sza
vakkal határolja el magát addigi szerkesztő
társától és így nyilatkozik: „Én áldom azt az 
órát, amelyben tőle elváltam." De már a 
következő bekezdésben igazságszeretetéről 
is tanúságot tesz, mert nem vonja kétségbe 
ellenlábasa becsületes szándékait: „Egy célra 
törekedtünk és ezen tekintetben még Bat
sányit is, azt a garázda, magával nem^bíró, 
büszke embert is szeretem." E levél jegy
zeteiben értékes, új adatokat ismerünk meg. 
Nagyon helyesen egy — az adott levél tár
gyával rokon — Kazinczy-kézirat szövegét 
közlik Magyar (Kassai) Múzeum és Orpheus 
miként kezdenek kiadatni címmel. Itt* nem 
kisebb váddal illeti Batsányit, mint hogy 
„azon volt, hogy elfojthassa társainak sza
badságát." 

Irodalmi érdekesség a kötetben Kazinczy
nak most előkerült első levele Fáy András
hoz, amelyben szeretetteljes szigorúsággal 
bírálja, vagy ugyancsak érdekes a Kisfaludy 
Sándorhoz írt utolsó levele 1831 májusából 
(eddig az 1830. nov. 30-án, Kisfaludy Károly 
halálakor kelt levelét hittük az utolsónak). 
Ebben ír arról is, hogy amikor Árpád magasz
talóit gúnyos szavakkal illette, nem Vörös
marty felé repítette nyilát — mint Schedel 
hiszi—, hanem a lélektelen, rossz verselőket 
akarta elmarasztalni. 

Gyűjteményes kiadásban most szerepel
nek először azok az 1794-es keltezésű levelek, 
amelyeket Kazinczy a jakobinus mozgalom 
vezetőihez, Hajnóczy Józsefhez és Szentmar-
jay Józsefhez írt. (Az 5 levél a Martinovics
per iratanyagából került elő, és Benda Kál
mán közölte először az It 1949. 2. számában). 
A Hajnóczynak írt 4 német nyelvű levél a. 
megyegyűlésekről, a vallás- és sajtószabadság 
érdekében vívott küzdelmekről számol be. 
A júl. 24-i levélből azt is megtudjuk, milyen 
indokolással tiltották be Kazinczy 1793-ban 
megjelent Wieland-fordításának terjeszté
sét. — Szentmarjaynak a politikai rémhírek
ről küld tudósítást akkor, amikor a cím
zettet magát is letartóztatták már. — Ezen 
írást — avatatlan kezekbe kerülvén — fel is 
használták a per során Kazinczy ellen. -— Az 
5 levél közvetlen hangja és viszonylagos sűrű 
egymásutánja egyaránt arra engednek követ
keztetni, hogy bensőséges baráti kapcsolat 

fűzte már ekkor Kazinczyt a mozgalom veze
tőihez, különösen Hajnóczyhoz. 

A Pályám emlékezete tanúsága szerint 
Kazinczy legközelebbi, egész életén át mellette 
álló barátja Bárczay Ferenc volt. Az eddigi 
22 kötetben mégis mindössze egyetlen levél 
címzettjeként szerepelt ez a név. A 23. kötet 
nagy újdonsága tehát az az újabb 20 levél, 
amelyet Kazinczy Bárczaynak küldött. Ezek 
az írások elsősorban a magánélet, a szerelem 
és házasság vonatkozásában egészítik ki 
Kazinczy életére vonatkozó ismereteinket, és 
egy meleg emberi érzéseken alapuló szép 
barátság körvonalait rajzolják fel. De az 
őszinteség, a bizalom fénye közérdekű kér
déseket is élesebb megvilágításba von. 
— Kazinczy elfogatásakor — mint a Fogsá
gom naplójá-ban említi — néhány hozzá 
közelálló személyhez búcsúsorokat intézett. 
Ezek közül elsőnek éppen a Bárczayhoz írt 
cédulácska került most elő. „Ferim! a barát
ság szent szeretetével ölellek. Élj boldogul és" 
házasodj, hogy örömmel ölelhesselek nem
sokára. 14. Xbr 1794." A szerkesztők közlik 
Bárczaynak a cédula hátlapjára rótt sorait is. 
Ez áll ott : „Szerencsétlen rab Kazinczy Ferenc 
nékem legjobb s kedvesebb Barátom hirtelen 
éjszaka 11 órakor lett elfogatásakor írott szí
ves cédulája. If. Bárczay Ferenc." —Az első 
levél is, amely a szabadulás után Kazinczy 
tolla alól kikerül, Bárczay Ferenchez viszi a 
jó hírt: „Végre nekem is felvirradt a boldog 
nap. Júniusnak 28-dika szabad lábra állított. " 

