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kaphatnak Kerényi könyvétől, az itt felhasznált-kikísérletezett módszer 
gyümölcsözőnek bizonyult. Kerényi monografikus vállalkozása minden-
képpen jelentős nyereség a művelődéstörténeti kutatás számára is. 
(Elvek és utak - Magvető, 1981) 

FRIED ISTVÁN 

TOLLHARCOK. 
IRODALMI ÉS SZÍNHÁZI VITÁK 1830-1847* 

Alig másfél évvel követte a Pennaháborúk kötetét a Szépirodalmi 
Könyvkiadó újabb, folytatólagos gyűjteménye, elődjéhez hasonlóan 
nagyon szép kiállításban és gazdag tartalommal. Ezúttal a reformkor 
elméleti és kritikai vitáiból kapunk válogatást, amelyeknek során a 
modern irodalmi közélet számos elve tisztázódott és került át a gyakor-
latba, a tehetségelvű „írói respublica" princípiumától a sikeres dráma 
ismérvein át a közönség nevelésének liberális programjáig. Mindez pedig 
történt a nemzeti irodalom olyan korszakában, amelyben a nyelv-
művelés, az anyanyelv jogaiba helyezése időleges célból már eszközzé 
minősült vissza, és a nyelvkérdésben még többé-kevésbé egyetértők 
tegnapi táborán belül, a „hogyan tovább? " kérdésére keresve a választ, 
az irodalompolitikai és közművelődési szempontok különbözőségének 
megosztó hatása került előtérbe. A fejlődés fősodrában az Aurora, majd 
az Athenaeum köre állt, a Bajza-Vörösmarty-Toldy triásszal, akik 
1835 és 1837 között lényegében a kritikai élet és az irodalmi intéz-
ményrendszer vezető pozícióit is megszerezték. 

A szövegválogatást és a szerkesztést első fokon az minősíti, hogy az 
irodalmi élet valós arányai, erőviszonyai milyen mértékben kapnak 
helyet a kötetben, illetve mennyiben követik az irodalomtudomány 
jelenlegi állását. A választott hat témakör (a lexikonpör, a Pyrker-pör, 
az Aurora tulajdonjoga körüli viták, az eposzi-drámai kor kérdése, a 
színi hatás mibenlétének firtatása és a Nemzeti Színház műsorpolitikájá-
nak vitatása, az ún. operaháború) együttvéve alkalmas arra, hogy bizo-
nyos kérdésekről viszonylag teljes korképet nyújtson. Több színfolt 
azonban hiányolható a palettáról. Az egyik ilyen: szívesen olvasnánk 
egyet-kettőt a magyar irodalom első plágiumvitái közül. Hiszen a Penna-
háborúkban szerepeltetett Iliász-pör még csak előcsatározás volt a 
romantika korához képest, amikor az eredetiség vitatása tollcsaták egész 
sorának forrása lett. Felvételükkel a romantika irodalomszemléletének 

"összeállította, a szöveget gondozta, a jegyzeteket írta Szalai Anna. 
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egyik alapelve kapott volna korabeli értelmezést. Gondolunk itt például 
a Vörösmarty Marót bánja körüli, konzervatív oldalról indított polé-
miára (1838), netán arra a tollharcra, amelyben Bajza képviselte a 
plágiumvádat Bérczy Károly ellenében, egyik novellája kapcsán (1843). 
De szerepelhetne a Szigligeti körüli viták egyike-másika is, a Szökött 
katona német változata ügyében dúlt papírháború vagy a Mátyás fia 
pöre (1843, 1847). Említhetnénk egy, szinte máig eldöntetlen eredeti-
ségkérdést is, Hugó Károly Bankár és báró c. drámájának francia mintái-
ról (szintén 1847-ben). Bérczy és Hugó egyúttal bővítette volna a 
szereplő írók körét is. 

