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A megújult iskoladráma-kutatás iránya* 

Harmadik iskoladráma-konferenciánk témájának kiválasztását ösztönözhet-
ték volna a közép-európai barokk évének művészeti megnyilvánulásai, a 
barokk kulturális emlékei iránti érdeklődés fölkeltésére irányuló törekvések 
is. Ám az iskolai színjátszás egyetemes művelődéstörténeti s irodalom-szo-
ciológiai jelentősége, a hosszú életű műfajnak a közép-európai régió egyes 
országaiban betöltött szerepe önmagában is időszerűvé teszi a hazai iskolai 
színjáték helyének s funkciójának vizsgálatát a régi századok, főképpen a 
barokk kor társadalmának és művelődéstörténetének, európai eszmeáram-
latainak összefüggéseiben. Kétségtelen, hogy a hazai iskoladráma humanista, 
késői reneszánsz kezdeményei mellett a hangsúly barokk kori virágzó sza-
kaszára, kibontakozó folyamatára esik. Ez a meghatározó jelenség eddig is 
figyelemben részesült, hiszen az iskoladráma-kutatás fő korszakáról van szó; 
az iskoladráma hazai történetének megírása szemszögéből pedig alapvető 
fontosságúvá válik, különös tekintettel a magyar nyelvű világi színjátszás 
és nemzeti drámairodalom kialakulásában játszott lényegi fejlődéstörténeti 
szerepére. 

Az iskoladráma-kutatás megújulását jelző eredményekből a színháztörté-
nész által levont következtetést, hogy tudniillik „kétségkívül a magyar mű-
velődéstörténet egyik fővonulatáról van szó",1 ma már újabb iskolai szín-
játszási adatok ezrei támasztják alá. De a mintegy két évtizeddel korábbi 
bibliográfiai fölmérések, iskoladráma-szövegek kiadási részeredményei, filo-
lógiai tanulmányai, az évszázados múltra visszatekintő hazai feltáró és ér-
tékelő munka megbecsült egyéni erőfeszítései alapján sem lehetett többet 
mondani: „Az egész magyarországi iskolai színjátszásról pedig a legújabb 
időkig semmiféle áttekintéssel, vagy bármiféle szempontú összefoglalással 
nem rendelkezünk."2 E felismerés akkor fogalmazódott meg, amikor a föl-
lendülő iskoladráma-kutatás szervezeti kereteinek kiépítésére megtörténtek 
az első lépések. Igaz, ekkor még úgy látszott, hogy nemzetközi összehason-
lításban elmaradt a kutatások üteme; az irodalomtörténet és a színháztörté-
net együttes eredményei sem tudtak elfogadható képet adni a magyarországi 

^Elhangzott Az iskoladráma és a barokk című konferencián, Eger, 1994. 
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iskoladrámák több mint két évszázados történetéről. Csak igen hiányos is-
mereteink voltak arról, hogy milyen témák, szerzők, források, fordítások és 
adaptációk, szcenikai megvalósítások, műfaj- és drámaelméleti törekvések, 
világnézeti, filozófiai szálak kötötték a kollégiumi színjátszást európai előz-
ményeihez és mintáihoz a barokk korban. Kísérlet sem történt az előadások, 
programok módszeres feltárására. Arra sem, hogy a „sapiens atque eloquens 
pietas" szellemében készült iskoladrámák, színjáték-típusok milyen átalaku-
láson mentek keresztül a XVI. századtól a XVIII. század végéig; egy dráma-
tipológia elkészítése máig időszerű. 

