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Berzsenyi drámatöredéke
István királyról

A Bánk bán keletkezése kapcsán köz-ismert
az a pályázati felhívás, melyet Döbrentei
Gábor tett közzé az Erdélyi Múzeum 1814.
évi első füzetében. Kívántatik történeti és
hősi tárgyú szomorújáték, hogy „a nemzet
ragadtassék ki megfelejtkezéséből, s
igyekezzék a maga játékszínét emelni". A
nagy igény: az eredetiség.

A somogyi Kupa
A felhívás nyomán készül Berzsenyi
drámát írni. 1814 decemberében témáért
fordul Kazinczyhoz, egy évvel később
pedig arra kéri, figyelmeztesse őt Ko-
tzebue hibáira, kit módfelett becsül.
Kazinczy közli (zömmel ízlésbeli) fenn-
tartásait Kotzebue-t illetően, de téma-
javaslata nincs. A drámai tárgyra végül is
Berzsenyi maga talál rá: „Én mast a
somogyi Kupát akarom a játékszínre
állítani, s már ötven lapig terjedt" írja
Széphalomra 1816 februárjában. Hogy
éppen a „somogyi Kupát" választotta,
abban szerepet játszhatott a somogyi vidék
- a lázadó Koppány pátriájának -
hagyománya is, ám kézenfekvőbb arra
gondolnunk, hogy igen kiterjedt német és
magyar irodalma volt már ekkor az István
király-témának, elsősorban a
drámairodalomban. (Többek között: a
pesti német színház 1812-es felavatása-kor
Kotzebue István-drámáját játszották;
1792-ben, majd 1803-ban nyomtatásban
megjelent egy Girzik nevű pesti német
színész Stephan I. König der Hungarn című
darabja, melyet 1813-ban Katona József le
is fordított - s melyet Berzsenyi is ismert.)

Sajátos módon az István király-téma jó
két évtizeden át fenntartotta magát,
anélkül, hogy számottevő és teljes magyar
drámai feldolgozást érlelt volna, a
pogánylázadás leverésének, a keresztény-
ség és az európai kultúra felvételének
aktualizálásával. Girzik darabjának angyali
jámborságú István hercege és pokolbeli
ármánykodó Kupája szájbarágós
tanulságokat hordozott (osztrák szem-
pontból) különösen a jakobinus össze-
esküvés utáni sötét években. Katona
zavarbaejtően hív fordítása magyar szem-

pontból nem hozott lényeges jelentés-
változást, legfeljebb módot adott a
„nemzeti dicsekvés" megszólalásának,
Kupa nyersen és durván Peturt előlegező
kitöréseiben „több-több jeles mondások"
esvén, melyek alkalmasint kiválthatták a
közönségnek „teli torokkal és botokkal
való dörömbözéssel" nyilvánított tetszését.
A történelmi témából adódó lényegi
tartalom: két rend, két társadalmi
törekvés, két világnézet és kultúra
küzdelme, s az új, a pozitív győzelme az
idejétmúlt, magát veszejtő forma fölött.
Am a közönség zömének
gondolkozásában - s ez a drámákban is
hatott - István személve felszínesen, de
kézenfekvőbb analógiával azonosulhatott
Ferenc császárral, Kupa pogányai pedig a
sérelmeit ápoló magyar nemességgel, s ezt
a történelmi helyzet ellent-mondása hozta
magával. Az 1810-es években ugyanis
Ferenc császár hatalma erősödőben volt
(1815 a Szent Szövetség létrejöttének
éve); másrészt ebben az időszakban nem
volt még a magyar társadalom túlnyomó
része számára b i z o n y ítás nélkül elfogadható
igazság, hogy a feudális rendi-nemesi
konzervativizmus a retrográddal,
hanyatlóval: az anarchiájában önpusztító
Kupa-féle pogány magyarkodással
egyértelmű, míg az új és pozitív a
felvilágosult, európai polgári
törekvésekkel: István meggyőződésével
azonos. Nem lehetett egyértelmű, mert
ekkor még nem létezett István társadalmi-
történelmi realitása. Uralkodó csak egy volt:
a z idegen király, s mint ilyen, szükségképp
zsarnok. (Némileg tehát az európaiság is a
zsarnoki idegenség tényével itatódott át.)
Másfelől, a polgárosító törekvések ereje és
állapota nem volt hitelesen
megtestesíthető egy uralkodó drámai
szerepében. Következésképp Kupa s a
rendi-nemesi konzervativizmus még több
pozitív történelmi jogosultság hitelével
rendelkezhetett, semmint hogy egyértelmű
társadalmi negatívumként lett volna
azonosítható a pogány barbársággal és
anarchiával. A z a z : a téma
látszatazonosságai még társadalmilag
meg-alapozottabbak voltak, mint a lényegi
ráismerés lehetősége, objektíve nem vált
még adottá István személyének letisztult
drámai értelmezése. A témában már
meglevő problémalehetőség: a „haza és
haladás" reformkorban kiteljesedő kérdése
sosem oldódott meg oly mértékben - a
magyar nemesi fejlődés ellent-
mondásaiból következően -, h o g y drá-
mában két szemben álló erő konfliktusává
fogalmazódhatott volna. Ha csak az

