
lemzésre, de természetesen nem abban 
a mélységben, amire a teljes szövegem
lékek adhatnak csak lehetőséget. Az 
előadások puszta adatsora pedig - a 
História Domusokból vagy az ezeket 
összesítő Litterae annuae-kból kigyűjt
ve - csupán szerencsés esetben tartal
mazza az iskolai színielőadásoknak 
akár címét vagy tárgyát is. (Ezeket az 
adatokat A magyarországi iskolai színját
szásforrásai és irodalma c. kiadványsoro
zat tartalmazza.) 

Az eddigi rendszeralkotási javasla
tok és kísérletek - a nyugat-európai drá
matörténeti irodalom, illetve a drámael
méleti megközelítés idealkalmazása ré
vén - nem bizonyultak sikeresnek. Ért
hetően: olyan színjátékelemet favorizál
tak, az elmondott szöveget, amely az 
eredeti oktatási-képzési cél szempontjá
ból domináns volt ugyan, de idővel 
egyre jobban veszített jelentőségéből. Il
letve: mivel általuk csak a komplett szö
vegek és a jelentősebb töredékek jönné
nek számításba, azaz a teljes adat
mennyiségnek csupán a textusokkal is 
hitelesíthető néhány százaléka. Ha tu
dománytörténeti analógiákat keresünk 
a megoldáshoz, a legközelebbieket az 
egyetemes mesekutatásban találhatjuk 
meg. Antti Aarne és Stith Thompson 
rendszere (The Types of the Folk-Tale, 
Helsinki, 1928) a típusok, Thompson 
katalógusa (Motif-Index of Folk-Litera
ture, I-IV, Helsinki, 1932-1936) pedig 
már a motívumok szintjén tette le-

Pintér Márta Zsuzsanna könyvé
nek szerkezete jól tükrözi a téma ku
tatásának és feltárásának menetét. 
Először is tisztába kellett jönnie a 
rend történetével és iskoláival, majd 
általában a ferences színjátékhagyo
mánnyal, elterjedésének lehetőségei-

hetővé a nemzetközi mesekincs vizsgá
latát. Talán ezért van, hogy a legígére
tesebbnek és szakmailag mindenkép
pen megvitatandónak, folytatandónak 
Kilián István hasonló elvekre épülő ti
pológiáját tekintjük: A minorita színját
szás a XVIII. században, Bp., 1992, 171-
176. 

Ugyancsak megérne akár egy tudo
mányos tanácskozást is a másoló szere
pének vizsgálata az új szövegek létre
jöttében, akár ismerjük személyét (mint 
Kaprinai Istvánt, Faludi Ferenc Constan
tinus Porphyrogenitusának egri adap-
tálóját, vö. 1,147-148), akár nem. Kivált, 
ha számításba vesszük, hogy vonatko
zóan induktív anyagot már a korábbi 
kritikai kiadások 18. századi dráma
kötetei is felszínre hoztak - Bessenyei 
Györgynél, Csokonai Vitéz Mihálynál. 

Amíg szerencsésebb sorsú országok
ban már Shakespeare, Moliére és má
sok regnáltak a színpadon, nálunk több 
mint kétszáz éven át az iskolai színját
szás látta el úgy-ahogy ezt a feladatot. 
Több ezer produkciójuk közönséget 
nevelt: óvatos becslés szerint is néhány 
százezer néző épülésére szolgáltak 
ezek a hajdanvolt előadások. Indokolt 
volt tehát Kereskényi Ádám csöndes 
öntudata a Mauritius záróénekében: 
„Senki ne szánnya, / Hogy ezt olvasta, 
/ És meg fontolta, / Mert ennek hasz
nát, / Vette jutalmát / Meg ismervén 
világ sorsát." (I, 768.) 

Kerényi Ferenc 

vei. Ezután következhetett magának 
a színjátszás körülményeinek elem
zése, figyelembe véve a színjáték
típusok leírásának legfontosabb lehető
ségeit. 

