
KATONA ISTVÁN TÖRTÉNETÍRÓ, A JEZSUITA DRÁMA 
MŰVELŐJE. ., 

A XVIII . század nagy jezsuita történetírói, Pray György 
-és Katona István, fiatal tanár korukban kedvvel és sikerrel 
művelték az iskolai drámát a jezsuita iskolák színpadán. 

Pray György pl. 1747-ben Nagyváradon szerzett babért 
bibliai színdarabjaival. Mint a syntaxis tanára jún. 9-én és 11-én 
előadatta «terentiusi versekben» írt latin darabját: Absolon 
Patri Davidi rebellis. Az évzáró ünnepségre is Pray írta a dara
bot JosepJms a fratribus agnitus címmel, ö tanította be a dara
bot; de augusztus végén megbetegedett s ezért magát az elő
adást a parva tanára, Szálai János, rendezte szept. 1-én és 3-án. 
Szálainak jún. 25-én Nagy János házfőnök névünnepe alkalmával 
előadott 8. Joannes Baptista, eremum petens című drámája ese
ményszámba ment Váradon. A mindkét alkalommal betegeskedő 
Pray is szép sikert, osztatlan elismerést aratott darabjaival.1 

Pray Györgyről mint az iskoladráma művelőjéről még nem 
•esett szó az irodalomban. 

Katona nemcsak kezdő tanár korában művelte a jezsuita 
drámát, hanem később a nagyszombati egyetemnek, Pázmány 
Péter egyetemének árnyékában sem lett hűtlen a múzsához. 

I. 

Takáts Sándor mondja: «A jezsuita színműírók közül az 
egykorú jegyzőkönyvek nagy dicsérettel szólnak Katona Ist
vánnak, a kiváló történetírónak drámáiról. Bár harminc iskolai 
drámát és párbeszédet írt, egyet sem ismerünk közülök. 1758-ban 
Komáromban Benjámin könyveinek és Vak Bélán&k előadása 
alkalmával a közönség zúgó tapsokkal és tetszésnyilatkozatok
kal tüntette őt ki.»2 Takáts méltató sorainak megjelenése óta 
sem igen tudunk többet Katonáról mint a jezsuita dráma műve
lőjéről. 

1 Diarium Besidentiae Societatis Jesu Varadino-Ollaszensis. 1723 
—1769. (Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár. Ms. 107.) 2 Beöthy Zsolt—Badics Ferenc : A magyar irodalom története.* 1906. 
I. k. 584.1. 
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Katona a Jézus-társaságában szokásos tanári próbaéveket 
Gyöngyösön (1752—53), Nagyváradon (1755—57) és Komárom
ban (1757—58) töltötte.1 Ekkor nyílt először alkalma színi
előadások rendezésére, színdarabok és dialógusok írására. Eddig
elé csupán komáromi szereplését ismeri az irodalomtörténet. 

Komáromba 1757 őszén került Katona. A gimnázium leg
felsőbb osztályának, a költészeti és szónoklati osztálynak, taní
tását bízták rá elöljárói. A mellett a Mária-kongregáció elnöke 
és a tanulóifjúság exhortátora ünnepnapokon. Tanítványaival 
1 758-ban két ízben adatott elő drámát magyar nyelven. A rend
ház évkönyve természetesen latin nyelven örökítette meg a 
darabok címét és tárgyát. Az előadott darabok: 1. Lachrimae 
•Benjamini de surrepto Josephi proregis scypho accusati — 
2. Béla elusis Colomanni antecessoribus artibus Divino con-
silio electus Hungáriáé rex.2 Az első darab (Benjámin könnyei) 
bibliai tárgyú s Egyiptomi József történetéhez kapcsolódik. 
József mint Egyiptom alkirálya próbára akarja tenni testvé
reinek szeretetét, ezért serlegének ellopásával vádolja Benjámint. 
Egyiptomi József története kezdettől fogva kedvelt tárgya 
volt az iskolai szinpadnab? katolikusoknál és protestánsoknál 
egyaránt. A másik darab, Vak Béla, a magyar történelemből 
meríti tárgyát és Kálmán királynak meg Álmosnak trónvi
szályát dolgozza fel. Ezt a két darabot említi Takáts is. 

