
mint inkább magának a művészetnek mint 
valóságnak az értéklehetőségei. 

Végül, csak igen vázlatosan szeretnénk 
érinteni az esztétikai gondolkozás természe
tével összefüggő értékproblémákat. Az esz
tétika (mint a művészet is) rendkívül össze
tett, intermedialis terület. Kapcsolódik a 
megismerés, az erkölcs vagy a politika kér
déseihez is, de mindegyikkel szemben meg
fogalmazza a saját önálló szempontjait. 
Történetileg változott és változik az eszté
tikai érdeklődés összetevőinek „súlya": az 
újkori német esztétika kifejezetten filozófiai 
fogantatású volt, ami már a Fechner-iskolá-
ról nem mondható el; de a művészetelmélet
nek mindig és mindenkor — bárhonnan is 
vegye inspirációját — a művészi gyakorlatot 
kell értelmeznie. És az elmélet relevanciája 
azon dől el, hogy mennyire képes értelmezni 
a művészi gyakorlatot. 

Ezért a művészetfelfogások viszonya a 
konkrét művészi folyamatokhoz alapvető 
kérdés; különösen az utolsó másfél évszázad
ban, amikor a művészi áramlatok és irány
zatok hihetetlen bőségét éljük és amikor a 
művészet-interpretáció túlnyomó része prog
ramszerűen szakít a hagyományos filozófiai 
kiindulóponttal, közvetlenül a művészi jelen
ségeket kívánva magyarázni. E meggondolá
sokat figyelembe véve, nehezen érthető 
Zoltai eljárása, amely nem követi rendsze
resen a művészi gyakorlat és elmélet viszo
nyát. Disztinkcióiban csak a (legáltaláno
sabb) filozófiai tartalmakra van tekintettel, 
a művészi irányzatokat jellemző sajátos
ságokra nem. így kerül össze pl. Lipps „bele
élés"- és Worringer „absztrakció"-elmélete, 
amelyek Zoltai szerint csupán „fokozati" 
különbséget mutatnak, jóllehet az előbbi az 
impresszionista mozgalomhoz, az utóbbi 

Enyedi Sándor: Az erdélyi magyar színjátszás 
kezdetei. 1792-1821. Bukarest, 1972. Kri-
terion K. 204 1. 

Poéta nascitur — historiographus fit. 
Nem gyorsan, nem könnyen. Mire a mester
ség minden fortélyát kitanulja, nemcsak az 
ifjú lelkesedés fogy el, hanem jószerével az 
élet is. Evvel fiatal erdélyi pályatársunk 
alkotó kedvére a legkevésbé sem szándéko
zunk bénítólag hatni, inkább biztatásnak 
szánjuk, hiszen ez az a pálya, ahol a gyakor
lat, a rutin, s a múló évtizedekkel felgyűlő 
jegyzetanyag még akkor is egyre könnyebbé 
teszi számunkra az írást, ha tapasztaltabb 
szemünk már a felszín alatt mélyen rejtőző 
jelenségekre is kíváncsi. 

pedig az — impresszionizmust tagadó — 
expresszionizmushoz kapcsolódott. 

Joggal vetődik fel a kérdés: végül is mi 
dönti el a marxista vagy a polgári művészet
értelmezés igazát, ha nem a gyakorlat, jelen 
esetben a művészet teljesebb értése? Kétség
telen, a művészetelméletnek több szintje is 
van, a gyakorlattal közvetlenül érintkező 
szinttől a legáltalánosabbig. Az utóbbi azon
ban csak annyiban funkcionál jól, ha a 
„nagy" összefüggések számbavételével ori
entálni akarja és tudja a konkrétabb szinten 
folyó tájékozódást, nem pedig „megoldani", 
így pl. az az alapvető tétel, hogy a művé
szetnek a valóságot hűen kell tükröznie, 
önmagában nem mond semmit. Ahhoz, hogy 
értelmes legyen, le kell bontani addig a szin
tig, amelyen konkretizálható és érvényes
sége (bizonyos határok között) eldönthető. 
Ilyen konkretizálási igény azonban Zoltai 
könyvében nem merül fel; és így a való
ság is egy és egységes lesz, a művészet pedig 
elmerül a társadalom egyetlen nagy „ontoló-
giájá"-ban. 

