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Az Olcsó Könyvtár természetesen csak kihagyásokkal adhatta a 
teqedelmes munkát. A válogatás alapjául az az elv szolgált, hogy ki-
zárólag a hazai események leírása töltse be a szűk kereteket, olyan 
szöveg, ami Forgách saját információin alapult. A különböző kortárs 
történetíróktól (Sleidanus, Ulloa, Jean de Serres) átvett híranyag el-
maradt. Ez a szempont forráskritikailag hibátlan ugyan, de árt a ki-
advány olvasmányosságának. A sorozatos ostromok, hősi tettek (és 
halottak), a szürkére feketével festett képek néhány száz lapon át 
fárasztóvá válnak. Enyhe kárörömmel szórakoznánk Nagy Szolimán 
családi nehézségein s a Sforzák és a spanyol Habsburgok bár ismert (? ) 
de önmagukban is érdekes viselt dolgain. Az meg éppen nem indokolt, 
hogy János Zsigmond személyéről és udvaráról nem olvashatunk. Eddig 
sem hitte senki, aki hallott róla, hogy bármelyikük valami nagyszerű 
lehetett. A magyarázatok (346.) írója mintha nem ismerné teljesen az 
eredeti szöveget, s mintha a nyolc nyelv tudása eleve biztosítana affelől, 
hogy azokon csak bölcs és emelkedett szavak hangzottak el. Meg-
bocsátottunk Forgáchnak, hogy elárulta a Habsburgokat, s most óva-
kodunk attól, hogy őszintén megmondhassa nekünk véleményét egy 
lényegesen provinciálisabb udvarról? 

Ezek a kifogások azonban csak a mű nagyobb élvezhetőségét kérik 
számon a kiadótól, tisztelve a vállalkozás el nem vitatható érdemét és 
értékeit. (Szépirodalmi, 1982) 

MÂLYUSZNÉ CSÁSZÁR EDIT 

KERËNYIFERENC: 
A RÉGI MAGYAR SZÍNPADON. 1790-1849 . 

A magyar színháztörténeti kutatások szép hagyományt mondhatnak 
a magukénak. Bayer József alapvető fontosságú kötetei után azonban 
inkább csak részproblémák tisztázására került sor, egyes, rövidebb kor-
szakok áttekintésére; jóllehet Pukánszkyné Kádár Jolán szövegkiadásai, 
Staud Géza bibliográfiái, a nemesi színházról írt kitűnő dolgozata, 
Horányi Mátyásnak az eszterházi vigasságokról alkotott könyve, vala-
mint Császár Edit, Solt Andor és mások könyvei, cikkei megfelelő 
kiindulópontjai voltak egy komplexebb megközelítési módszernek. Ti. 
annak, hogy a drámaírás, a színházszervezési törekvések, a színjátszás, 
továbbá az esztétikai, a fordítással kapcsolatos problémák együttes 
tárgyalására is végre sor kerülhessen. Még pontosabban szólva: immár 
halaszthatatlanná vált, hogy a színháztörténeti (-tudományi) kutatási 
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eredmények egy szélesebb, művelődéstörténeti jellegű folyamat része-
ként értelmeztessenek. 

Erre a - nem könnyű - feladatra vállalkozott Kerényi Ferenc. 
Ismertetésünk elején előlegezzük a könyv elolvasása után támadt véle-
ményünket: munkája sikerrel járt. Sikeres e munka már csak azért is, 
mert a Hont Ferenctől először kialakított, majd Székely Györgytől 
részletezett és körvonalazott fogalmat, a színjátéktípus megnevezést a 
magyar színjátszói és drámaírói gyakorlattal szembesíti, s ennek alapján 
jelentős elhitető erővel rekonstruálja a „régi magyar színpad "-on és 
színpaddal kapcsolatban történteket. De sikeres e munka azért is, mert 
a színjátszást, a drámaírást, -fordítást, -adaptálást a korszak magyar és 
külföldi esztétikai vitái, gondolatai szemszögéből is vizsgálja, és ezáltal 
elkerüli az egyoldalúság buktatóit. Az irodalomtörténész elsősorban 
annak örül, hogy új szempontokat kap Kisfaludy Károly, Katona József 
és Vörösmarty Mihály színdarabjainak elemzéséhez (ezeket Kerényi -
helyesen - a színházi műsor többi darabjával veti egybe, és ezért sikerül 
pl. az oly sokat vitatott II. Endre-kérdésről újat és meggyőzőt mondani, 
a Bánk bánxóX szólva). De a recepcióesztétika is részben igaza bizo-
nyítását láthatja akkor, amikor a szerző a színházi műsorpolitika ki-
alakulását, a közönségszociológiai (a legtöbb esetben önálló levéltári 
kutatáson alapuló) adatokat veszi alaposabban szemügyre, és mutalja be 
a színházi pénztárnaplók tanúbizonyságait a Shakespeare-előadásokról 
vagy akár a 40-es évek újszerű drámaírói eredményeiről (Czakó Zsig-
mond, népszínmű). A színháztörténész meg nyilván annak örül, hogy 
részletes leírását találhatja pl. a síró-éneklő iskolának, a színpadi hős 
magyar romantikus felfogásának, pontos rajzát a Lendvay-típusú és az 
Egressy-típusú színpadi hősformálásnak, és így tovább. 