1848-as T o l d i estéje befejezésére emléke-
zünk, érthetőbbé válik, hogy a korszak
nagy történelmi drámája a század első
felében nem István személyére épült,
hanem az idegen tirannizmus ellen for-
duló nádor, Bánk alakjára.

Hogy Berzsenyi drámai próbálkozása
miért maradt töredék, arra több okot
szokás fölhozni (Kazinczy segítségének
hiányát, a költő dramaturgiai és színházi
járatlanságát, a drámaírásra alkalmatlan
lírikusi temperamentumát), melyek mind-
egyike lehetséges magyarázat, ám a leg-
nyomósabb okot, a társadalmi-történelmi
helyzetben rejlőt, melyet föntebb kör-
vonalaztunk, maga Berzsenyi jelzi: „Ké-
sőn vettem észre, hogy itt a religióról és
országlásról kell szólani, melyekről oko-
sat mondani keserves." Keserves - hogy
ismét Katonára utaljunk egyfelől a
cenzúra, másfelől a „nemzeti dicsekvés",
pontosabban az ezeket meghatározó tör-
ténelmi helyzet következtében. Mert bár
végleges következtetéseket nem tehetni
az el nem készült drámára vonatkozóan, a
másfél felvonásnyi töredék három
kidolgozása azt sugallja, hogy Berzsenyi
a történelmi témában rejlő lényegi tar-
talomra tapintott volna rá: az idegen
veszéllyel szemben a haladás igényét
(mint a fennmaradás egyetlen lehetősé-
gét) képviselő István és a feudális nemesi
szabadságot az idegennel szemben
objektíve önveszejtő módon védelmező
Kupa elsődlegesen eszmei konfliktusának
lehetőségére tekintve.

Ami a drámából elkészült
Az első felvonás első jelenetében István
két német vezére áll a színen: Vencel, a
kegyetlen, magyargyűlölő fanatikus, és
Pázmán, a józan és higgadt katona. Sza-
vaikból kiderül, hogy éppen vereséget
szenvedtek Kupa csapataitól, melyért
Vencel habzó gyűlölettel bosszút eskü-
szik Kupáék kiirtására. Pázmán mérsé-
kelni próbálja, szemére hányja, hogy el-
fogult és kegyetlenkedik, a magyarság
egészét gyűlöli, nemcsak a lázadó pogá-
nyokat, s hogy a nemzeti és vallási „dü-
hösködés" helyett tetteit a jövendő és az
emberiség magasabb szempontjaihoz al-
kalmazza, hazáját és hitét is csak így
szolgálhatja - józanul, nem vakon. Bár
Vencel meggyőzhetetlen, a vita elcsitul,
megállapodnak a másnapi harcban,
melynek jelszava: vérkeresztség. Ekkor
lép be István, aki a vereség hírére érkezett
a táborba. Rögtön közli célját: véget vetni
az esztelen polgárháborúnak. Am meg-
tudja, hogy ez lehetetlen, Kupa békülni



