
Icapunk az egykorú feljegyzésekből, amikor 1754-ben a krónikás közli, hogy egy Maccabeusról szóló darabot a 
Salvator templom színpadán különleges színpadi gépezetekkel (singulari machinarum apparatu) vittek színre.21 

Valószínűleg repülőszerkezetekről lehetett szó. 
Említést érdemelhet még egy német nyelvű opera vagy oratórium, amelynek ismeretlen szövegkönyve csak 

most került elő. Címe: Mater dolorum. Das ist Die schmerzhafte Mutter bey letzten Athem-Zug ihres geliebten 
Sohns, dessen darauf elfolgter Abnehmung von dem Kreutz und Begräbniss bey dem heiligen Grab. Vorgestellet 
n der Kirchen der Gesellschaft Jesu bey S. Salvator, in Pressburg. Die Music componiret von Herrn Georg 
Christoph Wagenseil, Ihro Kaiserl. Königl. Majestät Hof- und Cammer-Compositoren. Pressburg (1767) Johann 
Michael Landerer. 16 p . 2 2 

Érdekessége ennek az operának, hogy zeneszerzője Wagenseil, neves bécsi muzsikus, Mária Terézia egykori 
zenetanára, majd császári udvari zeneszerzője, aki számos zongorakoncertet, szimfóniát és többek közt 15 
jperát is írt. A Mater Dolorum előadása a már eddig felsorolt példák mellett is bizonyítja, hogy a pozsonyi 
jezsuiták milyen szoros kapcsolatokat tartottak fenn bécsi művészi körökkel. 

Végére érve rövidre fogott felsorolásunknak, befejezésül érdemes néhány számmal jellemezni a pozsonyi 
ezsuita kollégium 147 éves működése alatt tartott színielőadásokat. A rend feloszlatásáig, tehát 1773-ig, 
tételesen 321 előadást tudunk dokumentálni, de ennél jóval többnek kellett lennie, mert írásos forrásaink 
sokszor csak sommásan emlékeznek meg a produkciókról. Az ismert előadásokból kétszáznál többet a Salvator 
templom színpadán mutattak be. összesen 24 darab nyomtatott program maradt ránk, valamennyi 1673 
titánról, tehát a Salvator templomi színpad működése idejéből. Ezen kívül 4 dráma teljes szövegét, egy darabnak 
[Zrínyi) pedig két (latin és magyar nyelvű) kéziratos példányát ismerjük. Most még csak arra a kérdésre kell 
ralaszolnunk: mi lett a Salvator templomban felállított színházi berendezés sorsa? 

Amikor XIV. Kelemen pápa 1773-ban feloszlatta a jezsuita rendet, az állam elkobozta összes vagyonukat, és 
El. József ebből hozta létre az un. tanulmányi alapot, amely később beolvasztva a közoktatási költségvetésbe, 
régső fokon 1944-ig az állami középiskolák fenntartását szolgálta. A vagyonelkobzáskor, vagy mondhatnánk 
üiamosításkor, a lefoglalt javakról, mindenekelőtt az ingóságokról (bútorok, könyvtárak, taneszközök stb.) 
részletes leltár készült. így maradt meg a Salvator templom színházi berendezéseit számba vevő átvételi jegyzék 
is, amelyét a Magyar Állami Levéltár őriz. Címe: 
Tnventar der Theatereinrichtung der Pressburger Jesuiten aus der Zeit der Abolition.2 3 

K leltár a következő tételeket tartalmazza: 

Festett színpadi kulisszák 36 db 
Felhúzott előfüggöny vörös szövetből 1 db 
\ baloldalon lévő zenész-kórus deszkákból építve 1 db 
Hasonló másik a kollégium hallgatói részére lépcsős feljárattal, 1 db 
»melyekben és amelyek alatt padok vannak elhelyezve egymás 
Fölötti sorokban. 

