
jellegű festészet előtt: a fejedelem haza hívta 
Mányokit, jeléül annak, hogy nem idegenből 
hozott kozmopolita import-művészetet, ha
nem a hazai fejlődésből szervesen kinövő, 
haladó magyar festészetet szeretett volna 
látni maga körül. 

A század történelmének a magyarság szá
mára oly súlyos alakulását példázza az a 
körülmény, hogy mialatt a tehetséges hazai 

. festők kivándorlásra kényszerülnek, azalatt 
beözönlik Magyarországra a külföldi barokk 
festők hada, hogy sikeresen szolgálja a Habs
burg -zsoldban álló egyház és főurak céljait, 
igényeit. A katolikus egyházi és főúri körök
nek barokk festőkre volt szükségük, s a szá
zad végén már nagy monumentális freskó
kompozíciókra. Erre a feladatra a kelet-
magyarországi és erdélyi protestáns polgári 
festők nem is lettek volna alkalmasak. Mint 
Garas helyesen rámutat, ezeknek a területek
nek nemcsak ideológiai és irodalmi érdeklő
dése, hanem képzőművészetének kapcsolatai. 
is a protestáns Európa : Anglia, Hollandia, 
Észak-Németország felé irányultak. E festé
szet stílusa is szükségképpen, merőben kü
lönbözött a Nyugat-Magyarországon terjedő 
jezsuita-barokktól: számolnunk kell itt' 

RÉGI MAGYAR VÍGJÁTÉKOK 

Sajtó alá rendezte és bevezette Dömötör 
(Magyar Klasszikusok). 

A- Magyar Klasszikusok sorozat értékes 
kötettel gyarapodott a régi magyar irodalom 
válogatott vígjátékainak kiadásával. Öröm
mel fogadtuk, mert hosszabb szünet után 
ez az első jelentősebb összefoglaló kiadás a 
régi magyar dráma köréből. 

A szövegkiadás és a bevezetés jelentőségét 
fokozza, hogy a kor drámairodalmának kor
szerű, összefoglaló feldolgozása nem áll ren
delkezésünkre. Az utóbbi évek kutatása kezd
te csak meg új alapokon bemutatni a régi 
magyar irodalom egyes vígjátékait. (Kardos 
Tibor: »A magyar vígjáték kezdetei«. Ko
dály emlékkönyv. Bp. 1953, Dömötör Tekla : 
»Népies színjátszó hagyományaink és az 
iskoladráma.« E. L. T. E. Bölcsészettud. Kar. 
évkönyve, 1952-53.) Egyébként azonban csak 
a szövegközlésekre és régebbi, nem egy eset
ben már részben elavult tanulmányokra tá
maszkodhatunk. 

A kötet bevezetésének nem könnyű fela
datot kellett megoldania, amikor azt a célt 
tűzte ki, hogy mintegy négyszáz év vígjáték
termésének összefoglalását adja. Előtűnik 
ugyanis, hogy milyen gazdag, az utóbbi év
tizedekben feltárt, szövegekkel alaposan meg
növekedett anyag áll a kutató előtt, s mennyi 
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— mint azt az építészet és a szobrászat pél
dája is mutatja — a renaissance jelentős 
továbbélésével és a barokk ellenpólusának, 
a korai polgári realizmusnak a feltűnésével. 
A haladó polgári áramlatok jelentős XVII. 
századi jelentkezésével együtt kellett, hogy 
járjon a polgári realizmus átmeneti megjele
nése is a festészetben. 

Mennél mélyebben kezdjük tehát meg
ismerni — Garas Klára könyvének segítsé
gével — a XVII. század magyarországi fes
tészetét, annál jobban foszlik szét a magyar 
barokk XVII. század mítosza, melyet oly 
előszeretettel fejlesztettek az elmúlt korszak 
egyes irodalomtörténészei. Miként a XVII. 
század festészete nem barokk festészet a 
maga egészében, eppenúgy a kor irodalma 
sem lehet barokk irodalom. A barokkról 
beszélhetünk mint a kor irodalmában, pon
tosabban annak egy részében, s ott is inkább 
a század második felében érvényesülő stílus
irányzatról — vagy Horváth János kifejezé
sével élve ízlésről —•, de semmiképpen sem 
tekinthetjük azt a XVII. századi magyar 
irodalom jellegét, művészi arculatát meg
határozó tényezőnek. 

