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Színháztudományunk az utóbbi években 
sokat lépett előre — az irodalomtörténet 
segédtudományából hovatovább önálló, in
terdiszciplináris kutatási ággá izmosodott, 
részeként a körvonalazódó művelődéstörté
neti elképzeléseknek és követelményeknek. 
Irodalom és színház viszonya, alá- vagy 
mellérendelt kapcsolata Kazinczy Ferenc óta 
kedvelt vitatéma toUforgatóink körében; a 
mostani szemlét azonban nem egyszerűen a 
vonatkozó művek számának megszaporodása 
indokolja, hanem a szemlélet függetlenedé
sének vizsgálati lehetősége. 

A módszertani kezdeményezés Hont Fe
renc és Székely György nevéhez fűződik, 
és sajnálatos tény, hogy kutatási eredményeik 
— a színjátéktípus fogalmi jegyei és történeti 
leírásának szempontjai — határainkon kívül 
jóval ismertebbek és használtabbak, mint 
nálunk. A színjátéktípus-leír ás érvényesíti 
persze az irodalomtörténeti módszerek leg
javát, de a színpadi megvalósítás és hagyo
mányrendszer, a közönséghatás vizsgálatával 
olyan színjátékszerű jelenségeket is elemez
het, amelyeknek nincs irodalmi értékű szö
vegkönyvük és így kívülesnek az irodalom
történet hagyományos tárgykörén. Átfogó 
látásmódjával és igényével megköveteli vi
szont a forrástípusok szaporítását és mélysé
gükben teljes feltárását: szcenika-, közön
ség-, ízléstörténetet írni, magatartásformák 
összehasonlító elemzését elvégezni enélkül 
lehetetlen. Színháztörténetünk századvégi 
pozitivista, alapmunkákat teremtő korszaka 
óta, amely Bayer József nevével fémjelez
hető, magányos kutató jelentős életművei 
bővítették ugyan a forrásbázist, de kétségte
len, hogy: 
— utoljára 1938-ban jelent meg terjedelme

sebb színháztörténeti forrásközlő kötet 
Pukánszkyné Kádár Jolántól, a Nemzeti 
Színház (azóta egyébként) elpusztult levél
tárából — a Magyar Színházi Intézet 
stenciles kiadványai csak enyhítenek a 
helyzeten, de nem oldják meg azt 

— Staud Géza évtizedes tapasztalat-össze
gezéssel is csupán a források körének hatá
rait vonhatta meg 1960-as kandidátusi 
disszertációjában: A magyar színháztör
ténet forrásai 

— a Hont Ferenc szerkesztette egykötetes 
Magyar Színháztörténet (1962) már meg
írásakor átmeneti szintézis-kísérlet volt, 

s azóta a kutatások óhatatlanul túlhalad
ták. 
Színháztörténetünk tehát, miközben meg

próbál eleget tenni a művelődéstörténeti igé
nyekből ráeső feladatoknak és az élő színház 
történeti támogatásának, alapvető forrás
bázisát „menet közben" kénytelen bővíteni. 
Az elmondottakból következik, hogy a szem
lére választott négy munkát két szempontból 
kell mérlegre tenni: mennyiben felelnek meg 
a színjátéktípus-leírás korszerű komplexitásá
nak, és hogyan oldják meg az egyidejű for
rásfeltárás és -feldolgozás mesterségbeli gond
jait? 

Cenner Mihály színészportré-katalógusa 
egyike a hiányolt alapmunkáknak, az 1790 és 
1944 közötti időszakból 883 színész többezer 
ikonográfiái adatát közli. A válogatási szem
pontok ezen a sajátos területen természete
sen újszerűek, megválasztásuk azonban lo
gikus és elfogadható, fgy teljes mértékben 
igaz, hogy a fénykép terjedése ellenére a 
XIX. század második felében egy rajz vagy 
festmény olykor többet mond az alakításról, 
a színészegyéniségről, mint a műteremben 
készült jelmezes felvétel, s ez még századunk
ban sem vesztette el jelentőségét, bár a karika
túra túlsúlya egyre jobban érezhető. Hasonló
képpen indokolt, hogy a hivatásos képző
művészek alkotásai mellett a művészi szin
ten rajzoló színészek vagy más, kiemelkedő 
művelődéstörténeti szerepet játszó ábrázolók 
is helyet kaptak — az előbbire Szacsvay 
Imre, Kassai Vidor, Gellért Lajos, az utóbbira 
Nagy Endre, Szép Ernő, Vészi Margit sze
mélye lehet a meggyőző példa. Helyeselhető, 
hogy a hazánkhoz szorosabban kötődő kül
földi színészek és énekesek is a katalógusba 
kerültek, kivált, ha magyar művész örökí
tette meg őket: Jeritza Mária, Anthes 
György stb. 

