
állításokat, csak Bél eredeti szándékával és tö
rekvésével ellenkezőleg lehet. A latin, magyar, 
lémet, szlovák nyelven készült s e kötetben sze
replő Bél művek olyan egészséges és tisztelet
reméltó, e népek egymás iránti megbecsülését 
hangoztató felfogást tükröznek, amelyet jó 
volna ismét magunkénak tudni - legalább tudo
mányos körökben. 

Talán szerencsésebb lett volna - és igazán 
nem tekintélyrombolás - ha a bevezetőben ha
tározottabb állásfoglalást olvashatunk Bél mun
katársaival kapcsolatos viselkedéséről. Nem arról 
van szó, hogy napjaink kialakult erkölcsi-szerzői 
jogi normáit kérjük számon, sem arról, hogy az 
Í729-es Jever-féle vádaskodást cáfolja vagy iga
zolja a tanulmányíró. De maga Bél az, aki a 
Prodromus előszavában 1723-ban azt írja szá
mos, név szerint említett szerző után: „a többie
ket ugyanis, akik a mű többi részében dolgoztak 
ki valamit, majd akkor említjük meg, amikor 
Isten akaratából az egész munka elkészül. Eze
ket azonban nem hallgathattuk, hogy a hálát
lanság bélyege ne érjen biztos lévén, hogy a jö
vőben többen lépnek munkatársi kapcsolatba 
velük, mikor látják, hogy nem más dicsőségét, 
hanem a maguk jó hírét mozdítják elő" (162). 
Ezzel szemben a Notitia bevezetőjében szó sincs 
megnevezett munkatársakról. A túl nagyra duz
zadt Pozsony megyei anyag kapcsán említi 
ugyan, hogy saját ismeretei mellett annak egy 
részét a téma ismerői adták neki, de egyébként 
végig tüntetően egyes szám első személyében 
fogalmaz. Sőt, a 10. §-ban azt írja, „lesznek 
azonban olyanok is, akik haragra gerjednek, 
mert egy gyönge, ismeretlen ember mert vállal
kozni ekkora feladat kidolgozására..." (201-
202) (a kiemelések tőlem -Z. L). Mindez egyfaj
ta hivalkodó álszerénység, amely saját személyé
nek kiemelését hivatott szolgálni. Betetőzi az 
egészet a bevezető 12. §-a, ahol még módja len
ne a köszönetnyilvánítás kapcsán neveket emlí

teni, azokét, akik átengedett munkáikkal segí
tették a mű elkészültét. De ismét csak a hiúság 
és a személyes hivalkodás kerekedik fölül, mert 
az egyetlen „konkrétum", amit megjegyez, az 
így hangzik: „Vannak közöttük nagy emberek, 
akiknek megnevezését az ő méltóságuknak és az 
én kicsiségemnek tudata tiltja." (203.) Ezek 
ismeretében a Notitia II. kötete elején közölt 
Bél-arckép - amely a képzőművészet eszközei
vel ugyanezt a szemléletet sugározza - méltán 
váltott ki ellenérzést már a kortársak körében. 

A remek belső tartalom elegáns külsőben je
lent meg, ami a Magyar Ritkaságok sorozat 
egyéb köteteire is jellemző. Meszlényi Attila ko
rabeli elemeket fölhasználó illusztrációi jól il
leszkednek a közölt anyaghoz. A szűkszavú, de 
minden lényeges adatra kitérő jegyzetanyag kel
lően segíti az olvasót az eligazodásban, hasonló
képpen a név- és szómagyarázat. Apró megjegy
zés, hogy fölösleges volt a fordítók neveit min
den egyes rész után kiírni, hiszen ez a tartalom
jegyzékben pontosan szerepel. Hasonló meg
jegyzés az egyébként olvasmányos, de a sajátos 
stílust mégis jól érzékeltető fordítások kapcsán, 
hogy kár volt Bél lipcsei barátjához írt levelé
ben, a készülő mű vázlatában szereplő „Pars 
speciális"-t „speciális rész"-ként fordítani. A „kü
lönleges rész" semmivel sen tudománytalanabb, 
és talán jobb példával szolgálna az ezután készü
lő Bél-megyeleírások kiadásainak terminológiája 
számára. (139.) 

Az értékes, szép könyvet megelégedéssel le
téve jó lenne hinni, hogy megtört a jég Bél Má
tyás ügyében és miként a Prodromust szerzője 
mutatványkötetnek szánta, úgy ezután most szép 
sorban következnek az eddig csak kéziratban, 
vagy korabeli nyomtatásban ismert Bél Má
tyás-munkák. Megbocsáthatatlan lenne, ha a 400. 
évfordulót kellene ezért megvárnunk. 

Zombori István 

A MAGYARORSZÁGI JEZSUITA ISKOLAI SZÍNJÁTÉKOK FORRÁSAI I. 1561-1773. 
Szerkesztette Staud Géza. Bp. 1984. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadása. 
504 1. 

Magyarországon a XVIII. század végéig nem 
volt hivatásos színjátszás. A töröktől meg nem 
szállt részeken régebbről is tudunk egy-két főúri 
udvarban végbement előadásról, ideig-óráig léte
ző színházról, és vannak adataink külföldi színé
szek, színésztársulatok játékáról is. A török 
kiűzése után, főleg Mária Terézia uralkodása 

idején, a rokokó periódusban aztán egyre több 
főúri, főpapi, nemesi kastélyszínházat létesíte
nek, és gyakoribbakká válnak az idegen vándor
társulatok előadásai. A XVIII. század folyamán 
pedig magyarra fordított meg többé-kevésbé ere
deti drámák nyomtatásban is megjelennek. Ilye 
neket azonban legfeljebb olvasnak, de színpadon 
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nem játszanak. Lényegében a XVI. század végé 
tői 200 éven keresztül az iskolák voltak ottho
nai a folyamatos, széles tömegeket szórakoztató 
színelőadásoknak. Ezekben nevelődött nemcsak 
a közönség, hanem a színészgárda is, nagyrészt 
innen hajtott ki a nemzeti drámaírás, a magyar 
nyelvű hivatásos színjátszás. 