Komáromba Nagyváradról került Katona. Nagyváradon 
az első évben (1755—-56) a gimnázium legalsó osztályát, a prin
cipe stákat és parvistákat tanította s egyúttal magyar hitoktató 
is volt. A következő évben (1756—57) a legfelsőbb osztályt, 
a költészeti és szónoklati osztályt tanította, a Mária-kongre
gációt vezette s a rendház krónikaírója volt.3 

A nagyváradi két iskolai év sem volt terméketlen. A gyér 
följegyzések Katonának három szerepléséről számolnak be. 
1756. jan. 6-án letenye után történelmi akadémiát (Academia 
ex História Parvistarum) rendezett a parvistákkal. 1757. febr. 
2-án d. u. 3 órakor P . Winckler Fülöp német hitszónok ünne
pélyes fogadalomtétele alkalmából ú. n. deklamációt, v. i. kisebb 
színdarabot adatott elő tanítványaival. Legjelentősebb volt 
harmadik szereplése : 1757. j ú l 31-én ismét kisebb színdarabot 
adtak elő tanítványai. Ezúttal alkalmi darabbal lépett a nyil
vánosság elé Katona. 

A hétéves háború viharában Nagyváradra, ebbe a hely
őrségi városba, is eljutott a birodalmi sereg diadalának híre 

1 Catalogue . . • Provinciáé Austrias Societatis Jesu. 1753—1758. — 
Hauer Ferenc: Katona István emlékezete. 1911. 11.1. 2 Németh Vilmos : A komáromi katJi. gymnasium története a Jézus-
társaság vezetése alatt. (Értés. Komárom, 1894.) 

3 'Cátalogusok, 1756. és 1757. 
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— Nagy Frigyes porosz király csapatait győzte le. Júl . 2-án és-
17-én a nagyváradi templomokban is hálaadó istentiszteletet 
tartottak a chothemitzi győzelem és a szorongatott Prága fel
szabadításának örömére. Közeledett a rendalapító Loyolai Sz.. 
Ignác ünnepe, júl. 31-e ; ezt a napot a jezsuita iskolákban nem
csak fényes templomi ünnepséggel, hanem kisebb-nagyobb színi-
előadással is szokták emlékezetessé tenni. Most erre az alka
lomra Katona — úgy látszik — a győzelmes hadjárat esemé
nyeiből merítette a darab tárgyát'. Júl . 31-én Borussiae rex 
címmel adatott elő kis színdarabot. Magáról az előadásról két 
egykorú följegyzésünk van. 

A házfőnök naplójában olvassuk: «Prandium copiosis Hospitibus in-
Sala Auditorii datum, ubi etiam remotis mensis, declamatione a Rhetoribus 
secreati Hospites, bonae Voluntatis dorn um revertere.»1 Kiegészíti ezt a 
Mária-kongregáció évkönyve, melyet ebben az iskolai évben maga Katona 
vezetett : «A prandiis nobili, et numeroso auditörio sub Schemate exhibitus. 
fuit Borussiae Rex.»2 

Az ünnepi ebédet a színházteremben tartották meg. Asz
talbontás után három órakor letenye volt, majd színielőadás. 
A Borussiae rex c. kis alkalmi darabot adta elő a retorikai 
osztály nagy és előkelő közönség előtt. A megjelent előkelő
ségek közül csupán JPolentari Ferenc (f 1759) olvasókanonokotr 
a bazini >r jezsuita misszióállomás alapítóját nevezik meg név-
szerint. 0 mondotta az ünnepi nagymisét is. 

1757. febr. 15-én a székesfehérvári jezsuita gimnázium 
ifjúsága is előadott egy Rex Borussiae című vígjátékot. Azo
nos volt-e az egyforma című váradi darabbal vagy sem, ki tudná 
megmondani? Székesfehérvárott még egy deklamációt is adtak 
elő: A -poroszokról, kiket hétszer győzött le a birodalmi sereg* 

Az 1756—57. iskolai évben ^Katona volt Nagyváradon a 
Mária-kongregáció tanárelnöke. 0 vezette, igazán nagy gon
dossággal, a Mária-gyülekezet naplóját is. Naplójegyzetei tanús
kodnak nemcsak történetírói hivatottságáról, hanem szereteté
ről az iskoladráma iránt is. Lehetőleg' pontosan megemlékezik 
az egyes színielőadásokról. Fináczy Ernőnek jegyzéke három 
színdarabról tud az 1757. évben. Ezek: 1. Adamus Forgacsiusr 
praesidium Uivariense contra barbaros strenue defendens — 
2. Tysaphernus in patrem impius — 3. Aristides (ungarico 
sermone).* Katona két deklamációt és négy színdarabot, v. i. épen 
kétszerannyi előadást sorol fel ugyanabban az esztendőben. 