Lehet, hogy tudatos szerkesztői döntés következménye, egy készülő 
újabb kötet érdekében, de nem szerepel a magyar irodalom radikális 
vonulata, a Kazinczy Gábor vezette Ifjú Magyarország körétől Petőfi 
Sándorig. (E két név fel sem bukkan a névmutatóban.) Az előbbi 
csoportosulás tevékenységéről, a „mozgalom-literatúra" programjáról az 
újabb kutatások eredményeképpen (T. Erdélyi Ilona, Fenyő István és 
mások) világos és jól dokumentált képünk van. Néhány levelük felvétele 
szemléltethette volna álláspontjukat, amely a f ő frontokon a liberáli-
sokat támogatta ugyan, de több kérdésben önálló, irányzatos nézeteket 
képviselt az irodalom politikai jelentőségéről. S végül: az 1830 és 1847. 
közötti időszak irodalmi vitái aligha nélkülözhetik a Kazinczy Gábor 
programját folytató-továbbépítő, az eszmei elődöt verssel is megtisztelő 
Petőfi Sándor újminőségű költészete ügyében folyt kétszeri tollcsatát 
(1845, 1847), melyben az irodalom minden számottevő irányzata meg-
szólalt, Császár Ferenctől Eötvös Józsefen át Dobrossy Istvánig. Itt lett 
volna az alkalom, hogy bárki együtt olvashassa ezeket a sokat emle-
getett, fontos, de nehezen elérhető szövegeket. Ha mindez netán tuda-
tos döntés következménye, akkor erre a jegyzetek bevezetőjében utalni 
kellett volna, felvilágosításul a Petőfinek nevét sem lelő olvasónak. 

A hat vitakérdés anyagát tekintve, öt esetben a felvett szövegekkel 
maradéktalanul egyetérthetünk - kiválasztásuk gondosan, nagy körülte-
kintéssel és ügyszeretettel történt. Ez utóbbi kivált az operaháború ese-
tében volt nehéz feladat, mint arra Szalai Anna a jegyzetek bevezetésé-
ben hivatkozott is. A szerkesztőnek azonban sikerült az elvektől eltávolo-
dó, személyes sérelmekkel és vádaskodásokkal terhes cikkeket leválaszta-
ni a vita fővonulatáról. A 'színi hatást értelmező-vitató írások közül vi-
szont kettő feltétlenül hiányzik. Az egyik Vörösmartytól az Elméleti 
töredékek (1837), amelynek megírása és közlése, néhány héttel a Pesti 
Magyar Színház megnyitása előtt, a liberális színházfelfogás elveinek 
összegező kifejtése volt, egyben vezérfonal a leendő igazgatás és kritikai 
gyakorlat számára. (Kötetünk nem minden olvasója fogja megkeresni a 
Vörösmarty kritikai kiadás 14. kötetét.) Az itteni gondolatokat sokban 
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visszhangozta, de a sikeres színpadi mester dramaturgiai tudásával egé-
szítette ki Szigligeti Ede székfoglalója a Kisfaludy Társaságban (1846); a 
szerzó' ekkor már túl volt a történelmi drámában (pl. Gritti), a vígjá-
tékban (Rózsa) és az általa formált népszínműben aratott diadalokon. 

A kötet terjedelmének kb. 15%-át jegyzetanyag teszi ki, amely közli 
a ma már nélkülözhetetlen szómagyarázatokat, az eredeti megjelenés 
legfontosabb adatait és azokat az egykori hozzáfűzéseket, amelyekkel a 
hajdani vitázok bó'ségesen kísérték írásaikat. Vonzó megoldás, hogy a 
jegyzetekben a szerkesztő alkalmat talált több fontos, de a főszövegbe 
különböző okok miatt be nem illeszthető cikk, levél, dokumentum 
közlésére: Kazinczy-levelek egész sora (568.; 5 7 0 - 1 . ; 5 7 4 - 6 . ) , Bajza 
és Rumy felújított „kisvitája" 1841-ben ( 5 7 7 - 8 . ) , a Pesti Magyar Szín-
ház első, Bajzától származó törvénykönyve ( 6 0 2 - 1 4 . ) stb. segíti a jobb 
korabeli tájékozódást. A bőséggel adagolt egykorú idézetek és jegyzetek 
között néhol azonban elkelt volna egy-egy eligazító, néhány mondatos 
utalás, amely nem növelte volna meg számottevően a terjedelmet. 
Egyetlen példán szemléltetjük az elmondottakat. Vahot Imre Még egy 
szózat a pesti magyar színház ügyében c. röpiratában (1840) leírta egy 
„színi javítnok" alkalmazásának szükségességét (5 36.). Ez így, önmagá-
ban, Vahot leleményének, sőt telitalálatának tűnik, erősen felértékelve 
őt és írását. Holott a régi drámaszövegek javításával az 1830-as években 
már több tudós társasági megbízott foglalkozott (Vörösmarty is), a 
színházi feladatkör - afféle művészeti titkár és dramaturg munkája -
már az új színház megnyitása előtt is napirenden volt, Bajza, az első 
igazgató ismételten szorgalmazta alkalmazását, ekkor még hiába. Az 
állásra a legtöbb eséllyel Csató Pál pályázott, aki élvezte az Athenaeum 
támogatását is. Amikor azonban reményei füstbe mentek, szembefordult 
a triásszal, őket tartva az ügy szándékos elgáncsolóinak. Ez a szellemi 
hátországa a Vahot-mondatnak és a főszövegben tízszer említett Csató 
névmagyarázatának is: „Utolsó éveiben személyeskedő harcot kezdett 
Bajza és az Athenaeum ellen." (631.) 

