
Dénes Anna Szeréna szociális testvért a kom-
munista hatalom tíz év börtönre ítélte, hatot kü-
lönbözõ fegyházakban töltött, négyet kényszerlak-
helyen a Bãrãganban. Elõtte és utána egyaránt fog-
lalkozott az ifjúsággal. Egy 2008-ban készült inter-
júban mesélt errõl: „A fiatalokkal való foglalkozást
otthonról, a családból hozom. Édesapám fogta
össze a fiatalokat Csíkmenaságon. Táncokat, szín-
darabokat tanultunk vele, õ a magatartásával ne-
velte a fiatalokat. […] A Társaságban a leánykört
vezettem, legtöbbször nyolcvan lánnyal foglalkoz-
tam egyszerre. Itt jól fel tudtam használni, amit ott-
hon láttam. A velük való foglalkozáshoz nem jám-
borkodás kellett, hanem a realitás volt a fontos.
Egy konkrét eset: jött egyik lány, hogy eljegyzésre
kell mennie, és nem tud táncolni. Sírt, kesergett
szegény, nem tehettem mást vele, mint megtanítot-
tam táncolni. Persze mondhattam volna neki, hogy
ne aggódj, majd imádkozom, és a jó Isten megsegít.
De ez nem oldotta volna meg a problémáját.”1

„Tipikus” 20. századi szerzetesi sors a Szeréna
testvéré: a katolikus vidéken felnõtt lány lelkesen
választja azt a nõi közösséget, amely akkoriban, a
kisebbségi létet ízlelgetõ Erdélyben (de Magyaror-
szágon is) az egyik leghaladóbb szellemû, a társa-
dalmi kérdésekben szerepet vállaló csoport volt.
Így lett szociális testvér, Slachta Margit frissen ala-
pított rendjének, a „Társaságnak” a tagja. Fõleg lá-
nyokkal, nõkkel foglalkoztak, igyekeztek a perem-
re szorulástól, kisodródástól, lecsúszástól megóv-
ni õket, felkészíteni az átalakuló körülmények
közt várható új életre. Szeréna testvér gyermekko-
rában látta, és egész életében ezt tette: a fiatalokat
„táncba vitte”, a szó szoros és átvitt értelmében. 2016/5
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Fontos mondata az, amelyben a színdarabok tanulását említi: a színjátékkal ne-
velésnek a katolikus egyházban is többszázados történelme van Erdélyben. Helyet
kapott a tananyagban és azon kívül is: a nyilvános színpadi elõadás a szép, érthetõ,
választékos beszédmód, a magabiztos nyilvános fellépés, megjelenés gyakorlásának
volt az alkalmas terepe. Trianon után a nemzeti és kulturális identitás õrzésének fon-
tos kerete a szép magyar szó az erdélyi magyar közösség számára kiemelten fontos
lett, a nevelõk ezt õrizték, védték, igyekeztek minél igényesebben továbbadni a fele-
kezeti iskolákban is. 

A százados iskolai színi gyakorlatról különféle forrásokat találtak és közöltek az
iskolai dráma mûfajának kutatói.2 Szerintük az iskolai színjátszás termékeny idõsza-
ka a 17–18. század, ám a hivatásos színjátszás elindulásával visszaszorult.3 Az erdé-
lyi felekezeti, ezen belül a katolikus iskolák történetét, nevelõi tevékenységét vizs-
gálva mind az iskolai évkönyvekben, mind a korabeli katolikus sajtóban sok olyan
adatra bukkantam, amely rögzíti a továbbélõ, virágzó színi tevékenységet. Az Erdé-
lyi Iskola címû katolikus pedagógiai folyóirat elméleti írásokban is foglalkozott a szí-
ni neveléssel, nem utolsósorban elõadásra ajánlott népi gyûjtést, darabokat, szavaló-
kórusra adaptálható verseket, versciklusokat, tematikát közölt.4 Más korabeli lapok5

hír- és beszámolóanyagát vizsgálva pezsgõ 20. század közepi színi tevékenység képe
rajzolódik ki az érdeklõdõ elõtt. Az adatok az erdélyi iskolai színjátszás 20. századi
továbbélését, újraéledését mutatják. Ezt kiegészítette a szervezett iskolai színházlá-
togatás programja, Janovics Jenõ vezetésével a kolozsvári színház kifejezetten diákok
számára szervezett matinékat a darabot magyarázó bevezetõ elõadással. Mindez je-
lentõs közösségi élményt adott a fiataloknak.

Itt a terjedelmi korlátok miatt a teljes erdélyi palettát nem ismertethetem, csupán
két kolozsvári katolikus iskola, a piaristák által vezetett fiúgimnázium6 és a
Marianum leánynevelõ intézet7 színházhoz, színjátszáshoz kapcsolódó, ezáltal a kö-
zösségformálást munkáló tevékenységeinek egy szeletét vázolom. A kirajzolódó kép
jellemzi a korabeli gyakorlatot és közfelfogást.