Nem kevésbé meggyőző az egyes színjátéktípusok körvonalazása, s 
ennek megfelelően a műsorrétegek gondos differenciálása: az érzékeny-
játék, a vígjáték, az énekesjáték, majd azok tovább- és átfejlődése, a 
magyarítások változatai és kitérőképpen akistársulatok színjátéktípusai: 
Kerényi elemzései e tárgykörökből, a színházi és drámaírói „üzem" oly 
tüzetes ismeretéről tanúskodnak, amely lehetővé teszi a négy országos 
műsorréteg leírását. A műsorrétegek leírása egyben a periodizáció alap-
jául szolgál (így pl. az első országos műsorréteg egységesülése joggal 
kerül a 18/19. század fordulójára). Meggyőző a második műsorréteg 
sikertípusának elemzése is, ti. a vitézi játéké, amelynek előrenyomulása 
Kazinczynak a színháztól visszahúzódását eredményezi, s amely ellen 
Kölcsey is felemelte szavát, de amelynek jelenlétét Kisfaludy Károly és 
Katona életművében hiba volt tagadnunk. S ezzel már a harmadik 
műsorréteghez értünk: a romantikus tragédia közvetlen közelébe. A 
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negyedik országos műsorréteg az 1830-as évek végén, az 1840-es esz-
tendőkben formálja a közönség ízlését, a romantika jegyében. 

Egyetlen fenntartásunk a polgári szomorújátékkal kapcsolatos. Az 
eddigi szakirodalom a felvilágosodás bizonyos színjátéktípusát nevezte 
annak, méghozzá Lillo drámáját, Lessing: Emilia Galottiját. Ezekután 
meglepőnek tetszik, hogy a közvetlen közéletiséget kibontó, jelleg-
zetesen romantikus színjátéktípust is e névvel illeti Kerényi (403.). 
Elemzéseiből azonban kitetszik, hogy ebbe az ún. polgári szomorú-
játékba jócskán csúsznak bele melodramatikus elemek és a n e m e s -
polgár-konfliktusok megjelenítése (Obernyik drámáiban, Czakónál, vagy 
akár Hugo Károlynál) nem kevésbé romantikus, hatásvadászó, nem egy 
ízben szinte képtelenül-bonyolultan valószerűtlen történet formájában 
kerül színpadra, jóllehet a konfliktus valódi. Megzavarhatja az olvasót, 
hogy e romantikus polgári színjátékot Kerényi ezúttal nem különíti el 
elég határozottan az általa polgári színműnek nevezett típustól (? ), 
variánstól (? ). Nyilvánvalóan azért polgári, mert a polgári lét kérdései is 
helyet kapnak benne. Más kérdés, hogy ez esetben a nemes-polgár-
konfliktus nem csupán a hazai társadalmi viszonyoktól kapott ihletést, 
hanem olvasmányoktól, a francia drámától is. 

Nem érezzük eléggé kidolgozottnak Kazinczy Ferenc és a színház 
problémakörét. Azt készséggel elismeijük, hogy a kutatások jelen állása 
nemigen enged többet mondani. Inkább a további elemzések számára 
újuk le gondjainkat: Kazinczy 1790-ben kitűnő alkalmat lát arra, hogy 
a színházi mozgalom a nemesi reformerek törekvéseivel egybehangzóan 
a moralitás és a felvilágosodás eszméit tetjessze. Mégsincs ott akkor, 
amikor valóban megvalósul a színházi előadás. Ehelyett közönségsikerre 
kevésbé számítható darabok fordításával akar szolgálni, és a Lanassza 
dramaturgiai hibáit a felvilágosodott tendenciával véli enyhíteni. Azaz 
nem vesz közvetlenül részt a színházi törekvésekben, de 1 7 9 0 - 9 5 
között kitüntető figyelemmel kísér mindenféle ilyen jellegű akciót, így 
Vay Miklósét is, maga szintén az adakozók közé áll.1 

