
tett szervezettségig. A cenzúra ügyintézési 
folyamatának ismeretében bőven magyarázva 
érezzük azt a sok huzavonát, késedelmet, aka
dékoskodást, ami után egy-egy mű megjele
nése szerencsés esetben lehetővé vált. 

A könyvvizsgálati iratok nyomán bete
kintés nyílik a kor irodalmi életébe; felele-, 
tet kaphatunk olyan fontos kérdésekre, hogy 
milyen kéziratok (könyvek, újságok) kerül
itek cenzúra alá, mi volt róluk a vélemény, 
melyek jelenhettek meg közülük, milyen szín
darabok kerülhettek előadásra, mik akad
tak el a cenzúrán, milyen könyvek juthattak 
be az országba árusításra, melyek voltak a 
betiltott könyvek stb. Esetenkénti, adat
szerű anyagszerzés mellett ezeknek az irat
tári részeknek történeti menetű vizsgálata is 
jelentősséggel bír: pl., hogy az idők folyamán 
milyen ideológiai törekvések nyilvánultak 

. meg, s egyszersmind az udvar intencióit 
milyen elvek vezették. A könyv helyesen 
irányítja ilyetén a figyelmet többek között 
II. József korának művelődéspolitikájára, 
amikor is jellegzetes kifejezések idézhetők az 
iratokból: „irodalom és felvilágosodás elő
mozdítása", a „könyvnyomtatás támoga
tása", a „nemzeti kultúra fejlődése" stb. 
A reakció uralomrajutása után, a kilencve
nes években viszont a cenzúra rendőrségi 
ügy lett, s mint ilyenről vallanak az iratok: 
kérlelhetetlen szigorral sújtanak le a legeny
hébben új társadalmi és politikai eszmékre, 
(csak a „recensura" 2500 db 1791 előtti 
könyvet tilt el.) Ezzel az állapottal szemben 
a reformországgyűlések utáni, enyhültebb 
körülmények hatására egyre inkább soka
sodó konkrét esetek, ügyiratok mutatják, 
hogyan közeledik a cenzúra is a nemzeti 
kultúra érdekeinek szolgálatához. (L. pl. 
Reseta János pesti cenzor iratait.) 

Hasznos és remélhetően újabb eredmé
nyes kutatásokra ösztönző és eligazító köny
vet kaptunk e kötettel. Ha néhol ismert vagy 
többször ismételt tételekkel is találkozunk, 
arra jórészt magyarázatot nyújt a levéltár 
adott szerkezeti felépítése — amihez a szerzők 
logikusan ragaszkodtak - , miszerint azonos 
tárgy a különböző rendszereken, állagokon 
belül újból és újból jelentkezik. Nélkülöz
hetetlen név- és tárgymutató s képmellékletek 
zárják a kötetet. 

Gyenis Vilmos 

Kelemen László naplója és feljegyzései. Sajtó 
alá rendezte, bevezette és jegyzetekkel ellátta: 
Staud Géza. Bp. 1961. Színháztudományi In
tézet. 79 1. 

A francia színháztörténet, a világ egyik 
legfejlettebb színházművészetének igényes 
historiográfiája, mint legutóbb Léon Chan-
cerel a Revue d'Histoire du Théátre idei első 

számában kifejtette, legfőbb feladatának a 
nehezen hozzáférhető — elsősorban levél
tári — források publikálását tartja. Nálunk, 
ahol éppen a források lappangása miatt 100 — 
150 év előtti események is homályban ma
radnak, fokozottan jelentős minden efféle 
vállalkozás. Elismerés illeti tehát a kiadvány 
gondos sajtó alá rendezőjét. Maga a publi
káció nem az eredeti — lappangó vagy el
pusztult — Kelemen-féle kéziratok után, 
hanem részben egy régi újság hasábjairól, 
részben Bayer Józsefnek az Orsz. Széchényi 
Könyvtár Kézirattárában őrzött kiadatlan 
tanulmányának közreadásával készült. A ki
advány ily módon nemcsak Kelemen László, 
az első magyar hivatásos színtársulat vezér
szelleme, hanem Bayer, a fáradhatatlan 
kutató emléke előtti tiszteletadás is. 