A színház a nemzeti identitás szolgálatában

A két világháború közti erdélyi magyar közéletben az anyanyelvõrzés és -ápolás,
a nemzeti kulturális azonosságtudat õrzése kiemelt szerepet kapott, ebben nagy mér-
tékben alapoztak a színházra. Az erdélyi magyar iskolák helyzetében 1920 után kü-
lönféle megszorítások következtek, de a diákszínjátszás folytatódott. Különféle kere-
tek, alkalmak adódtak erre: az önképzõkör, a felekezeti hitbuzgalmi szervezetek (pl.
a Mária-kongregáció), a cserkészet, iskolai ünnepségek stb. A kolozsvári diákság
rendszeresen látogatója lett a színházi matinéknak, amelyekhez a bevezetõ elõadást
a város neves személyiségei, egyetemi tanárok, közírók, a város katolikus iskoláinak,
tehát a diákok saját tanárai tartották. A bevezetõ elõadásokat évente kötetben ki is
adták,8 az Erdélyi Magyar Lányok9 mellékleteként szerkesztett füzetekben Leány
Színháza címmel ünnepi mûsoranyagot jelentettek meg.10 A kolozsvári diákság nagy
létszámban, rendszeresen járt színházba, e diákelõadásokról rendszeresen hírt adott
a Jóbarát címû ifjúsági folyóirat, amely folyamatosan közölt szépirodalmi pályázati
felhívásokat, darabokat, kritikákat, dráma- és színdarabköteteket ajánlott.

Iskolai ünnepélyek

Az évi rendszeressséggel kiadott értesítõkbõl képet kapunk a teljes iskolai
tevékenységrõl.11 Az elsõ világháborút és a kisebbségi létet övezõ általános csügge-
dés közepette a kolozsvári római katolikus fõgimnázium tanári kara minden lehetõ-72
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séget megragadott: ünnepélyeket szerveztek, kiváló lelkiatyák bevonásával tartották
az évi lelkigyakorlatokat, amikor lehetõség adódott rá, nagyszabású kirándulásra, or-
szágjárásra vitték a diákokat, az 1923/1924-es tanévben az általános hangulat javítá-
sára Patay József igazgató vidám órákat vezetett be az ünnepnapokat megelõzõ dél-
utánra, tréfás szavalatok, énekek, jelenetek elõadásával, álló- és mozgóképek vetíté-
sével igyekeztek felderíteni a tanulóifjúságot. 1925. május 13-án Jókai Mórra emlé-
keztek, az ünnepségen a tanulók és külsõ közremûködõk Récsei Ede intézeti tanár-
nak a Diák Jókai címû ötfelvonásos életképét adták elõ. „A közönség a tanulságos és
szórakoztató életképet annyira megszerette, hogy 1925. máj. 17-én az egész Jókai-ün-
nepélyt megismételtük.”12 1926. március 25-én Kalazanti József évfordulóján a pia-
rista rendalapító emlékét elevenítették fel. „Diákjaink az igazgatónak (Bíró Vencel) A
szent Alapító megtalálja hivatását címû jelenetét játszották. 1926. május 24- és 25-
én Récsei Ede tanár Diák tipusok címû énekes vígjátékát játszották diákjaink.”13 E da-
rabról az értesítõben, a tanári kar nyilvánoságot érintõ tevékenységeinek rovatában
azt is feljegyezték: ebben az évben írta a szerzõ, Récsei Ede piarista tanár.14

Az önképzõköri tevékenység betiltásával az iskolai ünnepélyek, a kongregációs,
a cserkésztevékenység kiemeltebb szerepet kapott mint az ifjúság kreatív megnyilvá-
nulásának lehetõsége.15 Folytatódott a szavalatok, jó színielõadások bemutatása.16 Az
1926–27-es piarista iskolai értesítõ arról számol be 21. pontként, hogy elkészült az
új díszterem, amely „ízléses, kényelmes, tágas és színielõadásra is alkalmas színpad-
dal van felszerelve”,17 1927–28-ban rendeztek itt ifjúsági elõadásokat,18 az 1931–32-
es iskolai évkönyv nyilvános vitákról számol be, amelyek a Mária-kongregáció kere-
tében tartott ünnepségek mûsorának élénkítésére szolgáltak.19

A Mária-kongregáció a katolikus ifjakat tömörítõ hitbuzgalami és kulturális-ön-
képzõ szervezet volt, ahol alkalmi színielõadásokat is tartottak. A kolozsvári Római
Katolikus Fõgimnázium kongreganistáinak 1926-ban, a Szeplõtelen Fogantatás ün-
nepén rendezett elõadásának mûsorában az intézet énekkara lépett fel, versek, zene-
számok hangzottak el, vetítettképes elõadás volt.20 A Mária-kongregáció 1936-ban
Kalazanti Szent József tiszteletére rendezett mûsoros ünnepélyt, a híradás szerint21

