
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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Médea és Lady Macbeth, Lear király és a 
Haramiák társadalom ellen lázadó hó'se: íme, ezek 
a részben Schiller nyomán idézett példák, részben 
a maga kedvelt figurái. A színpadi hatás titkait 
kereste, s a színházat Schillerrel együtt, de 
Sulzertól sem függetlenül „morális" intéz
ménynek látta, amely a jobb nemzeti erkölcs 
nevelője, a'nemes érzések, köztük a hazaszeretet 
buzdít ója lehet. A további kutatás majd pon
tosabbá teheti, illetve helyreigazíthatja Orosz 
László tételét: „Schiller dramaturgiai nézeteinek 
is nagy volt a tekintélyük Magyarországon; a 
második pesti társulat egyik vezetó' színésze, 
Benke József az ő egyik tanulmányának fordítá
sával agitált a magyar színjátszás mellett, s 
Katona is említi majd egyik versében, hogy 
jogász- és drámaírótársával, Bárány Boldizsárral 
„a Schillereket" csodálta." (Katona József. Bp. 
1974. 20.) Csakhogy - s ezt lényegesnek tekint
hetjük Katona drámaírói fejlődése, a Bánk bán 
változatainak alakulása szempontjából - Benke 
és Bárány nem ugyanazt a Schillert csodálta. Míg 
Katona első drámái, sőt a Bánk bán első változata 
még sokkal közelebb álltak a Sturm und Drang 
drámaírásából lecsapódott lovag- és rémdrámai 
terméshez, a bűn és vétek riasztó bemutatásának 
szándékához, addig az ifjúkori schilleri dráma
elmélettől már sokban eltérő érett Schiller felől 
közelíti meg a színjátékokat Bárány Boldizsár 
Rostája. Hogy itt milyen mérvű Benke szerepe, 
ezt talán éppen Kerényi kutatásai fogják föl
deríteni. Mint ahogy azt sem szabad el
felejtenünk, hogy mind Benke színészi-elméletírói 
pályafutására, mind Katona József drámaírására, 
színházi elképzeléseire az akkor jól működő, jó 
drámákat, operákat előadó, bécsi és prágai 
zenészeket és színészeket vendégszerepeltető 
pesti német színház is hatott, az ott előadott 
»színművek, a színházban megvalósuló (s jórészt az 
ifflandi elképzeléseket közvetítő játékstílus, Uyen 
vagy olyan módon a pesti magyar színészet 
működését is alakította. De a kezdődő szerb szín
házi törekvéseket, Joakim Vujic fejlődés-
történetileg rendkívül jelentékeny tevékenységét 
sem választhatjuk el az 1810-es évek magyar szín
házi világától (ezt Bor Kálmán dolgozatai be
bizonyították!), s ez a német-magyar-szerb pest
budai színházi légkör a korabeli Pest-Buda egyik 
jellegzetes sajátossága. Másfelől azt hangsúlyoz
hatjuk, hogy a Benke által pregnánsan képviselt 
nézetek szerfölött kedveztek Kotzebue nép
szerűségének. S egyszer már szakítanunk kell 
azzal a nézettel, amely Kotzebue-ban csak ügyes 
drámagyártót, üres-felületes színpadi mestert lát. 

Kotzebue - éppen a csak alakuló keletközép
európai színjátszásban - az értékesebb dráma
írók, a közönséget nevelő alkotók, a divatos 
koreszméket tetszetős formában megjelenítő 
szerzők közé tartozott, akinek szomorú-érzé
keny nézőjátékai, vígjátékai a keletközép-európai 
színjáték-típusok (pl. Kisfaludy Károly, J. K. Tyl, 
Zabíocki színjátékai) kifejlődésére hatottak, s a 
nemzeti drámaírás megvalósulásához lényeges 
ösztönzéssel járultak hozzá. Benke József el
mélete a kotzebue-i színjátékot is igazolta, s 
Kotzebue páratlan magyar, szerb, stb. nép
szerűsége jelezte, hogy fejlődéstörténetileg 
Benkének volt igaza. Általában, Benke és Katona 
József viszonya (Katona schillerizálására, Iffland-
fordítására gondolok) még jórészt felderítetlen. 
Sajnálatos, hogy a Jókaitól emlegetett Benke-
jegyzetek elvesztek vagy legalábbis lappanganak. 

Fried István 

Szirmai Károly: Szavak estéje. Válogatott tanul
mányok, bírálatok és irodalompolitikai cikkek. 
Válogatta Benkő Ákos és Szirmai Endre. Az 
előszót Szirmai Endre írta. A szöveggondozás, a 
bevezető tanulmány és a jegyzetek Benkő Ákos 
munkája. A Szirmai Társaság és Archívumok ki
adása, St. Gallen - Stuttgart - Sydney 1978. 
5011. 

A kezünkben levő, ízléses, szép könyv Szirmai 
Károly válogatott tanulmányait, bírálatait és 
irodalompolitikai cikkeit tartalmazza. Az író 
nevét Szirmai Endre és Benkő Ákos áldozatos 
feltáró és kiadó munkája révén most kezdi meg
ismerni a szélesebb közvélemény is. Válogatott 
novelláinak három gyűjteménye (A csend víziói, 
1965, Muzsikáló messzeség, 1968, Falak, puszta 
falak 1970) törte meg a csendet és teremtett 
visszhangot Szirmai Károly művészetének. A 
novellista, ahogy az elesetteket, az élet peremére 
szorultakat szánja, az írásait belengő ború, a leg
jobb oroszokat juttatja eszünkbe. 

A szerkesztő Szirmai Károly a nagy szer
kesztők sorába tartozik, akik tudják tisztelni az 
értéket, jelentkezzék az a legszerényebb módon 
is. Egy évtizeden át volt a Kalangya szerkesztője, 
s ez az évtized: irodalomtörténet. Útnak indította 
a jugoszláviai magyar irodalom ama nemzedékét, 
amely azóta annyi figyelemreméltót alkotott 
prózában, versben. De átnézett a határon is, és 
fórumot adott Babits Mihálynak, Németh 
Lászlónak, Veres Péternek, hogy csak a három 
legnagyobb nevet írjuk ide. Ennek (illetve az ezt 
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