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szerkezet megmarad, a rokonoktól való 
búcsúzás lerövidül, az egyes szám első 
személyű formák helyét harmadik sze
mélyű igealakok veszik át, s megjelenik 
az ún. kántori kommentár, melyben a 
kántor beszél a halott nevében. A szokás 
elhalásában szerepet játszott az egyházi 
tiltás és a kántortanítók tevékenységé
nek megszüntetése. 

További módszeres vizsgálatot igé
nyel annak eldöntése, hogy a helyi 
sajátosságok alapján született megfi
gyelések és a más tájegységek búcsúz
tató hagyományaira vonatkozó alka
lomszerű utalások mennyiben általá
nosíthatók. Ellenőrzést igényelnek az 
olyan általános megfogalmazások is, 
hogy például „ma ez a hagyomány 
nem él" (9.), mert a verses búcsúztatók 
írását az ország eldugodtabb vidékein, 
az erős közösségi elvárás és egy vállal
kozó személy összetalálkozása követ
keztében még az 1990-es évek elején is 
élő hagyományként rögzíthettük. A 
folklorisztikára vár az eddig ösz-
szegyűlt terjedelmes anyag feldolgozá
sa, a gyűjtés egyenetlenségeinek kikü-

Az utánpótlás nevelése, az alapkuta
tások elvégzése, a bibliográfiai nyilván
tartás és a szövegemlékek kiadása nél
kül meglehetősen nehéz bármelyik iro
dalomtörténeti korszak bármely műfa
jának történetéről tanulmányokat írni, 
konferenciákat szervezni, s azok anya
gát kiadni. Létezik persze egyszerűbb 
út is: le kell mondani az irodalom törté
netéről (vagy általában a történetiség
ről), s az eddig kiadott szövegek, feldol-

szöbölése, valamint az érintkező műfa
jokkal (pl. siratóballada, 29.) való törté
neti összefüggések és a nemzetközi 
kapcsolatok tisztázása. Az iroda
lomtörténet és a folklorisztika közös 
feladata a megkezdett szövegkiadó 
munka folytatása, a kéziratos és nyom
tatott búcsúztató szövegek rendszeres 
áttekintése, valamint a történeti énekes
könyvek összevetése a folklór gyűjtések 
és a vegyes műfajú népi halottasköny
vek anyagával. Jórészt tisztázatlan a 
halotti búcsúztató eredete, a műfaj ala
kulása, elterjedtsége, utóélete, forma
kincsének forrásvidéke, továbbá viszo
nya az egyházi énekirodalomhoz és 
más műfajokhoz. Feltárásra várnak az 
egyházi tiltás hatásai, a személyes vo
natkozások és a formulák összekapcso
lási technikái, valamint a regionális 
fejlődés különbségei. A XIX. századi 
mű költészet halotti verseinek módsze
res áttekintésétől és a búcsúztatókkal 
való összevetésétől is új eredmények 
remélhetők. 

Tüskés Gábor 

gozások, elméleti munkák alapján 
nagyszerűen lehet érdekes, szellemdús 
újabb elméletet megfogalmazni, s rá
adásul közben (szerencsés esetben) 
még jól is érezheti magát a kutató. A 
dolgok azonban nem ilyen egyszerűen, 
egyértelműen elválaszthatók. Más 
nemzetek feltárt irodalomtörténetére 
(kiadott szövegemlékeire) alapozva 
több, hatásában jelentős elméleti mun
ka született, s ezek tanulságai, igazság-
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tartalma megmérendő saját irodal
munk történetén is. De ha ezt nem 
ismerjük? - El kell végezni azt a mun
kát, amit a legtöbb európai nemzet már 
egy évszázada elvégzett, s amelyet nem 
lehet kihagyni, elkerülni: fel kell tárni 
irodalomtörténeti emlékeinket akkor is, 
ha sokan közülünk lekicsinylően csak 
újpozitivista jelenségről beszélnek e 
munka kapcsán. El kell végezni ezt a 
munkát, hiszen amíg Európa nemzetei 
a múlt század utolsó harmadában és a 
századfordulón rendre adták közre iro
dalomtörténetük, történelmük írott em
lékeit, addig nálunk az azóta is állandó
sult „ez talán nem olyan fontos" szem
léletből táplálkozó szűkösség azt ered
ményezte, hogy a régebbi magyar iro
dalomtörténet forrásainak nagyobb ré
szét kéziratban olvasták egyes szakem
berek, a XIX-XX. század kutatóinak 
nagy többségében pedig még az igénye 
sem alakult ki annak, hogy az irodalmi 
termés túlnyomó többségét jelentő ma-
nuscriptumokat kézbevegyék. 

