Beszámoló a 17–18. századi magyar dráma- és színházkutatás eredményeiről
1980–2001.

1980-ban Staud Géza Varga Imre és Kilián István új kutatási programot indítottak el.
Témakörükben eddig szervezett kutatás nem folyt, ugyanakkor ismeretes volt, hogy a programtanulmány írói ebben a témakörben már több tanulmányt, szöveget és adatközlés megjelentettek. Staud
Géza írásában határozottan megfogalmazta a dráma- és színházkutatásnak ezen a területén
tapasztalható lemaradásunkat.
Míg főleg a német és a lengyel nyelvterületen akkor már jelentős eredmények születtek,
Magyarországon ezen a téren teljesen tájékozatlanok voltunk. Ennek két oka volt Staud szerint: A
XVII-XVIII. század színi előadásainak száma igen nagy. Ő kb. 15000-re becsülte az előadások
számát. A másik ok inkába szubjektív jellegű volt. A kutatás eddig jórészt csak az írt szövegre
koncentrált, s erősen érvényesült a drámaszöveg és adatok közlésénél az irodalomtörténeti szemlélet,
már pedig a dráma csak a színpadon érvényesülhetett igazán. A színház komplex műfaj, szövegírót,
rendezőt, jelmez- és díszlettervezőt, komponistát, zenészeket és énekeseket, koreográfust foglalkoztat,
tehát a képző és iparművészetek, az irodalom, a tánc- és zeneművészet képviselő kapnak jelentős
funkciót egy-egy darab színrevitelében. Akadályozta a kutatást a hagyományos irodalom szemlélet is,
amely a magyar irodalom részének csak a magyar nyelven született műveket tartotta, a dráma pedig a
jelzett századokban javarészben latinul szólalt meg, s mivel Magyarország többnyelvű és
többnemzetiségű ország a dráma olykor német, szlovák, esetleg román nyelven is elhangozhatott.
Staud Géza ezután számba vette az adatgyűjtés feladatait, majd az Iskolai színjátszás forrásai és
irodalma sorozat tervét mutatta be. Kilián István a forrástípusokat vette számba, Varga Imre pedig a
tervezett Régi magyar drámai emlékek XVIII. századi sorozatának kiadási tervét fogalmazta meg.1
A XVII-XVIII. században Magyarországon nem volt hívatásos színjátszás. A színház
funkcióit az iskolák vették át, s a dráma műfajának, s a színház komplex művészetének a jegyeit az
iskolák hagyományozták tovább. Ezért a XVII–XVIII. század iskolai színjátékait felekezetek és
szerzetesrendek szerint osztályozzuk, mivel egyelőre a rendszerezésre más lehetősége nem látunk. Ma
már számszerű adataink vannak arról, hogy a különböző felekezetek és szerzetesrendek iskoláiban az
említett századokban hány drámát mutattak be. Az összes protestáns előadás száma 631, ebből
evangélikus 472, református 125, unitárius 34. A katolikus iskolákban színre vitt darabok száma ennek
több mint tízszerese. A jezsuiták 5566, a piaristák 1273, a bencések 5, a ciszterciek 3, a ferencesek
114, a minoriták 107, a pálosok 17, a premontreiek 2, a Notre Damé-apácák 11, a királyi katolikus
gimnáziumok 7, a királyi nemesi konviktusok 2, a városi katolikus gimnáziumok 2, a görög katolikus
gimnáziumok 1, a katolikus papneveldék 66 előadást rendeztek az említett századokban. Ez összesen
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7176 színdarab.2 Természetes, hogy ezek a számadatok, a további kutatás folyamán állandóan
változnak. A legújabban felderített pozsonyi és besztercebányai és marosvásárhelyi adatok jezsuita
iskolaszínházi adatok a jezsuita előadások számát jelentősen növelik.
A magyar drámatörténeti kutatásnak négy időfázisát ismerjük. A magyar államalapítás 900.
