
dolkodva-cselekvő típusa a korabeli magyar 
irodalomban csak a Comoedia Tamás deák
jával hasonlítható össze. 

S minthogy Parasitus szájába Bornemisza 
saját politikai állásfoglalását tükröző szöve
get ad, Szigeti a XVI. század ötvenes évei 
erdélyi politikai helyzetének elemzésével 
keresi a választ arra a kérdésre: vajon mi 
indokolta az Elektra új szereplőjének színre 
lépését. Szigeti a magyarországi, de elsősor
ban az erdélyi események logikus sorrend
jében azonosítja a Magyar Elektra motívu
mait, s megállapítja, hogy abban az 1556. évi 
magyar függetlenségi törekvések győzelme 
tükröződik, míg a Balassi-comoediában a 
mozgalom többszöri elárulójának erkölcsi
politikai leleplezését tűzte ki céljául. Figye
lemre méltó az a megállapítása, hogy Parasi
tus mintája ugyanaz a Balassi Menyhárt volt, 
„akinek szennyes szerepét a Comoedia tere
geti ki" (166.). 

Miután Szigeti a Comoedia, illetve a Ma
gyar Elektra elemzése során arra az ered
ményre jut, hogy a nagyfokú szemléleti és 
szerkesztési azonosságok közös szerző sze
mélyére mutatnak, fordul a Bornemisza 
Péter, illetve Balassi Menyhárt életéről fel
lelhető dokumentumokhoz, hogy megvizs
gálja: található-e olyan adat, amely ellent
mondana a belső, logikai érveknek, meggyő
zően felsorakoztatott adatok, dátumok, nyi
latkozatok és feljegyzések révén kizárja a 
meg nem felelés lehetőségét, s ezzel nagy
mértékben valószínűsíti, hogy a Balassi-
Comoedia eddig ismeretlen szerzője Bornemisza 
Péter lehetett. 

Biztosak vagyunk abban, hogy a téte
lében nem, de koncepciójában és tárgyalásá
ban merőben új feltételezés még sok vitára 
ad alkalmat XVI. századi irodalmunk kuta
tóinak. De az is kétségtelen, hogy Szigeti 
József tanulmánya után sok kérdés tisztá
zódott a Comoedia körül, s így műve nyere
sége irodalomtörténetírásunknak. 

Végh Ferenc 

Fekete Sándor: Petőfi, a vándorszínész. Bp. 
1969. MTA Irodalomtörténeti Intézet-Aka
démiai K. 217 1. (Irodalomtörténeti Füze
tek, 64.) 

A Petőfi-kutatás valamennyi munkása 
megemlékezett a költő színészéveiről. Állás
foglalásukat Gyulai Páltól Hatvány Lajosig, 
nemcsak koruknak a jó színészről alkotott 
képe, hanem az egykorú társadalomnak a 
színészetről általában vallott nézete is befo
lyásolta. Akár a hősi pátosz igénye, akár a 
nemes rosszul palástolt gőgje, akár az elődök 
véleményének túlbecsülése, akár a késői utó

kor mosolygó iróniája lappangott tudatuk mé
lyén — Petőfi színészi törekvéseit egyaránt 
elmarasztalták. Néhány szerény színháztör
ténész, s a nagyok közül Horváth János és 
Illyés Gyula sejtett csak meg valamit a 
Fekete műve nyomán most kibontakozó igaz
ságból. 

Ez a könyv már elhatározásában elis
merésre méltó. Petőfi vándorszínészi pálya
futásának pontos felderítése az irodalom
történet számára kötelesség, a színháztör
ténet pedig hálásan fogadja a tisztázott 
műsor problémákat. Mindez akkor is állna, 
ha a szerző nem ér el váratlan eredményt, 
nem cáfol meg egy tudományos babonát: 
Petőfi színészi antitalentumát. Legfőbb ideje 
már az efféle tévhitek felszámolásának, hi
szen eredetük egy-egy hajdanvolt tekintély 
kijelentésén alapszik. Sokkal egyszerűbb 
ugyanis a tekintélyi elv alapján dogmatizálni 
valamit, mint utánajárni a valóságnak; ezek 
a tündérmesék azután gazdag szövegvarián
sokkal gyarapodtak a magyar irodalom
történet száz-százötven éve alatt. 