A kötet névmagyarázatokkal zárul. A mutató ilyen kiegészítése 
feltétlenül indokolt, hiszen a viták szereplőinek zöme ma már csak az 
egyetemi tananyagban fordul elő, s ott is többnyire érintőlegesen. Jó 
megoldás, hogy azokat viszont, akiknek ismerete az általános műveltség-
hez tartozik, magyarázatlanul hagyja. Sajnos, a névmagyarázatokban -
az alapvetően jó elképzelés ellenére - hiába keressük azt a műgondot és 
ügyszeretetet, amellyel a szövegválogatás és -gondozás során mindenütt 
találkoztunk; sok az elírás, sőt tárgyi tévedés is akad szép számmal (a 
zeneszerző és író Halévy összekeverése, a két Zrínyi Miklós egy név alá 
vonása, a két Egressy születési adatainak vegyülése stb.). Az új teátrum 
neve 1837 és 1840 között Pesti Magyar Színház volt és csak 1840-től 
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Nemzeti; Daniel Jenischró'l, Reseta Jánosról, Paziazi Mihályról lehetett 
volna adatokat találni a névmagyarázathoz. (Ha máshol nem: Solt 
Andor kitűnő' jegyzeteiben a Vörösmarty kritikai kiadás említett, 14. 
kötetében vagy a Fontes-sorozat Erdélyi-levelezésköteteit sajtó alá 
rendező Erdélyi Ilona jegyzeteiben.) A megfogalmazások, sőt a minő-
sítések ellen is felmerülhet jogos kifogás: mit értsünk például azon, 
hogy Franz Grillparzer „a bécsi népszínház hagyományait az olasz 
operával ötvözte"? (636.) Kántorné és Schodelné aligha nevezhető az 
első magyar tragikának és primadonnának; Szigligeti „műsorvezető"-
minősítése a mai olvasóban egészen másfajta gondolattársításokat 
ébreszt; Szentpétery Zsigmond pedig nem lehetett komikűi tehetség stb. 

A felmerült kifogások ellenére hasznos, gazdag kötet jelent meg a 
Tollharcokkai. Nélkülözhetetlen szöveggyűjtemény a felsőfokú iro-
dalomoktatásban, tanári segédkönyv a középiskolákban és érdekes, 
vonzó olvasmány a műveltebb, az irodalom múltja iránt is érdeklődő 
nagyközönségnek - folytatását joggal igényeljük és vátjuk. 

A recenzens viszont, végigtekintve bírálatán, nem tud szabadulni a 
gondolattól, hogy utólagos lektori véleményt írt. Ilyen esetekben, 
amikor az időbeli távolság, a részletek pontos és aprólékos ismerete 
valóban indokolja, szükséges lenne egy szaklektor munkája. Hiszen 
kifogásaink - legyen szó akár a válogatásról, akár a jegyzetapparátus 
arányainak meghatározásáról, akár a névmagyarázatokról - csaknem 
kivétel nélkül olyan természetűek, hogy megelőzhetők, kiküszöböl-
hetők lehettek volna. A szerkesztő, a kötet és az olvasó javára. (Szép-
irodalmi, 1981) 

KERÉNYIFERENC 

KÜZDELEM, BUKÁS, MEGTORLÁS* 

Nagyívű vállalkozás első köteteit jelentette meg a Magyar Századok 
ismét feléledő sorozatában a Szépirodalmi Kiadó. Mint arról a fülszöveg 
tájékoztat, szinte fiók-sorozatról van szó, amely a szabadságharc és 
abszolutizmus korának emlékiratait óhajtja közreadni 1848—1867 
között. Amüyen örömmel üdvözölhetjük ezt a kezdeményezést mind az 
irodalmárok, mind a történészek nevében, mindjárt meg is kell jegyez-
nünk: az igényes vállalkozás valószínűleg meghaladja egy ember erejét, 

»Emlékiratok, naplók az 1848 -49 -e s forradalom és szabadságharc 
végnapjaiból. Felkutatta, válogatta, szerkesztette, az előszót, a beveze-
tést és a jegyzeteket írta Tóth Gyula. 