7. összegzés 

Az esztétika rövid története — megfelelő 
tudományos hagyományok, előmunkálatok 
hiányában — úttörő vállalkozás. Stílusa 
olvasmányos, szerkezete és értékelése vilá
gos, áttekinthető, azaz rendelkezik a jó kézi
könyv számos tulajdonságával. Az újabb 
egyetemes esztétikatörténeti munkáknak 
azonban — amelyek remélhetőleg nem várat
nak oly sok időt magukra — több ponton 
meg kell haladniuk korlátait, így a nagy 
esztétikai folyamatok arányainak vagy a 
centrális esztétikai értékeknek megállapí
tásában. Veres András 

* 

Enyedi eddig is szép, értékes munkát vég
zett. Egyetlen szó sem árulkodik róla, de 
a könyv lapozgatása során könnyű megálla
pítanunk, hogy saját vállalkozó kedvén 
kívül vajmi kevés segédeszköze volt hozzá. 
Ha akadt is könyvtár, amely önfeláldozóan 
sietett anyaggyűjtő munkájának támoga
tására, a nyújtott segítség konkrét adatok 
összeállítására szorítkozott, mert ahhoz, 
hogy a szerző egy jól felszerelt, modern szak
könyvtárat áttanulmányozhasson, hiányzott 
idő és alkalom. 

Adatgyűjtése ennek ellenére értékes és jól 
kiegészülhetne magyarországi kutatók mun
kájával. A hazai színháztörténet általános 
— és meg nem cáfolható — véleménye 
szerint ugyanis nincs külön magyarországi 
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és külön erdélyi magyar színjátszás. Erdély
nek lehetett külön diétája, lehettek, elsősor
ban a vallásgyakorlatra vonatkozó, eltérő 
törvényei, itt-ott különleges jogszokásai, a 
magyar kultúra, főként pedig a színház azon
ban azonos volt a Királyhágón innen és túl. 
A Habsburgok birodalmához tartozva, ugyan
azok a rendeletek szabályozták a színházak 
életét, azonos volt standardizált műsoruk, 
főként pedig azonosak voltak a színtársu
latok. Benke József Erdélyből jött, játszott 
Pesten és Budán és Miskolcon halt meg. 
De még akit élete első és utolsó évei a „kis 
hazá"-hoz kötöttek, az is megjárta Nagy
várad, Debrecen, Miskolc, nemegyszer Pest 
és Pozsony színpadjait is. Érdekes új ada
tot közöl a mű pl. Nagy János pályájának 
nagybányai indulásáról (44—49.); a „szürke 
kaputos" nemcsak Déryné Nap /ója révén, 
hanem mint Katona József A rózsa c. víg
játékának Nyalóczyja is bevonult az iro
dalomtörténetbe. 

Igen becsesek a kisebb vidéki városok 
színháztörténeti múltját tisztázó adatköz
lések. Nagybánya mellett sorra kerül Szat-
már, Szamosújvár, Dés, Mármarossziget, a 
Székelyföld. Külön érdekesség az 1807-i 
marosvásárhelyi Hamlet-előadás felderítése, 
annál is inkább, mert az első nagy magyar 
Hamlet, Kótsi Patkó játszotta a címsze
repet. 

Abban a korban, amellyel Enyedi foglal
kozik, a Habsburgok birodalma különböző 
nyelvű népeket magába záró szervezett egy
ség volt. Evvel nemzeti kultúránk sérelme 
nélkül szembe kell néznünk. A vidéki társu
latok színvonalas műsora hivatalból a bécsi 
színházaké után igazodott, vigyáznunk kell 
azonban a színészek nemzetiségével. Nem 
valószínű, hogy az 1790-es háromtagú együt
tes Szatmáron a magyar színjátszás ottani 
első úttörője lett volna. A Moritz család mo
narchiabeli német színész-dinasztia, később 
sem különösen neves; a szatmári Móricz-
György valószínűleg pantomimes volt. Fele
sége lehetett magyar születésű. A Stephani-k, 
vagy Stephanie-k és a Wessely-k ugyancsak 
évtizedeken át a monarchiát járó német szí
nészcsaládok. 