Csak utalni tudtunk itt néhány fontosabb 
levélre, de maga a kötet sokkal többet mond. 
Érdemes végigböngészni és új adatait az 
ismertek közé iktatni-illeszteni. 

Hadd szóljunk még végezetül néhány szót 
a szerkesztők munkájáról is. A levelek felkuta
tásáért, a Kazinczy-életműben való elhelye
zésükért, a vonatkozó szükséges ismeret
anyag közléséért méltán illeti elismerés Ber-
lász Jenőt, Busa Margitot, Cs. Gárdonyi Klá
rát és Fülöp Gézát. Rendkívüli gondossággal, 
a filológiai pontosság-hitelesség magas igé
nyével rendezték sajtó alá e kötetet. (A koráb
ban említett hiba a Batsányi-levél kapcsán 
sokkal inkább kivétel-számba megy, sem
mint áltálában lenne jellemző.a szerkesztés 
munkájára). Az egyes levelekhez fűzött jegy
zetek között sok igen érdekes adatra lelünk. 
A feltétlenül magyarázatra szoruló fogalmak 
vagy körülmények ismertetésén túl is töre
kedtek arra, hogy a kutatók munkáját meg
könnyítsék, s mindazt, ami az adott tárggyal 
kapcsolatban fontos lehet, közöljék. így pél
dául az Árkádiái Társaságról szóló levél jegy
zeteiben összefoglalják a tudós társaságok 
létrehozására irányuló korábbi törekvéseket, 
vagy —• amire már utaltunk — ilyen 
célt szolgált annak a Kazinczy-kézíratnak a 
közlése is, amelyben a Magyar Múzeurn és az 
Orpheus történetéhez találunk adatokat. — 
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Komoly kutatómunkát végeztek a szerkesztők 
a levelekben előforduló, ma már teljesen elfe
lejtett személyek kilétének felderítésére- is. 
Állandó figyelemmel kísérték a már meg
jelent 22 kötet adatait, és ahol szükségesnek 
mutatkozott, kisebb korrekciókat is végre
hajtottak; ha valami tévesnek bizonyult, 
helyreigazították. 

A szerkesztő bizottság munkája általában 
összehangolt, ha kisebb diszharmonikus je
lenségek találhatók is a kötetben. így pél
dául előfordul, hogy néhány oldal eltéréssel 
egy dátum kétféleképpen szerepel. Kazinczy 
édesanyjának halálozási napja a 486. lapon 
B. J. aláírású jegyzetben 14.-e, a 488. lapon 
F. G. aláírásuban pedig 12.-e. Vagy találni 
fölösleges ismétléseket még ugyanannak a 
szerkesztőnek a jegyzeteiben is. — Akad 
helyenként értelmetlen mondat is. A 489. 
lapon például ezt a humoros magyarázatot 
olvassuk: „ F á y L á s z l ó : Fáy Zsu
zsanna fivére. A Fáy Lászlóval való házas
ságtól féltették és óvták Szemere Pált Vida 
és Kazinczy." 

KATONA JÓZSEF ÖSSZES MÜVEI 

1—2. köt. Sajtó alá rendezte és jegyzetekkel 
K. 937; 721. (Magyar Parnasszus) 

Katona József műveivel mostohán bán
tak a kiadók. Életében csak a Bánk bánt 
tudta kötetben kiadni; ezenkívül két érteke
zése jelent meg nyomtatásban a Tudományos 
Gyűjteményben, egy verse az Aurórában. 
Pedig készült többi műve kiadására is. Erre 
vallanak egyes darabjaihoz írt jegyzetei, a 
Ziska előszava, a Jeruzsálem pusztulása 
— igaz, félbehagyott — verses átdolgozása, 
az E verseimhez című előszó és a Kecskemét 
története élőbeszéde is. 