„az ünnepély legértékesebb száma egy háromfelvonásos színmû volt” – nem derül
ki, milyen darabról van szó, de valószínûsíthetõ más forrásokból, hogy Bíró Vencel
darabja ez,22 énekbetéttel, amelynek szerzõje Szõke Lajos. A történész piarista szer-
zetestanár Bíró Vencel hasonló jellegû darabja a Báthory István címû történelmi
jelenet,23 amely a fejedelem születése 400. évfordulójára való készület jegyében író-
dott, akkor adták elõ a diákok. A rend kolozsvári háztörténete erre így emlékezik:
„Szép és sokoldalú tevékenységet fejtenek ki az atyák is. Különösen ki kell emelni
Bíró Vencelt, a Báthory-Apor szeminárium igazgatóját. Ez évben ünnepelte meg az
erdélyi katolikusság, Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király születésének
400 éves évfordulóját. Az egyházmegyei fõhatóság megbízásából megírta a fejedelem
életrajzát, mely könyvben is megjelent. A fejedelem emlékére ünnepség is volt. Az
ünnepséget nov. 15-én ünnepi szentmise vezette be, melyet Majláth püspök úr mu-
tatott be. A díszteremben az ünnepi beszédet az egyházmegyei tanács világi elnöke,
dr. Gyárfás Elemér szenátor mondotta. A fejedelem szobrát a szeminárium udvarán
állították fel. Itt a beszédet Balázs András dr. pápai prelátus mondotta, a szobrot be-
széddel az intézet igazgatója, Bíró Vencel vette át. A gimnázium is rendezett kis ün-
nepséget, melyen az ifjúság egy kis jelenetet adott elõ Báthory életébõl, mit szintén
Bíró Vencel írt.”24

1936 Mikuláskor nyolcadikos diákok Farkas Imre Iglói diákok címû operettjét ad-
ták elõ az iskola dísztermében. A diáklapban errõl megjelent színikritika25 dicséri az
elõadást, felsorolja a színdarab betanítóit, a tanárokat: Reischel Artúrt és Szántó Bé-
lát, valamint a szereplõket: Nemecz Károly és Gyárfás Tamás fõszereplõket, Juhász,
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Perczely, Nagy, Katona, Weith, Kozmán, Szabó, Jungbert, Kövér, Kelemen és Gergely
nevû epizódszereplõket, valamint az elõadás egyetlen nõi szereplõjét, a református
líceum nyolcadikosát, Végh Klárit.26

Iskolai önképzõkör

A diákszínjátszás egyik helye, fóruma az önképzõkör. A piarista iskolában akadé-
miának nevezett önképzõkör a tanórai tevékenység kiegészítésére szolgált. Itt az
önálló munkára vállalkozó diákok kipróbálhatták magukat: felolvasták, megvitatták
saját alkotásaikat, dolgozataikat, irodalmi próbálkozásaikat; szavalatokat adtak elõ;
egymás teljesítményének kulturált és szakszerû bírálatában gyakorolták magukat. A
magyar, az erdélyi piarista iskolák színpadain olyan színjátszó hagyomány alakult
ki, amely a hivatásos színjátszás hazai elindulásának útját egyengette, az elsõ hiva-
tásos elõadások szerzõi közt nem egy piarista tanár volt. 

A piarista iskola a zenei oktatásban is jeleskedett, a kórusszervezés hagyománnyá
vált, az iskolai szereplések mellett a templomi, egyházi ünnepségek fényét emelve.
A piarista iskolások részvételével tartott ünnepélyek és ünnepi istentiszteletek ki-
emelkedõ kulturális eseménnyé magasztosultak. Az énekkar jelentõségére mutat a
kolozsvári piarista társház történetét (historia domus) tartalmazó kötet egy feljegyzé-
se az 1861–62-es évbõl: a háztörténetben, ahol egyébként a rendi eseményeket, a
rendtagok tevékenységét rögzítették, megörökítésre érdemesnek ítélték az iskolai Da-
lárda megalakulásának tényét.27

Az évenként egyre több információt közlõ kolozsvári piarista iskolai évkönyvek-
ben az 1874–75-es tanévben szerepel elõször a tanügyi adatok alpontjai közt az ön-
képzõkör. Ennek elsõ rendszeres összefoglalóját az 1879–80-es értesítõben Horvát
Sándor írta meg Az önképzõ körök a jelenlegi iskolai rendszerben címmel.28 Az
1887–88-as értesítõben Kis Sándor, az önképzõkör vezetõje évfordulós összefoglaló
tanulmányt közölt A kolozsvári Róm. Kath. fõgymnasium önképzõkörének huszonöt
éve 1863–1888 címmel.29 Az 1905–1906-os tanév iskolai értesítõjében 14-es sorszám-
mal a kolozsvári Nemzeti Színházban tartott elõadásokról30 olvashatunk, a tanári kar
nyilvánosságot érintõ tevékenységei közt pedig arról értesülünk, hogy Récsei Ede pi-
arista tanár felolvasott a Szent Antal Társaságban Oberammergau és passiójátéka
címmel.31 Az 1906–1907-es tanévben az önképzõköri tevékenység keretében érteke-
zõ és ismertetõ munka született Színházaink erkölcsrontó hatása címmel, szerzõje
Bocsán János VIII. osztályos.32 Az önképzõkör titkára György Lajos,33 aki 11 bírálat
szerzõje.34