Ktaniczay Tibor 

Tekla — Bp. 1954, Szépirod. Kiadó-, 399 1; 

megoldatlan vagy félremagyarázott kérdés
sel kell megküzdenie. Hasonlóképpen alapos 
meggondolásra késztet a közlendő szövegek 
kiválasztása is. A bevezetés részletes áttekin
tését adja vígjátékirodalmunk fejlődésének, 
kezdve az alakoskodókra, tréfacsinálókra 
vonatkozó első adatoktól, egészen az új 
magyar vígjáték megteremtéséig. A lehető
ségekhez képest az összes fontosabb darab 
elemzését és értékelését is igyekszik adni, de 
elsősorban vígjátékirodalmunk XVI., XVII. 
és XVIII. századi fejlődésének újszerű fel
dolgozását kívánja bemutatni. 

A szövegkiadás ezzel szemben mást mu
tat. A közölt tizenkét szöveg túlnyomó 
többsége a XVIII. század második felének 
iskoladrámáiból való. A válogatásban a 
XVI. századot egyedül a Balassi-komédia, 
a XVII. századot pedig a »Tékozló fiú« és a 
»Cyrus« című iskoladráma két közjátéka, 
valamint az »Erdély siralmas állapótjáról« 
szóló komédia képviseli. Ez terjedelemben 
a kötetnek mindössze egytized része. 

A XVIII. századi iskoladrámák vígjáté
kainak közlése a »Kocsonya Mihály házas-
ságá«-val és az ugyanegy pálos kéziratban 
fennmaradt »Bachus« című bohózattal kezdő-



dik. Ezután sorban következnek, szokásos 
felosztás szerint az iskoladrámák. A piarista 
szfnpadról Pálya István : »Ravaszi és Sze
rencsés«, a jezsuitáktól »Botfáival« és Illei 
János : »Tornyos Péter« című vígjátéka sze
repel a kötetben. A minorita »Leonina« c. 
drámában található »Borka asszony és György 
deák« c. közjáték után egy protestáns iskolai 
darab ; Szathmáry Paksi Sámuel : »Pando-
rának históriájából« vett szemelvénye zárja 
be az iskolai vígjátékok sorát. Végezetül a 
világi színpadról ad mutatványt Bartsai 
László : »A jártas-keltös vőlegény« c. darabja, 
ahol a külföldieskedő magyar arisztokrata 
ellenszenves alakja jelenik meg. Ez a darab 
már az új magyar társadalmi vígjáték határ
kövét jelzi. 

A sajtó alá rendező nem szól a kötetben 
a válogatás elveiről. A bevezetésben ismerte
tett vígjátékok értékeléséből sem tudjuk meg, 
hogy milyen indokok alapján közli vagy 
nem közli a kérdéses darabokat. Ily módon 
az olvasó joggal úgy érzi, hogy hiányzik'a 
régi magyar vígjátékok kötetéből jónéhány 
olyan közismert darab, amelyet a bevezetés 
is lényegesnek tart. Ilyen hiány például hogy 
a szövegközlés a Balassi-komédiával kezdő
dik, holott a régi magyar vígjáték kezdete 
szövegekben is elválaszthatatlan legalább 
Sztárai drámáitól és a Debreceni Disputától. 
Egyébként valamennyi közölt darab méltán 
került a kötetbe. A köpönyegforgató, hitét 
is csak árúcikknek tekintő Balassi Menyhárt 
közismert alakja, a száz gíra ezüstért köny-
nyen megvesztegethető gyóntatójával egye
temben, messze felülemelkedik nem egy ké
sőbbi vígjáték-figurán is. »A tékozló fiú« 
rövid közjátéka a más műfajokból is ismert 
részeges asszonyt idézi, aki ifjú vitézekkel 
— férje tudta nélkül — még a kontyát is 
elissza a kocsmában. A »Cyrus« közjátékai
ból a két messziről jött, nagyokat mondó, 
hazudozó katona beszélgetései utalnak a 
korabeli erdélyi élet derűsebb óráira. Az 
»Erdély siralmas állapotjáról« szóló komédiá
ban pedig már a hazája pusztulásán kesergő 
magyar panasza is megszólal a mindent ha
tálmába kerítő allegorikus »önérdekkel« 
szemben. 

