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Pintér Márta Zsuzsanna monográfiája a 
régi magyarországi színház- és dráma-
történettel foglalkozik. A  címben sze-
replő két fogalom nem határvonalat húz 
e területek közé, inkább arra hívja fel a 
figyelmet, hogy az irodalom, a dráma és a 
színház kifejezések által jelölt jelensége-
ket meglehetősen nehéz egyértelműen és 
pontosan meghatározni. Ahogyan arra a 
kötet tanulmányai mindvégig reflektál-
nak, egyrészt rendkívül széles kulturális 
és művelődéstörténeti tartalommal bír-
nak, másrészt ezek a kategóriák legtöbb-
ször összefüggnek egymással és átjátsza-
nak egymásba.

A  szerző theatrum és literatúra kap-
csolatát elsősorban a 17–18. századi jelen-
ségeken keresztül kívánja vizsgálni – be-
leértve a korabeli előadásokra vonatkozó 
adatokat, a konkrét drámaszövegeket és 
az elméleti forrásokat is. Munkájának 
azonban egyik legnagyobb érdeme, hogy 
nem csupán egyes problémákra vonatko-
zó elemzéseket, esettanulmányokat közöl, 
hanem a régi magyarországi színjátszást 
és drámatörténetet egészében szemléli, lé-
nyeglátóan világítva rá az olyan, nagyobb 
folyamatokat alakító tendenciákra és kap-
csolódásokra is, amelyek egyébként rejt-
ve maradhatnának az olvasó előtt. Pintér 
Márta figyelembe veszi a 16. századi előz-
ményeket, de azokat az 1800-as évet köve-
tő jellegzetességeket is, amelyek az általa 
kiemelten vizsgált két évszázad színház- 
és drámatörténeti irányainak folyatása-
ként, további alakulásaként értelmezhe-
tők. A  kötet tanulmányai négy nagyobb 
tematikus blokkba rendeződnek: 1) Az 

iskolai színjátékok horizontja; 2) Dráma és 
színházelméletek; 3) Műfajok körül: A szín-
játékok világa; 4) A színház nyelve. Az egyes 
(al)fejezetek azonban önállóan is olvasha-
tók – egy részük a szerző korábban már 
publikált kutatásainak az átdolgozásából 
született, kiegészítve az újonnan előkerült 
adatokkal és eredményekkel.

A monográfia első nagyobb tematikus 
egységét a Kánonteremtés-kánonbővítés a 
magyar drámairodalomban címet viselő 
tanulmány nyitja. Az, hogy az egyes kor-
szakokban mely szerzők mely művei vol-
tak azok, amelyeket a hagyomány kiemelt, 
megőrzött és a nemzeti kánon részévé tett, 
az irodalomtudomány egyik leggyakrab-
ban felmerülő problémája. Pintér Márta a 
dráma műfajára fókuszálva számba veszi 
azokat az eddigi vállalkozásokat, amelyek 
a magyar nyelvű drámakánon megterem-
tésére törekedtek. Áttekintésében külön 
örvendetes, hogy kitér az eközben felme-
rülő nehézségekre is, mint amilyen a mű-
faji alapelvek tisztázatlansága, a fordítá-
sok, töredékek vagy a nem magyar nyelvű 
szövegek kérdése. Rámutat arra, hogy ha-
bár a 18. században a magyar nyelvű drá-
maszövegek száma jelentős mértékben 
megnőtt, a műfaj mégis „alulreprezentált” 
maradt, a jelenlegi kutatások és szövegki-
adások azonban sokat tehetnek a dráma-
kánon újragondolásáért és kibővítéséért.

A  következő tanulmányban (A  me-
cenatúra formái a magyar színjátszásban) 
Pintér Márta a kortörténeti adatokra és 
forrásokra támaszkodva, árnyaltan mu-
tatja be a 16–18. században megfigyelhe-
tő különféle támogatási formák típusait 
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és azok főbb jellegzetességeit is. Ahol 
szükségesnek érzi, ott egy-egy várost (pl. 
Eger), vagy jelentősebb patrónust (Ester-
házy Pál) részletesebben is kiemel a me-
cenatúra kulturális és társadalmi aspek-
tusainak mélyebb megértése érdekében. 
Megvilágítja továbbá a színházpártolás 
és az egyházi, illetve világi reprezentá-
ció összefüggéseit, s rámutat arra, hogy a 
kezdeti egyházi mecenatúra a 18. század-
ra egyre inkább világi, nemzeti színezet-
tel is telítődő formát öltött.