Ha valaki ma bemegy a pozsonyi Salvator templomba, semmi nyomát nem találja többé, ami arra mutatna, 
hogy ebben a hatalmas térben egykor száz éven keresztül színházi előadásokat is tartottak. 1773 óta a templom 
kizárólag egyházi feladatokat lát el. > 

Staud Géza 

• 

Csokonai Pillangója egy prédikációs kötetben 

Az itt következő adalék olyan kézírásos idézetről számol be, amely egy Debrecenben tanult hajdúsági 
prédikátor kezeírásával maradt meg egy szintén debreceni nyomtatott kötetbejegyezve. Szánjunk előbb néhány 
mondatot a nyomtatott szövegkörnyezetre, hogy aztán az idézett sorokkal kapcsolatos kérdésekből vázoljunk 
néhányat a továbbkutatók érdeklődésének felköltésére a vers korábbi alakjának keltezését és keletkezésének 
szellemi környezetét illetően. 

ilLitteraeAnnuae Viennenses Cod. 12148,1754.107. v. 
2 2 Budapesti Egyetemi Könyvtár, Aprónyomtatványok. 
2 30rsz. Levéltár, Acta Jesuitica regestrata. 
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Debrecen füvészkedő lelkésze, Diószegi Sámuel elsősorban azokhoz fordul, akik a város gyülekezeteiben 
nem jó szemmel nézték tudományoskodását. Erkölcsi prédikációinak előszavában tehát így vall: „átaljábann a' 
Természettel való esmerkedés, a' Vallással nem tsak szépeim megeggyez; hanem annak szent tzéljainak elérésére 
is - t.i. a' Teremtő esmeretére, és az ember szive javítására — nagy segítség; és ennél fogva a' Vallás Tanítójának 
Hivatalához nem illetlen, sőt az ő kötelességébe is belé vág."1 A bibliai indoklás mellett öntudattal említi elődeit 
ilyen foglalatosságukban, Horhi Melius (Juhász) Pétert és Bejthe Istvánt. Eszes orthodox vonásai mutatkoznak a 
21. prédikáción is (a második darab 184—201. lapján), amelynek summázó felirata: „Ditsőssége forog az 
Embernek abbann, hogy őtet a' Szent írás féreghez hasonlítja." Ez a Jób könyvéből alapul vett mondat 
értelmezése (A' halandó ember féreg, az embernek fija ollyan mint a' féreg. 25,6), és az emberi természet, a 
személyiség formálódását taglalja, a hernyó — báb — „szárnyas állat" állapothoz hasonlítva; és az atyafiakat így 
inti: „Ennek az elváltozott tsinos állatotska testének kezdete, vagy alakja bár akármely külömböző formájú 
légyen is; benne volt már a' féregbenn vagy hernyóbann is, de olly tsudálatosann elrejtve, hogy annak semmi 
nyomát vagy jelenségét észre venni nem lehetett; benne volt, a' féreg bőrnek elvetésével elváltozott, és 
koporsójábann bépólált, életnélkül valónak látzó állatbann is . . . " — majd embertestünk megdicsőült állapotára 
Pál apostollal utalva írja az értelmezést: „ebből fog az feltámasztatni, de most annyira el van rejtve benne, hogy 
minémü formája és ékessége lészen annak, ahoz még most tsak gondolattal se közelithetünk."2 

A kötet tulajdonosáról pontos értesülésünk van a supralibros és az előzéklapon olvasható bejegyzés 
értelmében: ,,A' Nyomtatvány ára 2 for 30 x. A' Bekötés 2 for. 30 x. Jánossij-Gáboré H.Böszörménybenn 1843. 
Maius 5.dikén." Ezévtől kezdve sűrűn használta elődje munkáját Jánosy (Diószegi 1784-ben volt böszörményi 
rektor, majd itt lelkészkedett 1793-tól csaknem egy évtizedig, míg 1802 tavaszán Debrecenbe meg nem hívták — 
azidőtájt, hogy Csokonai újraírhatta az alábbi idézetet), amint mutatják ezt ceruzás jegyzetei a lapszélen, barna 
és kék megjelölések, aláhúzások, és az előzékre másolt szertartási szövegek. Megvonalazva a papírt, igen 
gondosan iktatja ide az említett prédikációra utalással (,,[a]2dik Darabhoz. 197 198. Lapokhoz") a következő 
verssorokat. 

óh! mikor lesz, hogy bús kínjában 
Letöltöm hernyó éltemet, 

És szemfedelem' púpájában 
Ki alszom szenvedésemet? 