Az elõadások programjának sorolásakor szerepel a melodráma mûfajmegjelölés,
ami zenés kísérettel elõadott szavalatot jelent, s amely egészen a II világháborúig az
iskolai elõadások kedvelt mûfaja.35 A tanári karnak a nyilvánosságot érintõ szemé-
lyes viszonyairól, azaz irodalmi és közmûvelõdési tevékenységérõl minden évben
külön rubrika szól, ebben az évben innen a következõ adatokat olvashatjuk: Erdélyi
Károly az ifjúsági színielõadásokat rendezõ bizottság tagja, Kalcsok Leó „felolvasott
az Erdélyi Irodalmi Társaságban, Az éhség (golod) cz. szoczialista drámát
ismeretette; [...] fordított lengyelbõl: Gavalevicz: A findzsa címû víg monológot,
Sienkiewicz: Légy boldog beszélyt, Trifkovics Kosta: A szerelmes levél vígjátékot,
spanyolból: Vitalis: A túlzsúfolt szálló, vígjáték”; Rietly Károly „conférancet tartott
Erkel Ferencz: Bánk-bán ifjúsági elõadáshoz”.36

A Nemzeti Színházban tartott elõadások felsorolásánál 1910–11-ben 11 ifjúsági
elõadásról szól a krónika, köztük Szentgyörgyi István jeles kolozsvári színész 40
éves színészi jubileumára A peleskei nótáriust adták elõ, Shakespare Macbethjéhez
pedig a piarista Rietly Károly tartott bevezetõ fejtegetést.37 Megtudjuk, hogy Csipkés74
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Ilonka tanítónõ-képezdei zenetanár kezdeményezésére három zenetörténeti elõadást
is rendeztek az ifjúságnak a színházban, két alkalommal a magyar zene 17–18. szá-
zadi történeti fejlõdésérõl volt szó, egy elõadás Erkel Ferenc születésének századik
évfordulójára készült. Énekszámokat is bemutattak, voltak magyarázó fejtegesések
és felovasások is... „A kezdet sikere folytatásra buzdított” – jegyzik meg a
krónikában.38 Az 1911–12. tanévben szombat délutánonként rendkívüli árleszállítás
mellett „színre kerültek az ifjúsági elõadásokat rendezõ színügyi bizottságtól elfoga-
dott s az iskolai tanulmányokat kiegészítõ és magyarázó magyar irodalmi és klasszi-
kus mûvek. Minden elõadást egy bevezetõ fejtegetés elõzött meg, amelyben az ifjú-
ság a színrekerülõ darab magyarázatát kapta.” Megnézhették a Déryné ifiasszony, Fi-
lozófus, Pártütõk címû darabokat, a Bánk bán új rendezéssel és díszletezéssel került
színre, a Házi tücsök címû opera Goldmark Károlytól, a Szökött katona, a Pártütõk,
a Kegyenc, a Liliomfi, a Proletárok, a Sasfiók, a Bizanc is mûsoron szerepelt. Rietly
Károly igazgatóhelyettes tartott bevezetõt Goldmark Károly Házi tücsök címû
operájához.39

Az 1911-tõl mûködõ katolikus leánynevelõ intézet, a Marianum szinte az elsõ
perctõl csatlakozott e kezdeményezéshez. Mivel az iskola tanulói olyan népes kö-
zönséget jelentettek, hogy a matinékra nem fértek volna mind el az érdeklõdõk, az
iskola vezetõsége a színház vezetõivel egyetértésben külön matinékra járt.40 Ebben
az évben a Bánk bán, a Tolonc, Hoffmann meséi és a Csongor és Tünde szerepelt azon
a mûsoron, amelyet a színház a leányiskola növendékei és vendégei (a Mária Valéria
és Auguszteum árvaház, a Süketnémák és Vakok Intézetének diákjai) számára ren-
dezett.41