évfordulójára az iskolák tekintélyes többsége megírta a maga iskolatörténetét, a közgyűjteményekben
pedig felmérték és publikálták a ránk marad drámakéziratokat vagy töredékeket valamint a
színlapokat. Így az 19–20 század fordulóján már számos magyar és latin nyelvű drámaszövegről,
töredékről volt tudomásunk. Ekkor Bayer József és mások könyvei összegezték az addig elért
eredményeket.3 A második időfázisban Alszeghy Zsolt egyetemi tanár és tanítványai munkája nyomán
tisztázódtak elsősorban a katolikus iskolák színjátszásának erővonalai.4 A második világháború után
Kardos Tibor és Dömötör Tekla adták ki a 16–17. században előadott vagy kiadott magyar nyelvű
drámákat két vaskos kötetben.5 S végül a negyedik időfázis 1979-ben kezdődött, amikor Staud Géza,
Varga Imre és Kilián István két nyomon indították el a kutatást. Egyrészt összegyűjtötték azokat az
adatokat, amelyek a 16–17–18. századi iskolai színjátszásra vonatkoznak, másrészt pedig sajtó alá
rendezték a 18. századi magyar nyelvű drámákat. Itt ennek a negyedik időfázisnak a munkájáról
kívánok beszámolni.
A szöveget ma többnyire a rendező választja ki, ő osztja ki személyekre a szerepeket, ő
választja ki a díszlettervezőt, s ő viszi színre a darabot. A 17-18. században a rendező tanár írta
adaptálta a darabot, ő gondoskodott a díszletekről és a jelmezekről, s ő tanította be a szereplő diákokat.
De neki kellett az alkalmi színpadot megterveznie, megépíttetnie Olyan is előfordult, hogy a
díszleteket maga tervezte, s mással megfestette vagy maga festette meg.6 Nagyon sok darabban
.2 KILIÁN István Egyház, iskola, dráma és színjáték a XVII-XVIII. században. = A magyar művelődés és a
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Centuries.= Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Philosophica. Tomus IV. Miskolc 1998. 83–98.
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die. II. 212. 1724. apr. 29. Tentoriis tectum est Theatrum. Probaque ultima instituta. Ad vesperam inpransus
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találtunk ének vagy táncbetétet, ezekhez dallamot neki kellett komponálnia. A színház 17-18.
században is komplex műfaj volt, s ma is az. Azaz az irodalom, a zene és a tánc- és képzőművészet
egyaránt fontos funkciót töltött be.
Mint ma úgy a XVII-XVIII. században is határozott különbséget kell tennünk a színjáték és a
dráma között. A színjáték nem kíván szöveget, a drámához azonban a szerző által előre megírt és a
szereplők által megtanult és eljátszott szövegre van szükség. Ritkán főleg interludiumok esetében
előfordult, hogy nem írtak hozzá szöveget, hanem a szereplő diáknak a színpadon úgy kellett
rögtönöznie, hogy a közönséget meg is nevettesse.
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A színjátékhoz nem kell szöveg, csak rendező,

jelmezes szereplők és közönség. Magyarországon főleg jezsuita és minorita közösségekben,
iskolákban nagypénteken gyakran rendeztek az említett századokban jelmezes körmeneteket,
amelyeken néhány szereplő diákot Krisztus korabeli jelmezekbe öltöztettek. A flagelláns
körmeneteken a magukat ostorozó diákok vagy ferences harmadrendi tagok előtt felvonultatták a
diákokat római katonák, a Fájdalmas Anya, Mária Magdolna, Veronika s a keresztet hordozó Jézus
szerepében is, s ezzel mindig bűnbánatra tudták serkenteni a hívőket.8 Őrangyalok napján, szeptember

propter continuas occupationes. II. 212. 1724. apr. 3. Ventus urbis Theatrum destruxit, quod Dominus Daniel
Cornides rectificavit. II. 212. 1724. mai. 1. Nox turbulenta, ventosa, pluviosa, mihi ob curas nimias insomnis.
Mane surgens, tristis incessi. Parietes Hispanicos adaptavi pro theatro interiori. Concionatus in Slavico Benczur,
ego in theatro exornando sollicitus eram. In maximo concursu Actus Tobiae feliciter cum Applausus productus;
ob copiam spectatorum nonnulli discessere. Intererat Vigiliarum Praefectus cum Domina Duravit ab hora media
prima ad mediam sextam. Acquisivi Rhenos 39, denaros 64…. Theatrum destruxi, rogatus sed sum a Dominis
Patronis repetendum Actum. II. 213. 1724. mai. 2. Rectificando theatro intentus eram puerisque ordinandis. II.
213. 1724. mai. 3. Actus denuo productus a ¾ ad 1 usque ad 5, satis laudabiliter. Acquisivi adstatione 17.