Mikor lesz, hogy lelkem letévén 
A testnek gyarló kérgeit, 

'S angyali pillangóvá lévén, 
Lássa az Égnek kertjeit? 

Hol őtet edgyik vigasságból 
Másikba új szárnyak vigyék, 

'S a' Csillagokban nőtt rózsákból 
örök ifjúságot igyék? 

Cs.V.M. 1802. 
• 

Annyira jellemző a diákgyűjteményekre a szerző jelölése és a sorbeosztás, hogy az idézet forrásául kétségtelenül 
kéziratra kell gondolnunk, és nem nyomtatásból másolásra. 

Aprócska jelei vanak annak is, hogy a másolat nem a használat idejéből való, hanem korábbi időből. 
Jánossy nem használja kézírásában sem a hiatus-jelet, sem az ö hangzó ékezésének régi formáját (ö) — az 
idézetben azonban igen! Már Diószegi prédikációinak is más a helyesírása. Arra azonban semmi támpontunk 

lErköltsi tanítások prédikátziókban. Készítette és (főképpen) hallgatói számára kiadta Diószegi Sámuel 
debreczeni prédikátor. Debrecen, 1808, Csáthy. 1-2. darab. Az idézet az 1. darab, A3 leveléről való. Pontos 
értesüléseink nincsenek arról, mire céloz, mikor azt mondja: „valamely vallásbeli dolgokat egyenesen illető 
munkát" inkább vártak volna tőle hívei; arra azonban figyelmeztetnek ezek a sorok is, hogy nem csupán 
differenciálatlan egyházi reakcióról kellene beszélnünk, hanem arról, hogy volt mindig közvéleményi, köznépi 
ellenzéke is — éppen a tudományosan is munkálkodó, kiválóbb lelkészeknek. 

2Az idézetek sorban a 2. darab 184, 194, és 199. lapján vannak. A supralibros: JÁNOSSY GÁBORÉ 
(H.böszörménybe.) 1843. A kötés stílusjegyei debreceni mesterre utalnak a fekete, vaknyomásos, aranymet 
szésű és aranyozott kötésen, amelynek raktári jelzete B 1182. 



nincsen, hogy saját gyűjteménye, diákkorában örökölt, vagy másoktól kölcsönvett lehetett-é a Jcézirat. De az 
említett jellegzetességek kétségtelenné teszik, hogy nem fejből idézett. Akkor tehát az apró változtatásoknak 
sem a feledés az oka. Nem lehetetlen tehát, hogy a csillagok között bujdosó (vándorló) lélek Young é/szakdi-nak 
hatása.3 

Az idézetből semmi jelét nem olvashatjuk ki annak, hogy az idéző részletnek tekintené ezeket a sorokat 
inkább, mint kerek egész alkotásnak. Ha ezt egyéb adatok támogatnák, talán a keletkezés történetében legalább 
annyira következtethetnénk, hogy az ősszöveg és az átdolgozások eredetileg félbehagyott vagy külön meg
alkotott részleteket ötvöztek nagyobb szabású alkotássá. 

A nyomtatott kötet egészébe is illeszkedik a vers, nem csak az idézett mondatokkal jellemzett prédikáció
hoz. Elég erre néhány ilyen mondatot elolvasnunk: „az élő testeket is, a' plántákat és az állatokat, a' változtatás 
által tartja fel a' Gondviselés; mert azok származnak, születnek, magokhoz hasonlókat származtatnak magokból, 
azutánn magok megavulnak, meghalnak, visszatérnek a főidbe; és idővel ismét más más ábrázatbann állanak 
slő."4 „A' lélek tsak a' test által munkálkodhatik; a' jövendő élet e mostani élet által kerestethetik; a' 
halhatatlan lélek tsak a' feltámadás által lehet boldog; és a' Vallásnak bőltsessége tsak a' világi eszesség és 
tudomány által lehet munkás."5 Diószegi vélekedésének és nézeteinek kialakulása természetesen diákkorával 
capcsolódik, beleértve a fiziko-teológiát. Rá is érvényesnek kell tekintenünk Szauder megállapítását: „feltűnő, 
nily nagy számban, szinte egymást figyelve művelik a debreceni kollégium neveltjei."6 Hozzátéve azt az 
isszefoglaló értékelést, amit szintén nála olvashatunk: „A magyar felvilágosodásnak, különösen az e tekintetben 
surópai hullámhosszra került, konzervatív, de színvonalas debreceni tudományosságnak világos képe, tudatos 
tttekintése volt az egész irányzatról."7 