Régi kulturális emlékeink kutatási program
jában jelent meg az iskolai színjátszás dokumen
tumait bemutató forráskiadások első fecskéje 
Staud Géza gondozásában. A jezsuita rendnek 
letelepedési időrendben első tíz magyarországi 
iskolája színjátszásszámba vehető produkcióit ve
szi nyilvántartásba. Az iskolák közül azonban 
csak kettőről (Nagyszombat, Pozsony), állapít
ható meg, hogy bennük rendben és viszonylag 
folyamatosan folyt a tanítás. Vágsellyén hat, 
Homonnán meg 30 esztendeig működtek mind
össze, Erdélyben (Kolozsvár, Gyulafehérvár, 
Várad) pedig olyan viharokat éltek át, hogy 
folytonosságról jóformán csak a XVIII. századot 
illetőleg beszélhetünk. Ezt az előadások száma is 
szemlélteti. A kiadványban Nagyszombatra több 
mint 400, Pozsonyra több mint 300 adat esik, 
míg Sellyét 5, Homonnát 20, Gyulafehérvárt 12, 
Váradot 70 körüli előadás képviseli, csak Ko
lozsváron múlja felül számuk a 200-at. A tíz 
iskolából a rend feloszlatásáig (1773) mintegy 
1200 előadás került a nyilvántartásba, mivel 
egy-egy tétel mögött nemegyszer több produk
cióról szóló tudósítás húzódik meg. 

A több mint száz éve folyó irodalomtörté
neti kutatás eredményeként eddig is legtöbbet a 
jezsuita iskolai színjátszásról tudtunk, erről vol
tak a legrészletesebb tájékoztatásaink. A szóban 
forgó tíz iskoláról közel 400 adatot ismertünk 
tanulmányokból, monográfiákból, iskola- és 
rendtörténetekben, folyóiratokban, iskolai érte
sítőkben, helyi kiadványokban szétszórtan meg
jelent publikációból. Staud Géza vállalkozott ar
ra, hogy ezeket az adatokat összegyűjtse, ellen
őrizze, és - ami a munka dandárját jelentette -
kiegészítse. Felkutatta és számba vette a külföl
dön található és itthon szétszóródott forrásokat. 
A legtöbb új anyagot a rendházak ún. História 
Domusaiban találta. Szabályzat írta elő, hogy 
az év eseményeiről krónikát vezessenek, az éves 
beszámolókat elküldjék a tartomány központ
jába, Magyarország esetében Bécsbe. Ott azután 
a rendházak történetéből (évente mintegy 
50-60) a rend scriptora összesítést készített a 
generális számára, melyet elküldtek Rómába. 
Ezek voltak a Litterae Annuae. Ezekből máso
latot készítettek a bécsi provincia számára, 

egyet-kettőt pedig azért, hogy azokat a külön
böző rendházak sorjában elolvassák. így történ
hetett meg, hogy a 198 esztendőből mindössze 
4 olyan év van, melyről sem História Domus, 
sem Litterae Annuae nem maradt fenn. 

E kétféle forrásból a História Domusók szol
gáltatták legbővebben az adatokat. Szigorú sza
bályzat írta elő, hogyan számoljanak be az év 
eseményeiről, köztük a tanulmányi állapotról, 
az egyes osztályok létszámáról, előhaladásáról, 
teljesítményéről, a gyakorlatokról, próbákról, a 
hetenkénti vagy havi vizsgálatokról, az éwégi 
vizsgáról, nyilvános szereplésekről, a megemléke
zésekről, ünnepségekről, a szabályzatok értelmé
ben osztályonként és évenként tartott egy vagy 
több színi előadásról. Legtöbbször a Scholae 
Res Litterae című fejezetben ezért lehet végte
len számú exercitio, exercitatio, concertatio, 
dialógus, dialogismus, certamen, tentamen, aca-
demia, declamatio, ludus menstruus, ludus poe-
ticus, ludus litterarius, ludus majális, ludus sa-
tumalis, ludus Bacchanalis, ludus theatralis, salu-
tatio, solemnia pompa, pompa scenica, specta-
culum, actio ad spectandum, actiuncula, dráma, 
dramation, dráma pastoritium, theatrum comi-
cum, dráma symbolicum, comoedia, tragoedia 
néven nevezett előadásról olvasni. Megmondják 
sokszor az előadás idejét, a megjelent patroná-
lót, megnevezik a jelenlevő előkelő személyeket. 
Beszélnek gyakran a játékoknak a közönségre 
tett hatásáról, az előadás milyenségéről, ritkáb
ban a darab értékeiről. Ha nem latinul történt a 
szereplés, megmondják a használt nyelvet stb. 
Színjátékokat, ünnepi processziókat azonban 
gyakran rendeztek a különböző sodalitasok, 
kongregációk, a nemesi konviktusok tanulói is. 
Nem csak egyetlen fejezetben van tehát szó pro
dukciókról, hanem az évi események során el
szórtan máshol is. És ez a forráskutatás egyik 
buktatója. Megtalálni és megfelelő szövegkörnye
zetben közölni az adatokat. 

Staud Géza pl. nem keresett utána, hogy 
mért állítja Takács József: A jezsuita iskola
dráma (1581-1773) II. kötet. Bp. 1937. 130. 
lapján, hogy Nagyszombatban a convictorok 
1769. március 1-én egy magyar darabot adtak 
elő. Megtalálta a História Domusnak az iskolák
ról szóló fejezetében az eddig ismert négy elő
adást (Takács csak kettőről tudott közülük!), a 
rájuk vonatkozó környező szöveget minden 
kívánalmat kielégítő módon lemásolta, és a kiad
ványban közölte. A 16. levélen azonban, ahol 
mindezek olvashatók voltak, nincs szó a convic
torok előadásáról. De szó van előadásról a kö-
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vetkező levélen a „Convictus Nobilium" fejezet
ben. Itt beszámolót olvashatunk arról, hogy a 
convictus tagjai nagy elszántsággal ráadták ma
gukat a német és francia nyelv tanulására, és 
annyira „progressi sunt, ut domestico se com-
mitere Theatro ausi, excito undique Auditori 
placuerint mirifice". (Megjegyzendő, hogy már 
az előző 1768. évnél hasonlót említ Staud: 
„Postremis Bacchi feriis domestico in Theatro, 
cum omnium applausu Dramata exhibita fue-
runt, primum quidem Germanico, dein verő 
Hungarico Gallicoque idiomate.") 