Az okokat az iskoladráma-kutatások szétszórtságában, a kutatás szerve-
zetlenségében, a föltáratlan adatok töménytelen mennyiségében, illetve 
szemléletbeli és módszertani hiányosságokban látták.3 Az MTA Irodalom-
tudományi Intézet XVIII. századi osztálya hosszú távú kutatási programja 
keretében elindított, a Magyar Színházi Intézettel együttműködésben, az 
egyetemi és főiskolai tanszékek által támogatott tudományos vállalkozás új 
helyzetet teremtett. Számosan bekapcsolódtak a hazai iskolai színjátszásra 
vonatkozó forrásadatok gyűjtőmunkájába, új szövegkiadások textológiai 
problémáinak tisztázásába, a részletkutatások végzésébe. A magyarországi 
iskoladráma-kutatás mérlege pozitív irányba mutat; sikerült megteremteni 
a szervezett kutatás kereteit. Az új kutatási irány megalapozásában olyan 
jeles és érdemes személyiségek vállaltak részt, mint Dömötör Tekla, Staud 
Géza, Bárdos Kornél, Tarnai Andor, s a megfiatalodott Drámai Munkakö-
zösségnek kezdettől fogva oszlopos tagja Varga Imre, Kilián István, Al-
szeghy Zsoltné.. . 

Az előadási adatok föltárása terén döntő fordulat történt. „A magyaror-
szági iskolai színjátékok forrásai és i rodalma" - Fontes Ludorum scenicorum 
Hungáriáé című hatkötetes sorozat befejeződött.4 Évtizedes előkészítő gyűjtő 
és rendszerező munka után, a kulturális és történelmi emlékeink feltárása, 
nyilvántartása és kiadása kutatási főirány támogatásával megindult kiad-
ványsorozat egy újabb évtized alatt valósult meg. Az 1561-1773 közti mint-
egy két évszázadot átfogó, Staud Géza által sajtó alá rendezett három jezsuita 
kötet (Bp., 1984, 1986, 1988) és a Varga Imre gondozásában megjelent, 1534-
1800 közötti színjátszási adatokat tartalmazó protestáns kötet (1988) az MTA 
Könyvtára kiadásában látott napvilágot. A Kilián István, Pintér Márta Zsu-
zsanna és Varga Imre által sajtó alá rendezett magyarországi katolikus tan-
intézmények színjátszásának forrásai és irodalma 1800-ig (1992), illetve a 
Kilián István által gondozott piarista kötet (1994) az Argumentum Kiadónál 
jelent meg. Időközben elkészült a jezsuita kötetek Mutatója is H. Takács 
Marianna szerkesztésében (Bp., 1994). A hazai iskoladráma a reneszánsz és 
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barokk korban mintegy kétszáz esztendőn keresztül - az udvari színjátszás 
hátrányos körülményei folytán - szinte egyedül álló formája volt a színház-
nak. Az egymást váltó korok társadalmának és művelődéstörténetének egé-
szében s európai összefüggéseiben betöltött helyére új fényt vető kutatási 
téma a sorozatot létrehozó hézagpótló vállalkozás közép-kelet-európai jelen-
tőségén túlmenően szervesen illeszkedik a XVI-XVII-XVIII. századi európai 
iskolai színjátszás történeti kutatásába. Első ízben nyújt megbízható adat-
szerű s bibliográfiai áttekintést a megközelítőleg teljes magyarországi iskolai 
színjátszásról, többnyelvűségéről, elmagyarosodásáról, a világi színjátszás 
előkészítésének hosszú folyamatáról. Mindamellett szem előtt tar tandó a 
protestáns iskoladrámák gondos kutatójának hiányérzetét tükröző figyel-
meztetés: „Kétségtelen, hogy sokkal több helyen játszottak, mint ahány hely-
séget kiadványunkban említettünk, és az ezekből bemutatott előadások 
száma csak töredéke a ténylegesen előadottaknak."5 Az ellenőrzött előadási 
adatok bázisául szolgálnak az iskolai színjátszás történetét megvilágító ta-
nulmányoknak. De a több ezer új adatot feltáró munkának még nincs vége. 
A lektori vélemények és az egyes kötetek bírálatai is hozzásegítettek ahhoz 
az elgondoláshoz, hogy egy folyamatosan bővülő adat-regiszter segítségével 
egy pótkötetben közöljük az újabban előkerülő előadási adatokat. 