A - sajnos, csak 500 példánybán, rota
printtel sokszorosított — könyvecske beosz
tása jól áttekinthető. Az első részben a Hét c. 
folyóirat 1919. évi folyamában, Mados György 
gondozásában megjelent Kelemen-féle Napló
töredéket adja közre., megjegyezve, hogy az 
alig félszázados újságból ma már csak a 
Széchényi Könyvtárnak van példánya, a 
második részben pedig bevezeti Bayer tanul
mányát, majd közzéteszi oly módon, hogy a 
Bayer idézte szó szerinti Kelemen-szövegek 
nyomdatechnikáikig szembetűnjenek. Az 
egész kiadványt viszonylag pontos jegyzet
anyag fejezi be. 

A „viszonylag" kifejezésnek itt nincs 
pejoratív értelme, mit sem akar levonni a 
lelkiismeretes kiadó érdemeiből. Mindössze 
arra utal, hogy a kor színházi vonatkozások
ban rendkívül gazdag levéltári anyagát ő sem 
ismeri teljesen — mint senki más sem —, 
és így a Kelemen működésével kapcsolatos 
kérdések egész sora vár még további válaszra. 
A Ráday Gyűjtemény csak a fővárosi műkö
dés egy rövid szakaszáról, a Pestmegyei 
Levéltár a vármegye közigazgatásához kap
csolódó eseményekre ad felvilágosítást. Tel
jesebb ábrázolást nyerhetnénk, ha a Helytar
tótanács két, ide vonatkozó departamentu-
mának az iratai legalább regesztákban ki 
volnának adva. Ez az anyag ugyanis egy 
felsőbb hatóság tevékenységének az emlékeit 
őrzi, olyan kormányszervét, amely a megyék
kel és az egyes városok elöljáróságával egy
aránt érintkezett és így ügyintézése az ese
ményeket a maguk folyamatosságában mu
tatja be. Fontos volna 1790-től publikálni 
regesztákat, azokból az évekből is, amikor 
Magyarországon tudomásunk, szerint nem 
működött színtársulat. Az ügyek ugyanis 
egyik évről a másikra nyúlnak át, Busch és a 
magyarok vitáiról pl. még az 1810-es években 
is szólnak akták. - A kiadvány 7. jegyzete 
utal Pukánszkyné egyik tanulmányára, 
amelyben Sehy és Szalkay Antal fizetett bom-
lasztói szerepéről történik említés. A megálla-
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pítás nem meglepő, mindkettőjük jellemével 
összevág. Szalkayt illetőleg azonban ez a vád 
csak mendemonda, levéltári adatunk nincs rá. 
A gyanakvás, a mindenkit kémkedéssel vádo
lás pszichózisa egyszerűen a levegőben volt. 
(Magát Kelement is megrágalmazták a „bom-
lasztással": O. L., H t t , Dep. pol. gen. et civ. 
1812. Föns 6., 206. pag., 1794. okt. 4.)Szalkay 
nagy úr a szegény magyar társulathoz viszo
nyítva; hogy körükbe ment, fordított szá
mukra — mint annyi más köznemesi író — 
lehetett pusztán hiúsági kérdés. Azok körül
rajongták, ő szívesen vette. 1794 nyara előtt 
semmi nyoma sincs annak, hogy a nádor 
ellenséges szemmel nézte volna a magyar 
színészeket. Eljárt előadásaikra. Ezek jelen
tősége sem volt akkora, hogy normális viszo
nyok között „a nemzeti újjászületés ügyében 
buzgólkodó" tevékenységűk belpolitikai 
veszélyt jelentett volna. A Martinovics-moz
galom kipattanása után sem történt más, mint 
hogy a Helytartótanács magukra hagyta őket. 
Ez elég volt. A társulat szétoszlott. Világot 
minden részletre természetesen csak a teljes 
levéltári anyag ismerete derítene. 

Ha ismernők a levéltári anyagot, felele
tet kaphatnánk arra a kérdésre is, milyen 
díszletekkel, kellékekkel, milyen jelmezekkel 
vándorolt Kelemen. Ő ti. 1795 nyarán meg
vált a pesti társulattól. Magányosan ment 
vidékre és az 1796 tavaszán feloszló együttes 
vagyona részben Busch kezén maradt 
— ezért perelnek évtizedekig! — , részben 
Pest megyénél. Az utóbbi gondnoka Rehák. 
Ezt kapták meg használatra 1807-ben Ernyi-
ék, ezt a megye mindig sajátjaként kezelte és 
vitán felül áll, hogy minimálisát adott belőle 
Kelemennek. Milyen felszerelése volt hát 
mégis, honnan, miből? Egyáltalán : milyen 
volt a vidéki játék, a színre alkalmazás, amit 
anakronizmus volna rendezésnek nevezni? 