Az önképzõköri életre és tevékenységre nézve nagy csapás volt az 1926–1927-es
tanév végén kelt állami rendelet, amely betiltotta, megszüntette e keretet.42 Az ön-
képzõköri tevékenység rövid idõre újraindult a negyvenes évek elején,43 és a kommu-
nista iskolareform nyomán történt megszüntetésig ismét betöltötte szerepét a diák-
ság tanórán kívüli nevelésében: „a körnek jótékony hatása észlelhetõ volt a tagok bá-
tor fellépésén, öntudatos szereplésén, önálló mûködésén, fõleg pedig a vallásosság
elmélyítésében, a hazafias érzés gyarapításában és a szellemiek fejlesztésében”.44
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Demeter Júlia (s. a. r.): Iskoladrámák: XVIII század. Bp., 1995; Demeter Júlia (szerk.): „Nap, hold és csillagok,
velem zokogjatok!” Csíksomlyói passiójátékok a 18. századból. Argumentum Kiadó, Bp., 2003; Fülöp Árpád:
Csíksomlyói misztériumok. A csiksomlyói róm. kath. fõgimnázium értesítõje 1892; Fülöp Árpád: Csíksomlyói
nagypénteki misztériumok, Bp., 1897; Fülöp Árpád: Csíksomlyói prologusok. A csiksomlyói róm. kath. fôgymn.
értesítõje 1891/92. 3–25; Kilián István (szerk.): Minorita iskoladrámák. (Régi Magyar Drámai Emlékek XVIII
század) Bp. 1989; Demeter Júlia – Kilián István – Kiss Katalin – Pintér Márta Zsuzsanna: Piarista iskoladrá-
mák. Bp., 2002.
3. „A hivatásos magyar színjátszás 1790-ben indult el, de még ezután is évtizedekig együtt élt a diák- és a hi-
vatásos színjátszás. Ahogy a piarista tanárok példái mutatják, a legjobb iskoladráma-szerzõk alkalmazkodni
tudtak az új feltételekhez is. Sok helyen, így Kolozsvárott, Marosvásárhelyen, Nagyenyeden kétirányú volt az
út a hivatásos és az iskolai színpad között: a hivatásos színpad sikerdarabjait az ottani iskolákban is bemutat-
ták. Ezzel tehát végérvényesen megszûnt mindenfajta didaktikus, kegyes célkitûzés, s csupán a szórakoztatás
igénye maradt. Ez utóbbinak a színpad, akár az iskolai, akár a hivatásos, kiválóan megfelelt. Mindez megerõ-
síti azt a korábbi döntést, hogy a magyarországi iskolai színjátszás történetét a 18. század végén, 1799-cel le
kell zárnunk.” Lásd Kilián István: A piarista iskola, színház, színjáték és dráma. In. Demeter–Ki-
lián–Kiss–Pintér: Piarista iskoladrámák 23–24.
4. Bodó Márta: Népnevelés, népmûvelés a színjátszás eszközeivel az Erdélyi Iskola hasábjain. In. Uõ.: Iskola és
színház. Az iskoladráma neveléstörténeti és pedagógiai szerepe. Verbum, Kvár, 2009, 160–172.
5. A katolikus lapok közül például A Hírnök, az Erdélyi Magyar Lányok, a Jóbarát. Ez utóbbiról lásd Bodó Már-
ta: Jóbarát. Egy erdélyi katolikus ifjúsági lap a két világháború között. Verbum, Kvár, 2013.
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6. A Báthory István által alapított kolozsvári, eredetileg a jezsuitákra bízott iskolát a rend feloszlatását követõ
kényszerû távozása után három évvel királyi rendeletre vették át a piaristák. Az iskola történetérõl lásd Dr.
Salzbauer János: A kolozsvári kegyes- tanítórendi társház és róm. Kath. Fõiskola évszázados történeti vázlata.
Értesítõ az 1876–77-es iskolai évrõl (kiadja: Várady Móricz igazgató), 1–52; Dr. Erdélyi Károly igazgató: A ko-
lozsvári róm. Kath. fõgymnasium története. Iskolai értesítõ az 1897–8. évre. Kvár, 1898, 7–141.
7. A Szûz Máriáról, Jézus anyjáról elnevezett leánynevelõ intézet az akkori kolozsvári Szent Mihály plébánia
mûvelt és világot látott plébánosának, Hirschler Józsefnek a kezdeményezésére alakult. Az épület 1910–1911-
ben épült Hübner Jenõ tervei alapján, s a kor egyik legmodernebb erdélyi iskolaépülete volt, a város elsõ vas-
beton épülete, tornateremmel, fürdõvel, internátussal. Az épületet 1911. december 10-én az akkori erdélyi
püspök, az iskolaszeretetérõl ismert gr. Majláth Gusztáv Károly püspök szentelte. Az intézet igazgatója a min-
denkori kolozsvári belvárosi plébános volt, a lánynevelést a Miasszonyunkról nevezett Szegény iskolanõvérek