nem hajlandó, serege naponta prédaéhes
magyarok ezreivel gyarapszik. István
elszörnyed az „irtóztató dühösség"-en, s
belátja, hogy fel kell áldoznia népe egy
részét az egész érdekében, vállalnia kell a
polgárháborút, amitől iszonyodik. De
engedélyezi hű emberének, Cébának,
hogy az, lévén Kupa barátja, még egy
próbát tehessen a pogány vezérnél a béke
eszközlésére. Ekkor az őrök egy véres
foglyot vezetnek elő; Ordának hívják,
Kupa harcosa, ki egykor megmentette
István életét, s most a királyt
megpillantva tirannust kiált, s önmagát
átkozza, amiért „hazámnak gyilkosát
tartottam meg, s most nincs erőm, hogy
hazámat attól megszabadítsam". A király
békítené, józan belátásra apellálva, Orda
azonban ősi szokás szerint meghallgatni
semmit sem képes, ami nem az ő nyelvén
szól, magyar gravamenekkel és
virtuspufogtató pátoszával rendre szavába
vág. István elmondja, hogy célja
hazájának megtartása és népének „csino-
sítása", mely célért néha kénytelen „te-
kervényes utakon járni". Orda nem érti, hogy
mi szükség ehhez az ősi hit eltör-lésére,
az ősi szabadság letiprására, mire jók a
Vencelek. István szerint a magyar nép
jelen állapotában elpusztul, ha nincsenek
szövetségesei, ha nem illeszkedik a
környező európai népekhez. Orda szerint
erre semmi szükség, a magyar „az
parancsolni szokott", a szövetség - rab-
ság. A király figyelmezteti a múltra,
amikor a parancsoláshoz szokott ősök
már két ízben majdnem kiűzettek e föld-
ről, s most is ez fenyeget. Orda szerint az
ősöket nem az ellenség verte ki, az a
magyarnak nem árthat, csak a visszavonás
(s ezzel nyilván Istvánra céloz, aki - sze-
rinte - a polgárháborút hozta a nemzet-
re). István a visszavonást a vadság és za-
bolátlanság eredményének tekinti (amivel
a pogány Kupáék védte anarchikus
szabadságra céloz). Kettejük ellentéte - s
az egész töredék konfliktusának elvi
lényege - a szabadság fogalmában kris-
tályosodik. „Vadság és zabolátlanság! Így
nevezték minden tyrannok a szabad-
ságot!" - mondja Orda. István szerint: a
szabadság üres szólam, ha nem maga a
legtökéletesebb rend. „S nem tudod, hogy
a legtökéletesebb rendnek is a nép
állapotja szerint változnia kell. Az a rend,
mely a mi kóborló eleinket hatalmasabbá
tette, nekünk rendetlenség és veszedelem
volna." Orda, ki mit sem fogad el ezekből
az érvekből, még egy búcsútirádát vág ki
a szabadságot adó Árpádról, az ősi
Rákosról, és a halálig

való kitartásról, majd távozik - István
parancsára: szabadon. A király meg-
rendülten néz a „szent öreg", „szent
hazafi" után, kihez a hála és szeretet kap-
csai kötik (vö: Bánk és Tiborc), kivel
azonban nem tud kompromisszumot köt-
ni, kit le kell gyilkoltatnia a harcban a
hozzá hasonlók ezreivel együtt. Hosszú
tusakodó monológjában már-már meg-
inog elhatározásában, majd újra úgy
dönt, hogy „Áradjon a szent rokonvér,
omoljon rám az átok", hiszen „az által-
látott Jónak és Igaznak útjáról" nem
rettentheti vissza a szánalom: népének e
gyászos pillanat évezredes boldogságot
fog hozni. De a legnagyobb kísértet, a
visszavonás veszedelme megmarad. Mert
ha félbemarad az ő nagy szándéka, csak
meddőn eltékozolja a kiontott vért, s el-
szabadítja a gyűlölség és a polgárháború
poklát? A gyötrődő lelkiismeret és fe-
lelősség erőt és kitartást könyörgő szavai-
val zárul az első felvonás.

