
K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K 

Hozzászólás Vita Zsigmondnak „Adalék az erdélyi színjátszás történetéhez" című cikkéhez1 

Nagyon örvendetes lenne, hogyha az erdélyi színjátszás múltjának sok és éppen nem 
jelentéktelen eseményét már eddigelé is feltárt közlő e folyóirat hasábjairól idézett cikkében 
említett „komédiát jádzó Lázár Sámuel" személyazonosságára valóban sikerülne rávilágí
tania, így ugyanis nem látjuk bebizonyítottnak, hogy Lázár vajon csakugyan színjátszó, 
avagy csak kötéltáncos komédiás volt-e, mert hiszen az a körülmény, hogy Nagyenyed város 
tanácsházában, vagyis nem vásártéri sátorban, vagy akármiféle bódéban játszotta a komédiát, 
még nem eléggé döntő bizonyíték a komolynak mondható színielőadás mellett. Sőt az is 
gyanakodóvá tesz, hogy a város 1788/89. évi számadáskönyve egyedül csak az ő személyét 
és nem a társulatát nevezi meg. Ennél azonban még hathatósabb ellenérvképpen sorolhatom 
fel tamásfalvi Tűri Jób kolozsvári református kollégiumi diák (studiosus) naplójának azt a fel
jegyzését, amelyben elbeszéli, hogy„7ma Xbris. 1769 Estve voltam Kolosvárat a' Rehdai 
háznál Comédiát nézni, ollyan szegény voltam, hogy egy garast,2 mástól vettem (kölcsön), 
még is meg néztem. Debreceni, én, büdöskútiakkal voltam,3 a kötélen járt a' Comedias".4 

Tehát gróf Rhédei Mihálynénak a kolozsvári Nagy-Piac és a Szín utca sarkán levő 
háza, ahol később a magyar, majd a német színészet talált otthont, az egykori fogalmakhoz 
mérten, mégiscsak előkelőbb szállást nyújtott, mint a vidéki város tanácsháza. Az itt tartott 
ilyesféle előadások egy idő múlva más helyre szorultak, bárha nem kevésbé előkelő helyen 
találjuk viszont. Az 1815. november 15-én Kolozsvárt született dr. Lengyel Dániel leírván 
gyermekkori emlékeit, elmondja, hogy a „lovarok és kötél tánczosok a gr. Bethlen Gergely 
közép-utczai házának lovagló iskolájában mutatták magukat. Köz mulató hely a kül monostor 
utczai eleinte Haller később népkert volt".5 Ezt a kertet — miként az 1829-ben megjelent „Aglá-
ja" című könyv tudtul adja— „1826-ban a' Nemes Asszonyi Egyesület nyittatta-meg a' Közön
ség' számára. A' sétálások, időtöltések tavasszal Május' 1.-én kezdődnek benne 's őszig tar
tanak".6 

Ilyenképpen az elöl hivatkozott érdekes közlemény adatgyűjtőjének a színi előadás 
tartása mellett felhozott érve nem eléggé döntő erejű, különösen ha tekintetbe vesszük, hogy 
a ma „vásártéri szemfényvesztés"-nek tartott kötéltáncolás nem vala annyira alacsonyrendű 
szórakozás, mint amilyennek azt ma tartjuk. Hiszen a tűzijátékot is még ma is csak a nép
ünnepélyekre tartogatják, pedig- amint Páldi Székely István külsőországokbeli akadémiákon 
tanult jeles nyomdavezető (*1717. + 1769.) életrajzából megtudjuk - ő a filozófiai kar tan
tárgyain kívül természettant, vegytant, zenét, rajzot, rézmetszést, festészetet és tűzimester-
séget, vagyis tűzijátékot tanult, amellyel azután idehaza - miként Bod Péter leírja — gyakran 
gyönyörködtette a főrendűeket.7 Sőt ennek utána 70—80 esztendő múlva is arról értesülünk, 
hogy gr. Kornis, Erdély kormányzója, egy, a Népkertben rendezett tűzijáték-előadáson egy 
nagyon magasra fellőtt rakéta útjában addig-addig gyönyörködött, mígnem holtan esett 
össze.8 Tehát az ilyesféle előadások még a múlt század első felében is az előkelő és módos em
berek mulatságául szolgáltak. Mindez nyilván bizonyítja, hogy a „komédia jádzás" még nem 
föltétlenül azonos a színjátszással! 

1 I tK i960: 202—203. 
2 1 garas^ = 3 krajcár = 6 denárius. 
a A kollégium törvényeit aláírt diákok névsorában („Nomina Studiosorum") 57. és 58. lapján Debre-

czeni Istvánt s Tűri Jóbot tógátus diákként találjuk megnevezve; a Büdöskútiak azonban publikusok lehettek, 
minthogy nevük az alumnus diákok névsorában nem fordul elő. (Egykor a kollégium, ma az Akadémia kolozs
vári levéltárában.) 