Az iskoladráma-kutatás bázisának bővítését szolgálja másik témánk, a kel-
lő ütemben folytatódó Régi Magyar Drámai Emlékek XVIII. századi soro-
zata.6 (Kilián I., Pintér M. Zs. és Varga I. sorozatszerkesztésében.) Az előadott 
magyar nyelvű drámák olyan gyűjteményes kötetben jelentek meg, mint a 
Protestáns iskoladrámák (RMDE XVIII, 1/1-2, 1989, s. a. r. Varga I.); a Minorita 
iskoladrámák (RMDE XVIII, II, 1989, s. a. r. Kilián I.); Pálos iskoladrámák, királyi 
tanintézmények, katolikus papneveldék színjátékai (RMDE XVIII, III, 1990, s. a. 
r. Varga I.); Jezsuita iskoladrámák (RMDE XVIII, IV/1, 1992, s. a. r. Alszeghy 
Zsoltné, Czibula Katalin, Varga I.). Az Argumentum Kiadónál van ennek 
második kötete (IV/2), készül a piarista, a ferences iskoladrámák kötete. A 
kritikai szövegek a lektorok és bírálók véleménye szerint is megbízható for-
rásul szolgálhatnak a különféle diszciplínák kutatóinak, amit számos eddig 
megjelent dolgozat is alátámaszt. Az elérhetővé váló darabok növekvő száma 
bizonyára elősegíti az egyes iskoladrámák elemző vizsgálatát is. Távlati 
programunkban nem mondhatunk le a latin nyelven előadott drámákból 
válogatott kötetek kiadásáról, amit a nemzetközi iskoladráma-kutatások 
szemszögéből is fontosnak tartunk. 

A gyűjtő munka nehézségei és hiányai nemcsak a régi előadási adatok és 
szövegek szétszórtságában rejlenek, hanem a kutatási térkép századunk ele-
jén kedvezőtlenné vált adottságaiban is. Magyarországon a XVI-XVIII. szá-
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zadban alapított s működő katolikus és protestáns kollégiumoknak és tan-
intézményeknek csupán egyharmada található hazánk jelenlegi határain be-
lül; a többi külföldön a szomszédos országokban, a történelmi Magyarország 
egykori északi, keleti s déli területein. Sajnos számos ilyen forráshely és 
régmúltból fennmaradt gyűjtemény mindmáig, századunk utolsó évtizedéig, 
megközelíthetetlen volt a gyűjtők és a sajtó alá rendezők számára. Bár szom-
szédos külföldi levéltári és könyvtári kutatásaik során általában készséges 
és kollegiális segítségre találtak, helyenként a meg nem értés, elzárkózás, az 
adminisztráció kőfalába ütköztek. A sajnálatos jelenség, közös művelődés-
történeti örökségünk kéziratos forrásainak hozzáférhetetlensége, a mikrofil-
mek megszerzésének hihetetlen nehézségei, a kutatások akadályozása ért-
hetetlen - s az európai könyvtári és levéltári kutatási viszonyok nyitottságát 
és zavartalan lehetőségeit tekintve - , tudományos és szakmai szempontból 
anakronisztikus és tarthatatlan állapot. A feltárás folytatása újabb előadási 
adatokkal szolgálhat főleg az egykori észak-magyarországi, mai szlovákiai 
és a kárpátaljai, mai ukrajnai, illetve az erdélyi, mai romániai részeken ta-
lálható régi anyagot tartalmazó forrásgyűjteményekben elvégzendő kutatás-
sal. Az utóbbira vonatkozólag a gyűjtött és eddig közölt forrásanyag kiegé-
szítése egyelőre az erdélyi magyar irodalom- és drámatörténeti kutatókra 
vár; ez természetesen összefügg a rendkívül jelentős korabeli színháztörté-
neti vonatkozások feldolgozásával is, ami a magyar, szász és román kutatók 
együttműködését tenné kívánatossá. Erre egyébként már Jancsó Elemér, jeles 
erdélyi színház- és irodalomtörténész is rámutatott,7 de az idő máig sem 
kedvezett ilyen kutatási tendencia érvényesülésének. A jövőben nagyobb 
teret kellene szentelni az iskolai színjátszás és a hivatásos színjátszás átme-
neti időszakának, elsősorban erdélyi vonatkozásban, különös tekintettel az 
erdélyi szász iskolai színjátszásra, ennek külföldi, főleg ausztriai német és 
németországi egyetemi 0ena, Halle, Marburg, Göttingen, Frankfurt stb.) kap-
csolataira, az onnan hazatért protestáns diákok szerepére. 