Cenner Mihály két évtizede foglalkozik 
színháztörténeti múzeológiával; teljes gya
korlatának tapasztalatanyagát felhasználta 
most a gyűjtés során, feltárva egyúttal az 
adott korszak sajtójának képanyagát. A 
munka nehézségeiről a bevezetés nem szól, 
csupán a magángyűjteményekre tett keser
nyés megjegyzés sejteti, hogy ezekről — a 
bejelentési kötelezettség dacára — a múzeoló-
gia a közeljövőben sem várhat áttakintő 
képet. A katalógus használhatóságára egyet
len példát hozunk: Dérynéről még olvasot-
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tabb közvéleményünk is csupán egy képet 
ismert, Szathmáry Papp Károly kőrajzát, 
amely az első magyar operaprimadonnát az 
Alpesi rózsa című daljáték női főszerepében 
örökítette meg. (Ezt láthattuk csaknem 
mindenütt, 1972-ben halálának centenáriu
mán is.) Nos Cenner 12 hiteles és 2 vitatott 
Déryné-ábrázolással szolgál — de folytathat
nánk a sort, csak a legnagyobbaknál maradva 
Újházi Ede 23 és Ódry Árpád 19 adatával. 
Akad a kötetben néhány miniatűr remeklés 
is, ömnagában cikket érdemlő felfedezés, 
egy-egy tételhez olykor hetek-hónapok kuta
tómunkája szükséges. így megtudhatjuk, 
hogy Szentgyörgyi István volt az élő modell 
Fadrusz János zilahi Wesselényi-szobrának 
jobbágy-figurájához (734. tétel), hogy 1962-
ben a Bizományi Áruházban bukkant fel a 
magyar származású, Beethoven és Schubert 
barátságát elnyerő díva, Unger Karolina 
arcképe (820. tétel), de többet tud Cenner 
színházi lexikonainknál Wántza Mihályról, 
a „hiányos" életrajzú festő-színész-fordító
ról is, akit a magyar rendezéstörténet egyik 
legelső alakjaként tartunk számon: megadja 
egy művészportréjának és önarcképének lelő
helyét (724. és 864. tétel). 

A katalógus rövid bevezetője és a közölt 
szakirodalom meggyőz bennünket arról, hogy 
Cenner felkészült a színészábrázolások művé
szettörténeti feldolgozására is, komplex látás
módról tanúskodó mondatai a játékszíni 
mesterség társadalmi szerepének és az ábrá
zolási technikáknak az összefüggéseiről ta
nulmányt ígérnek. A kötetet 22 ábra díszíti, 
a stenciles kivitelhez képest igen jó minőség
ben — ezekhez két megjegyzést fűzhetünk. 
Újházi Ede Haáz Miklós ceruzarajzán Szig
ligeti Ede A cigány című népszínművének 
címszerepében látható, a hibás aláírás a 
katalógus szövegéből javítható. Másrészt 
sajnáljuk,hogy a reformkori színésznemzedék 
legjobbjai (Déryné, Egressy Gábor) itt is az 
ismert ábrázolásokkal szerepelnek, s nem a 
felkutatott újabbak valamelyikével. 

A képmelléklet jó összeállítása már a gya
korlatban gyümölcsözik Cenner másik köny
vében, a székesfehérvári színészettörténet 
első kötetében, amely a város milleniumára 
és a színházalapítás centenáriumára jelent 
meg. Első kérdőjelünk magára a kiadási 
alkalomra vonatkozik. A bevezető tanulmány 
1813-tól számítja a többé-kevésbé rendszeres 
színészetet a városban; maga a kiadó, a 
Vörösmarty Színház csak százévesnek vallja 
m a g á t . . . 