4 E kéziratos jegyzőkönyvet a kolozsvári református kollégium levéltára őrizte. 
5 Dr. LENGYEL D Á N I E L : Kolozsvár, 2/B. ív. (Tulajdonomban levő. . . kézirat.) 
"„Aglája" Egy ifjú egyesülettől. I, Kolozsvárt, 1829. XXXVI. 
7 B O D P É T E R : Erdélyi Féniks. 
»Déryné naplója. Bpest, 1880. I I , 404. 
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Mindezeknek előrebocsátása után azonban még azt a kétkedésemet is meg merem koc
káztatni, hogy a 'Vita által felfedezett eredeti forrásban vajon csakugyan a „tanácsház", 
avagy inkább a „városháza" megjelölés található-e? Ugyanis ezt, a ma már azonosnak tartott 
fogalmat nem egy újkori értekezőnk is összetéveszti egymással, ezért történhetett tehát,, 
hogy a történetíró Komáromy Andor is azt állíthatta, hogy a város konyhája 1595-ben Kolozs
várt a tanácsháznál volt.9 Ha tehát kétségem alapossága bebizonyulna, abban az esetben 
még valószerűbbé válnék az a helyzet, hogy a komédia eljátszására a városi tanács nem a 
komoly hivatalos helyiséget, hanem a vendégfogadót10 engedhette át. Ez az utóbbi ugyanis 
a város tulajdona lévén, ezért nevezték városházának. 

Herepei János 

Arany-levél a Lenin-könyvtárban 
A moszkvai Lenin-könyvtár kézirattára őrzi Arany János akadémiai titoknoki minő

ségben írt egyik levelét. (Jelzete: H. II. 22. 26.) A levél címzettje Nyil Alekszandrovics Popov 
(1833 — 1891) a moszkvai egyetem orosz történeti tanszékének tanára, akadémiai levelező tag. 
Popov egész életén át szlavisztikával foglalkozott, s komoly tényanyagot gyűjtött össze. 
Élénk figyelemmel kísérte a magyar szellemi életet is. — V. I. Lamánszkij a pétervári egyetem 
professzora az 1860-as évek elején hosszabb időt töltött Magyarországon, s oroszra fordította 
Szalay László magyar történelmét. Nyil Popov e fordítás nyomán vitába szállt a magyar
tudóssal, s művéről egész könyvnyi recenziót írt.1 Ezt a Szalay László magyar történész és Magyar 
ország története az Árpádoktól a pragmatica sanctio-ig (MaflbflpcKHH neropuK BjiaHÄCJiaB 
Cajiaö H HCTopHH BeHrpHH ÓT Apnaßa /jo nparMaTtwecKOH caHKUHH. Cn6. 1868) című 
kritikai elemzést 1868 elején megküldte a Magyar Tudományos Akadémiának is. A levelet 
Arany János, az akadémia ekkori titkára kapta meg, s jól ismert pontos ügyintézésével válaszul 
csakhamar köszönő levelet küldött Moszkvába. íme a szóban forgó levél: 

Academie des Sciences de Hongrie 
Pest, le 4 mai 1869. 

L'Academie des Sciences de Hongrie me Charge de vous faire agréer ses remerciements 
pour l'ouvrage: 

Madjarskij hstorik Vladislav Szalay, i historija Vengrij 
que vous avez bien voulu lui adresser. Par son ordre cet ouvrage a été déposé á la Bib-

liothéque de notre Institut. 
Jean Arany 

secrétaire 
Mons. Nil Popow, Professeur de PHistoire universelle á l'Université 

Moscow 
(en Russia2) 

Popov alkotása kétszáz lapnyi, rendkívül érdekes, színes munka, mely négy részben tárgyalja 
Szalay életét s művét. A hivatalos orosz álláspontot fejti ki a magyar történeti-közjogi fel
fogással s államrezónnal kapcsolatban. Történészek feladata lenne megvizsgálni, milyen hatást 
keltett a hozzánk is elkerült munka historikusaink körében, kik alighanem érdeklődéssel 
olvasták. A mű azután a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában nyert elhelyezést. 
Megérkezését 1869. április 15-én iktatta Arany, — Budenz Józser, az akadémia könyvtárnoka 
pedig ugyancsak aznap a könyv átvételét.3 A küldött könyv ma is megvan az Akadémia könyv
tárában, — sérült állapotban. A kötet címlapja fölött olvasható egy tintával írt bejegyzés, 
alighanem Budenztől: „A magyar tudományi Akadémiának Pesten. A Moszkvai Universitás 
professorától Popov Nil". Nyilván a műhöz mellékelt kísérőszöveget — Popov névjegyéről? 
-máso l t ák át a könyvbe. 

Fenyő István 

9 KOMÁROMY ANDOR: Kolozsvári polgári konyha a XVI. század végén. Erd. Múz., 1902: 80—81. 
10 H E R E P E I J Á N O S : Kolozsvár helyrajza: 26. Városháza — Vendégfogadó. (Kézírat.) 
1 GYÖRGY LAJOS: A magyar és az orosz irodalom kapcsolatai. Erdélyi Tud. Füzetek, 200. sz. Kolozsvár, 

1946. 67.—Nyil Popovról részletesen szól a múlt századi nagy orosz tudománytörténeti összefoglalás: 3HLIHK-
jroneAHHecKHÜ CnoBapb. Cn6. 1898. TOM XXIV. erp., 566. 

2 Magyar fordításban: Magyar Tudományos Akadémia. Pest, 1869. május 4-én. A Magyar Tudományos 
Akadémia megbízott azzal, hogy kifejezzem köszönetét Madjarskij hstorik Vladislav Szalay, i historija Vengrij c. 
munkájáért, melyet Ön címére megküldeni szíves volt. A rendelkezés értelmében ezt a munkát intézetünk 
könyvtárában helyeztük el. Arany János t i tkár. — Nil Popov úrnak, az egyetem világtörténelem professzo
rának, Moszkva (Oroszországban). 

3 MTA Kézirattár. Könyvtári köteles példányokat kísérő iratok. 1306/1869. 
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