Különös érdeme a válogatásnak, hogy a 
XVIII. századi iskolajátékok eddig általában 
kevéssé ismert és kevéssé fontosnak tartott 
közjátékaira, valamint az iskolai vígjátékok 
legsikerültebb darabjaira irányítja az éredek-
lődést. Az egyes darabokra külön-külön nem 
szükséges részletesebben kitérnünk, mert min
den esetben már közzétett és ismertetett drá
mákról van szó.—Mi jellemző röviden ezeknek 
a daraboknak a mondanivalójára? A közjáté
kok XVII. századi népies hagyománya itt 
már kiszélesedik, és legjobb eredeti bohózattá 
alakulását láthatjuk a »Kocsonya Mihály 
házasságában«, ahol az ismeretlen szerző si

került képet rajzol a műveletlen, elszegénye
dett, rongyos, de nemesi levelét magával hor
dozó kurtanemesről. A népies hagyományok 
különböző elemeinek megjelenésén, tovább
élésén kívül jellemző még a klasszikus tár
gyak és mitológiai alakok önálló paródizálása 
is, amire jó példa a »Bachus« és a »Pandora«-
ból való közjáték. A diákokról szóló gyakori 
tréfás dalok dramatizálását illusztrálja a 
»Borka asszony és György deák« című "sze
melvény, amelyben a vénleány Borka min
dent képes 'elviselni, csakhogy ne mester
emberhez, hanem diákhoz mehessen fele
ségül. 

A további darabok tárgyválasztását az 
iskolai vígjátékoknak a XVIII. század 60—70 
-es éveiben történt fellendülése magyarázza, 
amikor már végeredményben a hivatásos szín
játszás előkészítése, illetőleg helyettesítése 
történik. Tudatosan fordulnak legtöbb eset
ben a színházi kultúra terén fejlettebb kül
földi témákhoz. így jelennek meg az iskolai 
színpadokon a külföldi darabok hősei: a 
hetvenkedő, nagyszájú, de igazában gyáva 
katona, a tudálékos, de féleszű.iskolamester 
és a minden helyzetben talpraesett és sikeres 
ifjú (»Ravaszi és Szerencsés«), vagy a ravasz, 
urainál is eszesebb szolga és a kártyaadóssága 
miatt bonyodalmakba keveredő, léha, köny-
nyelmű fiatalember (»Botfalvai«), vagy a 
zsugori, de alaposan rászedett, úrhatnám 
polgár (»Tornyos Péter«), Ügy tűnik, hogy a 
XVIII. század iskoladrámáiból közölt komé
diák ismeretében viszonylag teljes képet 
kapunk a korszak színpadi életéről. Egészé
ben pedig a válogatás végig értékes, s egyben 
szórakoztató olvasmányt ad az érdeklődőnek. 

* 

Részletesebben kell foglalkoznunk a beveze
tés egy-két pontjával, amelynek alapján köze
lebb jutunk régebbi vígjátékaink vitatható 
kérdéseihez. Dömötör Tekla tanulmánya 
igényes munka, túlnő az egyszerű bevezetés 
keretein. Általában elismerőleg szólhatunk 
róla, mert dicséretes igyekezettel és sikerrel 
oldja meg feladatát. Bemutatja a műfaj váz
latos fejlődését, rendezi a már feltárt, de 
eléggé szétszórt szövegeket, ismerteti és ér
tékeli azokat. Vállalkozik ezenkívül olyan 
kérdések elemzésére is, amelyek további meg-' 
gondolásra, kutatásra ösztönöznek. 