1 Id. Diarium. 
2 Diarium Coetus Parthenii. (Későbbi kézzel a cím : Yararfinensis 

Sodalitaiis B. M. V. Diarium. Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár. Ms. 172.) 
3 Werner .Adolf: A székesfehérvári kath. fögymnasium története. 

(Ertes. 1894-95. 21. 1.) 
4 Fináczy : Adatok a jezsuiták iskolai színjátékainak történetéhez.-

(EPhK. 1902. 315. I.) 
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Katona följegyzései fontos adalékokat szolgáltatnak a nagy
váradi jezsuita színpad történetéhez. 

Katona pontos időrendben szól a hat előadásról: 1. Febr. 
2. Declamatio. (A retorika előadása M. Katona rendezésével.) 
— 2. Máj. 3. Actio M. Syntaxeos. (M. Fabry János darabja. 
Valószínűleg az Adamus Forgacsius c. történelmi dráma.) — 
3. Jún. 22. Magistri Parvae Comedia de nimia Pcdris in filios 
lenitate. (Más címmel : Tysaphemus in patrem im-pius, M. Mihe-
lics János darabja.) — 4. Jún. 12-én, űrnapján, d. u. 4 órakor 
Declamatio. — 5. Jul . 31. Borussiae Bex. (A retorika előadása 
M. Katona rendezésében.) — 6. Szept. 8. . . . M. Parvae Sales, 
quos habuit Ungaricos deprompsit, et exprompsit in sua actione. 
(Az évzáró ünnepség alkalmával M. Mihelics magyarnyelvű 
vígjátéka: Aristides.) 

Katona mindannyiszor meleg hangon, pár elismerő szóval 
emlékezik meg rendtársainak színdarabjairól. A saját előadását 
ellenben csupán néhány odavetett szóval említi meg. Lehet, 
hogy az úrnapi deklamációt is Katona rendezte. 

A gyöngyösi és nagyszombati jezsuita rendházak évköny
veinek gondos búvárlásával mindenesetre összeböngészhetnők 
még Katona színi előadásainak nem egy címét. Ma 30 iskola
drámája közül alig egynehánynak ismerjük még csak a címét 
is. E sorokban is csupán két komáromi, egy nagyszombati és 
három (esetleg négy) nagyváradi előadásról esett szó. Ez együtt
véve hat (esetleg hét) előadás. 

II . 

Takáts Sándor méltán fájlalja, hogy Katona Istvánnak 
30 darabja közül egy sem jutott ránk. Annál nagyobb a 
veszteség, mert magyarnyelvű színdarabjai is voltak. Ha már 
a darabok szövegét nem is bírjuk, némi kárpótlást nyújt, hogy 
a Vak Béla című drámának legalább fönnmaradt a kéziratos 
színlapja. 

Katona — úgy látszik — Nagyszombatban utóbb átdol
gozta komáromi ifjúkori darabját s 1766-ban, nyolc évvel az 
első előadás után, Béla címmel újból színrehozta. Ennek a 
nagyszombati előadásnak magyarnyelvű színlapját még 1934 
nyarán megtaláltam a kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban, 
Katona István kéziratos irodalmi hagyatékában. A kézirat 
alján ceruzával í r t könyvtári jelzés olvasható: ad. Nl°_ 9. Azon
ban a könyvespolcnak kézíratkotegeit előttem avatatlan kezek 
feltúrták, össze-visszahányták; úgyhogy ma már nem lehet 
megállapítani, melyik iratok tartoztak eredetileg együvé a 9. 
számú kéziratcsomóba. 

A színlap ívrétalakií egyleveles kézirat. Címlapját szépen 
rajzolt, színesen kifestett stilizált keret szegélyezi. Fönt a 

Irodalomtörténeti Közlemények XLVII. 3 
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középen Béla királynak médaillon szerű képe díszíti a keretet. 
Fején korona, válláról királyi palást lóg, baljában a jogar. A 
díszes keretben olvasható a szereposztás. A hátsó lapon van 
a darabnak rövidrefogott tartalma. 

A színlap teljes szövege: 
1. l ap : 

Béla. 
A BESZÉLGETŐ SZEMÉLYEK. 