Denaros 26. Tapetes desumpsimus et Scenas cum iconibus. Nihil specialis deperditum in Actu. II. 214. 1724.
mai. 5. Assores domum referri curavi ex Theatro. Nequam beati studiosi inurbane extorquere a me volebant pro
saltu pecuniam, sed ipsos delusi, quia missos ipsis Rhenos 2 et ½ mihi remissos accepi.. Komsilium (!) propter
rixas cum Mudran juniore carcere clausi. II. 214. 1724. mai. 6. Lurcones Studiosi nonnulli conjurantes
discessum paraverunt. Accepi a Magistratu pro Actu aureum. II. 214. 1724. május 7. Die Jubilate concionatus
sum praesentibus nequam studiis conspirantibus, quos nomine Duorum antistitum et Curatorum Ecclesiae citavi
ad crastinum. II. 214. 1724. május 8. Praesentibus Reverendis et Dominis Notario et Goldbergero, citati studiosi
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2-án vagy Úrnapján is gyakran előfordult, hogy néhány gyermek angyaljelmezben vonult végig a
körmeneten, vagy vonult be a koncelebráló papsággal a templomba.9 Az ilyen fajta színjátéknak a
gyökereit Assisi Szent Ferenc gyakorlatában kell keresni, aki az első karácsony alkalmával élő
betlehemet készíttetett. Önálló táncjátékot eddig nem találtunk a 17-18. században, de nagyon sok
olyan előadásról szereztünk tudomást, amelyben táncbetét volt. Tehát a tánc az említett századokban
élő műfaj volt. Nem volt a táncjátékhoz sem szöveg. Nagyon jól ismerték az élőkép fogalmát.
Adattáraink az alábbi forrástípusokra támaszkodtak, az előadásokra vonatkozó adatok a
historia domusokból, naplókból, pénzügyi iratokból, missilis levelekből gyűjtöttük. Fontosabb
forrástípus a színi program. Ilyeneket többnyire csak a gazdagabb iskolák tudtak kiadni, s azok sem
minden előadásra, csak az iskola rektorának döntése alapján a fontosabbakra, nyilván a látványosabb
darabok bemutatására jelentettek meg színlapokat. Ismerünk a magyar gyakorlatban kézzel írt
színlapokat is. A harmadik típusa a forrásoknak a kéziratos vagy nyomtatott szöveg vagy annak
bármilyen kicsiny töredéke. Az ilyen forrásokból gyűjtöttük össze a Magyarországon több mint
hétezer előadásra vonatkozó adatot.
Adattárainknak az alábbi címet adtunk: Az iskolai színjátékok forrásai és irodalma, latinul
Fontes ludorum scenicorum in gymnasiis collegiisque. Ennek időhatára a 16. század elejétől a 18.
század végéig tart. 16. századi színjátéknak csak protestáns iskolákban s néhány jezsuita iskolában van
nyoma. Az előadások java része a 17-18. századból került elő. Mit tartalmazhatnak ezek az adatok?
Először pontosan jelzik az előadás időpontját, az évet és a napot, sőt gyakran az órát is. Pontosan
megtudjuk, hogy melyik osztály vitte színre a darabot, s ebből már arra is lehet következtetni, hogy a
színre vivő osztályt vezető tanár írta vagy adaptálta a színjátékot. Találunk arra is utalást, hogy kik
vettek részt az előadáson, s arra is, hogy a jelenlévők hogyan reagáltak az előadásra, sírtak vagy
nevettek, megtapsolták vagy elégedetlenül távoztak. Forrásanyagunk tekintélyes többségét a historia
domusokból vettük. Ezen kívül azonban más típusú forrásokat is kerestünk, naplókat, leveleket,
pénzügyi iratokat és egyebeket. Bártfán például a városi tanács a rendezőnek tiszteletdíjat fizetett, s
ennek alapján tudjuk, hogy mikor melyik napon milyen című előadást látott a közönség.10 Késmárkon

Márta Zuzsanna VARGA Imre A magyarországi katolikus tanintézmények színjátszásának forrásai és irodalma
1800-ig. Fontes ludorum scenicorum in scholis institutisque catholicis Hungariae. Budapest 1992.101–102.
