
neti kutatás végre világos képet nyerhessen 
a Hallei Magyar Könyvtár kéziratairól. 
Pálfy még arra is vállalkozott, hogy a garma
dával felbukkanó nevekből azonosítsa mind
azokat, akiket különféle magyar és német 
lexikonokból vissza lehet keresni. 

Az már módszer kérdése csupán, miért 
nem oldja fel mindjárt a tételeknél egyes 
címszavak rövidítéseit (így megtakarítha
tott volna egy függeléket), miért nem adja 
minden esetben a kezdő és záró szavakat, 
vagy miért nem közöl egyszer sem — általa 
is — forrásértékűnek ítélt szövegeket (kéz
iratkatalógusokban ez nem szokatlan !). 

Lehetséges, hogy nem tudott lemondani 
a betűhív közlés elvéről, ezért ragaszkodott 
adott esetben még a paleográfiai hűségű 
nyomtatáshoz is. A könyv nyomdai ki
vitelezése egyébként kedvező benyomást 
kelt. Vegyes nyelvű, latin, magyar, német, 
francia, héber és görög szavaiban viszonylag 
oly kevés a sajtóhiba, hogy elégedettek 
lehetünk a Halle/Saale-i nyomda teljesít
ményével. A 19 láp terjedelmű magyar 
bevezetőben mindössze négy helyesírási 
hiba található. Nem jellemző, de lényegesen 
rosszabb a mérleg a görögbetüs szedéseknél: 
Hésziodosz háromszavas görög szövegében 
három vaskos sajtóhiba éktelenkedik, rá
adásul egy latin betűt is adaptált a nyomdász 
a görögök közé. (84, ff. 128-130.). 

Mindezeknél fontosabb azonban a követ
kező probléma, amelyre sehol a könyvben 
nem találunk kielégítő magyarázatot. Pálfy 
Miklós katalógusa 1942-ben készült el kéz
iratban és csak 1965-ben jelent meg nyom
tatásban. Közben a hallei kéziratgyűjte
ményt a háborús viszonyok miatt sok 
hányattatás érte. A Berlinbe kölcsönzött 
állagot vidékre szállították, és egyáltalán: 
épségét vagy biztonságát a hitleri Német
országban nem lehetett szavatolni többé. 
Ennek ellenére Pálfy nem változtatott kéz
iratán és 23 évvel később egy olyan kata
lógust publikált, amely de facto nem veszi 
figyelembe a II. világháború 1943—1945-ös 
éveit, továbbá az azóta eltelt két évtizedet. 
„Az esetleges hiányokat ennek a jegyzéknek 
alapján könnyű lesz megállapítani" — írja 
bevezetőjében (10.). Vajon miért a kötet hasz
nálója kényszerül elvégezni 20 év elmulasztott 
•korrekcióit, akkor is — vagy főleg akkor—, 
ha az valóan „könyű"? 

Ügy véljük, hogy a kötet olvasóinak pon
tos tájékoztatása végett nem lett volna feles
leges a cím után zárójelbe tenni az elkészü
lés évét (1942), melynek itt valóban fontos 
szerepe lett volna. 

V. Kovács Sándor 

Varga Imre: Magyar nyelvű iskolaelőadások a 
XVII. század második feléből. Bp. 1967. 
Akadémiai K- — MTA Irodalomtörténeti 
Intézete. 241 1. (Irodalomtörténeti Füzetek, 
59.) 

A Régi Magyar Drámai Emlékek című 
kiadvány — mely a XVII. század végéig 
tartó korszakból származó magyar dráma
szövegeket publikálta — 1960-ban jelent 
meg; a kézirat lezárása azonban kb. két 
évvel korábban történt meg. Az azóta 
elmúlt mintegy tíz esztendőben néhány 
kiegészítő szövegpublikáció látott nap
világot. Ezek közül legkorábbi a Jakó 
Zsigmond által felfedezett és publikált XVI. 
századi ótestamentumi tárgyú töredék 
(Magyar Könyvszemle 1965. 313-328). 
Egy XVII. századból származó töredékes 
karácsonyi játékot Schräm Ferenc adott 
ki (ItK 1964, 497-502). Kilián István az 
általa publikált minorita szövegek közül 
egyet szintén a XVII. századra datált 
(Kilián István: Ismeretlen iskoladráma-
gyujtemény a XVII—XVIII. századból. 
Miskolc 1967). Végül ugyancsak 1967-ben 
adta ki Varga Imre az itt ismertetendő, 
protestáns iskolai játékszövegeket. 