BÉLA, Alom' Fia, István neve-alatt: Gróff Nádasdi Jóseff. 
UROS János, Palatínus, és fő Hadi vezér : Gróff Eszterházi János. 
GRÓFF Othmár, Béla meg tartója, és oltalmazója : Gróff Batthányi Lajos. 
IMRE, Gróff Othmár Fia, Bélának jó Barátja : Gróff Serényi Jóseff. 
ALBERT, Béts-Ország Hertzege, Hedvigh férje : Báró Mednyánszki László. 
HEDVIGH, Bélának testvére : Tallián Antal. 
LÁSZLÓ, Bélának titkon nevelője : Kapy Gábor. 
Helyheztetjük a' Játékot Székes-Fejér-Vár mellett a Bakonyi Erdő Szélén. 

M. A. I. N. D. 
A 2. lapon: 

A JÁTÉKNAK SOMMÁJA. 
Kálmán, Magyar Országnak kilentzedik Királyja, hogy István Fiára, és 

Onokáira bizonyosabban háríthassa az Országlást, Álom Test-vérének és az 
ő Fiának, Bélának vesztére járt. De Groff Othmár, a'kire bizta-vólt kegyetlen 
Szándékának végbe-vitelét kyönyörülvén (!) Béla' Ártatlanságán, minek-utánna 
az ő Atyja, Álom, Görög országba szaladott-volna, Bélát titkon nevel
tette. Azomban Kálmán Király meg halván, és az ő Fia-is Eger Varosá
ban halálos betegségbe esvén, midőn Uros János az Ország Palatínusa, azon 
vagyon, hogy magáévá tehesse a Királyi méltóságot, Béla Otmár-által nap
fényre hozatik, és mind Istvánnak mind az országnak1 nagy vigasztalásával 
Magyarok Királyává választatik. Lásd Ezt bővebben Cr. (rede: P.) Prayj 
György Krónikájában Ezer, Száz, tizen-hetedik esztendőre. 

Némeliyrégi írók bizonyítják, hogy Második Béla nem volt vak tellyes-
séggel: èz elég volt nékünk arra, hogy tetszetesbb mulatságnak kedveért 
Bélának vezetőt ne adnánk. 

A tartalom és színlap alapján némi fogalmat alkothatunk 
magáról a darabról s az előadásról is. Kevés szereplő volt 
beane: hat férfi és egy női szerep. Női szerep ritkaság volt jezsuita 
színpadon — bibliai és történelmi drámákban nem zárhatták ki 
teljességgel a női szerepeket. Katona tanítványai közül a leg
előkelőbb családok sarjai kapták a szerepeket. Valószínűleg 
nem ez volt az első szereplésük iskolai színpadon. Legalább is 
gr. Bat thyány Lajos meg gr. Esterházy János nevével talál
kozunk P . Geiger Mátyás 1765-ben Nagyszombatban előadott 

1 E szavakat: mind az országnak — a színlapokat átnéző tanárnak 
javító keze toldotla be. 
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f rancia sz índarab ja inak színlapján. 1 A felvidéki s zá rmazású 
br. Mednyánszky Lászlóról és gr . Serényi Józsefről s z in t én 
tud juk , hogy már előzőleg is fölléptek a t rencséni j e z s u i t a 
színpadon, m i n t a nemes ifjak k o n v i k t u s á n a k növendékei . 3 

A t a r t a l m i k ivona t a tö r téne lmi h á t t é r vázolásakor P r a y 
G y ö r g y krón iká já ra u ta l . P r a y Annales Regum Hungáriáé 
(Bécs, 1764) c ímű tö r t éne t i m u n k á j á n a k I . köte tében szól A l m o s 
és Béla sorsáról, nem u g y a n az 1117. évnél, hanem az 1113. 
és 1127. esztendőnél . 

A t a r t a l m i k i v o n a t n a k P r a y krón iká já ra való h iva tkozása 
m á r m a g á b a n is megjelöli az előadás alsó k o r h a t á r á t . P r a y m u n 
kája, me lyre h iva tkozás esik, 1764-ben j e l en t meg. M a g á n a k 
a sz ín lapnak alapján is megá l l ap í tha t juk , hogy az előadás nem 
l e h e t e t t 1764 előt t . 