A  történelmi dráma mint allegória – 
hermeneutika a barokk színpadon és a 
Nevelés és propaganda: drámák Holló Zsig-
mondról című fejezetek arra hívják fel a 
figyelmet, hogy a 16–17. századi drámák, 
illetve színházi előadások jóval szélesebb 
értelmezési horizontot kínálnak, mint 
gondolnánk. Az előbbi fejezet néhány ki-
választott mű elemzésén keresztül fejti fel 
a barokk színpadi játékok emblematikus-
ságát: az adott darab szövegében megbújó 
allegorikus-szimbolikus vonatkozásokat 
és a színpadi megjelenítés technikáit egy-
aránt. Az utóbbi fejezet Holló Zsigmond 
példázatos életével és a róla szóló jezsu-
ita drámákkal foglalkozik: Pintér Márta 
a fennmaradt források alapos vizsgálatát 
követően megállapítja, hogy a katolikus 
hitre áttért ifjú alakja egy idő után „ál-
talános példává, szimbólummá vált”, s a 
történetet dramatizáló jezsuita játékok 
ekképp az iskolai színjátszásban megmu-
tatkozó pedagógiai program egy kivételes 
példáját jelentették. A dráma műfajaihoz 
szervesen hozzátartozó zenei motívumok 
jelentőségére kívánja felhívni a figyelmet 
A zenés színház: operák, daljátékok, közjá-
tékok című tanulmány. A szerző itt azokat 
az új kutatási eredményeket tekinti át, 
amelyek fontos adalékokkal szolgálnak 
a 17–18. századi színjátszás történetéhez, 

s megmutatják, hogy a korabeli darabok 
egy jelentős részének autentikus létmód-
ját a zenével kísért előadásmód jelentette.

A kötet második nagy tematikus egy-
ségét az elméleti irányultság jellemzi: az 
itt olvasható tanulmányok a dráma- és 
színházelmélet tárgykörébe tartoznak. 
Pintér Márta elsőként azokat a jelentő-
sebb 17–18. századi kéziratos poétikai 
jegyzeteket ismerteti, amelyek drámael-
méleti fejezetet is tartalmaznak (Kéziratos 
drámapoétikák a 17–18. századból). Tíznél 
több latin nyelvű drámaelméleti forrást 
vizsgál – a pontos leíráson túl – egymás-
sal is összefüggésbe állítva, kiemelve azo-
kat a tartalmi vonatkozásokat, amelyek 
az iskolai színjátszás kontextusában lé-
nyegesnek bizonyulhatnak. A  következő 
tanulmány két 18. századi jezsuita poé-
tikai jegyzetére fókuszál: Két drámapoéti-
ka Varjú Zsigmond S. J. [1704] és Mártonfi 
József S. J. [1786] diákkorából. Elemzésük 
több szempontból is tanulságos: azon 
túl, hogy bepillantást enged a korabeli 
leobeni és szakolcai jezsuita tanárképző 
kollégiumok (repetentia humaniorumok) 
működésébe, alapvető segítséget nyújt a 
két jezsuita atya későbbi irodalmi-peda-
gógiai működésének megítéléséhez és a 
poétikai tudás korabeli gyakorlati hasz-
nosíthatóságának megértéséhez. Pintér 
Márta kutatásai nyomán e diákkori poé-
tikai jegyzetek a két jezsuita életpályája 
során mintegy „élővé” váltak – az elmé-
leti, lapokon rögzített ismeretanyag vol-
takképpen tehát a gyakorlatban, Varjú és 
Mártonfi önálló darabjainak a megalkotá-
sa révén lett hasznos, aktív tudás.