szerzetesrendjére bízták, akik Kolozsváron már 1907 óta a külvárosban levõ Auguszteumban neveltek s oktat-
tak leányokat. A Marianumba egész Erdélybõl jöttek növendékek, nemzetiségre és felekezetre való tekintet
nélkül, az õ befogadásukra 1914–1916 közt bentlakás épült. Az iskolaépületben az idõk folyamán négyféle ta-
gozat mûködött: polgári és elemi leányiskola, nõi felsõkereskedelmi iskola, leánygimnázium. 1911–918 között
egyéves nõi kereskedelmi szaktanfolyam, illetve háztartási iskola is volt itt. Az alagsorban mûködött a
Providentia nyomda. 1911–1948 között 26 701 tanuló végzett, köztük 4404 bentlakó. Az intézet kiadványai: a
szokásos értesítõk (1911–1938 között rendszeresen), iskolai évkönyv (1942–1943), illetve az Erdélyi Magyar
Lányok ifjúsági folyóirat (1924–1931). Lásd Emléklapok a Marianum történetébõl. Kvár, 1927.
8. A diákmatinék sikerének egyik titka éppen a bevezetõ magyarázatokban rejlik, amelyeket az elõadás egé-
szének igényességével készítettek elõ a város legkiválóbb irodalmárai, köztük a katolikus iskolák tanárai. Eze-
ket az értekezéseket kötetbe gyûjtötték s kiadták, s a diákság szép számmal vásárolta. A diákmatinékon elhang-
zott elõadások jellegére, irodalomkritikai irányára s az iskolai tananyaggal való kapcsolatára vonatkozóan el-
igazító e szövegek vizsgálata. Az 1904-ben kiadott Bevezetõ fejtegetések az 1901–1903 közt a kolozsvári Nem-
zeti Színház diákmatinéinak bevezetéseként elmondott ismertetések, bevezetõ elõadások szövegét tartalmaz-
za. Huszonnégy ilyen bevezetõ elõadást gyûjt egybe, a szerzõk: Versényi György (3), Csengeri János (2), Erdé-
lyi Károly, Sólyom János (2), Kiss Ernõ (2), Erdélyi Pál, Rietly Károly (2), Kovács Dezsõ (2), Felméri Albert (3),
Imre Sándor, Cs. Papp József (2), Pálfi Márton, Seprõdi János, Haraszti Gyula. Erdélyi Károly a gimnázium
igazgatója, Rietly Károly ugyanott tanár, az önképzõkör felelõs tanára, a színházlátogatások szervezõje és fel-
ügyelõje, Haraszti Gyula, Csengeri János és Cs. Papp József egyetemi tanárok, Versényi György, Kovács Dezsõ,
Seprõdi János, Pálfi Márton, Sólyom János, Kiss Ernõ szintén tanárok, Erdélyi Pál az egyetemi könyvtár igaz-
gatója. Az e kötetbe gyûjtött bevezetõk a következõ darabokról szólnak: Szigligeti Szökött katona (Versényi),
Shakespeare Coriolanus (Csengeri), Katona Bánk bán (Erdélyi Károly), Csiki Mukányi (Sólyom), Vörösmarty
Marót bán (Kiss), Csepreghy Sárga csikó (Versényi), Kisfaludy Pártütõk (Erdélyi Pál), Shakespeare Macbeth
(Rietly), Tóth E. Tolonc (Kovács), Jókai A szigetvári vértanúk (Felméri), Molière Szeleburdi (Csengeri), Schiller
Az orleansi szûz (Imre), Carlo Goldoni A kíváncsi asszonyok (Cs. Papp), Szigligeti Trónkeresõk (Felméri), Ma-
dách Az ember tragédiája (Versényi), Szigeti J. A vén bakancsos és fia a huszár (Sólyom), Rákosi Aesopus
(Pálfi), Shakespeare III Richárd (Seprõdi), Schiller Tell Vilmos (Cs. Papp), Tóth E. A falu rossza (Kovács), Kis-
faludy K. Csalódások (Felméri), Molière Képzelt beteg (Haraszti), Erkel Hunyadi László (az egyetlen opera,
amelyet március 15. tiszteletére adott elõ a színház) (Rietly) és Szigligeti Fenn az ernyõ, nincsen kas (Kiss).
9. Ifjúsági folyóirat a leányifjúság számára, megjelent 1920. november 15-tõl 1931. december 20-ig, szerkesz-
tõje Kende János, a Marianum tanára volt, munkatársak: Bitay Árpád, György Lajos, Kristóf Gyula, Walter Gyu-
la, a fiatalok közül itt közölt Bányai László, Dsida Jenõ, Kiss Jenõ, Kolozsvári Grandpierre Emil, Szemlér Fe-
renc.
10. A tíz füzetbõl álló sorozatot id. Xántus János szerkeszti 1925–26-ban.
11. A kolozsvári gimnázium értesítõi 1914–1944. Gyulafehérvári Érseki Levéltér (GYÉL) I. 12 j. 3. doboz. Ér-
tesítõk; A kolozsvári Mariánum értesítõi 1912–1923, 1940–1942. GYÉL I. 12 j. 4. doboz. Értesítõk.
12. Iskolai értesítõ 1924–25. 31.
13. Iskolai értesítõ 1925–26. 35.
14. Uo. 43.
15. „Az önképzõkör megszüntetése után az elõadásban való gyakorlás szavalóversenyekre, iskolai ünnepé-
