
nem felelhet ő. Hermann túlbecsüli egy kissé 
Erdélyi Jánost (10.), s elegendő ok nélkül tételezi 
zseniálisnak a Noszty fiút író Mikszáthot. Leg
nyomósabb ellenérveink mégis a századelő íróiról 
kifejtett nézeteihez kapcsolódnak. Balázs Béla 
népisége aligha mutatott túl Adyn (31.), az pedig 
egészen bizonyos, hogy semmiféle hatással nem 
volt a fiatal József Attilára, kivált nem az erede
tiség és teljesség szempontjából (31. Vö.: 
Szabolcsi Miklós Érik a fény. Bp. 1977. 465.). 
Lehangolóan vulgárisnak érezzük az Ady Endre 
tragikumáról adott magyarázatot (28.), a 
„blaszfemikus istenkeresés" (29.) Révaitól szár
mazó koncepcióját pedig rég meghaladta iro
dalomtudományunk. S ugyan mi szükség van 
arra, hogy egy, az 50-es évekből ismerős manő
verrel ismét csak szembeállítsuk Adyt és küzdő-
társait, s tendenciózusan elhatároljuk a magyar 
Ugar szerzőjét a Nyugattól (13-14., 21 stb.)? 
Ismét megszületik a „magányos óriás" legendája 
(31., 303.), újfent kiderül, hogy - állítólag -
Ady és Lukács György „tűrt vendégnek" 
számított a Nyugat és a Huszadik Század 
hasábjain (377.). Mindez arra jó csupán, hogy 
legyen ürügy elmarasztalni Babitsot, Koszto
lányit, Ignotust és másokat. Kár újrakezdeni e 
régen lezárt polémiákat! A gyakran fölemlegetett 
Babits-Lukács kontroverzia is mindig az előbbit 
megrovó hangsúlyokkal zárul. A homályosságról 
lefolyt emlékezetes vitában így minősül Babits -
objektíve bár - „a reakció egyik divatos jel
szavának újrafogalmazójává" (17.), holott két
séget kizáróan neki volt igaza. Nóvák Zoltán -
különben kitűnő - tanulmánya is inkább Babits 
kárára kommentálja a Lukáccsal lezajlott 
polémiát Balázs Béla költészetéről (332-334.), s 
azt sugallja, hogy a Húsvét előtt poétája nagyjá
ból megbékélt az empíriával, az egykorú Magyar
országgal (333., 339.). Az igazság ezzel szemben 
az, hogy - számtalan a bizonyítéka - Babits is 
lázadt és szemben állt minden szólamos, hivatalos 

Tótfalusi Kis Miklós halotti kártája. Tolnai Gábor 
és Haiman György tanulmányával. Bp. 1978. 
Akadémiai K. 109 1. • 1 melléklet. 

Tótfalusi Kis Miklósnak, az európai hírű 
magyar nyomdásznak és betűmetszőnek már 
eddig is számos kiadvány állított maradandó 
emléket, de írói műveit, irodalom- és művelődés
történeti szempontból értékes levelezését ugyan
csak kiadták irodalomtörténészeink. A kiadások 
közül kiemelkedik a Jakó Zsigmondé (Erdélyi 

hazafisággal, ámde jóval erősebben kötődött is 
szülőföldjéhez, az értékes hagyományokhoz, 
mint az akkoriban nemzetfölöttiségre vágyó 
Lukács és Balázs. S bármi legyen is a „mélység" 
lukácsi értelmezése (334.), lehetetlen el
disputálni, mekkorát tévedett a nagy füozófus 
Madách megítélésében (333.), főként azokban a 
- Nováktól már nem idézett - passzusokban, 
amelyek Az ember tragédiájával szemben Balázs 
Béla drámáit nevezik korszakos jelentő-
ségűeknek . . . 