A  monográfia drámaelméleti egysé-
gét a magyar és latin nyelvű dráma- és 
színházdefiníciók ismertetése zárja (Drá-
ma- és színház-definíciók a 18. században: 
A  magyar nyelvű műfajpoétika kezdetei). 
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A szerző összefoglalása már önmagában, 
a sorra vett elméleti meghatározások köz-
lését és magyarázó értelmezését tekintve 
is lényeges a monográfia lapjait forgató, s 
a szakmában tevékenykedő olvasók szá-
mára; de figyelmet érdemel azért is, mert 
ráirányítja az érdeklődést azokra az új 
adatokra, drámaszövegekre és egyéb for-
ráscsoportokra, amelyek a régi magyar-
országi vonatkozású drámatörténeti és 
színházelméleti irodalmat gazdagítják. 
Fontos tehát tudatosítani, hogy a korabeli 
színház- és drámaelmélet rekonstruálásá-
hoz nemcsak a kifejezett poétikai és reto-
rikai írások szolgáltatnak forrásokat, ha-
nem a primer szövegek is legalább ennyi 
– ha nem több – figyelmet érdemelnek: 
a paratextusok (prológusok, argumentu-
mok, epilógusok) kitüntetett helyzetűek 
ebből a szempontból.

A  dráma poétikai normáinak és 
műfajkonstituáló elemeinek az ismerete 
teremt folytonosságot a kötet harmadik 
nagy tematikus egységével (Műfajok kö-
rül: A színjátékok világa), amely különböző 
színjátéktípusokat vizsgál. Az ide tartozó 
négy tanulmány (A passiójátékok és a két-
szintes dráma modellje; A pásztorjátékok ti-
pológiája és szimbolikája; A kárhozatos sze-
relemtől a szív jogáig: Az érzékenyjáték az 
iskolai színpadon; Szomorújáték Zrínyi Mik-
lósról: Friedrich Werthes: Niklas Zrini, Buda, 
1793) invenciózusan ötvözi az elméleti 
megközelítést és az olvasócentrikusabb, 
szövegből kiinduló elemzés gyakorlat-
orientáltabb módszerét. A  passiójáték, 
a pásztorjáték, az érzékenyjáték és a 
szomorújáték drámatípusával foglalko-
zó fejezetekben a szakirodalmi tézisek 
– például Bécsy Tamás drámamodelljei, 
a tipológiai szimbolizmus, a pásztorjáté-
kok kategorizálása – mégis inkább csak 
keretet ad Pintér Márta megállapításai-

nak, s hangsúlyosabban érvényesülnek az 
egyes játéktípusokhoz társított konkrét 
művekből vett jeleneteknek, figuráknak, 
motívumoknak, és a különféle (allegori-
kus / pedagógiai-pszichológiai / történeti) 
jelentésszinteknek az értelmezése. Vala-
mennyi esettanulmányt az egységben lá-
tás és a korszakokon átívelő irodalom- és 
drámatörténeti tendenciák felismerésére 
való érzékenység jellemzi – Pintér Márta 
elemzéseiből a szélesebb eszmetörténe-
ti hatások figyelembevétele éppúgy nem 
marad ki, mint a nyugat-európai kulturá-
lis kapcsolatok regisztrálása.

