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Nemzeti múltunk
drámák tükrében
"E kis Teátrum is azért építtetett
Skolai játékunk melyre intéztetett
Hogy a bátorságnak végyünk épületet
S elménket kiadni tudó tehetséget.

Matériát pedig idegen országból,
Nem kerestünk, hanem a magunk hazánkból
Mert mi kitelhető magunk kamaránkból
Miért keresnőnkmink azt nagyarcátlanságból."

Így kezdi drámáját az az ismeretlen erdélyi (minorita?) tanár, aki a
kenyérmezei csatáról írt négy felvonásos verses drámát (remek köz
játékokkal) a 17. század végén. A "matéria", a magyar történelem,
valóban kimeríthetetlen témát jelentett az iskolai színpad számára.'

S éppen ekkor, a 17. század végén szaporodtak meg hirtelen a
magyar történelmet bemutató, a nemzeti érzést erősítő darabok a
magyarországi iskolai színjátszás repertoárjában. Az időpont nem
véletlen: talán nem tévedünk sokat, ha a legfontosabb oknak a je
zsuita rend megerősödését és iskoláinak megszilárdulását tartjuk.
Ekkorra már felnőtt az a magyar jezsuita tanárgeneráció is, amely
a rendhez és a Habsburg-házhoz való lojalitása mellett a nemzeti
érzéseket is fontosnak tartotta és közvetíteni is akarta diákjai szá
mára. Ezzel együtt a magyar történelem elmúlt századainak, a
magyar integritásnak, önállóságnak a bemutatása fontos érveket
szolgáltatott az önálló magyar jezsuita rendtartományért folytatott
küzdelemhez is.

Az eszközök azonban nagyon is szegényesek voltak: sem a ka
tolikus, sem a protestáns iskolákban nem tanították a magyar tör
ténelmet (ez a helyzet csak az 1740-es években, s leginkább csak
1777-ben változott meg igazán), egészen a 19. század elejéig hiá
nyoztak a magyar nyelvű, rövid, közérthető történelmi kiadvá
nyok, a történelmi tárgyú olvasmányok is. Igaz, hogya diákok az
ókori történetírók műveivel találkoztak a latin nyelv tanulása so
rán, a későbbi korok egyetemes történelme és a magyar történe
lem azonban teljesen hiányzott a középfokú oktatásból.i

Pedig azokat a férfias erényeket és személyiségjegyeket, ame
lyeket ezek az iskolák propagáltak, leginkább a történelmi hősök

példáin lehetett bemutatni. A barátság, az önfeláldozás, a hazafi
ság, a becsületesség a morális nevelés alapkövei voltak, s az elke-
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rülhetetlen balsors, vagy az ellene való küzdelem különböző ma
gatartásmodelljeit is a történelmi alakok mutatták fel leginkább.
Az egyes országok, a nagy birodalmak sorsa pedig azt illusztrál
ta, hogyan húzódik meg az események mögött az isteni büntetés
vagy gondoskodás szándéka.

Egyetlen lehetőség volt arra, hogy a magyar történelem mégis
jelen legyen a köztudatban, s ez a lehetőség a már száz éve virág
zó, céljaiban és eszközeiben folyton megújuló iskolai színpad volt.
Sokféle funkciójába jól illeszkedett a nemzeti érzés, a hazaszeretet
ápolása éppúgy, mint a történelmi drámákkal való erkölcsi taní
tás. Kezdetben - még Luther hatására - főként pedagógiai és
vallási célokat szolgált: vagyis a hangos, érthető beszédet, geszti
kulációt, a közszerepléshez való bátorságot gyakorolták az iskolai
színpadon a tanulók, s a bibliai tárgyú darabok által az erkölcsös
élet példáit látták maguk előtt. Az ószövetségi darabok - és a
katolikus iskolákban gyakori karácsonyi, vízkereszti, húsvéti
misztériumjátékok - mellett azonban hamarosan megjelentek a
görög-római mitológiát feldolgozó színjátékok, a plautusi, tereriti
usi mintákat követő vígjátékok, a tanítás mellett egyre sürgetőbb

lett a szórakoztatás, sőt a 18. század közepétől már a magyar nyel
oű szórakoztatás igénye is. Ezzel együtt változott a helyszín (a
szabadtéri előadások mellett a 17. század végétől már egyre több
helyen van igazi színházterem, színházi technikával, gépezettel),
változott a közönség összetétele, változott a barokkból a klassziciz
musba hajló előadási stílus is. De az igyekezet, hogy az iskolák 
felekezettől, tanulólétszámtól, anyagi helyzetüktől függetlenül
- megfeleljenek ennek a sokféle kihívásnak, az 1530-as évektől

az 1790-es évekig állandóan megmaradt?
A történelmi drámák megszaporodásának mennyiségi oka is