Néhány probléma azonban nyitott marad. 
Már a szövegközlésből láttuk a XVI. századi 
hitvitázó drámák teljes mellőzését. Arra 
gondolhatnánk, hogy a válogató nem sorolja 
ezeket a vígjátékok közé. Igaz, a bevezetés 
írója adós marad annak a kérdésnek meg
válaszolásával, hogy mit nevez »régi magyar 
vígjátéknak«, pedig szükséges lett volna, 
mert erről a legkülönbözőbb vélemények 
hangzottak el. Valóban a mai értelemben 
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vett drámai, vígjátéki követelmények sok
szor annyira hiányosan és zavaros össze
visszaságban jelentkeznek, hogy a hitvitázó 
drámáknak vígjáték voltán is gondolkodóba 
eshet az ember. A bevezető azonban határo
zottan állítja, igaz, csak általánosságban, 
hogy »az első írott magyar nyelvű vígjátékok 
a XVI. századból maradtak ránk«, és az itt 
kialakuló magyar vígjáték jellegét »döntően 
a reformáció határozta meg«. Nem érthető 
tehát, hogy mégis ezek a társadalmi kérdése
ket élesen tükröző, művészileg is értékes dara
bok háttérbe kerülnek. A bevezetésben alig 
több ezeknek a daraboknak elemzése, mint 
egyedül az egyházzá szervezett reformáció 
feudalizmust szolgáló »Theóphánia«c.drámáé, 
amely esztétikai értékekben is szegényes. 
Részletesebben kellett volna szólni arról a 
társadalmi, politikai mondanivalóról, amely 
végig vonul akár Sztárai darabjaiban, akár a 
Debreceni Disputában és amely az alapvető 
tájékoztatást adja a kor, de a dráma fejlődé
sének megértéséhez is. Gondolok itt a társa
dalomnak azokra a drámai feszültségeire, 
amelyekben a polgárok és a »szegény község« 
törekvései, valamint a nagymértékben meg
erősödött parasztság igényei ütköznek össze 
a feudalizmus változásoktól rettegő szószó
lóinak érdekeivel. Jellemző, hogy ugyan
abban az évben tör ki Karácsony György 
felkelése, amikor a debreceni disputa készült, 
és hogy ezután már hiába keressük régebbi 
vígjátékainkban ezt az erős társadalmi ten
denciát. A haladó társadalmi erők támadását 
elfojtják, a radikális népi reformáció törekvé
seinek erőszakkal véget vetnek és kezdődik 
Engels szavai szerint a »második jobbágyság« 
időszaka. Kár, hogy ennek a XVI. század 
hetvenes éveiben bekövetkezett változásnak 
a bemutatása nem kapott kellő helyet a 
kötetben. Világosabb és áttekinthetőbb lenne 
a vígjátékaink tartalmában és formájában 
bekövetkezett változás is. De valljuk meg, 
hiányát érezzük mind az elemzésben, mind 
a szemelvényekben azoknak a derűs jelene
teknek, kinevetésre ítélt jelleméknek a be
mutatását is, amelyek nélkül nem teljes a 
régebbi vígjátékainkról kialakított kép. Ne
héz feladatot jelent későbbi vígjátékaink 
fejlődésének bemutatása. Erinek megoldása 
a bevezető jelentős eredménye. Fő vonalak
ban a XVI. század végétől a XVII. század 
közepéig, s bizonyos módosítással a XVIII. 
század végéig egészében egy új szakaszt lát, 
amelyben az iskolai színpad képviseli a ma
gyar színjátszást. A tragédiákat nagyobb
részt a feudalizmus szolgálatába állították 
az iskolák, de a komédiákban, mint a beveze
tő írja, »a magyarnyelvű, humoros közjáté
kokban, bohózatokban, vígjátékokban talál 
menedéket s tör ismét felszínre a színpadi i 
realizmus, a magyar nép humora, s egyben 
politikai állásfoglalása.« Egészében mint ál-
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talánost igaznak érezzük ezt, s magyarázatot 
kapunk a műfaj egységére, folyamatosságára. 
Nagyon bizonyító erejű erre pl. a legkorábbi 
közjátékunk a »Tékozló fiú« népies bohózata, 
azonban az ilyen témáknak politikai, társa
dalmi irányba való lényeges fejlődéséről, úgy 
vélem a »Kocsonya Mihály házasságán« kí
vül alig lehet szó. Igaz az is, amit a bevezetés 
kifejt, hogy az iskolákban »a gúny és szatíra 
fegyverét alig-alig, vagy csupán burkoltan 
tudták éppen a legfontosabb politikai kérdé
sekben érvényesíteni,« és hozzáteszi, hogy 
»így a XVI. századi szatíra legfontosabb 
vívmányai, merész társadalomkritikája, bá
tor szókimondása csak nehezen fejlődhetett 
tovább.« 