Még egy-két megjegyzés. Bajosan hallgathat
nék el amaz észrevételünket, hogy vajmi kevés 
friss, eredeti tanulmány akad a kötetben. Az írá
sok majd mindenikével találkozhattunk már vala
mely gyűjteményben, folyóirat-publikációként 
netán. A másodközlés önmagában véve nem hiba, 
itteni mennyiségében viszont aligha dicséretes. 
Azt is elvárhatnók, hogy egy ilyen rangú, bölcse
lettel foglalkozó munka pontos, pregnáns, 
egyszersmind élvezetes stílusra törekedjék. Ezzel 
szemben a legtöbb fejezet lomposan, pongyolán, 
bőbeszédűen és igen nehézkesen adja elő monda
nivalóját, olykor a közérthetőség és a nyelvhe
lyesség legelemibb normáira sem ügyelve. Litván 
György írásai jelentik a legüdítőbb kivételt, ő 
mindig elegánsan, fordulatosán, szellemesen 
fogalmaz. Második esszéje külön kitűnik a 
„kényes" kérdések okos, rokonszenvesen árnyalt 
elemzésével is. - Említettük volt a korrektúra 
fogyatkozásait. Növelte volna a kötet tudomá
nyos hitelét, ha közismert művek és hetilapok 
címét nem több-kevesebb deformációval olvas
nók. Helytelen így: „A hét" (10.), „A halál 
Velencében" (20.), „Halál fia f (177.), Doszto
jevszkij regényének címe pedig Ördögök, nem 
ördöngösök (30.). 

Régi meggyőződésünk: kincsesbánya a magyar 
századelő szellemi és művészeti élete. Függetlenül 
ellenvetéseinktől, ez a könyv is tovább erősítette 

Féniks, Kriterion 1974.), amely Tótfalusi írói 
tevékenységének mindmáig legteljesebb és leg
gazdagabb dokumentum- és szöveggyűjteménye. 
Ebben megtalálható az író temetésére készült 
halotti kárta is, a harminc latin nyelvű búcsúztató 
vers közül tizenkettőnek a szövege pedig Tóth 
István ihletett fordítása jóvoltából magyarul is 
olvasható volt. 

Nem új felfedezés tehát a halotti kárta, mégis 
indokolttá vált a szöveg teljes kiadása: nem csupán 
azért, hogy a magyarországi kutatók és olvasók 
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könnyebben hozzáférjenek, hanem azért is, mert 
a kárta szövegének teljes áttekintése Tótfalusi 
kortársi értékelésének, utóéletének és nem utolsó
sorban kolozsvári környezetének olyan rész
leteibe is bepillantást nyújt, amelyek egyébként 
homályban maradnának. Tolnai Gábor bevezető 
tanulmánya például meggyőzően mutatja be a 
költemények hangulatát vizsgálva, hogy a halálba 
kergetett kitűnő nyomdász emlékének leg
nagyobb tisztelettel a betűk művészének erényeit 
leginkább értékelni tudó szakmabeliek, a 
nyomdászlegények áldoztak. A többi verselmény-
ben jóval kevesebb az őszinte elismerés, sokkal 
több a már üres sablonná koptatott humanista 
közhely, a halálról és mulandóságról éneklő 
költői rutin. Ezeknek szerzői a kolozsvári 
kollégium tanárai és diákjai, akiknek kezét meg
kötötte a Tótfalusit elítélő enyedi zsinat kérlel
hetetlen határozata, s a többség nem kívánt 
szembeszállni a hivatalos állásponttal. Tolnai 
Gábor tanulmányának nagy érdeme, hogy az itt-
ott mégis felparázsló rokonszenv hangjaira érzé
kenyen felfigyel, s ezeket csokorba gyűjtve árnyalt 
képet rajzol a harminc versszerzőnek Tótfalusihoz 
fűződő érzelmeiről. Hasonlóképpen figyelemre 
méltó az a megfigyelés is, hogy a Tótfalusi és 
ellenfelei között feszülő ellentét nem eszmei 
jellegű, hisz mindkét tábor ugyanott — Német
alföld egyetemein - szerezte műveltségét, 
egyaránt befogadta a kartezianizmus és cocce-
janizmus eszméit, így nem az eszmék harcát, 
hanem sokkal inkább társadalmi ellentéteket lát
hatunk a neves nyomdász üldözése mögött. Az 
erdélyi feudális viszonyok közé nem tudott be
illeszkedni a polgári szemlélet, az emberi 
kicsinyesség és irigység pedig még az azonos 
eszméket vallók táborán belül is végzetessé váló 
ellentétet szült. 