A Litterae Annuae sokkal szűkebb szavúan 
tájékoztatnak az iskolai előadásokról, legtöbb
ször csak a címet vagy a témát közük. Első ren
dű forrássá válnak azonban olyankor, amikor a 
História Domusók elvesztek. 

Nagyritkán egy-egy rendházban maradtak 
fenn egyéb kéziratos források is, pl. diáriumok. 
Számos drámának ránk maradt a szövegmáso
lata, és sok esetben az előadott játék nyomta
tott programja. Véletlen adatok ezeken felül 
missilis levelekből, emlékiratokból, naplókból 
mindenkor kerülhetnek elő. Ezek miatt és né
mely forrás (História Domus) megközelíthetet
lensége, ismeretlensége miatt a jelen forráskiad
vány sem tekinthető lezártnak, teljesnek. Nyom
dai előkészítése során jelent meg pl. Nádasdy 
Lajosnak a MKsz 1984. évfolyam 3. számában 
egy közleménye, mely a 10 jezsuita iskola drá
malajstromát több programmal (két eddig csak 
címszerűleg ismert kolozsvári előadásról), telje
sen ismeretlen drámákkal gazdagítja. (Kolozsvár: 
Meleager 1767, Titus Manlius 1767; Komárom: 
Maldorinus 1768, Sapritus et Nicephorus 1768.) 

Staud Géza munkája minden elismerést 
megérdemel. Rengeteg mennyiségű latin szöveg
ből - az évente váltakozó kézírások néha csak 
nehezen olvashatók - bányászta ki adatait, a 
legkülönbözőbb helyekről szedte össze a nyom
tatott vagy kéziratos programokat, szövegeket 
A nagyszombati adatoknak 42, a kolozsváriak
nak 88, a gyulafehérváriaknak 30, a váradiaknak 
20, a vágsellyeieknek 50, a túróéinak 100, a 
homonnaiaknak 90, a pozsonyiaknak 70, a sze-
pesváraljaiaknak 35, a komáromiaknak 10 száza
lékát Staud gyűjtötte össze. 

Forrásait nem a több mint száz éves iroda
lomtörténeti kutatás, hanem a színháztudomány 
komplex módszerével vizsgálta, mely szerint a 
dráma szövege korántsem az egyetlen vizsgálan
dó valami. Dráma nincs előadás nélkül, előadás 
nincs közönség nélkül. A színháztudomány fi

gyelme kiterjed minden színpadi jelenségre, min
den színjátéktípusra, némajátékra, szöveges pro
dukcióra, dialógusra, declamatióra, a zenés mű
fajokra, de a játék technikai tényezőire is. Hogy 
a játék jellegzetességeinek és társadalmi szere
pének mennél több tényezőjét összegyűjtse, 
kutatja az előadás körülményeit, az alkalmat, 
helyet, időt, nyelvet, rendezőt, a szcenikai ele
meket, a játék módját, a közönség összetételét, 
magatartását. Staud ezért az eddig csak címsze
rűleg ismert adatokat is visszahelyezi szövegkör
nyezetükbe. 

Kár, hogy ezt a körültekintő, minden részlet
re kiterjedő vizsgálást a kiadványban közölt ada
tok mégsem mindig dokumentálják. Sokszor 
megelégszik az előadások címének közlésével, 
nem ágyazza be azt a környező szövegbe, mely 
pedig érdekes és értékes felvilágosításokat szol
gáltatna a játék alkalmáról, rendezőjéről, a kö
zönségről, az előadás hatásáról. Természetesen 
nem az olyan esetekre gondolunk, amikor a for
rások, pL a Litterae Annuae legtöbbször, ilyes
mire nem is adtak lehetőséget. Staud a színház
tudományi komplex módszer szerint sok minden
ről tudósít, de sokszor szófukar; nem eléggé 
részletesen, de néha egyáltalán nem foglalkozik 
a szövegkörnyezettel. Talán nem akarta a ha
sonló jelenségeket ismételgetni? Hiszen a siker
ről szólva általában a források tapsokról, a tet
szésnyilvánításnak kiáltásokkal való kifejezésé
ről, elragadtatásról, meghatódottságról, nemegy
szer könnyekbe törő megilletődésról beszélnek. 
A szereplők játékát is nagyjából ismétlődő sza
vakkal méltatják. De még ebben az esetben is 
kíváncsiak lennénk, müyen darabok értek el 
közönségsikert, miket kellett közkívánatra több
ször eljátszani, stb. Egy példát idézünk. A 222-
3. lapon Staud a nagyszombati nemesi con 
victus tagjainak két előadását 1765-ből pusz
tán címszerűleg említi. Pedig kit ne érdekelt 
volna, hogy a januárban előadott Salomonnal 
először léptek az újonnan megnyílt theatrum 
színpadára, hogy jelen volt az érsek, 5 egyházi 
elöljáró, mindkét rendbéli (egyházi és világi vagy 
főnemesi és nemesi) férfiak igen nagy számú ko
szorúja, hogy a cselekmény, a beszéd elegan
ciája, a színészek gráciája miatt a hallgatóság hő 
kívánságára a drámát háromszor kellett előadni? 
Hogy az ebben az évben később játszott „Satur-
nalibus feriis" Absahnt annyi hévvel („tanto 
motu animorum") játszották, hogy a szülők 
szeméből bő áradatban folyt a könny. Megtör
ténik az ilyen elhallgatás olyankor is, amikor a 
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tétel végén idézett irodalom is éppen ilyesmit 
emel ki a hajdanában közölt címmel kapcsolat
ban. 