Ami az iskolai színjátszásra vonatkozó tanulmányokat illeti, tematikájuk 
rendkívül sokszínű. A folyóiratokban, évkönyvekben, előző két konferen-
ciánk előadásanyagát tartalmazó kötetekben a szerteágazó egyéni érdeklődés 
kedvező jelei tapasztalhatók. De nagyobb, egyetemi doktori, akadémiai kan-
didátusi és doktori értekezések is születtek az iskoladráma témaköréből. 
Ilyen például Staud Géza Az iskolai színjáték Magyarországon című doktori 
disszertációja,8 Kilián István A minorita színjáték és a magyarországi barokk 
drámaelmélet című kandidátusi értekezése, amelynek átdolgozott változata 
két éve jelent meg.9 Doktori disszertációjának, A piarista színjáték témarend-
jének vitája pedig 1994 őszén lezajlott. Pintér Márta Zsuzsanna a ference-
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sekről írta egyetemi doktori értekezését; Ferences iskolai színjátszás a XVIII. 
században című kötete pedig a műit évben jelent meg.10 Varga Imre doktori 
tézises összefoglalójának (A protestáns iskolai színjátszás Magyarországon, 1534-
1800) is sikerrel zajlott le akadémiai vitája. Demeter Júlia „Egy játék néző hely 
e világ pusztája..." (A magyar vígjáték XVIII. századi történetéhez) című kandi-
dátusi értekezését szintén 1993-ban védte meg. Czibula Katalin is beadta 
már A főúri protokoll dramaturgiája című egyetemi doktori értekezését. 

Többen is megjegyezték az említett művek kritikai ismertetése és bírálata 
kapcsán, hogy ezek az iskoladráma-kutatás új szakaszára jellemzők. A régóta 
hiányolt összegezés előkészítését is szolgálják, s az igényelt szemléletbeli és 
módszertani változásokat is tükrözik. Az egyik tézisíró a filológiai és „iro-
dalom-esztétikai" megközelítés (egyoldalúsága) helyett célravezetőbb eljá-
rást választott. „A protestáns iskolai színjátszás vizsgálatában az iskoladrá-
mákkal eddig foglalkozó irodalomtörténeti-esztétikai szemléletet egy sok-
rétűbb kutatási módszerrel egészítettem ki. A történeti fejlődés tényein, 
magukon a szövegeken felül figyelmem kiterjedt a színpadon folyó játék 
számos elemére.. ." - írja Varga Imre.11 A szemléletváltás kiterjedt a hagyo-
mányos műfaj meghatározására, a dráma fogalmának kiszélesítésére, a szín-
játszás körének kitágítására is. Tény, hogy az iskolai színjátszás eddigi iro-
dalomközpontú vizsgálatát más módszerekkel végezte, komplexebb módon 
járt el, mint irodalomtörténész és színháztörténész elődei tették külön-külön. 