Ismereteink jelenlegi állásánál ezekre a 
kérdésekre nincs felelet. Nem Staud Géza 
hibája, hogy ő sem adhat rájuk választ. 
Munkája minden színháztörténész részéről 
elismerést és hálát érdemelj jelentőségével 
hangsúlyozza azonban egyúttal azt is: for
ráskiadás nélkül tudományágunk nem fejlőd
hetik tovább. 

Mályuszné Császár Edit 

Csapláros István: Sprawy polskie w líteraturze 
we.gierskej epoki oswiecenia. Warszawa, 1961. 
Uniwersytet Warszawszki. Dzial wydawnictw. 
180 p. 

Csapláros István összegyűjtötte mindazo
kat az adatokat, amelyek a felvilágosodás 
korszakának magyar irodalmában a lengyelek 
iránti érdeklődést, a lengyel ügy szeretetét 

bizonyítják. A magyar felvilágosodás prob
lematikájára röviden utaló bevezetés után 
két fejezetben tájékoztatja lengyel olvasóit 
arról, milyen mértékben és milyen formában 
tárgyalták nálunk tragikus bukásai és fel
emelkedési kísérletei idején Lengyelország 
múltját és jelenét. A füzet adatgazdagsága 
imponáló; nemcsak azoknak lehet kincses
bányája, akik tovább akarnak kutatni a kap
csolattörténet vonalán, hanem a magyar fel
világosodás kutatóinak is jó forrásul szol
gálhat. 

Csapláros ebből a hatalmas anyagból két 
tanulságot von le.. Elsősorban azt, hogy a 
korszak lengyel érdeklődése és lengyel rokon
szenve nem annyira a lengyelek irodalmát, 
kultúráját, mint inkább történelmüket fi
gyelte. Talán ezzel az első okkal kapcsolatos a 
másik tanulság is: bármilyen társadalmi osz
tályhoz, réteghez, nemzedékhez vagy hitfele
kezethez tartozott is a kor lengyel érdeklő
désű magyar írója, azokból a tényekből, ame
lyeket leírt, mindig a magyar történelemre 
is vonatkoztatható gyakorlati tanulságokat 
igyekezett levonni. Kovács Endrének a 
reformkor lengyel-magyar kapcsolatairól szó
ló nagy jelentőségű munkájából (Kovács 
Endre: A lengyel kérdés a reformkori Magyar
országon. Bp. 1959. Akadémiai K- 429 1.) 
tudjuk, hogy íróinknak ez a magatartása alpa-
jában véve a reformkor a romantika, idejében 
sem változott meg. Ha ehhez hozzávesszük, 
hogy Csapláros István szerint a XIX. századi 
magyarországi lengyel rokonszenvnek a fel
világosodás korában lelhetők fel a gyökerei 
s hogy az a magyar jakobinusok mozgalmával, 
általában a kor haladó eszméivel és köreivel 
milyen erős kapcsolatban volt, akkor talán 
nem vagyunk túl merészek, ha azt kérjük 
Csapláros Istvántól: további munkáiban vesse 
fel a lengyel kérdés szerepének problémáját 
a magyar nemzeti öntudat kialakulásában. 

Örömmel olvastuk a lengyel szövegű 
kiadványhoz mellékelt magyar nyelvű 
kivonatban, hogy ezt részletesebb magyar 
kiadás fogja követni. Jelentős lépés lesz ez a 
felé a szintézis felé, amelyről előző recenzi
ónkban szóltunk. 

A szép füzetet a varsói egyetem gondozá
sában adták ki. Hasonló jellegű hazai kiad
ványaink számára utánozni való példa, hogy 
a gondosan összeállított névmutatón kívül 
található a füzetben, orosz, francia és magyar 
nyelvű kivonat is. Figyelemre méltó, hogy 
olyan sorozatnak a második számaként jelent 
meg, amelyben az első is magyar vonatkozású 
volt (Jan Reychman -. Zestosunków kulturalnych 
polskowegierskich , w epoce oswiecenia. War
szawa, í960. 81 1. Vö.: Világirodalmi Figyelő 
1961. 280.). A lengyel-magyar kapcsolatok 
kutatása Varsóban egyre nagyobb lendülettel 
folyik. 

Sziklay László 
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