1802-ben, a francia forradalom kiváltotta 
nagy ijedtség és a francia háborúk korában 
az ifjúság színházlátogatását megszigorítot
ták, de hogy a rendelkezést 1827-ben, az 
induló reformkor lelkes napjaiban, újra érvé
nyesíteni akarta volna a Helytartótanács, 
amint ezt Enyedi egy régi újságcikkből idézi, 
nem valószínű. (A Helytartótanács egyéb
ként Erdély felett nem diszponált, csak a 
Gubernium.) Tanácsunk: újságcikkek tudo
mányosra kozmetikázott közléseit sem for
rásként (95., ill. 24. jegyzet), sem vitapart
nerként nem szükséges figyelembe vennie 
(vö. 97.). 

Társadalomtörténetileg érdekes a szamos
újvári örmény polgárság színházellenes maga
tartása. Arról árulkodik ugyanis, hogy amíg 
a nemességet nyert örmény vezető rétegek 
kulturális beolvadása már teljes volt — példa 
rá Gyertyánffy, Déryné és Katona József 
barátja —, a jómódú, de tanulatlanabb pol
gári elem még szigorúan ragaszkodott a lete
lepedés korának szokásaihoz. — Érdemes 
volna tovább kutatni és a — sajnos! — 
Magyarországon is teljesen mellőzött műked
velő színpadok adatait is összegyűjteni. 
Nem egy író, színész nyerte első színházi 
inspirációit pl. Eperjes, sőt a szerzőt közel
ről érintő Máramarossziget műkedvelői elő
adásain. 

Egy-egy bosszantó sajtóhiba Enyedi köny
vében is akad, mint majd minden mai saj
tótermékben. Ilyen a Germanico-Hungarian 
Theatrum, vagy a királyi tábla praesens-e. 
(51., 56., 61.) 

Egy induló kutatói pálya első összefog
laló alkotását üdvözöljük Enyedi könyvé
ben: az érdemes munkának kijáró megbe
csüléssel köszöntjük. 

Mályuszné Császár Edit 

Petőfi koszorúi. Versek, vélekedések, vallo
mások Petőfiről. Csanádi Imre válogatása. 
Bp. 1973. Magvető K. 599 1. 

A Petőfi-évforduló gazdag irodalmában — 
új tanulmányok, népszerű életrajzok, rész
letproblémák megvilágítása közepette — 
ennek a szöveggyűjteménynek nyilván az 
volt a szándéka, hogy közvetlen megnyilat
kozásban mutassa be Petőfi fogadtatását és 
utóéletét az irodalmi életben, a legújabb idő
kig. 

A gyűjtemény rendkívül érdekes és tanul
ságos a csak némileg tájékozott, művelt 
olvasó és a szakember számára egyaránt. 
Talán nincs is még egy olyan antológiánk, 
amely valamelyik költőnknek-írónknak kora
beli fogadtatását és utóéletét ilyen teljesen 
és drámaian mutatná be. A közel hatszáz 
lapot felölelő számtalan szemelvény, vers, 
levélrészlet közül nem egy most, ebben a 
kötetben kerül a nagyközönség elé, sőt még 
az irodalomban jártas olvasó számára is 
akadnak köztük kevésbé ismert, meglepő 
dokumentumok, amelyek az újdonság erejé
vel hatnak (pl. Szemere Pál levele Petőfihez 
1846-ból vagy „István öcsémnek", Petro-
vics Istvánnak bátyjával kapcsolatos ver
sei). Hallatlanul érdekes — és minden idők 
szempontjából igen tanulságos — nyomon 
kísérni, amint az 1840-es évek konzervatív 
közízlése összeütközik Petőfi elementáris 
erejű tehetségével, amelyet nemcsak az újnak 