Nagy örömmel fogadtam mindezeket a 
publikációkat, annál is inkább, minthogy 
magyar iskoladrámáink közül oly sok a mai 
napig kiadatlan; csak budapesti könyvtáraink
ban, és mikrofilmtárainkban több mint 
30 XVIII. századi magyar drámaszöveg vár 
még kiadásra; közülük egy sorozat a XVIII. 
század első feléből, tehát éppen abból a kor
szakból, melyből magyar játékokat alig 
ismerünk. A régi magyar drámaírásra és 
színjátszásra vonatkozó kép viszont annyira 
vázlatos, hogy szinte minden egyes dráma 
felfedezése új távlatokat nyithat. 

A fent felsorolt publikációk viszont nem 
változtatnak azon a képen, melyet a Régi 
Magyar Drámai Emlékek bevezetésében 
korai színjátszásunkról megrajzoltunk, leg
feljebb alátámasztják azt. Különösen a Jakó 
által publikált töredék bizonyítja, hogy a 
humanista iskoladráma még gazdagabb 
lehetett a XVI. században, mint azt a fenn
maradt emlékek alapján gondoltuk. A 
darab tárgyválasztása különösen érdekes: 
az égő kemencébe vetett ifjak történetét 
ugyanis orosz nyelvterületen is előadták 
dramatizált formában, s jóformán ez az egyet
len ismert orosz liturgikus játéktípus. Már 
1548 előtt említik Novgorodban, s még ezután 
is hosszú ideig a karácsonyi ünnepkör 
kedvelt dramatizált jelenete volt a „tüzes 
kemence"-játék. (Vö. tanulmányomat: 
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Az újkori színjátszás kialakulása Kelet-
Európában. Bp. 1963. Színháztörténeti 
Könyvtár). 

Visszatérve most Varga Imre publikáció
jára, annak bevezetése, szövegkiadása 
filológiailag megbízható, jó munka. Annál 
különösebbnek találtam azonban azt a 
tanulmányt, melyet Varga ugyanerről a 
tárgyról az ItK 1965 évfolyamában közzé
adott (Magyar nyelvű iskolaelőadások a 
XVII. században), s mely a fenti publikáció 
bevezetőjének alapját képezi. Kénytelen 
vagyok erre visszatérni, mert Varga nyilván
valóan vitába akart szállni a Régi Magyar 
Drámai Emlékek XVII. századi kötetének 
bevezetésével, melyet én írtam, s eddig nem 
nyílt alkalmam Vargának felelni. 

Az általa felvetett „vitapontok" közül 
egy van, amely elvi, illetőleg történeti kér
dést érint: ez a jezsuita drámaírók szerepe 
a XVII. századi magyar drámatörténetben. 
Varga olyan véleményt tulajdonít nekem 
cikkében, melyet soha nem vallhattam, 
hiszen köztudott, hogy a nagy ünnepeken 
hazánkban is nemzeti nyelvű jeleneteket 
adtak elő a jezsuita iskolák diákjai a nagy
közönség épülésére. Addig azonban, amíg 
olyan irodalmi igényű magyar drámaszöveg 
nem kerül elő e századból, mely igényességé
ben hasonlítható a latin drámákhoz, vagy az 
egykorú német, lengyel stb. nemzeti nyelvű 
jezsuita drámákhoz, fenntartom régebbi 
véleményemet. 