Az egész kötet súlypontjának erre a részre 
tolódásából azonban azt gondolhatja az olvasó, 
hogy itt a társadalmi kérdések közvetlen 
megjelenítése, ha nehezen is, de. tovább
fejlődött, és szinte várnók ezeknek részle
tekre vonatkoztatott kifejtését. Ezzel szemben 
a jelenleg ismert szövegek alapján tudjuk — a 
bevezetés írója is kifejti idézett tanulmányá
ban, hogy éles társadalmi—politikai kérdé
sek nem kerülnek be a közjátékokba. Iskolai 
vígjátékainkra valóban csak a közjátékok 
népies és realisztikus motívumai a jellemzők 
általában és csak ilyen formában adnak képet 
a feltörekvő osztályok életéről. Ehhez járul 
még, hogy a bevezetésben egyébként sem 
rajzolódik ki a műfaj szempontjából elég 
határozottan a XVII. század és a XVIII. 
század első felének társadalmi, történeti hát
tere, ami a műfaj tárgyalását elmosódottá 
teszi. Nem egészen világos a fejlődés lassú 
üteme, időnkénti ela kadása és újrakezdése, 
valamint nem egyszer visszaesése. A XVIII. 
század második felének áttekinthetőbb képe 
éppen azért alakult ki inkább, mert a nemzet 
függetlenségi törekvéseinek bemutatása na
gyobb teret kap. Nem váratlanul ér bennün
ket a fentiek alapján, hogy a XVII. század 
két társadalmi szatírája az »Actió Curiósa« és 
a »Comoedia Erdély siralmas állapotjárói« c. 
nem iskolai darab a bevezetés rövid fejeze
tében, elszigetelődik. Különösen »Gaude uram 
beszélgetései« érdemelne méltóbb helyet a 
kötetben is, de egész vígjátékirodalmunk 
fejlődése szempontjából is. Legalább egyes 
részletek közlésétől »mosdatlan beszéde« elle
nére sem riadtam volna vissza. Ennek a 
darabnak sajátos értéke ugyanis a vidéki 
középnemes típusának remek bemutatásán 
kívül, a közvetlen érintkezés a mindennapi 
élettel, a kor politikai küzdelmével, a kuruc-
mozgalommal. Előnyösebb bemutatást kap 
a bevezetésben és szövegekben, még inkább a 
jegyzetekben az »Erdély siralmas állapot járói« 
szóló komédia. Egyet lehet érteni a beveze
téssel, mely szerint a komédia gyenge víg
játéki felépítése mellett is kiemeikedő alkotás. ' 
Ebben a két darabban közel kerülünk a kora-



béli magyar társadalmi valósághoz és sikerrel 
kereshetjük a XVI. század bátor hangjának 
hagyományát, ami bizony nem mondható el 
általában az iskolai játékokról. 