Napjainkra az is világossá vált, hogy 
jól szervezett, megfelelően támogatott 
csoportmunkával lehet csak előbbre 
jutni. Intézmény, támogatási rendszer, 
szervező egyéniség(ek), filológus szak
emberek kellenek tehát. A Magyar Tu
dományos Akadémia Irodalomtudo
mányi Intézete történetében régi ha
gyomány, hogy sikeres vállalkozásokat 
a fenti módon valósítanak meg. Klani-
czay Tibor törekvései, szervező ereje, 
szakmai tekintélye befolyásolni tudta 
az országos művelődéspolitikai elkép
zeléseket, s jelentős mértékben koncent
rálni tudták az erőket (utánpótlás neve
lése, filológiai aprómunka, pénzesz
közök megtalálása stb.) a rendszeres és 
módszeres forrásfeltárásra, bibliográ
fiai- és kiadó munkákra. A jól megszer
vezett „Kulturális és történelmi emléke
ink feltárása, nyilvántartása és kiadása" 
program keretében számos vaskos kö
tet jelent meg. Lendületet vett több 
alapvető könyvsorozat. 

A magyarországi drámairodalom a 
XVI-XVIII. században szinte kizárólag 
az iskolai színjátékokra korlátozódott. 
A török kiűzése utáni évszázad sem volt 
elég ahhoz, hogy az iskolán kívüli szín
játszás intézményrendszere kialakul
jon. Iskoladráma azonban rengeteg ma
radt ránk, az előadások számát tizen
ötezer körülire becsülik. Az MTA Iro
dalomtudományi Intézetének a XVIII. 
századi irodalom kutatását szervező és 
kézben tartó csoportja - Bíró Ferenc, 
Hopp Lajos, Kilián István vezetésével -
jól össze tudta és tudja fogni a drámai 
emlékek kutatását is. A sok éves terv
szerű kutatásnak most mutatkozik 
eredménye. 1984-1988-ban megjelent 
Staud Géza háromkötetes bibliográfiája 
(A magyarországi jezsuita színjátékok for
rásai 1561-1773.1—III. köt.), amelyet Var
ga Imréé követett (A magyarországi pro
testáns iskolai színjátszás forrásai és irodal
ma. 1988.). 1992-ben ezeket egészítette 
ki Kilián István, Pintér Márta Zsuzsan
na és Varga Imre kötete (A magyarországi 
katolikus tanintézmények színjátszásának 
forrásai és irodalma 1800-ig). Ugyanez a 
munkaközösség sorra publikálta a Régi 
Magyar Drámai Emlékek XVIII. századi 
sorozatának vaskos kiadványait: a pro
testáns iskoladrámákat két kötetben 
(RMDE XVIII/1/1-2.), majd a minorita 
(RMDE XVIII/2.) és a pálos (RMDE 
XVIII/3.) iskolai színjátékokat és a je
zsuita iskoladrámák első kötetét 
(RMDE XVin/4/1.). 

A feltárt források mennyisége egyre 
több feldolgozás megjelenését tette le
hetővé, illetve megszervezhetővé vál
tak a noszvaji iskoladráma konferenci
ák. A kötetek előszavai az eddigi kuta
tások történetét összegzik. A második 
noszvaji összejövetel (1991) alkalmával 
előadott, Kilián István által megvont 
részmérleg már a feldolgozás súlypont
jait, irányait jelölte ki. 