Klasszicista vonzalmai felerősödésekor, azaz a fogság alatt és után 
sem hagyja abba Kazinczy a fordítást, Goethét, Metastasiót adna a 

1 A további kutatás számára említjük meg, hogy Kazinczy levelezése 
mellett hagyatéka kiaknázatlan kincsesbányája a színháztörténeti kuta-
tásnak. Ezúttal csak arra utalunk, hogy vegyes jegyzetei között pl. 
megőrizte az alábbi egyleveles kisnyomtatványt: Prológus melly Május 
10-dikén a' Székes-Fejérvári Színjátszó Magyar Társaságtól mondatott. 
MTAK Ki. M. Nyelvt. 4-r. 42. sz. II. 101. Ez és más dokumentum 
bizonyítéka Kazinczy folyamatos színházi érdeklődésének. 



Szemle 961 

színjátszók kezébe. De eddig nem eléggé méltatott tény, hogy 1814-ben 
a Hamlet-fordítás átdolgozására, ill. újrafordításra készül; s a Kazinczy-
féle Hamlet már inkább harmonizál a vitézi játékokkal, mint más ilyen 
természetű megnyilatkozása. De jellemző, hogy az újrafordítási kísérlet 
végül is töredék marad. 

Néhány apróságra figyelmeztetnénk az adataiban megbízható, a f ő 
fejlődési vonalakat jól látó szerzőt. Nem Darvas Ferenc, a helytartósági 
tanácsos, az Orpheus munkatársa a Schiller-fordító, hanem Darvas 
János, akinek fordításáról egyébként az Orpheus hírt adott. A 125. 
lapon Kerényi idézi Dessewffy József véleményét a Kassán játszó 
együttesről. Annyiban módosítanánk, hogy e vélemény csak részben 
vonatkozik a férfi-színészekre, kikről korábban ezt állítja: „elcggé alkal-
matosak", s a színésznők közül is kiemeli Déryné rátermettségét. Más 
kérdés, hogy ugyanez a Dessewffy épp a Kerényitől is idézett levél írása 
előtt közel négy hónappal levelet intéz Kassa nemeseihez: „Ne kiabáljuk 
ki előre a nemzeti játszószín társaságában ránk omlandó erkölcstelen-
séget. Kaczagányos apáink ezen kiáltása nem illik a mi szánkba, kik 
ajakinkat a külső nyelvek kimívelődései minden remekjeink magasz-
talásira és majmozásira már régtől fogva szoktattuk." A 135. lapon azt 
állítja Kerényi, hogy Benke József Schiller-fordítása bizonyítaná, 
miszerint a fordító jártas volna a korszak német szakirodalmában. Ugy 
véljük, hogy egy ííjúkori Schiller-értekezés lefordítása ezt egyáltalában 
nem bizonyítja, sőt, épp a magyar színházelmélet szegényességét és 
elmaradottságát dokumentálja az 1810-es években. Azt sem hisszük, 
hogy egy Localposse megalkotásához feltétlenül nagyváros volna szük-
séges (228.), az 1840-es esztendőkben Pest és Buda igazán nem nevez-
hetők annak, a pest-budai német polgárság mégis szívesen tapsolt szín-
házában a Localposséknak. 

Kifogásaink - mint az följebb látható volt - nem érintették Kerényi 
könyvének lényegi mondanivalóját, amelyet részleteiben és egészében 
meggyőzőnek érzünk. A színháztörténeti (és irodalomtörténeti) kutatás 
alapművel gyarapodott; bárki, aki a kor színházi viszonyaira kíváncsi, 
kézbe kell, hogy vegye Kerényi kötetét. A további kutatások, nyilván a 
részleteket tekintve, színezik, esetleg módosítják a képet (így Kazinczy 
Ferenc, Dessewffy József, vagy akár Podmaniczky József vonatkozásá-
ban, esetleg a végzetdráma és a lovagi dráma esetében), de alighanem a 
leglényegesebb megállapításokat inkább erősítik. A további kutatásnak 
majd részletesebben és új adatokat hozva kellene feldolgoznia a magyar-
országi német sajtót (a Pannoniát, az Irist, a Pressburger Zeitungot stb., 
majd a Pesther Tageblattot, Der Spiegelt), illetve Pukánszkyné 
monográfiái alapján újra a vizsgálat tárgyává kellene tenni a pest-budai, 
illetve a vidéki német színjátszást. Ezek a feladatok sok ösztönzést 

14 Irodalomtörténet 1982/4 
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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. 