Fekete vállalkozása azért sikerült ilyen 
jól, mert a látszólag igénytelen feladat meg
oldásához kitűnő kritikai érzékkel kezelt, 
hatalmas tudományos apparátust használ 
fel. A színháztörténeti irodalomban kevésbé 
járatos, bizonyos a priori ismeretanyagot 
ennélfogva nélkülöz. Tehetségére, forráskri
tikai érzékére jellemző azonban, hogy ebből 
kifolyólag sem ejt hibát, hanem kerülő úton 
jut helyes következtetéshez. Hogy súgónak 
lenni a század derekán fiatal színészek min
dennapos feladata, és a helyes artikuláció 
iskolája — Paulay Ede is így kezdte — szak
ember számára nem újság. De Caux Mimi 
érdemeit sem kell magyarázni. (Miért veszi át 
azonban ennél a névnél forrásai hibás ortog
ráfiaját?) Nagy bátorsággal hagyatkozik 
kétes hitelű szerzőkre, de józanul, csak ott 
merít belőlük, ahol megbízhatóak. Rexa pl. 
sohasem kereste meg adatai között a belső 
összefüggéseket, de vannak hiteles másolatai, 
és Fekete ezek után nyúlt. Kitűnő az Attilát a 
kor köztudatában megfelelően elhelyező 
megjegyzése (186.), hiszen jó másfél évtized 
múlva még Vajda Jánosnak is azt vetik a 
szemére, hogy Ildikójában a hun királyt nem 
idealizálja kellőképpen. 

Forráskutatói munkája rendkívül gondos, 
tudományos ötletei elismerésre méltóak. Az 
OSzK színlaptárának és zsebkönyvgyűjte
ményének átnézése olyan tudós részéről, 
akinek a színháztörténet nem mindennapi 
kenyere, jelentős, de amint látjuk, kifizetődő 
időbefektetés. A felismerés, hogy Petőfi a kis
kamasz korában megfigyelt pesti színjátszói 
modort alkalmazta vidéken, ebben ütött el 
provinciális pályatársaitól és ez volt egyik 
eszköze képességei megcsillogtatásához, min
den bizonnyal helytálló. Helyesen hívja fel 

759 



figyelmünket arra is, hogy Lear bolondja a 
világ színháztörténetének egyik nagy szerepe. 
Ez már a romantika korában is köztudomású 
volt ugyan, és Pesten, Egressy mellett és után 
László, Szerdahelyi, majd Halmi és Újházi 
adták. Jókai, a színház remek ismerője, 
tudta ezt jól; lekicsinylő megjegyzése (id. 
124.) sajnos, annak az anekdotázó kedvnek a 
szüleménye, amelynek kedvéért „a nagy 
mesemondó", hogy stílusosak legyünk, nem
egyszer „csapot-papot elfelejtett". Fekete 
munkája alapján bizonyítottnak vehető, hogy 
Petőfi a szó pozitív értelmében vett modern 
színész lehetett, jó karakterformáló, elsősor
ban jellemkomikus, de nem minden tragikai 
árnyalat nélkül. Tehetségének, sikereinek 
bizonyítását készséggel elfogadjuk. Sem a 
jelentéktelen külső, sem a „tompa" hang nem 
volt akadály a valódi tehetség számára soha. 
Ekhof, „a német színészet atyja", jelenték
telen külsejű volt, Halmi, egyik legnagyobb 
tehetségünk a magyar színpadon, csúf, egy-
egy hatásos szerep megformálása után mégis 
„a szép Halmit" emlegeti a kritika. A hang 
minősége már problematikusabb volt. Meg
van ennek a maga reális indítéka. Scribe-ig 
kevés az ügyes, pattogó párbeszéd, sok az 
egyfolytában elrecitálásra kerülő szöveg. 
Rossz hangszín sem okoz zavart, ha a színész 
néhány percenként mond egy-két mondatot, 
de gondoljunk egy jelentősebb Shakespeare-, 
Schiller-, vagy akár Kotzebue-szerepre: 
itt bizony beszélni kell, előadni, esetleg sza
valni. Jegyezzük meg azonban, hogy a kor
társak szerint Egressynek is rossz volt az 
orgánuma, de azt azért Jókai sem mondta, 
tréfából sem, hogy Egressy nem jó színész. 