lyekre, fõleg a Mária-kongregációra maradt. Az ünnepélyeken az ifjúság szerette a drámai jelenetek, kis szín-
darabok elõadását. Ilyenekre nagy igyekezettel készült és elõadásukkal sok sikert aratott. Több tanár fáradt az
ifjúság ilynemû kedvtelésének kielégítésén. Récsei Ede: Diáktípusok és Diák Jókai címû darabjai, dr. Bíró Ven-
cel: A szent Alapító megtalálja hivatását, Szent Erzsébet, utóbb Báthori István c. színpadi jelenetei, Rácz József
színpadra alkalmazásai (A helység kalapácsa, Tulogdi Simon) élénk érdeklõdést támasztottak. Az ifjúságnak
példaképül, buzdításul szolgáltak a Magyar Színházban tartott ifjúsági színielõadások, melyekhez több eset-
ben az intézet tanárai tartottak bevezetõ elõadást. Elõzõleg dr. Perényi József, Visegrádi Lajos, Földvári György,
dr. Patay József, ez idõkben Rácz József, dr. Rózsa József, Csopoti Lajos, dr. Bíró Vencel, Puskás Lajos, majd
Reischel Artur.” Dr. Bíró Vencel: Az intézet a román uralom éveiben. In. Karl János (kiadja): Az erdélyi róm.kat.
egyházmegyei tanács vezetése alatt álló kolozsvári Zágoni Mikes Kelemen Róm. Kat. Gimnázium Évkönyve az
1940–41. Tanévrõl. Kvár, 1941. 13–46 (a továbbiakban: Bíró: Az intézet a román uralom éveiben).
16. „A Mária-kongregáció, amely dr. Vezér László, majd Csopoti Lajos vezetése alatt állott, szintén szerette a
drámai elõadásokat. A kongregáció a kegyesrend alapítójának emlékét állandóan ápolta, de. Vezér László,
Csopoti Lajos tanárok több ízben méltatták õt lendületes beszédben. A gyûléseken eszmecserék, elõadások,
szabadelõadások kapcsán öntudatos, egyéni keresztény világnézet alakult ki. Az 1928–1929. tanévben az in-
tézet termet bocsátott a kongreganisták rendelkezésére, ez olvasó és egyben játéktermül szolgált.” Bíró: Az in-
tézet a román uralom éveiben 34–35. Ugyanebben az évkönyvben az év iskolai tevékenységeirõl szóló beszá-
molóban az önképzõköri tevékenységnél olvasunk az önképzõkörön belüli szakosztályok létrejöttérõl, ezen
belül ilyenek megalakulásáról, mint az Erdélyi Károly szavalókör – a krónika megjegyzi: korábban ezt nem le-76
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hetett, most azonban más mellett színpadi jeleneteket és szavalókórust is vittek színpadra, s példaként ez év-
bõl megemlíti „a II A  osztály növendékei Palkó barátai címen darabot adtak elõ”. Évkönyv 74.
17. Iskolai értesítõ 1926–27. 43.
18. Iskolai értesítõ 1927–28. 30.
19. Iskolai értesítõ 1931–32. 31.
20. Az 1926. február 15-i lapszám 98. oldalán a Mária-Kongregációnak fenntartott rovatban.
21. Jóbarát 1936. április 15., 179.
22. A Jóbarát Kalazanti szt. József megtalálja hivatását címmel közöl egy jelenetsort, lásd 1931. december 15.,
84–85. A téma nem véletlenül a hivatás: a piarista rendháztörténet írója az 1925/26-os évre vonatkozóan ezt
jegyzi meg: „A húsvéti szünet után az elõadások rendesen megkezdõdtek, csak a nagy tanárhiány miatt a ta-
nárok eléggé meg voltak terhelve.” Az 1927/28-as évben pedig ezt jegyzi fel: „Feltûnõen megapadt a gimnázi-
umban mûködõ rendtagok száma. Beleszámítva a házfõnököt és az igazgatót is, nyolcan tanítottunk a gimná-
ziumban.” Talán ez is magyarázza, miért született a rendalapítóról és annak papi hivatásáról színdarab pont
ekkoriban. Vö. A kolozsvári kegyesrendi társház története 1921–1948. 43. és 54.
23. Jóbarát 1933. november 15.
24. A kolozsvári kegyesrendi társház története 1921–1948. 77. Az Erdélyi Katolikus Státus Levéltárában (EKSL)
az VII.1/a számozású dobozban.
25. Iglói diákok – diák-alakításban címmel W. J. aláírásával jelent meg.
26. Jóbarát 1936. december 15., 81.
27. „Hoc annus scholasticus 1861/62 coabit inter juvenes fui dictum »Dalárda« pro exercitio cantus.” Historia
Domus Claudiopolitanae. Acta Visitationes Canonicae. Ab annis 1845. A rendháztörténet 1845-tõl 1921-ig.
EKSL VII.1/a doboz. (A kötet eredeti számozása: 11.)
28. Értesítõ az 1879–80-as iskolai évrõl 5–48. A terjedelmes, több mint 40 oldalas tanulmány az önképzõköri