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egy ott tanító tanár, Bucholtz György naplója tájékoztat arról, hogy mikor kezdett hozzá az Egyiptomi
József című német nyelvű darabjának az írásához, hány napig írta. Tudjuk, hogy az előadás költségeit
vállalókat Bucholtz mikor hívta össze, mikor osztotta ki a szerepeket, mikor és hányszor próbált velük,
mikor állíttatta fel az alkalmi színpadot. Ezek az adatok rendkívül sokat érnek, hiszen ennyire
pontosan ebben az időben senki nem számolt még be egy darab színrevitelének hosszú folyamatáról.
Forrásaink javarészben latin nyelvűek, alkalmilag németek s nagyon kicsiny százalékban magyar
nyelvűek. A magyarországi iskolai drámák tekintélyes többsége latin nyelvű volt, s a historia domusok
ebből adódóan latín vagy főleg a felső Magyarországon vagy az erdélyi szász régiókban német
nyelvűek.
Az alábbi köteteket jelentettük meg eddig az adattár-sorozatból.
Staud Géza: Fontes ludorum scenicorum I-III. kötete megjelent 1984, 1986, 1988. Ezekben a
kötetekben 44 magyarországi jezsuita iskola színjátszásának adatait olvashatjuk.11 A IV. kötetet Staud
Géza halála után, de az ő instrukciói alapján H. Takács Marianna szerkesztette.12
Adattári köteteink következő darabjának latin címe az alábbi: Fontes ludorum scenicorum in
scholis religionis protestantis Hungariae. Megjelent 1988-ban. A kötet adatait összegyűjtötte, és
kiadásra előkészítette Varga Imre. Három protestáns felekezet iskoláinak színi előadásairól szóló
adatokat találhatjuk meg ebben a kötetben. A lutheránusok 31, az unitáriusok mindössze 4, a
reformátusok pedig összesen 20 magyar városban vittek színre darabokat. Az ismeretlen városokból
származó darabokkal együtt összesen 63 magyarországi protestáns iskolai előadásról szerezhetünk
ebből a kötetből adatokat.13 Időrendben a következő kötetben a piaristák és a jezsuiták iskoláin kívül
valamennyi kisebb katolikus iskola és a szemináriumi kispapok színjátszásainak adatait olvashatjuk.
Ennek a kötetnek a latin címe: Fontes ludorum scenicorum in scholis institutisque catholicis
Hungariae. Kötet három szerző munkája: Varga Imre, Pintér Márta Zsuzsanna és Kilián István. Pintér
Márta Zsuzsanna a ferences, Kilián István a minorita, a többi iskola és intézmény színjátszási adatait
Varga Imre gyűjtötte össze. Ebben a jezsuitáknál és a piaristáknál kevesebb színjátékot bemutató
iskolák és intézetek adatait találhatjuk meg. A bencések 3, a ciszterciták 1, a ferencesek 10, a
minoriták 5, a pálosok 2, a premontreiek 1, a Notre-Dame-apácák 1 magyarországi városban vittek
színre különféle drámákat. De itt kaptak helyet a királyi katolikus gimnáziumok, a nemesi
konviktusok, a városi katolikus és a görögkatolikus gimnázium színjátszási adatai is. Örvendetes, hogy
Magyarországon a szemináriumokban tanuló növendékpapok is játszottak magyar nyelven darabokat 7

historia germanica de Josepho dedimus fl. 1 ½. 1556. Item pro recitata germanica Comedia vidue scholasticis
minoribus datus fl. 1. (VARGA 1988. 45.)
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J. Hungariae. I-III. Sorozatszerkesztő: HOPP Lajos. Budapest 1984-1988.
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H. TAKÁCS Marianna A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai. IV. Mutatók. Fontes ludorum
Scenicorum in scholis S. J. Hungariae IV. Indices. Sorozatszerkesztő: HOPP Lajos. Budapest 1994.