Indokolt szólni a vígjátékok művészi ele
meinek bemutatásáról is. Utaltam már a XVI. 
századi hitvitázó drámák művészi és vígjátéki 
értékeinek háttérbeszorulására is, aminek 
hiányát a Balassi-komédia szép elemzése sem 
tudja pótolni. Véleményünk szerint az egyes 
szövegek bemutatásában nem vonul eléggé vé
gig a különböző mértékben fejlett vígjátéki 
elemek ismertetése, összehasonlítása és érté
kelése, amiből határozottabb következtetésre 
nyílna lehetőség. Legalább a színpadszerűség, 
a párbeszédek, a jellemábrázolás és a humoros 
vígjátéki cselekmény bizonyosfokú, egysége
sebb megvizsgálása elősegítené a régi magyar 
vígjátékokról alkotott kép tagoltabba válását. 
Különösen hiányát érezzük -— vígjátékról 
lévén szó — annak hatásosabb bemutatását, 
hogy nem egy esetben mennyire tudatosan 
élnek a szerzők a nevetségessé tétel eszközei
vel, hogy a humort mennyire vígjáték írói 
módon kezelik. De az előnyös bemutatáson 
kívül; éppen a vígjátéki követelmények rap
szodikus jelentkezése miatt, a visszaesések, 
gyengeségek rendszeresebb jelzése nem csök
kentené vígjátékaink egészének értékét. 
Egyébként a bevezetés kiemelkedő, szép 
részletei azok a helyek, ahol az iskoladrámák 
népies hagyományának művészi formában 
való továbbélését tárgyalja. 

A vígjáték nyelvének kérdése behatóbb 
tanulmányt érdemelne. Ebből a szempontból 
helyesen emeli ki a bevezetés a »Tékozló fiú« 
közjátékát, mint az iskolai játékok korai, 
XVII. század eleji magyar nyelvűvé válásá
nak bizonyítékát. Nem számonkérve a beve
zetéstől, de hasznosan előrevinné drámai em
lékeink fejlődésének kialakítását a nyelvi 
tényezők alaposabb vizsgálata. Valószínű, 
hogy nem tudnók az ún. »drámai nyelv« 
követelményeit teljes egészében fellelni és 
hagyományozódását minden esetben bizonyí
tani, de amint a Sztárai-drámák, a Balassi
komédia és a Debreceni Disputa közelebbi 
nyelvi összefüggései kimutathatók, hasonló
képpen nyelvi kapcsolatok vannak pl. a 
közjátékokban és a XVIII. századi magyarí
tásokban is. Ezeknek vizsgálata annál is indo
koltabb, mivel már a világi színjátszás nyelvi 
hagyományait világíthatja meg. 

A vígjátékainkat összefoglaló bevezetőben 
természetesen kevés hely juthat más műfa
jokra való utalás számára. Ahol azonban a 
bevezetés ezt megteszi — pl. nem egy alka
lommal a korabeli énekköltészettel, valamint 
a népköltészettel kapcsolatban — kézenfek
vőbb eredményre jut. Más műfajokkal, külö
nösen az egyéb drámai műfajokkal való szo
rosabb kapcsolat kimutatása is szükséges 
lenne. Elég, ha csak a »Magyar Elektra« vagy 

a »Comico tragoedia« drámai értékeire utalok; 
amelyek lehetőséget adnak a vígjátékok esz
tétikai és politikai kérdéseinek megoldásához 
is. Az iskoladrámákban is indokolt a kapcso
lat bizonyosfokú fenntartása, már csak a 
színjátszás, színpadtechnika s általában az 
egykorú színpadi élet ismerete szempontjából 
is. Nem érintett kérdése pl. a bevezetésnek, 
hogy különösen a jezsuiták által alkalmazott 
és később továbbterjedt nagypompájú, fény
űző előadások milyen mértekben vonatkoz
nak a közjátékokra. A tragédiák tárgya azt 
indokolja, hogy ott elsősorban volt szükség 
a pompa mértéktelen alkalmazására, míg a 
vígjátékok egyszerűbb körülmények között 
is hatásosak tudtak lenni. A szövegek azt 
mutatják, hogy változatos kellékekkel ol
dották meg a színpadravitelt, még a vígjáté
kon belüli típusokban is : pl. a rövid bohóza
tokban, közjátékokban és a nagyobb csillogást 
érzékeltető színdarabokban. Foglalkozik a 
bevezetés a hazai német szíqpadi élettel, vala
mint azokkal a főúri ünnepségekkel, amelyek 
színielőadásokkai kapcsolatosak. Igaz ugyan, 
hogy ezek végső fokon a magyar világi szín
játszást akadályozzák, hiszen a magyar nyelv, 
a magyar valóság egyik helyen sem kap teret, 
de meglétük mutatja az igényt s ösztönzést is 
ad a magyar nyelvű színpad megvalósításáért 
vívott harchoz. 