Az ellentmondás elgondolkoztató és alig
hanem szemléleti problémát takar: néhány 
vidéki városunk a kőszínház építésétől ere
dezteti színházkultúráját, lemondva a ván
dorlás évtizedeiről. (Hasonló eset korábban 
Debrecenben fordult elő — ott az 1798 és 
1865 közötti időszak lett élő hagyományból 

előzménnyé.) Cenner egész könyve éhen 
munkál ennek a szemléletnek, amikor az 
1813—1874 periódust szakaszolja: a magyar 
színészet próbálkozásaira (1813—18), a vár
megyei igazgatás éveire (1818—25), a ván
dorlás korára (1826—49) és az állandó szín
házért folytatott harc esztendeire (1850— 
74). Ebben az évkörben a lehetőségig teljes 
műsor és társulati névsor összeállítására tö
rekszik a kötet adattárában, amely a beve
zető tanulmánnyal majdnem azonos terje
delmű, s ehhez szembesíti egymással a szín
lapok, a zsebkönyvek, a színházi sajtó, a 
színészi elbeszélő források és a szakirodalom 
adatait. Munkája eredményeképpen szám
szerűen is mérhetővé válik például (a reform
kornál) maradva a Kisfaludy-darabok ját
szásának gyakorisága, a romantikus eredeti
ség-program kibontakozása, az egyes szín
játéktípusok részesedése a műsorban. Saj
nálható viszont, hogy a fordító neve még 
ott is csak néhány helyen szerepel, ahol 
kiléte vitán felül áll; így elesik a színész
átültetők és az irodalmi fordítások vizsgála
tának lehetősége. E hiányosság következmé
nye továbbá, hogy eredetinek minősül több 
fordítás, illetve átdolgozás: Katona József 
nem szerzője, csak átdolgozója Girzik német 
színész Szent István-drámájának (98.) stb. 
Két esetben hibás a játékdarab meghatáro
zása: A győri ütközet c. vitézi játékot Éder 
György írta, és azonos azzal az 1809-ről szóló 
drámával, amelyet — Waldapfel József 
kutatásai nyomán tudjuk ezt — a cenzúra 
szigorúan üldözött témája miatt (101.). Az 
1819-ben bemutatott Tündér Ilonát pedig 
nem írhatta Munkácsy János — a ő hason
című műve 1838-ban keletkezett (102.). 

A kötet bevezető tanulmányában Cenner 
határozottan művelődéstörténeti szemponto
kat érvényesít, komplex ábrázolásra törek
szik, és fűzzük rögtön hozzá: mindezt szí
nes, élvezhető stílusban teszi. Természetesen 
a legtöbb tér Kisfaludy Károly székesfehér
vári színpadi pályakezdésének jut, de képet 
kapunk arról a kulturális fellendülésről is, 
amelyet a néhány évig helyben játszó szín
társulat kelt a reformkori városban, és amely 
megélénkült írói-fordítói mozgalmon, könyv
kiadáson, körzetalakításon, a vármegyei pár
tolás különböző formáin mérhető le. Utóbbi 
témákban a mohai szabadtéri játékok leírása 
és az 1825-ös pozsonyi országgyűlési turné 
kudarcának elemzése vonja magára elsősor
ban figyelmünket. Új forrásként a tanulmány 
Kántorné hagyatékára hivatkozik; az 1874-ig 
terjedő eseménytörténet nevesebb dátumait 
és személyeit illetően pedig (amilyen Petőfi 
színészi jelenléte, Ira Aldridge vendégszerep
lése, Blaha^ Lujza gyerekszínészként, Tamássy 
József és Újházi Ede pályakezdőként történő 
fellépése) az eddigi forrásokat összegezi és 
helyezi jól méretezett országos távlatokba. 
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Cenner könyvének készül már folytatása, 
egy vagy két kötet. Kérdés azonban, hogy a 
kiadóként szereplő Vörösmarty Színház vál
lalkozna-e okmánytár közlésére is, amely 
valóban sokat emelne a kiadvány használ
hatóságán. Fejér megye levéltárában szép 
sorozata található a színházi aktának; a 
bevezető tanulmány is említi az 1820-as évek 
díszlet-, jelmez- és könyvtárlistáját, meg az 
1874-es színházépítés iratanyagát. Hozzáte
hetjük: az okmánytár segítségével választ 
kaphatnánk a vármegyei színpártolás mérté
kére, rekonstruálható lenne a Kisfaludy-
bemutatók színpada, és végigkísérhetnénk 
egy vidéki város színházépítésének mint 
kapitalista vállalkozásnak az útját. 