Pon tosabban is m e g h a t á r o z h a t j u k az e lőadás , idejét a 
szereplő t a n u l ó k n a k nagyszomba t i i skolázása alapján. Ú t b a 
i g a z í t a n a k az i skola naplói .3 

Gr.Batthyány Lajos(1750—1818) Alajos néven szerepel az iskola anyaköny
veiben és az életben. 1763-ban került Nagyszombatba a syntaxisra. 1766-ban 
a retorika végeztével jezsuitának ment, majd 1769-ben katonai pályára lépett.* 

Gr. Galántai Esterházy János egyidejűleg kettő is tanult Nagyszombat
ban. Esterházy Ev. János, Károlynak fia, 1762-ben mint syntaxista került 
a kollégiumba s 1766-ban fejezte be a retorikát. Filozófiai tanulmányainak 
elvégzése után 1769-ben mint a Siskovics-ezred zászlótartója a Sarlósboldog
asszonyról elnevezett nagyszombati Mária'kongregációnak prorektora volt.5 

Korán meghalt.8 

Gr. Esterházy Nep. (IV.) János (1754-1840), IV. Dániel és gr. Gyulaffy 
Borbála fia, 1765-ben került a kollégiumba mint principista. 1772-ben a 
filozófia végeztével Bécsbe ment a Teréziánumba. Nagyszombatban is, 
Bécsben is P. Pálma Ferenc Károly történetíró, a későbbi kalocsai nagy
prépost és fölszentelt püspök, volt a nevelője.7 Nem ez játszott a színdarab
ban, hanem az idősebb Ev. János. 

1 Jezerniczky Margit : Les impressions en français de Hongrie. (1707— 
1848.) 1933. 57. 1. 

2 Mednyánszky 1762 júniusában a Tobias junior c. bibliai darabban 
játszott. Serényi 1761 májusában mint principista a Meleager c. drámában, 
1761. szept. 8-án pedig az Emericus et Andreas c. történelmi drámában 
szerepelt. V. ö. Juharos Ferenc : A magyarországi jezsuita iskoladrámák tör
ténete. Szeged, 1933., 63„ 72, 81. 1. 

3 Nomenclator Gymnasiograplms . .. 1695—1772. (Bpesti Egyetemi 
Kvtár Ab 122 jelz. kézirat.) Dr. Takács József (Kalocsa) tanár szíves közlése. 

* Életrajzát 1. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái 1891. 
I. k. 694. 

5 Sodalitas major B. V. Mariae Elisabeth visitantis- Nszombat, 
1769. (1 leveles nyomtatv.) 

6 Szinnyei i. m. II. k. 1449. — Gr. Eszterházy János : Az Eszterházy 
család és oldalágainak leírása. 1901. 258. I. 

7 Diarium Francisci Caroli Palma. (Kalocsai Főszékesegyh. Kvtár. 
Ms. 108.) 7. 1. — Eszterházy János i. m. 216. 1. 

3* , 
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Kapy Gábor személyazonosságát bajos megállapítani. Talán Kapy 
Ferenc fia volt.1 Be kell érnünk annyival, hogy a többi szereplőnek 
osztálytársa volt. 

Br. Mednyánszky László (1752—92) Trencsénből jött át 1763-ban Nagy
szombatba a syntaxisra, s 1766-ban fejezte be a retorikai osztályt.2 

Gr. Nádasdy József 1764-ben a retorikára jött Nagyszombatba. Két évig 
járt a szónoklati osztályba. Főleg az ő nagyszombati iskolázása adja 
á kulcsot az előadás idejének meghatározására. 

Gr. Kisserényi Serényi József testvérével, Vincével, egyetemben 1763-ban 
Trencsénből jött át Nagyszombatba a syntaxisra. 1766-ban végezte el a 
gimnáziumi tanulmányokat. 1768-ban mint II. éves filozófus az ifjúsági 
nagyobb Mária-kongregációnak pro rektor a volt.8 

Vizeki Tallián Antal, a dunántúli kerületi tábla Ülnöke, 1790-ben 
Somogy vármegye alispánja, 1792-ben pedig a vármegye követe lett a 
koronázó országgyűlésen.4 

A nagyszombati jezsuita gimnázium anyakönyvei és egyéb 
emlékei alapján tehát megállapíthatjuk, hogy a színdarab 
szereplői az 1765—66. iskolai évben végezték el a retorikai 
osztályt és csakis ebben az egy iskolai évben jártak vala
mennyien egy és ugyanabba az osztályba. P. Katona István 
volt a tanáruk. Katona 1764—65-ben a költészeti, 1765-től 
1769-ig pedig a szónoklati osztályt tanította Nagyszombatban. 
Egyút ta l az ifjúsági Mária-kongregáció egyik tagozatát is 
vezette.6 

Annyi bizonyos e szerint, hogy a VaJc Béla nagyszombati 
előadása az 1765—66. iskolai évben volt. Még az előadásnak 
napját is meghatározhatjuk. 