A szerző tehát nemcsak a nyomtatott 
vagy kéziratos szövegkönyveket veszi 

PINTÉR MÁRTA ZSUZSANNA: A FERENCES ISKOLAI SZÍNJÁTSZÁS 
A XVIII. SZÁZADBAN 
Budapest, Argumentum Kiadó, 1993,163 1. (Irodalomtörténeti Füzetek, 132). 
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tudomásul, hanem hasznosítani igyek
szik a velük kapcsolatos, bennük talál
ható egyéb színjátékos tudnivalókat is: 
az előadások körülményeit, alkalmait, 
a színpadokra, díszletre, jelmezre, szce
nikára vonatkozó megjegyzéseket. 
Elemzi a műfaji megoszlást és sikeres 
kísérletet tesz az egyes művek szövegé
nek forrás-meghatározására is. Külön 
nagy fejezet szól a drámaíró-rendező 
tanárokról, az előadások résztvevőiről, 
nézőiről, a pártfogókról, s ezáltal a tár
sadalmi háttérről. „Mintaképpen" tar
talmi analízist is ad: a két 17. századi 
ferences drámáról (Jésufily Mariae, Fili
us prodigus), hét passiójátékról, öt világi 
tárgyú műről és öt közjátékról. Nyil
vánvaló, hogy a gyűjtött anyag további 
felhasználása éppen ebbe az irányba, a 
kontextus analízise felé mutat. Fontos, 
praktikus része a könyvnek a Függelék, 
benne a ferences iskolai színjátszás „rö
vidített adattára"; így a kismonográfia 
a Katolikus tanintézmények iskolai színját
szásának forrásai és irodalma című, Varga 
Imre által szerkesztett forráskötet 
bővebb adattára nélkül is használható. 
Újdonság a szerző-rendező tanárok kis
lexikona, amit azért is értékelek nagyra, 
mert az ebben szereplő adatok jó része 
a szerző saját kutatásaiból származik, a 
16 drámaszerzőből 8 ismeretlen volt 
mostanáig az irodalomtörténet számá
ra is. Az életutak feltárása - a rendkívü
li nehézségek ellenére - példaszerű. Az 
eddigiekből kiderül, hogy a könyv eré
nyei között mindenekelőtt a mennyisé
gi mutatók szerepelhetnek. Ez azonban 
önmagában még nem volna elég. Fon-
tosabbnak tűnnek azok a megállapítá
sok, amelyek az anyag tartalmi részére 
vonatkoznak és tulajdonképpen a to
vábbi kutatás irányát, lehetőségeit is ki
szabják. Ilyen például az a következte
tés, amely a magyarországi, illetve az 
erdélyi színjátékok lényeges különbsé
geire utal. Nem tudom, elegendő-e az 
anyag, hogy a miértekre is meg lehes
sen kísérelni a válaszadást. De talán, ha 

a következő évek során a különböző 
katolikus rendek, sőt a protestáns isko
lai színjátszás összehasonlító elemzésé
re kerülhetne sor, ez is egyike lehetne a 
megvilágosodó problémáknak. A szi
getszerű csíksomlyói hagyomány pél
dául hogyan válhatott ilyen folyama
tossá, perifériajellege ellenére központi 
jelentőségűvé? Hasonlóan fontos prob
léma az, amelyet a szerző a ferences 
színjátszás népi kapcsolatairól jelez, a 
12. és a 107. oldalon. Érdemes volna ezt 
közelebbről is megvizsgálni: össze
függ-e a túlsúlyos magyarnyelvűség
gel? A kötet olvasásakor valami olyas
féle hiányérzet is felmerült bennem, 
amely egyfajta passiódramaturgiát kér
ne számon. Meglehetősen különböző 
szerkezeti megoldásokra utal ugyanis a 
tanulmány, amelyek az azonos téma el
lenére vagy éppen az egyhangúság el
kerülése érdekében a különböző évjá
ratok megoldásait át- meg átszínezték. 
Mégis: milyen felépítés volt a stan
dard? Mi indokolhatta a különböző 
megoldásokat? Eltér-e a passió-drama
turgia a világi témájú művek szerkesz
tési elveitől? Volt-e tartalmi összefüg
gés általában vagy alkalmilag a cselek
mény fő szála és a bemutatott közjáté
kok, intermediumok között? Van-e 
ezen a téren azonosság és eltérés a más 
rendek, illetve a protestáns gyakorlat 
között? 