A második felvonás az éjszakai erdő-
be, Kupáék táborhelyéhez visz, hol Cébát
találjuk, lovászával, Bertókkal. A már
megkeresztelt Bertók élő babonagyűj-
temény, Kupától rettegve hajmeresztő
butaságokat fantáziál ördögökről és bo-
szorkányokról, módot adva így István
vitézének, az ugyancsak keresztény Cé-
bának, hogy a felvilágosult Berzsenyi
nézeteit elmondhassa a vallásról, mely ha
maga a keresztény hit, sem egyéb, mint
„rettenetes babona", „szörnyű le-
alacsonyítása az emberi természetnek".
Mindezt Céba a keresztény hitről mondja
el, a pogány tábor szentélye, Attila és
Hercules „bálványképei" előtt, nem ke-
vesebbet árulva el ezzel, mint hogy a ke-
reszténység babonái és a pogány bál-
ványimádás között semmi lényegi kü-
lönbséget nem lát, mindkettő az emberi
„vadság" terméke illetve fenntartója.
Ezzel mintegy István felvilágosult tö-
rekvésének - Vencel keresztény fanatiz-
musát és Kupáék bálványimádását egy-
aránt elvető és meghaladó - lényegét is
jelzi. Azt, hogy az új, amit István meg-
valósítani kíván, a vallási babonák és
vadság ellenében hozná, ha kanyargós
utakon is, a magyarság „csinosodását". A
színen hamarosan megjelenik egy „va-
rázsló", ki mécset gyújt a bálványok
előtt, s felező tizenkettesekben a nemesi
gravameneket elsoroló imát mond az
„igaz magyarok"-ért, s az „új istenek"

ellen. Céba hozzálép, s Kupáról érdek-
lődik. A varázsló barlangjába invitálja
István küldötteit, hogy másnap Kupa elé
járulhassanak.

A következő jelenet Aladárnak és
Delinek, a Kupáékhoz tartozó fiatal pár-
nak érzelmes kettőse. Deli kérleli férjét,
hogy ne hagyja el őt, ne menjen harcba.
Aladár a kötelességre és vitézségre hi-
vatkozik. Deli azonban e harcot nem
kötelességnek, hanem „dühösség"-nek
tartja, „csalatott emberek"-nek, kik
benne vérüket ontják, s igaz szerelmét
szegzi szembe a csalatással és dühösség-
gel. Aladár megtántorodik, a „köteles-
ségnek s szívnek" harcában elbizonyta-
lanodva távozik. Ezután Bárdos jelenik
meg, Kupa fia, ki nemrég tért haza Gö-
rögországból. Megpillantja a bálványo-
kat, s kifakad: „Hah, borzasztó vázai a
bódult világnak! Legvérengzőbb ször-
nyei a földnek!" A pogány hit dühösség,
rablás, gyilkolás szentesítője, bálványai a
baromságig alacsonyítják le az emberi
természet nemességét. Bárdos kifakadása
néhol szó szerint Cébát idézi. Kupa fia
azonban nemcsak a vakhitről mond
véleményt, egy szélesebb eszmei ellen-
tét egzisztenciális konfliktussá mélyülé-
sét is közli: „Atyám, atyám! Te azért
hívtál engem hazámba, hogy melletted
harcoljak, s íme ellened kell harcolnom!
Te hazádat oltalmazod, én az emberisé-
get!" Bárdos monológja végén meg-
jelenik Kupa vezéreivel és a varázslóval.
Szertartást végeznek a bálványok előtt;
megállapítják, hogy ha minden magyar
hozzájuk hasonlóan érezne, nem dúlná
polgárháború az országot. De sokakat
megvakítottak az idegen isten csalfa
papjai, kik a szolgaságot hozzák.
Megnyitják ereiket, s vérszerződéssel
fogadnak hűséget ügyükhöz, csupán
Bárdos áll külön, nem vesz részt semmi-
ben. Kupa kérdőre vonja, ám kettejük
nagy összeütközésének kibontakozása
előtt a töredéknek vége szakad.