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magyar városban.14 Utolsóként jelent meg a magyarországi piarista rend régi színjátszásának történetét
dokumentáló kötet, amelynek címe: Fontes ludorum scenicorum in gymnasiis collegiisque Scholarum
Piarum Hungariae. Ez Kilián István munkája. 24 magyarországi és erdélyi város piarista
gimnáziumának színjátszási adatait tartalmazza ez a kötet, e városokon kívül a gyűjtő és szerkesztő
külön fejezetben foglalkozik azokkal az általános rendelkezésekkel, amelyekről a rendi káptalanokon
tárgyaltak. Egy fejezetben azokat a drámakéziratokat foglalta össze, amelyeknek szerzőjét ismerjük, s
a másikban azokat, amelynek sem szerzőjét, sem előadási helyét, sem idejét nem lehetett
megállapítani.15
A jezsuiták 44, a piaristák 24, a többi katolikus tanintézményben 36, a protestánsok összesen
63 magyar városban tartottak fenn gimnáziumot s egyszer vagy többször mutattak is be színjátékot. Ez
összesen 167 magyarországi várost vagy helységet érintett. Előfordulhatott természetesen olyan eset
is, hogy egy városban két azonos hitvallású oktatási intézmény is létezett, de ilyen esetben rendszerint
az egyiknek a sikere sikertelenségre kárhoztatta a másikat. Olyan eset is volt, hogy egy városban két
különböző felekezet tartott fenn középiskolát. Ilyenkor jó esetben az ellenkező felekezet hívei és
tanulói is megtekintették a darabot, rosszabb esetben az előadás alatt botrányt okoztak, vagy az
előadás alatt vagy később parodizálták a színjátékot. 167 magyarországi város vagy oktatási
intézményt fenntartó nagyobb község lakói ismerkedhettek meg a 17-18. században a dráma és a
színház műfajával. Ez a szám az egykor sokkal nagyobb történeti Magyarország esetében is
figyelemre méltó.
Azt hittük, hogy befejeztük az adattár köteteinek sorát, újabb magyarországi és külföldi
kutatások után azonban rá kellett jönnünk, hogy pótkötetet mindenképpen kell készítenünk. Hiszen
Besztercebányáról, Pozsonyról, Nagyszombatról, Marosvásárhelyről jezsuita, Rózsahegyről piarista
adatokat sikerült gyűjtenünk. Ezek az adatok s a még bizonyára tovább is gyűjtendők előbb utóbb
megjelennek egy pótkötetben. A pótkötet szerkesztését és kiadását még a sorozat szerkesztője, Hopp
Lajos határozta el. Ő is tisztában volt azzal, hogy még számtalan újabb adat fog előkerülni. Arra
azonban ő sem gondolt, hogy bizonyos területeken a kutatási lehetőségek bővülésével nagyon gazdag
pótkötetre számíthatunk. Besztercebányáról három újabb jezsuita diárium került elő, s az ezekben
található adatok bősége miatt mindenképpen újra kell szerkeszteni a besztercebányai adattárat.
A Régi Magyar Drámai Emlékek című sorozat XVI-XVII. századi kötete 1960-ban jelent meg.
Szerkesztői, anyaggyűjtői Kardos Tibor és Dömötör Tekla voltak.16 A sorozatot nyilvánvalóan
folytatni kellett. A drámaszövegek sorozatának szerkesztői feladatait Varga Imre és Kilián István
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vállalták.17 Varga Imre a protestáns, a jezsuita és a pálos és a szemináriumi iskoladrámák köteteit
rendezte sajtó alá. A sajtó alá rendezésben munkatársai voltak: Alszeghy Zsoltné, Berecz Ágnes,
Czibula Katalin, Keresztes Attila, Kiss Katalin, és Knapp Éva. Több mint két évtized alatt hatalmas
munkát végeztek. Kilián István az eddig teljesen ismeretlen minorita darabokat rendezte sajtó alá. S
mivel Varga Imre életkora már meglehetősen előrehaladt a sajtó alá rendezésbe új munkatársakat
kértünk fel, így Demeter Júliát, Pintér Márta Zsuzsannát, Riczel Etelkát. Jelenleg a piarista szövegek
sajtó alá rendezése már befejezettnek tekinthető, lektorálás után kijavítottuk s az első kötet már
kiadóban van. Most folynak a második kötet szerkesztői munkálatai. S Pintér Márta Zsuzsanna
vezetésével megindult a sorozat négy kötetre tervezett ferences színjátékainak sajtó alá rendezése. A
jezsuita drámákat két kötetben, a protestánsokat ugyancsak két kötetben jelentettük meg. Két kötetben
adjuk ki a piarista drámaszövegeket is. A csak Csíksomlyón előadott magyar nyelvű darabok száma
hatvannál több, s valamennyi nagyon terjedelmes. Így valószínű, hogy csak négy vaskos kötetben
tudjuk megjelentetni. Bízunk abban, hogy újabb 18. századi magyar nyelvű drámák a levéltárakból,
könyvtárakból nem kerülnek elő, s így talán ezt a sorozatot a csíksomlyói ferences drámák kiadásával
befejezzük. Ha azonban még újabbak kerülnének elő, akkor természetesen ki kell adnunk ennek a
sorozatnak is a pótkötetét. Varga Imre szerkesztésében valamint az ő és Alszeghy Zsoltné sajtó alá
rendezésében jelenik meg hamarosan az első latin nyelvű drámákat tartalmazó kötet.