Staud roppant nagy munkával rengeteg új 
dologról tájékoztat bennünket. Nem tudtuk pl. 
hogy Vágsellyén már igen korán, egy 1601-ben 
a templomban előadott „comoedia"-ban, egy 
térítő szándékkal rendezett darabban magyarul 
beszéltek, hogy a nép világosan megértse a kato
likus hit melletti vallástételt („idiomate Hunga-
rico, quo populus intelligeret clarissime.. .")• 
Itt eddig ilyesféle előadást nem láttak, és a játék 
nagy hatással volt a furfanggal („dolo bono") 
templomba vont eretnek nemesekre, akik az 
isten igéjétől szinte megrészegedve távoztak 
(„musto plenos deceres e templo abivisse, sed 
musto divini verbi"), valamint a - bizonyára 
evangélikus - tanulókra. Vágsellyének ekkor 
6000 lakosa volt, s a nép ezek szerint magyar 
anyanyelvű. Ezért fordultak még ugyanebben az 
évben az úrnapi körmenetkor is magyar dialógu
sokban a néphez. 

A Túróéból Vágsellyére 1598-ban átjött 
jezsuita tanárok rövid idő alatt fellendítették az 
itteni iskolát, s 1602-ben már 400 növendékük 
volt Az 1606-os pestis azonban véget vetett 
rövid életű működésüknek, a túlélők visszamen
tek Túrócba. Pár éves sellyei tartózkodásuk ide
jéből a Litterae Annuae még két ízben beszél 
produkcióról. 1602. február 13-án Damascenus-
ról adtak elő tragédiát az iskola udvarán (ez az 
adat eddig is ismeretes volt!), 1704-ben pedig 
ismételten dialógusok szakították meg az úrnapi 
körmenetet. A két utóbbi esetben beszélt nyelv
ről nem történik említés, minden bizonnyal la
tinul folyt a játék, legalábbis a Damascenusé. 

Térítő szándékkal, lám, a jezsuiták igen ko
rán használták Magyarországon a nemzeti nyel
vet, jó pár évtizeddel előbb folyamodtak alkal
mazásához, mint eddig gondoltuk. Más városok
ban is, mikor kiléptek az iskola falai közül, a 
néphez fordultak, pl. a nagypénteki, úrnapi szer
tartások közben, a lakosság etnikai összetéte
léhez igazodóan a nép anyanyelvén beszéltek. 
Ilyesfélét eddig is tudtunk Nagyszombatból, de 
ismeretlen volt, hogy 1648-ban a szent sírnál 
magyarul adtak elő egy actiunculát, melyet 
minthogy az érsek nem látta, kérésére másnap 
megismételtek. 

Tudtuk Homonnáról, hogy 1615-ben az úr
napi körmenetben latin, magyar, szláv verseket 
deklamáltak, de nem, hogy 1637-ben ez latin és 
magyar nyelven ment végbe. 

Pozsonyban 1648-ban karácsonykor németül 
játszottak egy actiunculát, tudjuk meg új hír
ként a vulgáris nyelv használatáról. 

Az iskolában rendezett előadásoknak, termé
szetesen latinul kellett folyniok, hiszen az okta
tást segítették vele, s nemcsak a jezsuita iskolák, 
hanem a protestáns felekezeteknek is egyik leg
főbb célja volt a latin nyelv elsajátítása, ezt szol
gálták éppen a színjátékok. A magyar nyelvű 
vagy más, a lakosság anyanyelvén hangzó iskolai 
előadás- a jezsuitáknál a XVIII. század közepétől 
kísérhető nyomon. 

De már a tíz iskola adatai alapján sem ma
rasztalhatjuk őket el olyan mértékben, mint 
ahogyan ez eddig élt az irodalmi köztudatban. 
Hogy a nyomtatott programokban korán és 
nagy számban van jelen a vulgáris nyelv, köztük 
a magyar is, ebből nem vonhatunk le pozitív 
következtetéseket Nemzeti nyelven azért adták 
ki a játszott darabok tartalmát, szereposztását, 
hogy aki nem értette a latint, az se nézze tájé
kozatlanul, mi történik a színen. 

Magyar nyelvű előadás volt Nagyszombatban 
1749-től fogva 8 vagy 9 alkalommal. Kolozs
várott már 1747-ben magyarul játszották a Sala
mon Magyarország királyát, 1763-ban Manassest. 
Nagyváradon 1754-től szinte évenként magyar 
előadás is van, 1772-ig 12 alkalommal. Ko
márom első magyar előadása a Codrus volt 
1765-ben, és magyarul játszottak 1767-ben, 
1769-ben, 1770-ben; 1768-ban pedig három 
nyelven, latinul, magyarul és németül. Pozsony
ban egész műsort betöltő magyar előadás nem 
volt; Vágsellyén, Homonnán is csak liturgikus 
szöveget deklamáltak magyarul. 