Másik hiányérzetemet úgy fogal
mazhatnám meg a legpontosabban, ha 
arra utalnék, hogy e színjátszás zenei 
világa legalább annyira megérdemelte 
volna a külön fejezetben vagy alfejezet
ben való tárgyalást, mint a díszlet, a 
jelmez stb. A zenei alkotóelemekre való 
utalások szétszórva, nem egységesen 
ugyan, de a könyv több helyén is meg
jelennek. Azonban a zene - ez a szór
ványos említésekből is egyértelműen 
kitűnik - sokkal fontosabb alkotóeleme 
volt ezeknek az előadásoknak, hogy 
ne kellene érdemben foglalkozni vele, 
megadva forrásait, jellegét, kottaanya-
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gát (ha nem is bemásolva, de legalább 
jelezve). A további kutatás tisztázhatná 
- talán zenetörténész bevonásával - a 
Székely Mózes, ill. Kájoni János által 
összegyűjtött zenei, ének-készlet jelen
létét, s általában a zenének az egyes 
előadásokon belüli szerkesztési-alkotói 
felhasználását. 

Rendkívül érdekes az a megállapí
tás, amit a tanulmány 99. oldalán olvas
hatunk, s amelynek értelmében a kor
szak vége felé a ferencesek „eleget téve 
a közönség igényének, több történelmi 
és társadalmi drámát játszatnak el 
diákjaikkal." Jó lenne magyarázatot 
kapni arra, milyen történelmi-társadal
mi helyzetben zajlott le ez az ízlésválto
zás? Mivel ebben a korszakban még 
szinte kizárólag az iskolai színjátszás 
képviseli a színházi kultúrát Magyaror
szágon, általános művelődéstörténeti 
szempontból is fontos lenne választ ta-

„Szentjóbi Szabó László nem túl 
nagy terjedelmű életműve még soha
sem jelent meg együtt" - olvassuk a 
könyv borítóján. Mindössze 28 esz
tendőt élt, tragikus körülmények kö
zött, mint a Martinovics-per vádlottja 
börtönben halt meg, ideje sem adatott, 
hogy kiteljesítse ígéretes irodalmi pró
bálkozásait. Életműve azért is töredé
kes, mert írásaiból a perek indulása ide
jén maga égetett el néhányat. Minden 
műfajjal kísérletezett. A lírában főként 
a meglehetősen háttérbe szorított dal
költészettel; írt történelmi drámát és 
pásztorjátékot - ez utóbbiban a modo
ros, a szépelgő változatokkal szemben 
az életszerűség hangjait próbálta; pró
zában a lélektani-történelmi regény, 
egyéb, kisebb írásaiban az életkép, a 
természetesség megvalósítására töre
kedett; tanulmányában, azaz pályázati 

lálni erre a kérdésre, mint ahogyan arra 
is, hogy miért a prózai darabokat 
igényli a közönség a század végén. Az 
iskoladrámák világának teljes elemzé
sekor egészen biztosan sort kellene ke
ríteni nemcsak a próza és vers viszo
nyára, használatának indokaira, ha
nem a különböző nyelveken használt 
versformákra, azok változataira és 
funkciójára is. 

A kötet ezzel együtt olyan területet 
tár föl a jelenleg lehetséges teljességgel, 
amely eddig a szakmai köztudat szá
mára ismeretlennek volt tekinthető, is
merete viszont fontos a további követ
keztetések levonásához, a további ku
tatásokhoz, s kiegészítve az eddig meg
jelent adattárakat, elemzéseket, egy 
előbb-utóbb elkészítendő szintézis szá
mára erősíti meg ezirányú tudásunk 
alapjait. 

Székely György 

dolgozatában fontos, újszerű gondolat 
az ízlés, az esztétika korhoz kötöttsége; 
leveleiben - a kor még szabályozott, 
irodalmi, retorikai igényű levélírásával 
szemben - a közvetlenség, a kendőzet-
lenség, az indulatokat is megengedő 
személyesség megvalósítója. írásai ed
dig inkább csak szétszórtan láttak nap
világot, csupán két teljességre törekvő 
kiadása volt műveinek: Toldyé 1865-
ben és Gálosé 1911-ben. „A jelen kiadás 
anyagának mintegy a negyede nem je
lent még meg kötetben, majdnem egy-
hatoda nyomtatásban sem" - olvassuk 
a Jegyzetek bevezetőjében. így joggal 
állíthatjuk, hogy jelentős, fontos kiad
vány e könyv, amelyben végre ösz-
szegyűjtve látjuk az alkotó minden írá
sát, s valóban áttekinthető képet ka
punk egy nagy ígéretnek induló pályá
ról. 

SZENTJOBI SZABÓ LASZLO ÖSSZES MÜVEI 
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