Néhány kevéssé jelentős kérdésben volna 
megjegyezni valónk. A színművek jegyzéké
nél a szerzők mellett érdekes lett volna a 
fordítók feltüntetése is, hiszen eredeti dráma
irodalmunk szegénységén az olykor igen szín
vonalas fordítók buzgalma segített. — A 
kecskeméti műsorban szereplő Bátory Mária 
aligha Erkel operája: az öt felvonásos szo
morújáték az országszerte népszerű Dugo-
nics-Moór Anna-féle prózai mű, Soden Inez 
de Cas/ro-jának magyarítása lehetett. — 
A Béla futása sem annyira Kotzebue szerző
ségéről, mint Ruzitska József zenéjéről („Hun
nia nyög letiporva" !) nevezetes. Munkácsiné 
Mészáros Anna, Munkácsy Flóra édesanyja, 
nem az újságíró-besúgó Munkácsy János, 
hanem Munkácsi Pál vándorszínész özvegye 
volt. Kisebb elírás még több is akad. — Szín
házi vonatkozás, s így talán megemlíthető 
lett volna Petőfinek Lendvaynéhoz írt köl
teménye, „Én Istenem, mindenható vagy !" 
Bizonnyal érdekesen utal színészpálya és 
költői frazeológia kölcsönhatására a Rózsa
völgyi Márkról írt költemény: „Mi van benne? 
Hegedű és koldusbot, Hegedű és koldusbot." 
(Kari Holtéi: Babérja és koldusbot с szín-
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művét 1843. márc. 14-én adták Szabóék 
Kecskeméten, valószínűleg Petőfi is játszott 
benne, lévén elég nagy gárdát igénylő 
darab.) — Még egy jó tanács: színházakra 
vonatkozó levéltári anyagot ne vidéki levél
tárakban keressünk, hanem az Országos 
Levéltár helytartótanácsi iratai között, Fond 
С 51. 

Összefoglalva az elmondottakat: Fekete 
Sándor munkája kitűnő, példamutató szorga
lommal és kritikai érzékkel megírt részlet
tanulmány, a kiegészítő, inkább elméleti 
síkon mozgó második kötetet érdeklődve vár
juk. Csak gratulálhatunk az irodalomtörté
netírásnak, ha a kutatók egy-egy probléma 
megvilágítására már a levéltári források 
mélységéig leszállnak. Jó mestereik lehetnek. 
A színháztörténetben ilyenek, sajnos, nin
csenek. 

Mályuszné Császár Edit 

F[ülöpné] Csanak Dóra: Vörösmarty Mihály-
levelezés — Csokonai Vitéz Mihály-Ievelezés — 
Ady Endre-gyűjtemény. Bp. 1967. Akadémiai 
K. 199 1. 4 t. (A Magyar Tudományos Akadé
mia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai. 
3.) 

A Magyar Tudományos Akadémia leg
régibb intézményének — hiszen alapítását 
mindössze egy esztendő választja el a Tudós 
Társaságétól—, a 143 éves Akadémiai Könyv
tárnak a Kézirattára három esztendeje jelen
tős vállalkozásba kezdett, amikor megkezdte 
régi tervének valóra váltását nyomtatott ka
talógus-sorozatának a megindításával. Fenn
állása alatt a könyvtár valóságos gyűjtő
helyévé vált a magyar szellem és a nemzet
közi tudományosság java alkotásainak. Több 
mint egymillió könyvtári egységgel rendel
kezik, s ebből 250 ezer a kézirat. A Kézirat
tár gyűjteményeit a tudományos hagyaté
kokon és a 125 kötet kódexen kívül (melyek 
közt 12 középkori magyar nyelvemlék van) 
irodalmunk kutatói számára pótolhatatlan 
értékűvé nagy íróink hagyatékai teszik, 
melyek közül Ady Endre, Arany János, 
Balázs Béla, Batsányi János, Berzsenyi 
Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, Kazinczy 
Ferenc, Kölcsey Ferenc, Móricz Zsigmond, 
Vörösmarty Mihály, Zalka Máté hagyatékai 
a legjelentősebbek. 

Kéziratgyűjtemények katalógusának köz
readása — úgy érezzük — aligha szorul indo
kolásra. „Katalógus-publikálás nélkül a kéz
irattári állomány nagy része holt anyag ma
rad, amelynek használata sokszor a vélet
lenre van bízva. . . A kutatónak nem lehet 
biztos és állandó értesülése a kéziratos forrá
sokról. Fáradságos, időtrabló kutatásokkal 