Minderre azért tértem ki, hogy az újabb kutatási eredményekkel érzékel-
tessem, a magyarországi iskoladráma történetének megírása immár időszerű 
feladatunkká válik. Az összegező szándék nem csökkenti a részletkutatások 
jelentőségét, de befolyásolhatja azok irányultságát. Előtérbe kerülnek viszont 
olyan általános, elméleti vagy történeti igényű tanulmányok, amelyek elő-
segítik egy leendő iskoladráma-szintézis szempontjainak kidolgozását, a 
hiányzó munkálatok elvégzését, s távlati közös vállalkozásként annak meg-
írását. Ezt a célt szolgálja, hogy a kérdést kerekasztal-vita formájában napi-
rendre tűztük. Változatlanul fennáll s erősödik a komplex kutatás igénye, a 
különböző tudományágak (irodalom, színház-, zene- és tánctörténet, néprajz, 
iskolatörténet, eszmetörténet, vallás-, teológia- és filozófiatörténet, nyelvé-
szet, képzőművészetek) szakembereinek szorosabb együttműködése, termé-
keny vitája. 

Az iskolai színjátszás történeti áttekintéséhez és differenciált elméleti meg-
alapozásához nélkülözhetetlen az egykorú vélemények ismerete. A kritika-
történeti munkálatok példájára szükséges és igen hasznos volna a korabeli 
vélemények, kritikai megjegyzések, kritikatörténeti dokumentumok össze-
gyűjtése és értékelése az iskolai színjátszás területén is. Olyan egyházi és 
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világi kéziratos és kinyomtatott megnyilvánulásokra gondolunk, amelyek 
különféle barokk prózai műfajokban, levelekben, vitairatokban, naplókban 
és emlékiratokban fordulnak elő. A sajnos még ritkaságszámba menő for-
rások között ismeretes például Rákóczi fejedelem véleménye a jezsuita is-
koladrámáról és színpadi retorikáról a Responsio szövege alapján.1" Egy len-
gyel-magyar példát is említhetek; Báthory István tiszteletére, az általa ala-
pított wilnói jezsuita Akadémia növendékeivel 1582. február 4-én előadott, 
Kaspar Pçtkowski Dialógus gratulatorius de Pace a Stephano Rege Poloniae et 
Lithuvaniae instaurata... című darabjáról részletesen írt Jakob Brzeznicki poz-
nani kanonok Martin Gerstmann boroszlói püspöknek március 10-i levelé-
ben, amelyben kitér a rendezés, a diákkórus, a színpadtechnika, a dialógus 
fontosabb momentumaira.1 3 Megjegyzést fűz Piotr Skarga is az előadás u tán 
tíz nappal Claudio Aquaviva római generálisnak február 14-én írt levelében. 
Más típusú Johann Josef Khevenhüller-Metsch herceg császári főudvarmes-
ter naplója. Általa azonosítható a Pressburger Zeitung híradása a pozsonyi 
Notre Dame-apácák leánynevelő intézetében Mária Terézia jelenlétében 1764. 
július 11-én játszott bizonyos komédiáról; „a bentlakó növendékek által 
előadott spectacl-on két franciára lefordított piece-t a Clemenza di Titot és 
a Nietta à la court-t nézték meg . . . " Metastasio heroikus darabjáról, a Titusról 
és egy balettal kísért „petite bourlesque"-ről, a spanyol király és egy pász-
torlányka idilljéről van tehát szó, amelyeket egyébként július 20-án és au-
gusztus 24-én is játszottak.14 A Magyar Hírmondó 1782. január 26-i híradása 
pedig a későbbi színikritika előzményei szemszögéből érdekes egyes sze-
replők játékának méltatásával.15 

