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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-



tív nyilvánosság és a nyilvános hatalom,
illetve az arisztokrácia és a király egy-
máshoz való helyzete, ha nagy konfliktu-
sok árán is, még kiegyensúlyozható volt -
XIII. Lajos idején az udvari élet még
könnyed és familiáris stílusú volt, bár az
individuális érdek állandóan összeütközött
az állami érdekekkel -, addig Racine
felléptére a „reprezentatív nyilvánosság és
a politikai hatalom szétválása befejezett
tény lett". Fodor Géza a Racine-tragédiák
előtérbe helyeződésének okát te-hát abban
látja, hogy Racine már az arisztokrácia
hatalomvesztését tudta érzékeltetni,
szemben Corneille-jel, aki a tragikus
hőskor költője maradt.

Diderot-ról, Lessingről szólva a szerző
azt érezteti, hogy bár látszólag két ellen-
tétes drámaelméletről van szó, a diderot-i
Conditionról (helyzet, körülmény, társa-
dalmi státus stb.) és a lessingi jellemelmé-
letről, az elméletek nem értelmezendők
mereven, egymásba játszások, átfedések
figyelhetők meg. Végső soron mindkét
elmélet ugyanazt célozta meg. Részletei-
ben hol az egyik, hol a másik képviseli a
radikálisabb vagy haladóbb nézetet. Les-
sing Hamburgi dramaturgiájánál az Emilia
Galottiról is szó esik, mint az elmélet
gyakorlati igazolására történő kísérletről.
Az elemzés eredménye sokértelmű: „Az
Emilia Galotti, mint polgári tragédia, sokkal
közelebb áll Diderot drámaelméletéhez,
mint Lessingéhez. Lessing az Emilia
Galottival hű maradt drámaelméletéhez,
amihez művészileg igaz módon hű
maradhatott : a tragikum felfogásához, és
hűtlen lett ahhoz, amihez a művészi
igazság érdekében hűtlen kellett hogy
legyen: a dramaturgiához . . . Lessing az
Emilia Galottiban a tragikumot illetően hű
maradt a Hamburgi dramaturgiában kifejtett
felfogásához, a cselekményt viszont nem
tudta megkomponálni ... nagyon jellemző
viszont, hogy a tizen-négy évig (17 58-
1772) készülő Emilia Galotti írása közben
(1763-ban) Lessing megírja a Barnhelmi
Minnát, amely a tragédiaírás belső művészi
válságait meg-oldja."

A ki nem mondott konklúzió remény-
teljes. Az elméletek nagyon fontosak, de
mint a lessingi példa is bizonyítja, az igazi
nagy műalkotás nem elméleti spekuláció
eredménye. Ezt bizonyítja egyrészről az
Emilia Galotti, amely bizonyos szem-
pontból „sokkal közelebb áll Diderot
drámaelméletéhez, mint Lessingéhez",
másrészről a Barnhelmi Minna, amely nem
készült semminek a bizonyítására, mégis

talán a polgári dráma legmagasabb csúcsa.
A Mozarthoz vezető utat is ez a rugal-

mas magatartás, ez a dialektikus szemlé-
letmód teszi vonzóvá az olvasó számára.
És ha néha túlságosan belebonyolódik is
az elemzés bizonyos esztétikai kategóriák-
ba, az elméletek ködbe burkolnak is egy
pillanatra mindent, ez a szemlélet kárpótol:
első a műalkotás. A könyv legtekin-
télyesebb része az öt Mozart-mesterope-
rának, a Szöktetésnek, a Figarónak, a Don
Giovanni nak, a Cosinak, a Varázsfuvolának,
illetve Az álruhás kertészlánynak az elem-
zését tartalmazza. Az elemzések menete
többnyire követi az operákét. A fontosabb
zenei példák illusztrálásának mód-szere a
beiktatott kottapélda.

Az álruhás kertészlányt kivéve, ahol
Pasqual Anfossi ugyanezt a librettót
megzenésítő operájával való párhuzamra
épül az elemzés, az öt nagy opera önma-
gán belül van értelmezve, illetve mozarti
különbségekre van felépítve. Az
operaelemzések közül a Don Juané a leg-
terjedelmesebb. Ebben látja ugyanis a
szerző a 18. századi polgári dráma, illetve
opera legmagasabb csúcsát, ezt az operát
ítéli meg egyedül úgy, mint „a i 8. század
átfogóan történelmi műalkotását". Ez az
opera az, amelyet létrehozva Mozart a
legmesszebbre ment el, de éppen ezért
belőle nem vezet tovább út: „a zenedráma
és a színpad kongruenciája meg-bomlott".

Az operaelemzések részletes ismertetése
nem lehet a recenzió célja, kritikai
reprodukálására pedig csak a zenei szak-
kritika vállalkozhat. Ezért most befeje-
zésként csak egy ízelítővel szolgálunk a
Don Juan-elemzésből.

Az operáról kialakított álláspontot a
következőkben lehetne összefoglalni. A
Don Juan kettős világdráma. Egyrészről a
hősi kor két hatalmának, az elvont szel-
lemiségnek, illetve elvont érzékiségnek
szimbolikus összecsapását adja, (Komtur-
Don Juan), másrészről a morálisan

indifferens érzéki zsenialitás illetve a
törvényeken alapuló világ morális humá-
nus szerelmének küzdelmét mutatja be.
Don Juan érzéki zsenialitása retrospektív
beállítású. Már az opera elején megtörik
hatalma Annán, ettől kezdve „semmi sem
sikerül neki". A Komtur megölésére
kényszerül, Zerlina az utolsó pillanatban
fellázad ellene, új kalandja Elvira szoba-
lányával Mazetto megjelenésével meg-
hiúsul, az egész világ ellene szövetkezik.
Elkerülhetetlen megsemmisülése után
„megkönnyebbülten végleg berendezke-
dik a polgári társadalom".

Összegzésképpen elmondhatjuk: Fodor
Géza könyve rendkívül nagy jelentőségű,
komplex szakmai felkészültséggel megírt
úttörő vállalkozás. Szemléletében
irodalomtörténészi és zenetörténészi elve-
ket próbál esztétikailag közös nevezőre
hozni. A felvetett problémák nagy hord-
erejűek és mindenképpen előbbre viszik a
kutatást, még akkor is, ha számolunk a
ténnyel, sokfajta nézőpont lehetséges.
(Csak egy konkrét kérdést felvetve a Don
Juanból: megkérdőjelezhető annak a
polgári társadalomnak az értéke, amelyik
„túléli" Don Juant. Milyen lesz a Don
Juan nélküli világ? Hiszen bármennyire
indifferens volt is Don Juan morálisan,
tőle kapták ezek az emberek az energiá-
jukat. Mi maradt volna Zerlina Don Juan
nélkül? Érdemes lenne-e megemlékezni
egy Leporellóról, ha nem Don Juan
szolgája lenne? Mi lenne Donna Elvira
életének értelme Don Juan nélkül ? S vég-
ső soron Anna „autonóm drámájá"-nak is
csak Don Juannal megütközve van ér-
telme. Csak Don Juan tudja kihozni belőle
a heroinát. S végeredményben, ha el-
szakadunk a konkrét társadalmi értelme-
zéstől, Don Juan képviseli mindazt,
amiért érdemes élni: a nagyságot, a szen-
vedélyt, a különbözést, a fantáziát, talán
még a költészetet magát is).

Reméljük, a zenekritika minél előbb
érdemben reflektál Fodor Géza Zene és
dráma című könyvére.