Egy-egy irodalomtörténeti korszak
ról úgy érdemes konferenciát rendezni, 
hogy a korszak művelődéstörténetének 
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lehetőleg valamennyi szakembere ott 
legyen; a történetírás, az iroda
lomtörténet, a művészettörténet stb. 
nézőpontjai szembesülhessenek egy
mással. Ugyanígy fontos ez az iskola
dráma történetének kutatásában, illet
ve művelődéstörténeti helyének, szere
pének kijelölésekor. A szerkesztők elő
szavának is ez a központi gondolata - a 
tudományágak együttműködése - , s a 
konferencia is ezért lehetett jó: együtt 
voltak az irodalom-, a zene-, a művé
szettörténet, a történelem és a folklór 
kutatói. Az első konferencia (1988) 
anyagát közreadó kötetben a tanul
mányok és a közlemények elrendezése 
részben követi az említett szakmai cso
portokat, természetesen úgy, hogy ezek 
létjogosultsága a dráma- és színját
szástörténet oldaláról legyen indokol
ható. 

Az „Elvi kérdések" blokk 1988-ban 
még csak két előadást tartalmazott (Ki
lián István, Szabó Ferenc), a három 
évvel későbbi találkozón már csaknem 
valamennyi előadásnak volt közvetlen 
elméleti (irodalomelméleti, művelődés
elméleti) tanulsága is (Pintér Márta 
Zsuzsanna, Sepsi Andrea, Berecz Ágnes 
stb.) Az 1988-as konferencia - az Iskola-
dráma és folklór címmel némileg ellentét
ben - az iskoladráma színre vitelének 
kérdéseit (díszlet, zene), a liturgia és a 
dráma összefüggéseit, illetve az iskolai 
színjátszásnak egyéb színjátékokhoz 
való viszonyát (udvari színjáték, hiva
tásos színjátszás) állította a vizsgálódás 
előterébe. 

A második noszvaji összejövetel kö
tete mutatja igazán azt az eredményt, 
amelyet a bevezetőben említett szerve
zett kutatásnak köszönhetünk. Ahogy 
megjelentek a bibliográfiai számbavétel 
eredményeit közlő kötetek, az első for

ráskiadványok, a feldolgozás szem
pontjai gazdagodtak, tartalmasabbá 
váltak. A határterületek is a vizsgálódás 
szemszögébe kerültek (zenés, allegori
kus ceremónia (Bitskey István), meg
kezdődött a feltárt drámai emlékek 
műfaji vizsgálata (közjáték - Sepsi And
rea; nézőjáték - Demeter Júlia stb.). Az 
iskolai színjátszásnak az iskolán kívüli 
világgal való kapcsolatában beállt vál
tozásoknak sok szempontú átgondolá
sa (a mecénás személye és az iskolai 
színjátszás - Knapp Éva-Tüskés Gábor; 
az elvilágiasodási tendenciák megraj
zolása - Varga Imre) is lehetővé vált. 
Időben és tematikában is kitágulhatott 
a feldolgozás szempontrendszere: Ke-
rényi Ferenc a hivatásos színészet törté
netének kezdeteit az iskolai színjátszás 
oldaláról világította meg, a népi drama
tikus hagyományok és az iskoladráma 
kapcsolatát pedig öt tanulmány ele
mezte. Az európai dráma-, illetve drá
maelmélet-irodalom hazai recepciójá
nak vizsgálatára is több példát találunk 
e két kötetben: Sugár István az egri 
jezsuita rendház könyvtára katalógusá
nak e témával összefüggésbe hozható 
tételeit elemezte, Kiss Katalin pedig a 
XVIII. századi Plautus-recepció törté
netének egy fejezetét írta meg a Mostel-
lária-változatok vizsgálatával. 

A két kötetben kiadott negyven ta
nulmány tanulsága számunkra - túl az 
egyes előadások önmagában vett érté
kein - az, hogy tanúbizonyságként ér
telmezhetők. Tanúbizonyságai annak, 
hogy a közös kutatások, egy-egy 
művelődési intézmény (felsőoktatási 
kutatóhely, akadémiai intézet, könyvtár 
stb.) tervmunkái megvalósíthatóak. A 
megvalósításhoz átgondoltság, s való
ban közös munka szükségeltetik. 

Monok István 
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