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Julow Viktor Csokonai-
monográfiájáról

A Csokonai-irodalom nagy része első-
sorban a lírikust méltatja csak, a költő
színműveit sokáig mintegy az életmű
perifériáján tartottuk számon. Ezért ör-
vendetes, hogy julow Viktor Csokonai-
monográfiájában kísérletet tesz arra, hogy
elhelyezze a Csokonai-drámákat az életmű
egészében. Jelentős anyagra támaszkodva,
kronológiai sorrendben elemzi Csokonai
életművét, logikusan feltárva az
összefüggéseket.

Igy gondosan előkészíti a Tempefői
elemzését is, melynek előzményei szerinte
az állatmesék, köztük A pillangó és a méh.
Megállapítja, hogy a Tempefői a költő
„egyetlen igazi irodalmi igénnyel írt,
kiadásra szánt, de csonkán maradt szín-
darabja", melyet epikus jellege miatt sokat
csepült az irodalomkritika. Figyelemre
méltó e gondolatban az „epikus karakter"

hangsúlyozása, és ennek indoklása: „Nem
az igazi dráma szoros logikájával és
motivációjával következnek egymásból a
cselekmény mozzanatai, ha-nem a
regényekben szokott lazább, vélet-
lenszerűbb kapcsolással." Ennek eredetét
kutatva a szerző megállapítja, hogy
Csokonai sokat merített a barokk dráma
hagyományaiból, csakúgy, mint Brecht;
Julow innen származtatja az epikus jelle-
get. Véleményével nem áll egyedül: Pu-
kánszkyné Kádár Jolán is észrevette
ugyanezeket az összefüggéseket. Azért
figyelemre méltó e megjegyzés, mert a
legsúlyosabb és leggyakoribb vád, amely a
drámaíró Csokonait éri, a líraiság túl-
tengése a darabokban. Szauder Józsefhez
hasonlóan julow Viktor is kiemeli a
Tempefői játékosságát. „Hogy ki mivel
játszik, az minősíti értékét-emberségét, és
a játékok skálájából áll össze a társa-dalmi
körkép." Julow Viktor tehát nem marad
meg a játékosság felszíni elemzésénél,
hanem felkutatja az emögött rejlő mély
társadalmi értékítéletet, s mint az idézett
mondatból kiderül, a szereplők
viszonyrendszerének áttekintése vezette
ehhez a konklúzióhoz, melynek lényege,
hogy a Tempefői „alakjai társadalmi
jegyeket hordoznak, osztályhoz kötöttek".
Nemcsak julow, de Pukánszkyné és Bécsy
Tamás is felfedezi, hogy e darabra mi-

lyen nagy hatással volt Kotzebue Ember-

gyűlölet és megbánás című műve, sőt Pu-
kánszkyné a Cultura című darabban is
ugyanezt a hatást érzi.

A következő „debreceni dráma" a terson
du Malheureux, melyet Julow Viktor a
költő drámaírói életműve betetőzésének
tart, annak ellenére, hogy dramaturgiailag
primitív, gyenge. Vitatkozik
Pukánszkynéval, aki itt is csak a játékos-
ságot hangsúlyozza, és nem veszi észre,
hogy a darabnak van egy komolyabb ré-
tege: „a főhős rejtélyes és szomorú sor-
sával a háttérben, ezúttal már vérbeli
rousseau-i világfájdalmas kesergésekkel-
tirádákkal, természetimádattal, termé-
szetbe meneküléssel, ami nagyon is iro-
dalmias becsvágyról beszél." Julow Viktor
szerint a darab a színpadi dialógus
életszerűségében haladja meg a Tempefőit.
A dráma fő hibájának ugyanazt tart-ja,
mint Bécsy: az epizódszerű jelenetek csak
lazán kapcsolódnak egymáshoz, és ez a
drámai hatás rovására megy.

Sajnálatos, hogy a szerző a két „csurgói
dráma", a Cultura és a Karnyóné elem-
zésére nagyon kevés helyet szán könyvé-
ben. A Culturával kapcsolatban a „mó-
dosult művelődési eszményt", tehát az „új
érzékenységet" emeli ki, ebben látja
újszerűségét a Tempefőihez képest.
„Inkább világnézeti vonatkozása miatt
figyelemre méltó" - írja, de nem részletezi
e gondolatot.