Korai halála után apja készült szellemi 
hagyatékának publikálására. Szabados Kecs
kemét alsó Magyarország első mezővárosa 
történetei címen ki is adott egy kötetet 1834-
ben fia történeti tárgyú írásaiból, de mivel 
kézirataiban nem tudott tájékozódni, felcse
rélte az egyes részek sorrendjét, s indokolat
lanul szakította meg az elkészült részlet köz
lését. Tervezte fia egyéb műveinek kiadását 
is. A Monostori Veronkát, a Ziskát és a Jeru
zsálem pusztulását is átadta kiadás végett a 
Bánk bán és a történeti mű kiadójának,Tratt-
nernak, tőle — valószínűleg véleményezés 
végett — Döbrenteihez kerültek a kéziratok, 
kiadásukra azonban nem került sor. Az idő
sebb Katona másolatában maradt fenn az 
említett három darabon kívül A borzasztó 
torony is; lemásolta továbbá — nyilvánvaló
an szintén kiadás végett — fia verseit s tör
téneti tárgyú írásainak az 1834-i kidásban 

Egyszerű figyelmetlenségből ered, és épp 
ezért bántó és fölösleges hiba, hogy a közölt 
levelek száma helytelenül szerepel mind az 
előszóban, mind a borítólap belsején. Az első 
közölt levél sorszáma 5649, az utolsóé 5933. 
Ez nyilvánvalóan nem 281, hanem 285 leve
let jelent. Kazinczytól nem 212, hanem 218 
levél származik, hozzá meg nem 69-et, hanem 
csak 67 levelet írtak. —.Valószínűnek tűnik, 
hogy utólag beiktatott és kiiktatott levelek
ről van szó, de arra már nem fordítottak gon
dot, hogy a megváltozott számadatokat — 
esetleg a korrektúrában is — kijavítsák. 

Ismertetésünk végére érve vissza kell tér
nünk ez utóbb említett kisebb hibáktól a kötet 
értékeihez, mert ezek a sokkal lényegesebbek. 
Négy kutató lelkiismeretes, áldozatos mun
kája eredményeképpen a magyar irodalom
történetnek egy igen fontos korszakát és e 
korszak egyik legkiemelkedőbb alakját ismer
hetjük meg e kötetből az eddiginél is mélyeb
ben és közelebbről. 

Tamás Anna 

ellátta: Solt Andor. Bp. 1959. Szépirodalmi 

nem közölt részleteit is. (Ez utóbbi másola
tok a kolozsvári ref. koll. könyvtárába kerül
tek.) 

Az 1830-as, 40-es években az 1833-i első 
előadás óta mind nagyobb sikerrel játszott 
Bánk bán mellett Katona egyéb drámái 
közül is több yolt még műsoron. Horváth 
Döme 1856-i Bánk bán-kiadásának elősza
vában Katona kilenc eredeti művének és öt 
fordításának címét sorolja fel, s azt írja, hogy 
ezeket kettő kivételével ismeri, jobbadán szín-' 
házban látta őket. Kiadásukra azonban nem 
gondolt senki. Értéktelen ifjúkori kísérletek
nek tartották őket. Csányi János felvetette 
ugyan 1840-ben a Társalkodóban megjelent 
Katona-életrajzának végén, hogy az Akadé
miának ki kellene adnia az író „nyomtatásra 
érdemes munkáit", de őt sem e művek becse 
ösztönözte erre a javaslatra, hanem az a szán
dék, hogy á kötet jövedelméből Katona, 
elaggott, támasz nélkül maradt szüleit segít
sék. 

A század második felében Arany János és 
Gyulai Pál tanulmányai s a Bánk bán soro
zatos sikerei megszerezték Katona József 
számára a klasszikus író rangját, de egyművű 
szerzővé tették. Természetesen nem lehet 
kétségbe vonni, hogy a Bánk bán és egyéb 
művei között igen nagy az értékbeli különb
ség; mégsem akkora, mint kiadásaik aránya 
mutatja. 
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