A reformkor előfutára

A töredékből nyilvánvaló mindenek-előtt
a feltétlen szembenállás a Vencel
képviselte hódítani vágyó idegenek és a
Kupa-tábor képviselte pogány magyarok
között. Az ellentét tengelyében István áll,
a magyar király, ki idegen segítséggel,
idegen vallást hozva jön pogány országa
ellen, egy jövendőbeli, virtuális magyar
nemzet létrehozása érdekében. A
közvetlen ellentétet a magyar-idegen
érdek pólusai képviselik, István személye
a még csak virtuálisan létezőt - s a
történelmi tárgyból következik - az idővel
megvalósulót. István és a Kupa-tábor
ellentéte (vö: István és Orda jelenete) a
régi és új, a reálisan létező és a



virtuális rend vitája. Berzsenyi korára
aktualizálva: a konzervatív nemesi ma-
radás és az európai szellemű, polgárosodó
haladás összecsapása. Szubjektív
szándékában-céljában mindkét törekvés
ugyanarra irányul, a nemzetért cselekszik
mindkét párt. Csak éppen nem egyformán
értelmezik a nemzetet, ami-ként a
szabadságot sem. Így a haza meg-
tartásának jelszavával egymást tekintik
kölcsönösen kizáró akadálynak céljuk el-
érésében. Egymásban látják a visszavonás,
a vakság, a dühösség képviselőjét.

A töredék központi problémája a
polgárháború. Az a kérdés, hogy a tár-
sadalom „csinosodása" okvetlenül csak
polgárháború árán valósítható-e meg. A
kérdés azért létfontosságú, mert a
visszavonás valóban a nemzeti fennma-
radás és haladás veszélyeztetője; Vencel
törekvéseinek kedvezne, kinek leghőbb
vágya, hogy „eméssze meg magamagát ez
az öldöklő tűz . . . torolja ki maga-magán
ez az undok pogány nép azon sok
kegyetlenségeket, melyeket a ke-
resztényeken elkövetett". Objektíve Ku-
páék hajthatatlan dühössége Vencel szá-
mára előnyös, mert miattuk kényszerül a
mindvégig békülni vágyó István harcra. A
merev gyűlölségben, elvakult és fanatikus
dühben tulajdonképpen Vencelnek rokona
Kupa és Orda is. (Kupát ugyan alig
ismerjük, jobbára annak alapján állítható
ez, amit róla, tetteiről másoktól tudunk.)
Az ellenséges táborok azonban belsőleg
differenciáltabbak. Német-keresztény
részről Vencel mellett ott áll Pázmán,
magyar-pogány részről Kupáék mellett
Bárdos. Amiként Vencel, Orda és Kupa
egymás ellen irányuló elfogult
gyűlölségükben lényegi rokonok,
hasonlóképp rokonok - de gyűlölség
nélkül-Pázmán és Bárdos, kik egy-formán
elvetik a vallási vakságot (Páz-mán
Vencelét, Bárdos Kupáékét) és a csak-
nemzeti fanatizmust - mindketten az
emberiség nevében, a múlt helyett a jövőre
hivatkozva. Az első jelenetben Vencel
árulónak kiáltja Pázmánt; hasonlóképp
Bárdos is apja ügyének ellensége - áruló -
lesz. Mindkét táborban ott találhatók a vak
dühösség képviselői mellett az
„emberiség" nevében árulók: a két tábor
István alakja irányában differenciálódik,
közeledik, jelezve ezzel a darabban a
polgárháború elkerülésének lehetőségét. A
Kupa-tábor és István ellentétét az
határozza meg, hogy a pogány magyarság
szemében István mint-egy
szövetségesével, Vencellel azonosul, azaz
a lényegi ellentét a látszólagos

sal, mégpedig azért, mert Kupáék nem
vesznek tudomást a másik - Pázmán,
Bárdos, István képviselte emberiség-
eszme - létezéséről, csak a magukéval
lényegileg egyezőt (bár létérdekben ellen-
tétest) képesek tudomásul venni. Így lesz
mindkét oldalon a minőségében más, új
gondolat képviselője eleve „áru-ló" illetve
„tyrannus". (A dráma - történelmi
tárgyából szükségképpen következő -
vallási problematikája mintegy az
általános eszmei vakság kifejeződéseként
játszik eleve szerepet, kapcsolódik a tár-
sadalmi gondolathoz.)