A  monográfia utolsó nagy temati-
kus egységének tanulmányai a nyelv, 
nyelviség problémája köré szerveződnek 
(A  színház nyelve). Pintér Márta elsőként 
a pozsonyi Notre-Dame apácák leány-
nevelő intézetében folyó színjátszás jel-
legzetességeit tekinti át (Francia nyelvű 
színielőadások Pozsonyban a Notre-Dame 
apácák intézetében). Két fő forráscsoport-
ja az előadásokról fennmaradt színla-
pok, valamint a korabeli nyomtatott saj-
tó híradásai – utóbbiak már a darabok 
fogadtatásáról is beszámolnak, ekképp 
a recepcióra is következtetni lehet belő-
lük. Ez a színjátszási gyakorlat több ér-
dekességet is felmutat: a korszak fiúkból 
álló iskolai színtársulataival ellentétben 
a Notre-Dame apácák pozsonyi intézeté-
ben egyedülálló módon lányok adták elő 
a darabokat; ráadásul a szerzetesrendi 
hagyományoktól eltérően nem a morali-
zálást szolgáló vallásos játékokat tűztek 
műsorra, sokkal inkább a világi színját-
szás felé mutató profánabb, gyakran sze-
relmi tematikájú alkotásokat. Az itt zaj-
ló színi élet a magyarországi színjátszás 
nyelvi megoszlása szempontjából sem 
tekinthető általánosnak, a francia előadá-
sok ugyanis kiemelkednek a többségében 
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latin, német és magyar nyelvű bemutatók 
közül. A   Magyar nyelvűség a 18. századi 
színjáték-irodalomban című tanulmány a 
18. századi színjátszásban bekövetkezett 
változásokat elemzi, alapos leírást adva 
arról a többlépcsős folyamatról, amelynek 
középpontjában a magyar nyelv latinnal 
szembeni térhódítása áll, s amely a ma-
gyar nyelvű színházi intézményrendszer 
és terminológia kialakulásáig vezetett. 
A  latin és a vernakuláris nyelvhasználat 
viszonyrendszerének vizsgálata a jelen-
legi nemzetközi kutatásoknak is gyakori 
témája – a tanulmány problémafelvetései 
ekképp a tágabb tudományos kontextus-
ban is relevánsak. Az általános jellemzők 
számbavételét az egyes felekezetek, illetve 
szerzetesrendek magyar nyelvű színját-
szásának mélyreható, konkrét számada-
tokkal is alátámasztott vizsgálata követi, 

majd szó esik a drámafordítói és -kiadói 
programok jelentőségéről is. A mindezek 
eredményeként létrejövő intézményesülé-
si törekvésekhez sok szállal kapcsolódik a 
magyar nyelvű színházi terminológiának 
kialakulása. A kötet befejező tanulmánya 
ezt a metanyelvet vizsgálja, mindenek-
előtt a korabeli szótárak alapján (A játék-
néző palotától a színházig: A magyar szín-
házi szaknyelv kialakulása).

A monográfiát képmelléklet is gazda-
gítja, amely nyolc színlapot tartalmaz, s 
ez nem csupán az egyes fejezetek szöveges 
elemzéseit egészíti ki, hanem segít köze-
lebb hozni a régi magyarországi színház- 
és drámatörténet időben távolinak tűnő, 
de annál érdekesebb világát.

Kaposi Krisztina
(PhD-hallgató, Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

Nem szokványos ez a könyv, sem tárgya, 
sem szerzője miatt. S most nem is arra 
gondolok, hogy ez az első átfogó és rész-
letes Erdélyi János-monográfia, ami a köl-
tő-kritikus jelentőségét ismerve, némileg 
meglepő. Sokkal inkább azért különleges 
vállalkozás a kötet, ami ezt a két fogal-
mat, személyt (Erdélyi Jánost és T. Erdé-
lyi Ilonát) összeköti. S persze nem lenne 
érdemes belemélyedni a témaválasztás a 
kérdésébe, ha nem tartoznék hozzá szer-
vesen a monográfia problematikájához, s 
a szerző nem tartaná fontosnak ezt már a 
könyv elején leszögezni.

T. Erdélyi Ilona számára ugyanis nem 
csupán tudományos téma Erdélyi Já-

nos, hanem családtörténeti objektum is, 
s ilyenformán érzelmi kérdés. Az olvasó 
bizonyosan beleszédül abba a megszok-
hatatlan távlatba, hogy valaki, aki kortár-
sunk, a 21. század elején magától értetődő-
en mondhatja ki, hogy könyvének főhőse, 
egy 1868-ban elhunyt író a nagyapja (11). 
Ez lehetne csupán kuriózum is, hiszen 
nem gyakori, hogy az emberöltő fogalma 
olyannyira kitáguljon egy család eseté-
ben, hogy három nemzedék három évszá-
zadot érintsen és íveljen át. Ám itt még-
sem a különlegességről van szó: a szerző 
az előszóban (9–24) ennek a kérdésnek 
figyelmet szentel, s ezáltal tárgyiasítani 
igyekszik a témához való eljutás módját. 

T. Erdélyi Ilona: Erdélyi János (1814–1868)
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