Több alkalommal találkozunk a bevezetés
ben a burzsoá irodalomkritika vígjátékokra 
vonatkozó megállapításainak bírálatával. 
Többek között azon igen elterjedt nézet cá
folása is helyet kap, amely szerint a jezsuita 
rendnek állítólag elsődleges előrevivő szerepe 
volt a magyar nyelvű dráma kialakításában. 
Világosan áll e szerint az olvasó előtt, hogy 
a jezsuita színpad szerepe éppen a reakciót, 
a latin nyelv uralmát, a népies hagyományok
kal való szembefordulást jelentette. A beve
zető szavaival a jezsuita színjátszás»a magyar 
vígjáték fejlődésének inkább gátja, mint elő
mozdítója volt.« A vígjátékok részletkérdései
ben azonban még nem* teljesen tiszta ez a kér
dés. Közismert pl. kézikönyveinkben az a 
vélemény, hogy Moliére-t a jezsuiták ismer
tették meg a magyar közönséggel. A beveze
tés a Moliére-darabok magyarításánál is a 
piaristák szerepét állítja előtérbe, de nem hoz 
elegendő bizonyítékot erre. A közölt szövegek 
mindenesetre mindkét rend közreműködését 
mutatják, de felmerül a kérdés, hogy a szer
zetes rendek szerepén kívül, de azon belül is, 
esetleg milyen mértékben érvényesül a XVIII. 
század általános francia irodalmi érdeklődése, 
ami végső fokon a felvilágosodás eszméinek 
megismeréséig vezet. Korábbi darabok eseté
ben is marad a jezsuita iskolajátékokra vonat
kozó nem egészen határozottan lezárt kérdés, 
mint pl.az»Erdély siralmas állapotjáról«szóló 
komédia tárgyalásakor. A bevezető uta! Gyár
fás Tihamér azon véleményére is, hogy ez a 
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darab az első magyar jezsuita drámánk. Ma 
azonban, az 1911-ben kezdődött vita után és 
főleg a szöveg alapján eldöntött kérdésnek 
tarthatjuk, hogy nem jezsuita darabról van 
szó. El.ogadhatónak tartjuk azt a véleményt, 
hogy a Comoedia protestáns szerző munkája, 
s erre a szakirodalom elegendő meggyőző 
érvet hozott már fél. — Más vígjátékokkal 
kapcsolatban, pl. a Kárpáti Sándor által 
1948-ban kiadott »Botfalvai«-ról azt tudjuk 
meg a kötetből, hogy »Kárpáti jezsuita víg
játéknak tartja, de sem a szerző nevét, sem az 
előadás helyét megállapítani nem tudta«. 
Kárpáti azonban a kiadás előtt saját maga is 
többek között megjegyzi, hogy ez a darab 
»sokkai nyersebb, durvább, szabadszájúbb, 
mint az eddig ismert jezsuita komédiáké«, 
úgyhogy feltételezhető a vígjáték másirányú 
származtatása is. Véleményem szerint azon
ban általánosságban az iskoladrámák szerze
tesrendeknek megfelelő felosztása nem mindig 
tudja helyettesíteni a más műfajoknál alkal
mazott elvek szerinti felosztást. Az iskolai 
színjátékoknál persze a kérdés másként te
vődik fel. Tudjuk, hogy az iskolákat fenntartó 
szerzetesrendek jellege és célkitűzése szabta 
meg nagyrészt a színpadok anyagát, mégis az 
ismertetésnek ez a rendszere nem mindenben 
felel meg a rendeken belül bizonyos mérték
ben mégiscsak váltakozó tartalomnak és 
formának. 