Az első tíz jezsuita iskola színjátszásáról a 
legtöbb újságot Kolozsvárból tudhatjuk meg. 
Nemcsak a magyar nyelvű előadásban előzte 
meg Nagyszombatot, az egész országban itt ját
szottak először a jezsuiták. 1581-ben egy vetél
kedést adtak elő a tudományok vagy a tanulás 
méltóságáról („de studiorum dignitate'V, melyet 
dialógus seu comedia néven neveztek, s melyben 
az udvariak alulmaradtak a deákokkal szemben. 
1581-ben az egyik magister magyar nemzetet 
ócsárló magatartása miatt nagy felzúdulás tá
madt, rendetlenség és zendülés. A Saul tragédia 
előadása is zavaros körülmények közt folyt le 
emiatt 1587-ben már nemzeti tárgyat vittek 
színre; Szent István király históriája volt mű
soron („acta est per speciem fabuláé in scena."). 
1649-ben az udvaron fából új játékszínt állítot
tak, mert az eső gyakran megzavarta a szabad-
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ban folyó játékokat. Ebben az évben játszottak 
húshagyókedden, nagypénteken, űrnapján, Mária 
mennybe menetele ünnepén. Hosszabb megsza
kítások után a színjátszás nagy lendülettel indult 
meg a XVIII. században. Megtudjuk, hogy 
1702-ben 200 rhenus forint költséggel felújítot
ták, 1713-ban pedig alapjaitól újjáépítették a 
teátrumot Több világi darabot játszottak. Pl. 
1701 farsangján a nemesi convictus tagjai ma
guk készítette drammationt játszottak. A követ
kező' évben egy mágnási esküvó'n ugyanők a 
Mathias Corvinus e captivo Pogebracchii 
Bohemiae regis gener factus című komédiát ad
ták eló'. A jezsuita iskola szellemére jellemző' 
módon azonban a farsangi játékok sem voltak 
túlságosan világi szemléletűek, hívságos mulat
ságok. Erre következtethetünk pl. az 1715-ös 
Metamorphosis divitis Epulonis et Lazari vagy 
az 1717-es Avari thesauros coacervantes című 
farsangi előadásokból. Ez utóbbiban a pórul járt 
fösvényt csúfolták ki, akit váratlan pillanatban 
szólított ki a halál az életből. 

Az 1745. évi előadás, Dacia armata — 
„major actio" volt, hatalmas sikert aratott. Az 
volt a vélemény az évzáró productióról, hogy az 
országgyűlés idején be kellene mutatni az urak
nak. Egyvalaki, aki sok külföldi színielőadást 
látott, azt mondta, hogy az előadás az ott látot
taknál nem kisebb dicséretet érdemel. Drámatri
lógiákat játszanak, köztük a magyar királyokról 
(István, László, Salamon), és éppen a harmadik 
részt a Salomon Rex Ungariae-t magyarul 
(1747). Az előadásokat nagy kedvvel nézik, a 
hallgatóság közt sokan vannak acatholicusok. Pl. 
1737-ben az elemisták vagy principisták két 
órán át játsszák a Phunimostus in Adriatico nau-
fragus-X („comediam Salibus Plautonis apte tem-
peratam"!), de szívesen nézték volna tovább is. 

A század elején kialakult szokássá vált Ko
lozsvárt, hogy vízkeresztkor és annak nyolcada 
alatt angyalok ruhájába öltözött, koronás há
romkirályok járják a házakat, és a magukkal vitt 
kép előtt, mely a kis Jézus születését, a pászto
rok imádását ábrázolja, ismételten előadják a 
napkeleti bölcsek hódolatát; máskor a három 
király képében keresik az újszülöttet, és fellel
vén, köszöntik őt „per modum brevis dialogi"; 
ahol magyarok laknak, ott magyarul, egyebütt 
latin nyelven. Staud a História Domusból csak 
1711-ből, 1713-ból, 1715-ból idézi az adatokat. 
Mások azonban 1709-, 1714-ből hasonló szo
kásról tájékoztatnak. (JABLONKAY Gábor: Az 
iskoladrámák a jezsuiták iskoláiban. Kalocsa 
1927. 9-10.) Staud a História DomusX fogadja 
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el ebben az esetben is egyetlen hiteles forrás
ként, hogy az eddigi irodalomban más adatok is 
találhatók, figyelmen kívül hagyja. Pl. a vízke
reszti háromkirályok-játéknál Jablonkayt egyszer 
sem említi, de JUHAROST is (A magyarországi 
jezsuita iskoladrámák története. Szeged 1932.) 
csak az 171 l-es és 1715-ös tétel alatt idézi, 
pedig mint Jablonkaynál, nála is szerepel az öt 
év adata. 

Staud egyszer-kétszer az irodalomban hivat
kozik Jablonkay-ra, de legtöbbször mellőzi. Pe
dig úgy látszik, Jablonkay kezén olyan hiteles 
források is megfordultak, melyekről Staud nem 
tudott. Nagyváraddal kapcsolatban hivatkozik 
pL ilyen forrásra: Diarium Scholasticum, Dia
rium Sodalitatis. Az előbbire való utalással 
mondja, hogy Váradon 1762-ben az úrnapi kör
menetben nyolc tanuló mint angyal latin, ma
gyar, német verseket adott elő, 1763. május 
24-én ugyanígy. (12. 1.) Innen idézi, hogy az 
1768-as Filius prodigusX szeptember 8-án ját
szották, P. Biró volt a rendezője. Továbbá, hogy 
a principisták és parvisták augusztus 24-i előadá
sa (a kiadvány szerint augusztus 18!) magyar 
nyelvű volt (Uo.) A másik forrásból értesít, 
hogy 1757-ben augusztus 28-án a magyar parvis
ták komédiáján kívül még egy víg darabot ját
szottak magyarul. (11.1.) Bizonyára innen álla
píthatta meg, hogy ugyancsak Váradon 1735-
ben, 1740-ben, 1754-ben pásztorjátékok voltak. 
(8. 1.) De érthetetlen az is, miért hagyta Staud fi
gyelmen kívül Jablonkayt a nagyváradi 176l-es 
szeptember 1-i Scipio darabnál. Staud itt utal az 
irodalomban Jablonkayra, valamint a rá hivatkozó 
lomban Jablonkayra, valamint a rá hivatkozó 
Takácsra. Jablonkay a Staud által annyiszor for
rásként használt História Domusból idézi: „A 
meridie ultima comoedia a profé ssore rhet. pro
ducta et illa Ungarica exhibens Scipionem de-
victa Carthagine sui etiam victorem." Ennek el
lenére Staud csak a Bécsben levő Litterae 
Annuaeból közli a puszta címet. Pedig, hogy a 
darabot magyarul játszották, lényeges tudnivaló. 
Mintha Staud nem vett volna elég komolyan Jab
lonkay szerény munkácskáját. Nem idézi pl. az öt 
utalást tartalmazó irodalomban az 1764-es Filius 
prodigus tételben, pedig a Jablonkay idézte szö
vegből sok érdekes adat kiderül még: 1. az elő
adás szeptember 8-án volt, 2. magyar nyelvű 
volt 3. P. Erős rendezte, 4. olyan ügyesen 
(„scite") játszották, hogy sokan azt kívánták, 
ismételjék meg. Staud megelégedett egy keveseb
bet mondó, soványabb környezetszöveggel, mint 
ahogyan előbb a Scipióníl. 
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De az irodalomban számtalanszor, minden le
hető és szükséges esetben idézett TAKÁCS tájé
koztatásán is túltette néha magát A nagyszombati 
1762. évi első tételről van szó, melyben a Phi-
loctetes in Lemno desertum abfectus puszta cí
mén kívül Staud csak arról tájékoztat, hogy ez a 
rehtorica osztály declamatiója volt. Ez a Staud-
nál egyetlen szereplés azonban a második decla-
matio volt A História Domus azt mondja, hogy 
az osztály „ter communi Cum opprobatione dec-
lamavit; 1. cum Strigonium arcis Strigoniensis 
aedificandae spe solata est, 2. rum Philoctetem 
in Lemno desertum exhibuit, demum Celsissimo 
Strigoniensium Archi Praesuli sub finem Prandii 
in Triclinio Nostro coram Nbbilissimo Specta-
tore applausis dedit etiam Specimen ex História 
Ecclesiastica..." A két első declamatióra már 
Takács alapján fel kellett volna figyelnie Staud-
nak. 