Berzsenyi olyan alapszituációt állított
fel, melyet nem tudhatott megoldani. A
polgárháború a darab szerint kizárólag az
idegenek érdeke - ugyanakkor a Kupa-féle
és az István képviselte elvek között
lehetetlen a kompromisszum, ezt Berzsenyi
világosan realizálja (s ezzel egy riasztó
történelmi felismerés közelébe jut). Béke
a két párt között csak úgy jöhetne létre, ha
valamelyik fél egészében átveszi, magáévá
teszi a másik nézeteit. Az ész felvilágosult
illúziója láthatóan azt a tendenciát építi be
a töredékbe, mely Kupáék világ-nézeti
megreformálódása révén békét teremt. Az
első kidolgozásban ugyanis még szerepel
egy teljesen önálló jelenet-töredék (Kupa,
Céba és Sarolta jelene-te), mely azt jelzi,
hogy Kupa végül elfogadta volna Céba
békeajánlatát, és Sarolta (István
mostohaanyja és Kupa szerelme) a
királyhoz indul, hogy a békét végleg
megpecsételjék. Ha ez a töredék a másik
két kidolgozásban nem jelenik is meg, ott
van továbbra Pázmán, Bárdos, a
pogányok harcát csalatásnak és
dühösségnek felismerő Deli s az érvei
folytán meggyőződésében megingó ifjú
pogány vitéz, Aladár. Berzsenyi világ-
nézete a békés megoldást, az ész és belátás
vértelen győzelmét vágyná a haladásban és a
nemzeti egységben. A történelmi dráma
történelmi tényalapja azonban kizárja ezt
a lehetőséget. Még inkább ellene szól pe-
dig az 1810-es évek társadalmi helyzete,
hol a nemesség világnézeti megreformá-
lódására, saját létérdekeinek „általlátá-
sára" számítani korai volt még, legalább-is
a Széchenyi föllépését követő évekig.
Annál fenyegetőbb volt viszont a Ven-
celek jelentette veszély, s már ekkor illu-
zórikus - bár még évekig fennmaradó
makacs - remény volt a Habsburgok és
Metternichék között Pázmánokat is ke-
resni. (Hogy a darab töredékben maradt,
abban további szerepet játszhatott Ber-
zsenyi elbizonytalanodása épp ez utóbbi
kérdésben.)

A drámának szerzője még címet sem
adott, levele mint a „somogyi Kupáról"
szóló drámát említi. Kupa a második fel-
vonás közepéig színre sem lép, s amint
színre lép, a kézirat megszakad. Nehéz
lenne eldönteni, hogy ki lett volna a dráma
valódi hőse. A töredék eszmei hőse
azonban kétségkívül István, aki fel-vonást
záró nagy monológjában (felismerve a
békés megújulás lehetetlenségét) a költő
Berzsenyi álmainak elfoszlását panaszolja,
a Berzsenyi-líra leggyakoribb képeivel,
motívumaival (mint-egy stilisztikailag is
elkerítve a. monológot a szövegen belül):
„Mely borzadva ébredek tündérálmaimból!
Hová, hová tűnsz, mosolygó aranyvilág,
melyet én magamnak teremtettem,
melyben én, mint egy isten, áldást hintve
országoltam, egy kóborló vad népet a
legnemesebb népek sorába emeltem, egy
nagy országot, melyet az emberi
balgatagság és dühösség századok óta
vadak barlangjává tett, édenné
változtattam, virágzó városokkal és
boldog népekkel megraktam, a vakságnak
és szolgaságnak jár-mait, az emberiségnek
legrettenetesebb ostorait eltéptem - hová,
hová tűnsz csalatott szemeim elől! ?" Arra a
Berzsenyire hasonlít ez az István, ki egész
lírájában „álma tündérképét" kergette,
aranyvilágot alkotott, ki az ihlet percei-
ben Magyarország, A Balaton, Keszthely
maga varázsolta édeni tájait pillantotta
meg, a „kis magyar Weimar"-t, és aki
vágyaiban élő nemzetét „mint egy Pyg-
malion szobrá"-t akarta költészete által
életre ölelni a gyarló valóság helyett, míg
teremtő szándékát szüntelen kudarcok
érzése, álomképeinek csalfa rémképpé
torzulása kísérte. Ez a pygmalioni líra,
felvilágosult illúzióival a reformkor kez-
detének előfutára volt. Am míg a költészet
személyes általánosságában előlegezhet
egy magatartást, a dráma korára van
utalva.