A kötet teljességre természetszerűleg nem 
törekedhet, már csak rendeltetése és terje
delme miatt sem. De általában dicsérendő a 
bevezetésben és a válogatásban is, hogy az 
ott szereplő anyag nem tűnik zártnak ; to
vábbi meggondolásokra hív fel és a bemuta
tott darabok mögött igyekszik érzékeltetni a 
műfaj teljes anyagát. Számos utalás, rövid 
megjegyzés található olyan nem elemzett és 
nem is közölt vígjátéki emlékre, amely fel 
tudja kelteni az érdeklődést további művek 
megismerésére, vagy problémáinak vizsgála
tára. Csak utalunk a lényegesebb és bővebb 
kifejtésre is érdemes darabokra : a »Floren
tina« (»Igaz barátság tüköré«) közjátékaira, 
a párbeszédes vetélkedésekre, a »Cyrus« másik 
három közjátékára, Nagy György : »Konok 
pereskedők« c. komédiájára, a »Rusticus 
imperans«-ra stb. 

* 

A saj tó alá rendezésről csak jót mondhatunk ; 
a legtöbb esetben a kéziratot vagy az első 
kiadást követi. Igaz ugyan, amit a sajtó alá 

rendező is megjegyez, hogy a kiadás helyes^ 
írása a különböző szövegek rendkívüli követ
kezetlensége miatt nem mindenben egységes. 
Helyeselni kell azonban azt a törekvést, s a 
kötet ezt valóra is váltotta, hogy lehetőleg a 
mai érdeklődő is, különösebb nehézség nél
kül, szórakozva olvashassa régi vígjátékain
kat, de ugyanakkor az eredeti szövegtől se 
szakadjon el. A szövegközlést a kötetben sze
replő darabokra utaló, bővebb jegyzetanyag 
egészíti ki, amelynek egyik fele az egyes víg
játékok ismeretére vonatkozik, másik fele 
pedig általában az idegen szavak, kifejezések 
magyarázata. . 

Alapos, gondos munkára vall mindkét rész, 
s különösen hasznos az első rész összeállítása, 
amely minden esetben informál a darab forrá
sáról, kiadásairól, közvetlen irodalmáról, szín
rekerüléséről, a kiadás alapjául vett szövegről 
és a fontosabb történeti adatokról. Egyes ese
tekben még a darab elemzését is itt egészíti 
ki. Ugyancsak nagyon hasznos, hogy a szer
kesztő e kötetben, a »Magyar Klasszikusok« 
szokásától eltérően, részletes irodalomössze
állítást is ad. Ez az irodalomjegyzék, anélkül, 
hogy teljes bibliográfiai feldolgozás kívánna 
lenni, alkalmas az érdeklődő olvasók közelebbi 
tájékoztatására, s egyben a további kutatás 
alapanyagát is megadja. 

* 

Mindent összevetve megállapítható, hogy 
a kötetet lapozva, régi vígjátékaink értékei
nek olyan bősége és gazdagsága tárul elénk, 
ami egymagában is nagy érdeme a kiadásnak. 
Azok az elismert tények és azok a vitatható 
kérdések, melyeket itt éppen csak érintettem, 
a teljes értékes anyagnak csak kis része. 
Kétségkívüli érdeme a kötetnek, hogy a világi 
színjátszást közvetlenül megelőző és előkészí
tő iskolai vígjátékok kevéssé ismert, népies 
hagyományokban gazdag darabjait sikerült 
hatásosan bemutatnia. Bizonyos, hogy régebbi 
drámairodalmunknak ez a szakasza igényt 
tarthatott célkitűzéseiben ilyen tárgyú kötet
re. Régi magyar vígjáték-irodalmunk egésze 
szempontjából viszont teljesebb anyag közre
adása az ismertetett kötet mellett még kívá
natos. Reméljük, hogy ennek a kötetnek mél
tán megérdemelt sikere után a régi magyar 
drámákból további kiadás is várható. 

Gyen is Vilmos 
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