Meg kell még említenem munkacsoportunk újabb kutatóprogramját. Nyilvánvaló, hogy a
szövegek és az adatok sajtó alá rendezői ismerik legjobban az általuk feldolgozott terület legfontosabb
sajátosságait. Ők ismerik egy-egy terület, felekezet vagy szerzetesrend dráma-témaválasztását, a
drámaelméleti és daramaturgiai törvényszerűségeit. Éppen ezért nem egy külön sorozatban, hanem az
Irodalomtudományi Intézetben szerkesztett irodalomtörténeti füzetsorozatban jelentetik meg
kismonográfiájukat. Kilián István a minorita, Varga Imre a protestáns, Pintér Márta Zsuzsanna a
ferences színjátékok kismonográfiáit írták és jelentették meg.18 Varga Imre és Pintér Márta Zsuzsanna
ugyanebben a sorozatban kiadták a Történelem a színpadon. Magyar történelmi tárgyú iskoladrámák a
17–18. században című kötetet. Kiadóban van a Kilián István által írt piarista iskoladráma-monográfia

17
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is. Újdonság a következő s művészettörténeti szempontból is értékes az alább idézett kötet, amely
egyik sorozatban sem kaphatott helyet, s ezért kiadására az Enciklopédia Kiadó vállalkozott. A
soproni jezsuita díszlettervek kiadásához az előszót a neves olasz műtörténész, Marcello Fagiolo, a
bevezető tanulmányokat Knapp Éva és Kilián István, az ikonográfiai leírást pedig Bardi Terézia
készítette. Az 1999-ben megjelent kötet a frankfurti nemzetközi könyvkiállításon díjat nyert.19
Végül még egy sorozatról kell említést tennem. Három évenként rendezünk Egerben dráma és
színháztörténeti konferenciát. Ezeken irodalom-, dráma-, színház-, scenika-, művészet- és zenetörténészek, etnográfusok vizsgálják a régi magyar színház és dráma újonnan felmerülő kérdéseit.
Tanácskozásainkról kötetet adunk ki. Négy konferenciakötetet jelentettünk meg eddig s ezekben
összesen 101 előadásnak a szövege jelent meg. Örvendetes, hogy az utóbbi három konferenciánkon
már a szakma kiváló külföldi képviselői is megjelennek. Szabó Ferenc Rómából, Valentin, Jean-Marie
Parisból, Breuer Dieter Aachenből, Griffin, Nigel Manchesterből, Kadulska, Irena Gdanskból,
Polákova, Štefánia Bratislaváról, Franchi, Cinzia Romából, Meier, Hans Jakob Leipzigből, Sárközi
Péter Rómából, Ladislav Kačic Bratislavából, Cecilia Pilo-Boyl Romából, Amedeo di Francesco
Napolyból, Arianna Quarantotto Nápolyból, Egyed Emese Cluj Naspocaból vettek részt és tartottak is
előadásokat konferenciáinkon. Magyarországról az egyetemek mellett az MTA Irodalomtudományi,
Zenetudományi, Művészettörténeti, és Néprajzi Intézeteinek munkatársai tartottak előadásokat.20 S
végül még egy kötetet kell megemlítenem. Az adattárak, szövegkiadások, tanulmánykötetek és
kismonográfiák megjelenése után örvendetesen gyarapodtak a XVII-XVIII. századi színjátékról és
drámákról készült tanulmányok. Ebben a hatalmas anyagban már eligazodni lehetetlen volt, éppen
ezért meg kellett jelentetnünk egy drámatörténeti bibliográfiát, amely mindannyiunknak segítséget
jelent a két évtized alatt kiadott anyag közötti eligazodásban.21

Úgy érzem, hogy e két évtized alatt a munkacsoport óriási munkát végzett. Nagyon
szeretném legalább a szövegsorozatot és az adatsorozatot befejezettnek látni, hogy az utánam
jövők újabb és újabb monográfiáikkal gazdagítsák az eddig szegényesnek tartott, régi magyar
színházunk és drámáink történetét.
Kilián István
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