Mindezek alapján bátran fölvethetjük, hogy a vers ősszövegéhez indítékos és nyersanyagot a tudós kortársi 
:özvélekedésben is találhatott a költő, beleértve a Diószegi féle prédikátorokat is. Csokonai filozófiai lírájának a 
verdeső halhatatlansághitet' kikristályosító alkotásai aztán már korábbi megfogalmazásukban is biztosan 
negtalálták az utat a diákság versgyűjteményeibe. 

Fekete Csaba 

3 „Óh vajha repülhetnék az ő Isteni elméjeknek sebes szárnyival! - Nagy Homérus, felséges Milton . . . " Ha 
óp a' helyett, hogy meg-állott . . . Bátran repdesett volna ő az ő tüzes szárnyain ezeken a magasságokon . . . " 
. 34^-35) „Az embernek lelke e' végre teremtetett, hogy szüntelen az egekben utazzon . . . Nem-is esméretlen 
! idegen ő ama tsillagokkal, mint meg annyi külömbb-külömbb-féle virágokkal fel-ruházott kies tartományban 
. . (II. 133) - „Mint a' selyem-eresztő-bogár tömlötzöt tsinál magának: ugy én-is bé-fedeztem magam' azokkal 
fedelekkel, amellyeket szőtt nékem az én bolondságom." (I. 12-13). - Az ilyenféle részletek mutatják, hogy 

:ek a toposzok Young révén is általánosak voltak. Ráadásul még a politikai allegória felé mutató részletek sem 
ányoznak, mint pl. „Óh ti kik a' boldogság Paraditsomának tsaknem szomszédjai vagytok! mondjátok meg 
5kem . . . a' ti józan okosságtok ugy ül-é mint egygy Király az ő szikében, és mint meg-annyi Jobbágyok 
igednek-é néki az indulatok? . . . [Mert az európai állapotok nem ilyenek.] Sőt a' halál, . . . által-adta . . . 
abjáját a' Királyoknak, hogy ezek egygy egygy mészár-széket állittsanak-fel ő helyette, a' mellyben emberekkel 
dozzanak. Óh rémitő dolog! találtattak olly kevély, és kegyetlen Tirannusok ő közöttök, kik a' magok 
Jajdon nyájjokat meg-fosztották, meg-öldösték . . . óh ti távol lévő világoknak lakossai! mondjátok-meg, igy 
ildenek-é titeket halni a' dühös Királyok? ülhetnek-é valaha a' Királyiszékbe azok, kik vérrel fertőztetik 
szeiket? " (II. 115-118) A fülemüle, tél, tavasz fel-felbukkanása mellett még az ilyen sorok sem hiányoznak: 
ditsoda ez a' világ? Nem egyéb, hanem ama változhatatlan léteinek szüntelen változó munkája, a' holott 
nddel minden által-változik, de semmi el-nem vész." (I. 265) „Mind ez az ember halhatatlanságának tündöklő 
ipe. El- megy ez, de el-nem vész." (I. 267). 

4Uott, 2. darab, 319; melyhez hasonló több is van, pl. ,,A' magba vagyon elrejtve titkosonn a' plántának 
íte, melly abbann sok esztendőkig ellappanghat, az életnek minden jelensége nélkül." — Ez a néhány utalás 
irdőjel is, a prédikátor Diószegi méltatása ügyében, akinek gondolkodását még a fűvészkedés függvényeként 
m nagyon firtatták. 

sUo. 1. darab, 38. 
6Az Estve és az Álom, Bp. 1970. 238. 
7Uo. 230. - Tovább gyarapítja ismereteinket SZILÁGYI Ferenc korábban kiadatlan tanulmánya: Korán 

n tavasz politikai allegóriája? A' Pillangóhoz 1796 körüli ősszövege. in Csokonai művei nyomában. Tanul-
ínyok. Bp. 1981.568-580. 