Takács egyik legtöbbször használt forrása a 
nagyszombati főgimnázium millenniumi értesítője 
volt Nagyon sok címet vett innen. A forrásku
tatások azt igazolták, hogy ezek az adatok hite
lesek, megvannak a História Domusökban. Staud 
mindig csak Takácsra utal irodalomként, a pri
mer irodalomra nem hivatkozik. Elhagyta azon
ban a Takácsnál feltüntetett 1760-ra lokalizált 
Salamon et Geysa című drámát, melyet Takács 
szerint Pécsett is előadtak ugyanebben az évben, 
amely előadásnak nyomtatott programja is ránk 
maradt. Itt megbízhatatlanná vált a millenniumi 
értesítő adata, hitelét vesztette a rátámaszkodó 
Takács? Tiszteletre méltó állásfoglalás, hogy az 
az igaz, amiről tudni lehet a História Domus-
okból, Litterae Annuaeból, más egykorú hiteles 
forrásból; hogy csak programok, kéziratos vagy 
kiadott drámaszövegek tájékoztatásait kell elfo
gadnunk. Nem kell-e akkor több olyan adatról 
lemondanunk, melynek ellenőrzését Staud nem 
végezhette el? Jó lenne azért az olyan adatokat 
is számon tartani, mint az előbbi Salamon et 
Geysa, vagy pl. hogy egy Dánielről szóló drámát 
1770-ben Frick József szerint játszottak Komá
romban. (Terentius hatása a latin és magyar 
nyelvű iskoladrámáinkra. Kalazantinum 1910. 
206.) 

A magyarországi jezsuita iskolajátékok forrá
sainak első kötetét böngészve, az embernek né
hányszor az az érzése támad, hogy a sajtó alá 
rendező nem elég gondossággal szedte össze az 
egyes tételek, drámák végére került irodalmat. 
Iskolatörténeteket, több tárgyba vágó dolgoza-
kákra való utalások hiányosak. Idézgeti pl. Nagy 
Sándornak a „Hazai tanodái drámák a Nemzeti 

Múzeum Könyvtárában" (MKsz 1883. 309-
335.), a „Hazai tanodái drámák" (MKsz 1884. 
32-55.) című dolgozatát, de nem következete
sen, hanem kihagyásokkal. A nagyszombati 1759. 
évi Augustus című darabnál utal rá, hogy annak 
az OSzK-ban kell (vagy már csak kellene?) lennie, 
pedig pl. az 1766-os Bomílcarakl (Komárom) 
megmondja, hogy a példány nem található. Az 
1760. évi Joas-nál viszont megadja á nyomtatott 
program lelőhelyét, de nem utal Nagy Sándorra, 
ahonnét az adatot vette. (MKsz 1884.49.) 

Figyelmen kívül hagyta Staud FERENCZI 
Zoltánnak az Egy jezsuita dráma-codex a ko
lozsvári római katolikus Lyceumban című dolgo
zatát (ErdMúz 1897. 316-320.). Igaz, hogy hi
vatkozik a szerzőnek A kolozsvári színészet és 
színház története (Kolozsvár 1897) című köny
vének azokra a lapjaira, ahol a drámákról szól. 
De hiányosan utal rá. Pl. Jezabelnél, Szigeti 
Zrínyi Miklósnál hivatkozik rá, de többek közt 
Attilius Regulusnál, Salamonnál nem. Staud, ha 
jobban ügyel Ferenczi szavára, akkor elkerült 
volna egy téves azonosítást. A szóban forgó drá
magyűjtemények ugyanis szerencsére mikrofil
men megtalálhatók a MTA mikrofilm tárában. A 
191/1. jelzet alatt 9 magyar és 16 latin drámá
nak a szövege. Staud a Pozsonyban 1770. június 
28-án játszott Midas auriculis rursum ut reor 
vexatis piacúit című, a parvistáktól bemutatott 
darabot azonosnak veszi a fenti drámagyűjte
mény Midas darabjával. Pedig erről már Ferenczi 
azt állapította meg: „nem darab, hanem magán-
előadásra szánt ode tricolos tetrastrophos" (i.m. 
49. 1.). A pozsonyi Midasnak nyomtatott prog
ramja van; az előadásról beszél Juharos (i.m. 83.) 
A program és Juharos alapján a pozsonyi elő
adást nem lehet azonosítani a mikrofilmen ol
vasható szöveggel, s ugyanannak a műnek tekin
teni. A mikrofilm szövege egy óda és egy Chria 
verbális, ahol van exordium, expositio, causa, 
contrarium, similitudo, exemplum, testimonia, 
epilógus annak a Seneca-mondásnak a bizonyí
tására: Nulla possessio, nulla via auri et argenti 
pluris quam virtus aestimanda est Szereplők 
egyáltalán nincsenek. 