Pór Anna régóta érlelt, részpublikációkkal 
előlegezett irodalomtörténeti füzetét — a 
hivatkozott szakirodalom tanúsága szerint 
— 1971-ben fejezte be. A megjelenésig eltelt 
három év okozza, hogy nem hasznosíthatta 
az újabb kutatások eredményeit (Cenner 
imént vizsgált színészettörténeti, Belitska-
Scholtz Hedvig ezután tárgyalandó bábtör
téneti munkáját, a Mesterség és alkotás című 
tanulmánykötet két írását stb.), s ezzel néhány 
megállapítása már a megjelenés pillanatában 
túlhaladottá vált. A négy mű közül talán 
ebben érezhető legjobban a vallott és célul 
kitűzött színháztudományi szempont meg 
az irodalmi, begyakorlott módszertan küz
delme. Ezért maradéktalanul csak a Balog
féle vándorigazgatói hagyatékból történt 
gondos forrásközlésnek Örülhetünk — a kö
tet ellentmondásai azonban feltétlenül szak
mai vitát igényelnek. A színháztudományi 
szempont érvényesítésére irányuló törekvés 
erős és közvetlen, s zenei példában (Szabolcsi 
Bence „makám"-vándorlási elméletében) 
szerzőnk meg is találja azt a módszert, amely 
túllép a hagyományos motívumelemzés gya
korlatán, és alkalmas volna sajátosabb prob
lémák (közönségviszonyok, szövegvariánsok) 
vizsgálatára. Ugyanakkor azonban Pór Anna 
a „műfaj" terminust használja, ami kivált 
a tablók és a bábszínmüvek elemzésénél túl
ságosan szűkkörűnek bizonyul. 

Erősen vitatható az a húsz évvel ezelőtti, 
kelet-európai analógiákból táplálkozó és most 
újra felbukkanó nézet is, amely szerint a 
vándorszínészetet állandó és szoros hatáskap
csolat fűzte a folklórhoz, elsősorban a szín
játékszerű népszokásokhoz. Ez csupán az 
utóbbi fogalmak tágításával igazolható: így 
lesz a kötet lapjain Lavotta „nemzeti tánc
nótáiból" (verbunkosaiból) népdal, a ver
buválásból folklór-népszokás, a cigányzene
kar jelenléte szinte automatikusan népdalt 
jelent, holott újabban Sárosi Bálint köny
véből tudjuk az ellenkezőjét. Mai ismereteink 
szerint a folklór és a hivatásos színpad kap
csolata már a XVIII. századtól közvetett, 
amit a reformkor irodalmi népiességének 

közismert vonásai csak erősítenek. Mert ne 
feledjük, a kisebb társulatoknál állandósul a 
törekvés, hogy a nemesi pártolás elnyerése 
céljából, az előítéleteket oszlatandó, hangsú
lyozzák elhatárolódásukat a népszínpadtól: 
Balog ugyanezen okból hallgatja el később 
bábjátékosi múltját is (107.). Cenner említi 
könyvében a Fehér megyei Moha szabadtéri 
játékait. Ebben a faluban valóban él (mind
máig) farsangoló népszokás, dramatikus ele
mekkel — anélkül azonban, hogy a nyomta
lanul eltűnt látványosságokkal valamilyen 
kapcsolatra lépett volna. Hasonlóképpen 
nem látunk összefüggést az eszterházi báb
játszás és Balogék szükségből űzött hasonló 
tevékenysége között. A „parttalanság" a 
fogalombővítés mellett a kitekintésekben is 
veszélyként jelentkezik. Nem fogadhatjuk el 
például Balog színjátéktípusainak közvetlen 
hatását Petőfire (A magyar nemes című versre 
és a Caraffa-töredékre), Aranyra (A kép
mutogató című balladára); továbbra sem bi
zonyított, hogy Vörösmarty a Csongor és 
Tündén Balogh Tündér Ilonájának hatása 
alatt is dolgozott volna, a feleslegesnek tűnik 
néhány XX. századi párhuzam is. 