A kéziratos színlappal és a Mari a-kongregáció emléklapjai
val együttesen került napvilágra Katonának kéziratgyüjte-
ményéböl egy dicsőítő beszédnek kézirata ugyanabból az iskolai 
évből. A beszéd szintén ívrétalakú nyolc lapra terjedő kézirat; 
2. és 8. lapja üres. A címlapot hasonló elgondolása színes rajz 
díszíti, mint a színlap címlapját. Virágtartóból 'kiemelkedő 
kettős virágág keretezi a címlapot. Felül a középen Loyolai 
Sz. Ignác képe tölti ki a térközt. A sárkányon győzedel
meskedő Sz. Ignác két kézzel hatalmas keresztet ölel magá
hoz ; jobbjában azonfelül pálcát tart . A kép fölött dicsfényben 
Jézus-társasága jelvénye : J H S. A kép egyúttal illusztráció 
a beszéd tárgyához. 

A latin beszédnek címe: ORATIO In Laudem Sancti 
Ignatii Soeietatis Jesu Fundaions Die 30 Julij Anno- 1.7.6.6. 

, * Nagy Iván: Magyarország csatadal. 1860. VI. k. 78. 1. 
* U. o VII. k. 386." 1. 8 Sodalifas major B. V. M.... Nszombat, 1768. i Csánki Dezső: Somogy vármegye. É. n. 500. 1. (Magyarország vár

megyéi és városai.) 
s id. Catalogua... 1765—1769. 
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Joannis Adamkovics Rhetoris Tyrnaviensis. Az ellenségein 
diadalt arató hőst dicsőíti a szónok Sz. Ignácban. 

1766. j'ai. 30-án, Sz. Ignác ünnepének előestjén a retorikai 
osztály rendezte Nagyszombatban a szokásos díszelőadást. Min
den valószínűség a mellett szól, bogy ekkor adatta elő Katona 
Béla című történelmi drámáját is. Ezt a napot vehetjük az 
előadás idejéül. 

A nagyszombati jezsuita színpad műsorát szemmeltartó 
jegyzékek nem említik á Béla (vagy Vak Béla) előadását. Nem 
tud róla Jablonkay Grábor sem, pedig nagy gonddal szedegette 
össze a magyarnyelvű jezsuita drámák előadására vonatkozó 
hiteles adatokat.1 

A nagyszombati jezsuita színpadon abban az időben szíve
sen játszottak magyarnyelvű történelmi darabokat. 1765-ben 
a konviktorok gr. Szálai Barkóczy Ferenc (f 1765. VI. 18.) 
hercegprímás jelenlétében külön előadták a konviktusban ezt 
a magyar darabot: Stephanus V. id nominis Rex Hungáriáé, 
Pa t r i suo Belae IV. post gravissima dissidia réconciliât us.2 

Hasonló tárgyú színmű, mint a Vak Béla, 
Almos és Vak Béla sorsát többször is feldolgozták a hazai 

jezsuita színpad számára.3 Magában Nagyszombatban, a jezsuita 
dráma fő-tűzhelyén is voltak ilyen előadások. 

• * 

Katona István, a jeles történetíró, szorgalmas művelője volt 
az iskoladrámának. S mindennek ma csupán egyetlen színlap 
s egynéhány előadás címe hirdeti az emlékét. Ámde épen 
a Vak Béla színlapjának előkerülése mutatja, hogy mennyi 
emlék, mennyi adat, mennyi érték lappanghat még könyv
tárakban és levéltárakban az iskolai drámák történetére vonat
kozólag. Mennyi teendő vár még e téren a kutatókra ! 

TÍMÁR KÁLMÁN. 

1 Jablonkay Gábor: Az iskoladrámák a jezsuiták iskoláiban. 1927. 
(Kny. a J. t. érs. gimn. Értes.-ből.) 

2 Dr. Takács József kalocsai gimn. tanár értesítése. 
3 A Vak Béláról szóló darabok : 1745. Nagyszombat: Béla Almi filius. 

1752. Nagyszombat: Béla a Stephano secundo Ungariae Rege adoptatus. 
1764. Székesfehérvár: Béla Almi filius a Stephano Rege haeres Regni 
nominatus. 

Álmosról szóló darabok: 1752.Szakolca: Almus cum Béla Filio a Golo-
manno oculis orbati. 1754. Buda: Colomannus et Almus. V. ö. Juharos F. i. 
m. 23, 29, 31—32. 1. 