A második tanulmányt Haiman György írta, 
aki tipográfiai szempontból vette vizsgálat alá a 
kártát. Teljes joggal hangsúlyozza, hogy abban 
nemcsak Tótfalusira vonatkozó dokumentumot 
kell látnunk, hanem az erdélyi művelődéstörténet 
egyik érdekes jelenségének nyomtatott emlékét is. 
További kutatást igényelne viszont annak fel
tárása, hogy a kártaírás szokása mennyire terjedt 
el a szomszédos országokban, s hogyan jelent
kezett a XVII. századi Kolozsváron. 

A tanulmányokat követik a versszövegek, 
melyeknek latin szövegét Kulcsár Péter minta
szerűen rendezte sajtó alá. Jakó Zsigmond, Tóth 
István és Weöres Sándor pedig élvezetes - helyen
ként az eredetinél igényesebb - stílusban 
fordította le őket. Végeredményben a kárta két

nyelvű, reprezentatív kiadása a neves nyomdász 
életéről meglevő ismereteink és emlékeink 
örvendetes gyarapodását jelenti. 

Bitskey István 

Benke József színházelméleti írásai. Az utószót, 
jegyzeteket írta, Benke József szerepkatalógusát 
összeállította Kerényi Ferenc. Bp. 1976. Magyar 
Színházi Intézet. (Színháztörténeti Könyvtár 5.) 

Csak most látjuk teljes világossággal, hogy a 
magyar dramaturgiai-irodalmi gondolkodás törté
netében Benke József, Jókai apósa, Laborfalvy 
Róza apja milyen szerepet játszott, miután 
Kerényi Ferenc mintaszerű gondozásában, alapos 
jegyzeteivel, jó tájékoztató utószavával három -
színháztörténeti és elméleti jellegű - tanul
mányát fakszimüe-kiadásban jelentette meg a 
Magyar Színházi Intézet. A kötet A theatrum 
tzélja és haszna, a Magyar Theatrumi almának 
1814-ik esztendőre és A' Pesten felállítandó 
magyar játékszínről című írásokat, illetve az 
almanachban közölt dolgozatokat tartalmazza. 
Ezeket az értekezésszámba menő, a korai magyar 
színházelmélet megismerése szempontjából 
nélkülözhetetlen írásokat magyarázza, Benkét a 
kor színházi világába és gondolkodásába állítja 
bele Kerényi sok finom és főleg új megállapítást 
közlő kísérő tanulmánya, melyet a Benke József 
életéről és irodalmi működéséről szóló bib
liográfia egészít ki (ez szinte teljesnek mondható, 
csak Ignácz Rózsa: Róza leányasszonya maradt 
ki, pedig e regényes életrajz páratlan beleéléssel 
érzékelteti Benke küzdelmeit, s az ifflandi ihletés
ről gondos forrástanulmányokra épülő megállapí
tásokat és feltételezéseket tartalmaz!), fontosak 
az akadémiai kritikai kiadások szerinti tárgyi 
magyarázatok, s Kerényi szorgalmát, tudását 
dicséri „Benke József szerepeinek katalógus"-a. 

Benke helyét jól látja Kerényi: „a síró-éneklő 
iskolán belül egy letisztultabb, klasszicizáltabb 
egyéni változatot képvisel", de megváltoztatva a 
megváltoztatandókat, ugyanezt mondhatjuk az 
elméletíró Benkéről is. Sokat mondó tény, hogy 
Schillertől ifjúkori értekezést adaptál, azaz 
Schiller Sturm und Drang korszakának elméleti 
gondolkodását népszerűsíti. „Vakmerő gonosz
tévők, kik régolta a' porban rothadnak, a' költő
mesterség mindenható parancsolatja által most 
elő-szólíttatnak, és gyalázatos életeket még 
egyszer kenteiének folytatni a' következendő 
világ borzasztó tanúságára . . . " - írja Benke. 
Másutt: ,,A' Poéta el nem kerülheti, hogy a' 
vétket a' maga illendő helyén elő ne hozza . . . " 
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