A kritikai és polémikus nézőpontnak ki kell terjednie a régmúlt s korunk 
értékeléseire, felfogások és szemléletek bírálatára. Például: „A jezsuita isko-
ladráma elmagyarosodására csak a barokk kor végén fog sor kerülni. A latin 
nyelv kizárólagos uralmával, valamint a valóság ábrázolásától való tudatos 
elfordulásával a jezsuita dráma hátráltatta a magyar nyelvű dráma kifejlő-
dését, s komoly érdemei csak a barokk színi kultúra meghonosítása terén 
voltak."16 Az irodalomtörténeti kézikönyvben olvasható megállapításhoz ha-
sonlóan vitatható a magyar-lengyel párhuzam kapcsán tett összehasonlító 
nézet a jezsuita színjátszás szerepéről Lengyelországban. „Ez a szerep ko-
rántsem egyértelmű. A jezsuita színpad reakciós eszmei mondanivalójával 
nem serkentette, hanem inkább gátolta a haladó lengyel renaissance dráma 
további fejlődését, viszont magát a színjátszást nagymértékben támogatta, s 
a színpadi formák és műfajok fejlesztésében fontos szerepet játszott" - ol-
vassuk J. Lewanski A lengyel színház Báthory István királysága idején című, a 
Színháztörténeti Könyvtárban megjelent írása bevezetőjében.17 Ezen a téren 
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is új, kiegyensúlyozott értékelésre kell törekednünk; a szemléletváltás, illetve 
a helyes szemlélet érvényesítése ilyen esetekben is indokolt. Más összefüg-
gésben is: „A jezsuita kozmopolitizmussal szemben a pálosok hazafiságra 
nevelnek, társadalmi jogegyenlőséget hirdetnek, a maradiság kigúnyolásá-
val, egy-egy osztályfigura bemutatásával, szatirikus beállításával tanítanak 
a jóra."18 Mivel a hazai jezsuita iskoladráma máig hiányzó történetének meg-
írása nélkül, illetve a többi rendek és a protestánsok iskolai színjátszásával 
fölmerülő összefüggések, különbözőségek vagy sajátos vonások új megvilá-
gítása nélkül nem készülhet el a magyarországi iskoladráma összegező fel-
dolgozása, feladataink adottak. 

Az ilyen munkálatok természetüknél fogva összehasonlító jellegűek. Az 
említett európai előzményekhez, mintákhoz, forrásokhoz való kötődések 
vizsgálata alaposabb felkészültséget igényel. A sokrétű összehasonlító isko-
ladráma-történeti kutatások és komparatista tanulmányok sokban hozzájá-
rulhatnak egy iskoladráma-szintézis távlatainak kidolgozásához. Az ilyen 
jellegű, viszonylag kevésnek tűnő részlettanulmányok bővülésének, kívána-
tos föllendülésének jelei már tapasztalhatók. E rendkívül gazdag témakörön 
belül például olyan jelenség is megvizsgálandó, hogy mi a jelentősége az 
erdélyi jezsuita missziónak, illetve úttörő tagjának, Jakub Wójek volt poznani 
és wilnói rektornak, akinek vezetése alatt kollégiumi előadással köszöntötték 
az 1579-ben Wilnóba érkező Báthory Istvánt; az üdvözlő-színjáték szerzője 
Kaspar Pçtkowski volt. A Báthory által alapított kolozsvári jezsuita iskolának 
ő volt az első rektora, amikor a Dialógus seu comoedia nevezetű első darabot, 
egy „vetélkedést" adtak elő (1581) a tudományok vagy a tanulás méltósá-
gáról („de studiorum dignitate").19 Szintén további vizsgálat tárgya lehet az 
olasz és lengyel piaristák szerepe a podolini kollégiumi színjátszás megho-
nosításában, illetve a magyar ferences színjátszás itáliai gyökereinek kimu-
tatása.20 Az újabban föltárt adatok tükrében nagyobb figyelmet kellene szen-
telnünk az egyes rendi, városi iskolai színjátszás kezdeteire, hazai és külföldi 
tényezőire. Egyébként megfontolandó volna az egyes legjelentősebbnek bi-
zonyult városok iskolai színjátszása monográfiáinak elkészítése az ismert 
ausztriai kezdeményezés alapján.21 Az általános összefoglalásnak megbízha-
tó bázisai lehetnének az ilyen város-monográfiák. Összefügg ez az iskola-
történettel is, amely helyesbítésre és új feldolgozásra szorul az iskoladráma-
történet szemszögéből. Jó példa a ferencesekről írt kötet;22 a szerző helyesbítő 
törekvése a rendi iskolák pontos jegyzékétől kezdve, minőségi szintjének 
megállapítása, folyamatos vagy szakaszos működésének tisztázása, az elő-
adási adatok ellenőrzése és egyeztetése. 
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Az iskoladráma és a városi élet témaköre mellett tovább vizsgálandók a 
jezsuita iskoladráma és az udvari kultúra összefüggései, az udvari színját-
szás és az iskoladráma közti esetleges kölcsönhatás kiderítetlen problémája. 
Talán megállja helyét az a korábbi észrevétel, hogy „az egyházi irodalom 
műfajai közül a barokk reprezentációt hatékonyan szolgáló jezsuita iskola-
dráma forrt össze a legszorosabban az udvari élettel". Ettől nem független 
a főrangú mecenatúra kedvező hatása. „A magyarországi jezsuita színpad 
felszerelését, díszleteit, pompáját tekintve európai színvonalat képviselt, el-
sősorban a főúri mecénások adományainak jóvoltából."23 Ennek egyik kivál-
tó tényezője volt a főnemesi actorok kimutathatóan nagy száma, a főúri 
szereplők kezdeti túlsúlya, a nézők és pártfogók között feltűnő főrangú 
családok pozíciója. 