Csokonai kétségkívül legnépszerűbb
színdarabja a Karnyóné, mely julow
Viktor szerint „nem tűz ki maga elé ma-
gasabb célt, csupán kacagtatni akar, a bé-
csi populáris színpad eszközeit is felhasz-
nálva". Ez a megállapítása szemben áll a
szakirodalom nagyobb részével, hiszen
Pukánszkyné, Vargha Balázs, sőt Horváth
János is a műben rejlő kritikai szándékot
hangsúlyozza, felhíva a figyelmet arra,
hogy Csokonai kiket tesz nevetségessé a
Karnyónéban. Bécsy Tamás - Empson
munkájára támaszkodva - olyan
ambiguitást mutat ki a műben, mely csak
jóval később jelenik meg a drámákban,
akkor sem magyar színpadon. Abban
mindenki megegyezik, hogy a Karnyóné
Csokonai legszínszerűbb drámája.

Julow Viktor könyve ismét alkalmat
kínál, hogy elgondolkozzunk rajta: miért
csak a diákszínjátszók között oly
népszerűek e drámák? A játékosság és a
humor nem az egyedüli értéke Csokonai
színműveinek; a bennük meghúzódó
gondolati tartalom ma is színpadot érde-
melne.

KROÓ ANDRÁS

Fodor Géza:
Zene és dráma

Fodor Géza Zene és dráma című könyve,
melyet a szerző Lukács György és Sza-
bolcsi Bence emlékének szentelt, a tarta-
lomjegyzék szerint három részre tagozó-
dik. Az első részben a polgári drámáról,
illetve a polgári drámaelmélet kezdeteiről
olvashatunk; a második a Mozart-opera
világképét interpretálja (ez a középső
fejezet tölti ki mennyiségileg a könyv
háromnegyed részét); a harmadik rész két
mai magyar opera, Szokolay Sándor
Hamletjének, illetve Petrovics Emil Bűn és
bűnhődésének elemzését adja. Ha azonban
értelemszerűen osztjuk fel a könyvet,
világossá válik, hogy itt nem tanulmány-
kötetről van szó, hanem egy Mozart ope-
ráiról szóló monográfiáról, melyhez a
polgári dráma és drámaelmélet kezdetei-
ről írott extenzív történeti és elméleti be-
vezetés társul. És ettől az egységes tömb-
től különül el a magyar operákról írott két
rövid tanulmány.

Az első rész tehát mintegy előzmény-
ként szolgál. A polgári dráma problémái-
nak kialakulását követi nyomon a francia
klasszicizmusban. Corneille-en, Racineon,
illetve egymáshoz való ellentétes vi-
szonyukon át vezet az út Diderot kísérleti
drámaelméletéhez, Lessing Hamburgi
dramaturgiájához; illetve a Barnhelmi
Minnához, a Bölcs Nathanhoz. Végül az
operával zárul a fejlődési lánc, amely Fo-
dor Géza fejtegetései szerint az egyedüli
hivatott műfaj a polgári dráma ellent-
mondásainak feloldására: a zseniális re-
mekműveken túl az átlagos polgári drámát
is révbe juttathatja. A Corneille-Racine
váltást, pontosabban kronológiát Fodor
Géza Habermas A társadalmi nyilvánosság
szerkezetváltozása (Gondolat, 1971) című
könyve alapján tárgyalja. Ennek
megfelelően a két drámaíró közti
különbséget természetesen szimplifikálva
- nem abban látja, hogy míg Corneille a
szív és ész csatájában, a vágy és becsület
antagonizmusában, bár heroikus
erőfeszítések árán az észt, a becsületet
juttatja győzelemre, addig Racine ugyan-
ebben a csatában a szerelemnek adja a
pálmát, hanem inkább a társadalmi struk-
túrában végbemenő gyökeres változások-
ban. Míg Corneille idejében a reprezenta-