tevékenység neveléstani elméleti hátterét, pedagógiai céljait összegezi.
29. Értesítõ az 1887-88-as iskolai évrõl, 1–77. Az önképzõkör céljáról, „hasznáról” írja: „Középiskoláink neve-
lés-tanítási ügyében nagy jelentõségûeknek tekintem én az úgynevezett önképzõköröket, nem azért, mintha az
önképzõköröket akár a »tudományos képzés«, akár a »megélhetés« érdekében segítõkül szeretném venni: ha-
nem azért, mert nálunk, kiknek minden alkalmat meg kellett ragadnunk nemzeti fejlõdésünk elõsegítésére,
ennek az intézménynek innen-onnan százesztendõs szerencsés multja van (S. Kis Jánostól máig). Azt hiszem,
hogy ennyi idõnek sok irányra kiható eredményes munkája eléggé jelentõs ok arra, hogy a középiskolások ön-
képzõköreinek létjogát megvédelmezzük. A jelen tanévben történt, hogy az önképzõkörök javára és ellenére
tanügyi férfiak magas helyen nem kevés szót váltottak. Még nem fejezték be vitájukat, de döntõ véleményül
eddig az maradt fenn, mely pártolólag nyilatkozott az önképzõkörök érdekében.”
30. A színházi matinék sorozata a 20. század elején kezdõdött. 1900-ban Janovics Jenõt, aki 1896-ban színész-
ként lett a kolozsvári társulat tagja, a színház mûvezetõjének nevezték ki. Az ekkor 28 éves, tehetséges és am-
biciózus fiatalember mûködése színháztörténeti korszakot teremtett. Õ vezette át a társulatot az 1906-ra fel-
épült új színházépületbe, a régi Farkas utcait elbúcsúztatva, s az õ megbízásából s irányításával készült el a
Sétatéri nyári színköri épülete 1910-ben, amely az impériumváltást követõen a magyar színészet otthona lett
Kolozsváron. Janovics vezetésével 1912–13-ban a görög klasszikusokból mutattak be antik drámasorozatot, az
1913–14-es évadban Shakespeare-ciklust, s új kortárs darabokat játszottak: Maeterlincket, Strindberget,
Hauptmannt. Janovics kezdeményezte ismeretterjesztési és közönségnevelési szándékkal az ifjúsági elõadáso-
kat 1900-ban, mûvezetõi mûködése idején, ezek folytatódtak távolléte idején is, alig egy évvel a pesti színház
hasonló kezdeményezése után. Az ifjúsági elõadásokat Janovics igazgatói mûködése során továbbfejlesztette,
Magyar drámatörténelmi elõadások címmel 1911 októbere s 1912 márciusa közt 28 magyar színmûvet nézhet-
tek meg az érdeklõdõk.
31. A fõgimnázium értesítõje az 1905–06-os tanévrõl. 119.
32. A fõgimnázium értesítõje az 1906–07-es tanévrõl. 62.
33. Késõbbi egyetemi tanár, Márton Áronnak kolozsvári egyetemi lelkész korában eszmei társa, együtt indítot-
ták el a katolikus pedagógiai folyóiratot, az Erdélyi Iskolát.
34. A fõgimnázium értesítõje az 1906–07-es tanévrõl. 64.
35. Uo. 69–70.
36. Uo. 116.
37. A fõgimnázium értesítõje az 1910–11-es tanévrõl. 73.
38. Uo. 73–74.
39. A fõgimnázium értesítõje az 1911–12-es tanévrõl.
40. A Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanõvérek vezetése alatt álló Marianum kolozsvári róm. katholikus
tan- és nevelõintézetének értesítõje az 1912–13-as évrõl (összeállította az igazgatóság). 45–46.
41. Uo. 46.
42. A sajnálatos eseményt a piarista iskola évkönyve megörökítette. Vö. Bíró: Az intézet a román uralom éve-
iben; az errõl szóló fejezet címe: Az önképzõkör megszüntetése. Annak pótlása, 34–36.
43. „A boldog visszatérés évében még nem tudtunk annyira erõsek lenni, hogy az önképzõkör megalakítására
is gondoljunk. Jelen iskolai évben azonban szervezkedtünk és az 1941. október 10-én megtartott alakuló gyû-
lésen kimondottuk, hogy az 1927-ben a helyzet nehézségei miatt mûködését megszüntetõ Szent Erzsébet ön-
képzõkört újra életre hívjuk. [...] A farsangi gyûlés humoros mûsorával derûs hangulatot teremtett, fõleg az
»Élõ szobor« c. kétfelvonásos színmû sikerült megjátszásával.” A kereskedelmi leányközépiskola egyesületei,
A kolozsvári Marianum Róm. Kat. Leánynevelõintézet Évkönyve az 1941/42. iskolai évrõl (a fennállás 31. évé-
ben, szerk. dr. Gyöngyösi M. Aurélia leánygimnáziumi igazgató), 55.
44. Uo.
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