A szociológiai aspektus az iskoladráma-kutatásban olyan tényező, amelyet 
az előbb említett újabb tanulmányok szerzői is érintenek, de még nem si-
került teljesebbé tenni. Történeti áttekintésben két vonatkozása érdekel ben-
nünket: a szereplők (actorok) társadalmi rétegződése, a főrangú, nemesi és 
polgári elem aránya és arányeltolódása az utóbbi javára; illetve a gyér adatok 
ellenére a közönség összetételének, rétegeinek, számának, változó igényeinek 
megközelítő jellemzése. Úgy látszik, hogy a szűkebb korabeli olvasóréteghez 
mérve az iskolai színjátszás hallgatósága összességében az előbbi sokszorosát 
teszi ki (amibe írni, olvasni nem tudók is beleértendők). 

Az iskolai színjátszásból hivatásos társulatokba átnőtt szereplők kérdés-
köre jelentőségénél fogva bővebb tanulmányozást igényel. S ha az első ko-
lozsvári színtársulat tagjai közé több enyedi diák került, a marosvásárhelyi 
diákszínjátszás szoros kapcsolata is kiemelendő a kolozsvári állandó színház 
megalakulásával. Ha elfogadjuk, hogy az állandó színház létrejöttét előse-
gítette az iskolai színjátszás, érdemes volna nagyobb figyelmet fordítani a 
nyolcvanas és kilencvenes években s a XVIII. és XIX. század fordulóján 
kibontakozó folyamatra a szereplő gárda felnövése és a „játszódó szemé-
lyek" állandó színrelépése tekintetében is.24 Ezzel párhuzamosan alakul az 
iskolai színjátszás utolsó évtizedeinek repertoárja és a hivatásos színházak 
ebből is merítő, kialakuló repertoár-választéka. Ebben a vonatkozásban fel-
tűnő az a megfigyelés, hogy „a hivatásos színészet műsorára átkerült dara-
bok kivétel nélkül vígjátékok; megfelelően annak, hogy ez a műfaj alkotta 
a játékrend túlnyomó részét".25 S tegyük hozzá, megfelel a közönség új 
igényeinek is. 