Egyébként erről a magyar-latin drámagyűj
teményről WAGNER Sándor is írt egy dolgo
zatában Jezsuita dráma-kodekszek címmel (Az 
alsófehérmegyei Történelmi Régészeti és Termé
szettudományi Egylet tizedik évkönyve 1899.). 
Ezt a cikket azért kellett volna idézni az egyes 
drámák irodalmában, mert nem egyszerű címle
írásokat ad Wagner, hanem bővebben ismerteti 
is a darabok egyikét-másikát. 
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Nem vette figyelembe Staud NÁMÉNYI 
Lajos: A nagyváradi jezsuita drámák című cikkét 
(EPhK 1897.) Pedig itt többet mond, mint a 
Staudtól idézett A nagyváradi színészet történe
téin (Nagyvárad 1898). Pl. a 799-800. lapon 
az 1744-i Sánc tus Ladislaus programját is közli. 
Már csak emiatt is idéznie kellett volna. 

A forráskiadványban az 1753-ban játszott, 
Lestyán Gábor-féle Egyiptomi József eredeti 
szerzőjeként Le Yay szerepel. A tételt záró iro
dalomban utalás történik ALSZEGHY Zsoltnak 
A magyar nyelvű jezsuita drámák forrásaihoz 
című cikkére. Alszeghy itt éppen arról ír, hogy 
a fordító nem Le Yay munkáját, hanem Claus: 
Prima ad coelum via per innocentem című da
rabját ültette át magyarra. 

Zavaró a kiadványban, hogy a tételek az 
egyes éveken belül nem mindig tükrözik jól az 
előadások számát, az előadó osztályok színjátszó 
tevékenységét. Számos tétel élén olvasható a saj
tó alá rendező dűlt betűvel szedett címe: [Két 
(három, több) ismeretlen darab bemutatása], [Is
meretlen darabok előadása], [Egyes osztályok ál
tal bemutatott darabok]. 

Például Kolozsvárnál az 1709. évszám alatt 
Három ismeretlen darab előadása dm után két té
telt találunk. A cím mellett előadó osztályként fel 
van tüntetve: (Rhetorica et Poesis). A következő 
sorban a História Domus forrásszövegéből meg
tudjuk, hogy ebben az évben „komikus módon" 
háromszor vittek végbe „gyakorlásokat" („Exer-
citationes Scholasticae ternae sunt comice pro-
ductae"). Egyet játszottak a nemesi convictus 
tanulóházában („una in Musaeo Convictorum"), 
kettőt az auditóriumban. A convictorok tanuló
házában bizonyára nem a retorikai és poétái 
osztály tanulói játszottak, hanem a nemesi in
tézmény növendékei, akik általában mindig ma
guk rendeztek előadásokat. A rétorok és poéták 
csak az auditóriumban rendezett produkciót vit
ték tehát színre, előadó osztályként való feltün
tetésük a convictorok játékáról is szóló tétel fe
jében téves. 

Az 1709. év második tételében az előadó 
osztály nincs feltüntetve, de nyilvánvaló az első 
tételből, hogy ezt is a Rhetorica et Poesis classis 
játszotta. A CONSTANTIA ALPHONSI PEREZ 
DE GUZMAN HISPANI cím után az előző tétel 
szövegének folytatásaként: „ . . . et his tertium 
május dráma CONSTANTIA . . . " stb. olvasható. 
Mindkét tételben a forrásszöveget ugyanazoknak 
a forrásoknak betűről betűre egyező feltüntetése 
követi (két-két sornyi szöveg!). Egy év három 
előadása szerepel tehát két tételben, és a máso

dikból kitűnik, hogy a három közül egynek a 
címét is tudjuk, bár az első tétel még ezt is 
ismeretlen darabnak mondta. 

Nagyváradon 1759-ben öt előadás volt Ket
tőt a retorikai és a poétikai osztály együttesen 
játszott, egyet-egyet a szintaxisták és a parvis-
ták, az ötödiket évzáráskor a rétorok. Az öt 
játék öt tétel. Az első tételben az évszám után 
az előadás idejeként a Farsang szó áll. Ezt kö
veti a cím: IPfflGENIA ORESTIS FRATRIS 
LIBERATRIX, meg az előadó osztály (Rheto
rica et poesis). Utána a forrásszöveg így hangzik: 
„Rhetorica et Poesis primum Iphigeniam Orestis 
fratris liberatricem, tum hominem gloriosum [ri-
sus] (ez a szó kimaradt a szövegből!) ciendi 
causa Bacchi feriis in theatrum intulit." A má
sodik tétel ugyanilyen szerkezeti felépítéssel: 
1759. Farsang HOMO GLORIOSUS RISUS 
CIENDI CAUSA (Rhetorica et Poesis). Forrás
szöveg itt nincs, minthogy az első tétel szövegé
ben már olvasható volt. Mindkét tétel után 
ugyanaz a forrásutalás (de a második tételnél a 
lapszám 53 helyett tévesen 52). Szóról szóra 
ismétlődik két-két sorban az öt adatból álló 
irodalom. 

Zavaró, hogy az Iphigenia előadási idejeként 
szerepel a farsang. Hogy a Homo gloriosusnil 
keresni kell, hol található az időpont megjelölés. 
Vajon ez évben farsangkor két előadást is tar
tottak? Majd újra elolvasva az első tételt, kisül, 
hogy onnan lehet megállapítani a második darab 
játszási idejét, bár amíg a második darab címét 
még egyszer el nem olvassa az ember, a kiha
gyott szó következtében törheti a fejét, mit is 
adhattak elő 1759 farsangján Nagyváradon. 