Varga más fogalmazásai hasonlóan félre-
vezetőek. Például azt írja: „Van olyan dráma 
is, melyet azért nem közöl (mármint az 
RMDE), mert tévesen úgy tudja, hogy 
szövege elveszett". (ItK 1965. 281.) Sajnos 
nem tévesen tudtam, hogy Eszéki István 
drámája, a Rythmusokkal való szent beszélge
tés elveszett, mert egykorú nyomtatott 
példánya azóta sem került elő. Amit Varga 
megtalált és jelen kiadványban publikált, 
az nem az eltűnt marosvásárhelyi példány, 
hanem annak egy, Dézsi Lajos által készített 
másolata. Ezt a másolatot tényleg nem ismer
tem, különben természetesen közöltem volna 
a RMDE-ben, hiszen Eszéki drámája 
irodalmi igényű színjáték és jelentőségét 
növeli, hogy érdemesnek tartották a kor
társak nyomtatásban is kiadni; s más eset
ben is, amikor az eredeti kézirat (vagy egy
korú nyomtatott példány) elveszett, modern 
másolat alapján közölte a RMDE a szöveget. 
De nyilván Varga sem ismerte régebben 
e Dézsi-féle másolatot, különben bizonyára 
felhívta volna rá az RMDE szerkesztőinek 
figyelmét. 

Ami a Varga könyvében található 
további négy publikált szöveget illeti: ezek 
műfajukat tekintve ünnepi rigmusok, 

protestáns iskolák tanárai és diákjai tollából. 
Varga idézett cikkében megrótt érte, hogy 
miért nem közöltem ezeket az RMDE II. 
kötetében, hiszen láthatóan ismertem őket. 
Ez is csak részben igaz. Kettőnek kézirata 
nem állt rendelkezésemre akkor, amikor 
az RMDE kéziratát lezártuk, s így a bevezető
ben említhettem őket, de a kötetbe már 
nem kerülhettek. Kettőt viszont tényleg 
jól ismertem és szándékosan nem közöltem 
őket, mert nem tartottam őket az RMDE-be 
valónak. Ez a kettő: Solymosi Nagy Mihály 
gyűjteményes kötetéből a Cantio valedictoria 
(RMK I, 1495.) és a Vett-féle jegyzetkönyv
ből a Prodromus comediae. Az előbbi búcsúz
tató, a második üdvözlő rigmus. Ilyen első 
személyben elmondott alkalmi kántáló 
énekeket, rigmusokat, búcsúztatókat, vizsgái 
versezeteket a fentieken kívül is jócskán 
találunk a XVII. századi irodalomban, 
s a magyar iskolai költészet szempontjá
ból valóban érdekes dokumentumok, melyek
ből a folkloristák is érdekes párhuzamokat 
meríthetnek. 

Közli továbbá Varga a kolozsvári 
unitárius kollégium egy karácsonyi rigmusát 
magyar és latin változatban, két beleszőtt 
„beszélgetéssel" (a latin változat szerint 
„eclogával"). A publikáció magába foglalja 
továbbá a „Magyar versek, mellyekben le 
rajszoltatik az világnak amaz réghi zűr
zavarból való eredete s az után esett gyakori 
változása és egyenetlen állapottya, mellyek 
declamaltattanak az kolosvari unitt. scholá-
ban levő Poetica classis alumnusi által" 
című iskolai játékot. Erre az egykorú bíráló 
a következőket írta: 

„A vers csináló nem tudta a cadentiat" 
. . . „Lecta: Ezen nevek aláírásával jegyez
tetett versek, úgy mint versek, nem méltók 
az olvasásra". 

Mi azonban nem vagyunk olyan szigorú
ak, mint e kortárs bíráló, mert bármely 
gyarlóak ezek az iskolai versek, kultúr-
történetileg s főként pedagógiatörténetileg 
érdekesek. A folklorista számára különösen 
tanulságosak a „veszekedések", melyekhez 
hasonlókat ma is találunk a falusi vőfély-
mondókákban, karácsonyi, húsvéti köszön
tésekben. 

Kétségtelen azonban, hogy a magyar 
iskoladráma története szempontjából jelen
tősebbek a XVIII. századi kéziratos, fele
részben már régóta ismert, de soha nem 
publikált magyar komédiák és tragédiák, 
s remélem, ezeknek is hamarosan akad 
gondozójuk, aki a Vargáéhoz hasonló 
gondossággal készíti elő e szövegek ki
adását; hiszen közülük egyik-másik némi 
átdolgozás után még színpadképes is lehet. 
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