A kötet forrásközlő eredményei viszont 
egyértelműen fontosak és jelentősek. Balog 
hagyatékának (Angyal Bandi, Ludas Matyi, 
bábszínművek, tablókönyv) közreadása gon
dos, hatáspárhuzamaiban helyes, a bábszín
pad és az élő színpad kapcsolata pedig gazda
gon dokumentált és meggyőzően bizonyított. 
Izgalmas Balog és Móricz Zsigmond Ludas 
Matyijának egybevetése. A szerző olvasott
sága és sokszempontú érdeklődése (amit a 
bibliográfia bősége is tanúsít) a kötetnek 
ezekben alfejezeteiben maradéktalanul ér
vényesül. Ügy véljük, hogy előzetes szakmai 
konzultációkkal és alaposabb lektori segít
séggel a szemléleti tisztázatlanság nagymér
tékben csökkenthető lett volna a fenti eré
nyek javára. Ami a fő kérdést, a színpadi 
népiességet illeti: ezen a területen azt látjuk 
a legfontosabb kutatási feladatnak, hogy 
miben hasonlít és mennyiben különbözik — 
közvetlen közönséghatásánál és vándorszí
nészi variálhatóságánál fogva — az epika és 
a líra, valamint az irodalom alattinak tekin
tett ponyva- és szórakoztató irodalom népies
ségétől. 

A refomkori magyar ,bábjátszás Pór Anna 
könyvében egy fejezet — Belitska Hedvig 
előtt a téma egésze állott mint feladat, ami
kor a Kemény- és a Hincz-bábhagyaték fel
dolgozásával a tihanyi kiállításra készült és 
annak bevezetőjeként megírta a bábjátszás 
1945-ig terjedő hazai kismonográfiáját. Az 
alkalom, a kiadvány népszerű jellege és az 
előtanulmányok csekély száma együttesen 
vezetett oda, hogy a szerző — feltétlenül he
lyeselhetvén — körülhatárolta tárgyát: a 
vásári-mutatványos bábjátszást a két emlí-
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tett hagyaték alapján részletesen, a művészi 
törekvéseket legjelentősebb képviselőiben 
mutatja be, a pedagógiai és a népi bábozást 
pedig csak említi. A Magyar Színházi Intézet 
fiatal művészettörténészét nem kötik be
gyakorlott módszerek, rutinos megoldások; 
a helyenkénti szükségszerű vázlatosság elle
nére maradéktalanul teljesítette kettős igé
nyű, tudományos és ismeretterjesztő felada
tát, mindezt pedig tette a szín játéktípus-leírás 
magas mesterségbeli szintjén. 

Gazdag reformkori adatgyűjtéséből a sze
münk láttára különülnek el a XIX. század 
második felében a látványosságok fajtái: 
képmutogatás, bábjátszás, panoráma stb. 
A két hagyaték feldolgozása széles művelő
déstörténeti háttérbe illeszkedik. A Hincz 
család nemzedékeinek stílusváltása mögött a 
városligeti vurstli világa lüktet, az előtérben 
pedig a Hinczek és a Korngut-Kemények 
kicsiny bábszínpadán megjelennek a sokat 
emlegetett, de történetiségükben, tudományo
san most először leírt-elemzett figurák: a 
meghonosodott Kasperl-Gáspár, Paprika 
Jancsi, Vitéz László, a virtuóz szakmai tu
dást igénylő nyúló-szétváló bábok és társaik. 