Nem világos a Kolozsvárról 1701-ből szóló 
tájékoztatás. Két tételből áll. Az első 1701 után 
álló DRAMATION címet és a játszókként sze
replőket (Convictus Nobilium) követóleg nem 
mindjárt a nemesi növendékek előadásáról olvas
hatunk, hanem arról, hogy a szokásos declama-
tiókból ebben az évben sem maradtak ki a reto
rikai és poétikai osztályok, és hogy a középső és 
felső grammatikai osztályok sem húzták ki ma
gukat a színjátszásból. (Sok más esetben ilyen
kor keletkeztek az Ismeretlen darabok bemuta
tása című tételek.) Ezután olvashatunk a nemesi 
növendékek farsangi produkciójáról. 

De a következő tétel szerint megint ők ját
szottak. Az 1701 után ugyanis COMOEDIA 
ARIANORUM ET CALVIANORUM (Convictus 
Nobilium) olvasható. Ebből a forrásszöveg is
merete nélkül az következnék, hogy a jezsuiták 
kolozsvári kollégiumában furcsa dolog történt 
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Kikomédiázták az áriánusokat meg a kálvinistá
kat A fonásszöveg azonban helyes útra igazít. 
Bár nehezen képzelhető, hogy 1701-ben az anti-
trinitárius és kálvinista tanárok együtt szereztek 
komédiát, ők adták elő, és sok tapsot, nagy 
dicséretet kaptak. („Comedia ab Arianis et Cal-
vinianis Professoribus composita ac producta 
plausum multum laudemque majorem túlit".) 
Bizonyára külön komédiát írtak az áriánusok, 
külön darabot a reformátusok. A századforduló 
táján a kolozsvári unitárius kollégiumban szinte 
minden esztendőben játszottak. 1700. december 
30-án bizonyosan, talán 1701-ben nem, hanem 
valószínűleg 1702-ben. 

A zavaró tehát az, hogy itt egy unitárius (és 
kálvinista?) játékot tulajdonít a nemesi convic-
tus jezsuita növendékeinek. Legalábbis így értel
mezhető a latin szöveg. 

Kisebb tévedés, hogy a sajtó alá rendező az 
1583. novemberi Philaustus kolozsvári előadásán 
jelen levő fejedelemben név szerint Stephanus 
Báthoryt nevez meg szögletes zárójelben. A kis
korú Báthory Zsigmond volt jelen, akit még ap
ja, Kristóf életében, 1581. május havában erdé
lyi fejedelemmé választottak. 

Az ilyen jellegű, többezernyi adatot tartal
mazó bibliográfiai munkába, mint amilyen a je
len forráskiadvány is, a legnagyobb figyelem el
lenére könnyen becsúszhatik elírás, tévedés. És 
bár Staud az eddig ismert adatokban előforduló 
olvasati hibákat kijavította, több személy nevét 
helyesbítette, a darabok hibás címét kiigazította, 
helyenként itt is találkozunk egy-egy szó kiha
gyásával, a szövegben bennmaradt gépelési hibá
val (aperuit amum - annum helyett, Latio - La-
tino helyett stb.), sajtóhibával. Vissza kell azon
ban állítani az 1759-es nagyváradi darabnak Si
meon expulso ... címében a régi olvasatot az 
Ismene expulso ... helyett. 

Gottfried Benn szerint „a legutóbbi száz év 
nagy regényírói közül senki nem akadt, aki egy
úttal lírikus is lett volna" (Probleme der Lyrik. 
Gesammelte Werke in acht Bänden, herausge
geben von Dieter Wellershoff. Limes Verlag, 
Wiesbaden, 1968, Band 4, 1060). Lehet, hogy 
találó a német költőnek ez a megállapítása, mert 
a metaforikus és a metonimikus képzelőerő hi-

Hogy a fenti többé-kevésbé jelentékeny vagy 
jelentéktelen észrevételeket megtettük, ebben a 
vállalkozás további köteteinek még jobbá tétele 
szándéka vezetett, és egyáltalán nem a sajtó alá 
rendező elévülhetetlen érdemének kisebbítése. 
Ezért vetem fel, nem lenne-e jobb a továbbiak
ban az egy évben végbement iskolai előadások
ról szóló Scholae stb. című fejezetben olvasható, 
közművelődési szempontból hallatlanul fontos 
szövegrészt, az egész bekezdést változtatás, rö
vidítés nélkül kiadni annyi betoldással, hogy mi
dőn valamelyik osztály előadására terelődik a 
szó, ott a szöveget új sorba szedve kiemelni s 
minden egyes produkciót számmal látni el. így 
biztosítva lenne egy-egy előadás teljes szövegkör
nyezete, a tételen belül látható lenne azok 
mennyisége, és a forrást nem kellene 2-3, de 
néha 8-9 esetben megismételni változatlanul 
minden produkció végén. 

Valamilyen fajta számozásra a harmadik kö
tetet követő mutatók miatt már itt, az elsőben 
is szükség lett volna. Szerintem ajánlatos lett 
volna minden tételt sorszámmal ellátni. 

A magyarországi iskolai színjátékok adatai
nak felkutatása, számbavétele folyamatban van. 
A jelen kötet megjelenése megnyugtató biztatás, 
hogy az összegyűjtött emlékek nyomtatásban 
való megjelenése nem vágyálom csupán. Mint
hogy a tervezett forráskiadvány újrakiadására 
többé nem igen kerül sor, a mennél nagyobb 
pontosságra és teljességre kell törekedni. A kísé
rő szöveggel való minden takarékoskodás 
közművelődésünk, kulturális emlékeink megsze-
gényítését jelentené. 

Elismerés és hála Staud Gézának az úttörő 
munkában végzett sok fáradozásáért, az iskolai 
színjátszás sok száz adatának felderítéséért! 

Varga Imre 

hetóleg kizárja egymást Annyi bizonyos, hogy 
Goethe kivételével még a korábbi időszakokban 
is nehéz olyan alkotót találni, ki egyaránt nagy 
művésze lett volna a lírai versnek s az elbeszélő 
prózának. Amennyiben ez igaz, akkor Kosztolá
nyi jelentősége még akkor is óriási, ha nem érte 
el századunk négy-öt legjobb lírikusának, illetve 
regényírójának színvonalát. Kivételes kétarcúsága 
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