Az iskoladrámától a hivatásos színjátszásig tartó átmenet, az iskolai szín-
játszás hatása a magyar hivatásos színészet első évtizedeire olyan sokrétű 
problematika, amely az egyik legizgalmasabb kutatási pontként vonzza a 
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régóta megoldatlan kérdéskör iránt érdeklődőket. Az iskoladráma fejlődés-
történeti szerepének egyik lényeges mozzanatára Varga Imre utal téziseiben: 
„Az iskolai színjátszás vulgarizálása az antik tudós témáknak népies irány-
ban való eltolása a maguk és a közösség szórakoztatására történt. Az ilyen-
fajta játékok készítették elő, szolgálták a világi színjátszás ügyét." A magyar 
felvilágosodás első évtizedeiben vagyunk. Az iskoladráma elvilágiasodásá-
val párhuzamosan erősödik a drámatémák profanizálódása, a vígjáték ked-
velése, a világi műfajok és a profán tárgyak szerepe. 

Ilyen szemszögből is új eredménynek könyvelhető el a katolikus kispapi 
szemináriumokban folyó színjátszás 1783 utáni adataiból levont következ-
tetés. A pozsonyi, egri, zágrábi seminarium generale (1783-1790) növendékei 
közül számosan a hazai tudományosságot szolgálták, a nemzeti nyelv és 
irodalom felvirágoztatásán fáradoztak, fordításokkal, eredeti alkotásokkal 
gazdagították kultúránkat. Amikor színpadra léptek, fordított, magyarra át-
ültetett drámákkal jobb ízlésre próbálták nevelni közönségüket. A kilencve-
nes években a püspöki szemináriumokban általánossá vált színjátszás egyik 
fontos tényezője az átmenetnek. „A játszott darabok között voltak régibb 
típusú iskoladrámák, nagy többségük azonban világi színpadra szánt alkotás 
fordítása, átdolgozása volt. Játékainak a hivatásos világi színjátszás nem 
vetett véget, színjátszó hgyományaik átnyúlnak a XIX. század évtizedeire 
is."26 Ekkor s a korábbi fázisban is izgalmas kérdésként merül fel, hogy 
milyen nyelv- és stílustörténeti folyamat zajlott le a francia, olasz, német 
drámák magyar iskoladrámává történt átültetésekor, például a francia 
klasszikus darabok magyar barokk, késő barokk vagy rokokó árnyalatú 
adaptációjakor. Továbbá, hogy az iskoladrámák fordítási hagyománya ho-
gyan illeszkedik a magyarországi fordításirodalom és fordításelmélet felvi-
lágosodás előtti periódusához, illetve a Bessenyei által meghirdetett új for-
dítási programhoz. 

Mind az idegen nyelvű drámai szövegek iskolai drámaszintű adaptációja, 
mind ezek elemzései fölvetik a drámaelméleti fogalmak használatának és 
értelmezésének problémáját. Az elfogadott jelentésű fogalmak alkalmazása-
kor és az iskoladráma-szövegek irodalmi nézőpontú elemzésekor könnyebb 
a helyzet, míg a szorosabban vett drámaelemzés módszere tökéletesítendő. 
Kezdődik drámaiságuk mibenlétének megítélésével, a dráma-ismérvek al-
kalmazásával, az egyes iskoladrámák műfaji ismérveinek kezelésével, foly-
tatódhat - a drámaelméleti fogalmak egyéni kezelése folytán - a tárgyalt 
iskoladrámák művészi szintjének meghatározásával, túlértékelésével vagy 
alábecsülésével. Az egyik disszertációs vitán az is fölmerült, hogy a dráma-
elméleti terminusok esetében kell-e különbséget tennünk egy iskoladráma 
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elemzésekor, vagy az általános drámai fogalomhasználat gyakorlata köve-
tendő. Csokonai esetében a válasz már egyértelműbb.27 

Az első és második iskoladráma-konferenciánk28 óta sokban gazdagod-
tunk, már ami az újabb kérdésföltevéseket és az elvégzendő feladatokat 
illeti. Reméljük, hogy harmadik tudományos eszmecserénk segíteni fog ezek 
újragondolásához, drámai közösségünk tagjainak feladatvállalásához. 
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