Kétségtelen, hogy a vásári báb játszást 
nem kanavász-szövegkönyvének irodalmi ér
téke élteti — leírása tehát csakis így, az elő
adási hely és alkalom, a közönség és tech
nika, a játszási hagyományok metszéspont
jában történhet. Azok számára viszont, akik 
a bábszínpadot mindmáig művészietlen vagy 
gyermekkorhoz kötött szórakozásnak tekin
tik, a mai és európai hírű Állami Bábszínház 
elődeiről szóló fejezet szolgál hatásos cáfo
latul. Nemcsak a résztémák mottóiban vonul 
fel a magyar irodalom Garay Jánostól Ter-
sánszky Józsi Jenőig, hanem a művészi báb
játszás XX. századi kísérleteinek nemzetközi 
mércével is mérhető színvonalában, az alko
tás folyamatában is. Orbók Loránd vállal
kozásánál a Nyugat első nemzedéke bábásko
dott, Kosztolányi Dezső és Balázs Béla szer
zőségével — Büky Béla árnyjátékainak nép
művészeti alapozása pedig párhuzamos Bar
tók és Kodály zenei, valamint a komplex 
hatásra készülő és ezért számos eszközt fel
használó népművelő színház művészettörté
neti törekvéseivel. Rév István Árpád sok
irányú műsorpolitikájából ezúttal csak a 
báboperákat és a Toldi páratlan, 750 előadást 
felülhaladó sorozatát említjük, hagyomány
teremtő hatásuk okán. Ezenközben a báb

tervezés és -készítés önálló képzőművészeti 
területté különült: az egyetemes bábszínpad 
avantgárdé-kísérleteihez csatlakozott Blatt-
ner Géza, a hatását mutató A. Tóth Sándor 
konstruktivista tervei mutatják — többek 
között — a fejlődés útjait és lehetőségeit. 

Természetes, hogy a kiállítási vezető ter
jedelmében készült füzet számos fontos iro
dalom-, művészet- és művelődéstörténeti, 
kutatandó tárgyat csak érinteni tud, ugyan
akkor eredeti funciója nemcsak közérthető 
megfogalmazást eredményez, hanem gazdag 
képanyagot, kétnyelvű képaláírást és gondos 
nyomdai megvalósítást biztosít a kiadvány
nak. 

Végigtekintve a szemlézett műveken, meg
jelenésük körülményei sajátos helyzetet tük
röznek, hiszen van közöttük önálló kötet, 
irodalomtörténeti füzet, kiállítási vezető, 
stenciles kiadvány. Nem kevésbé változatos 
a kép, ha a kiadó szerveket rendezzük sorba: 
a székesfehérvári Vörösmarty Színház, a 
Irodalomtudományi Intézet, a Veszprém 
megyei Múzeumok Igazgatósága és a Magyar 
Színházi Intézet nevével találkozunk a cím
lapokon. Megújuló és gyorsan fejlődő szín
háztörténetünknek tehát olykor publikációs 
nehézségei is vannak, alapproblémája azon
ban mélyeben rejlik, a kutatások szervezett
ségének gondjában. Pór Anna és Belitska 
Hedvig egyidőben végzett reformkori báb
történeti adatfeltárást, a székesfehérvári 
Tündér Ilona-előadás kérdésében Pór Anna 
helyesbíthette volna Cenner Mihály tévedé
sét, míg Balog István fehérvári, 1818-as 
távollétéről Cenner tud többet — a párhuza
mos témák színháztörténeti fényűzésének 
számítanak, amikor a tudományág még a 
bevezetőben említett mértékben örökölt fehér 
foltokat. Mindez kiküszöbölhető lenne egy 
műhelyen belül vagy a kutatóhelyek egyez
tetett törekvései révén. Ezért, szokatlanabb 
módon, áttekintésünket tudományszervezési 
javaslattal zárjuk: a Magyar Színházi Inté
zet tudományos rangjának meg-, pontosab
ban visszaszerzésével, felsőbb szinten pedig 
— az interdiszciplináris kutatásokat segítő 
MTA-határozat alapján — akadémiai szak
vagy albizottsági irányítással érhető el a 
leggyorsabban, hogy a színháztörténeti ered
mények és gondok aránya az eddiginél hatá
rozottabban, az előbbiek javára tolódjék el. 

Kerényi Ferenc 
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