volt. Az iskolai színjátszás struktúrájának kialakulása, megerősö

dése magával hozta a rendszeres színjátszás igényét, ehhez vi
szont egyre több színjátékszövegre volt szükség. A feladat nagy
kihívást jelentett a fiatal tanároknak, akik kötelező iskolai feladat
ként kapták a megbízást, hogy színdarabot írjanak a diákjaiknak
az év végi ünnepségre, a püspöki látogatásra, vagy éppen az is
kola patrónusának névnapjára. Ehhez azonban sokszor hiányzott
a drámaírói invenció, az ihlet, amit kitűnően pótoltak a készen
kapott történelmi események. Elég volt kicsit kiszínezni a törté
netíróknál olvasott történetet, beiktatni néhány mellékszereplőt, s
már készen is volt az alkalmas szöveg. Ráadásul nem volt gond
azzal a szabállyal sem, amely megtiltotta - vagy legalábbis igye
kezett megtiltani - női szereplők és szerelmi témák jelenlétét a
színpadon. A történelmi eseményekben szinte csak férfiak szere
pelnek, így csak a szerelmi szenvedélyt kellett helyettesíteni a for
ró barátsággal, vagy a feleséget egy aggódó testvérrel, s máris al
kalmas lett a szöveg az iskolai előadásra.
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A kortárs események is magukkal hozták a történelmi múlt
iránti érdeklődést: a törökellenes harcok megélénkülése (a protes
tánsok számára a Thököly-féle szabadságharc törekvései) olyan 
nehezen értelmezhető, feldolgozható - kérdések elé állították az
embereket, amelyekre csak a távoli múlt eseményeivel, analógiái
val, vagy éppen a mitológia segítségével lehetett választ találni.

Nagyon érdekes szerepet játszottak a magyar történelmi témák
felértékelődésébena külföldi jezsuita drámaírók is. 160S-ben a né
metalföldi Mons városában egy hercegi esküvő alkalmából ját
szottak drámát Szent Istvánról, 1626-ban III. Ferdinánd megkoro
názásakor mutattak be egy darabot róla a bécsi jezsuita kollégi
umban, s ettől kezdve minden ünnepi alkalomkor előkerült Szent
István allegorikus alakja egészen Ferenc József 1767-es koronázá
sáig. A leghatásosabb Szent István drámát Franz Neumayer né
met jezsuita írta, aki első királyunk alakját, a szokásos statikus,
reflektív ábrázolás helyett drámai akciók sorozatába állította. A
fia halála miatt kesergő apát, a nagy egyházszervező,apostoli ki
rályt, és a német seregeket legyőző hadvezért egyesítette három
felvonásos, latin nyeívű darabjában, amelyet magyarra lefordítva
is többször játszottak az iskolai színpadokon.

Zrínyi Miklósról is egy spanyol illetve egy német anyanyelvű

szerző írta a legjobb darabot. A szigetvári hősről egészen 1738-ig
nem volt Magyarországon előadás, de amikor a Bécsben élő (de
Magyarországon is tanárkodó) spanyol jezsuita, Andreas Friz
megírja róla szóló darabját, hirtelen megnő az érdeklődés a téma
iránt: 1797-ig 14 előadás idézi meg Zrínyi alakját. A leghatásosabb
egy német tanáré: Friedrich Werthes, a pesti egyetem professzora
1790-ben megható érzékenyjátékot ír a témából, amelyet Csépán
István fordításában a pozsonyi papnevelde diákjai is bemutattak
1794-ben, s amit nagy sikerrel játszottak a hivatásos színpadon is.
Hasonló sikere volt Andreas Friz Salamonról szóló darabjának is,
amely a szokásos testvérharc helyett a remetének álló, vezeklő ki
rály alakját állította a nézők elé.

A cseh jezsuita, Karel Koltzava a Hunyadiak koráról írt hatásos
drámát 1703-ban, Cillei Ulrik címmel, amelyben Hunyadi László
apja becsületéért támad rá CilIeire, aki kardjával megsebzi őt. A
berohanó katonák ölik meg CilIeit, így az ártatlan László a fiúi
szeretet és az udvari cselvetés áldozata lesz. Egy ismeretlen szer
ző Mátyás királlyá választásáról mutatott be egy darabot 180 sze
replővel 1687-ben Augsburgban, Nagy Lajos királyról pedig 1664
ben játszottak ugyanott."

Buda visszafoglalása után a magyar múlt - a jelen közvetíté
sével - már nemcsak nálunk, hanem egész Európában felértéke
lődött. Magyarország az érdeklődés előterébe került, és soha
annyi színdarabot nem játszottak a magyar történelemről, mint
akkor: kilenc magyar tárgyú előadást tartottak különböző német
kollégiumokban néhány év alatt.
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A korszak jelentős írói
diákként az iskolai

színpadon

Dugonics, Rájnis és
Révai színpadi
próbálkozásai

Ehhez természetesen a külföldi szerzőknek szükségük volt a
magyar történelmet bemutató forrásokra. A korban a legismer
tebb magyar történelmi munka Antonio Bonfini Rerum Ungarica
rum Oecades (Bázel, 1568) és Istvánffy Miklós Historiarum de rebus
Ungaricis libri. (Köln, 1622) című könyve volt, de a Magyarország
ról szóló többi történelmi összefoglaló mellett Aeneas Sylvius His
toria de Europa című egyetemes történetét is használták. A 18. szá
zadban a jezsuita történetírói iskolának köszönhetően megsokszoro
zódott a források és a történeti monográfiák száma, így a későbbi

korszak drámaírói már Szeritiványi Márton, Palma Károly, Pray
György és mások munkáit is hasznosíthatták darabjaik megírásakor.

Az iskolai előadások nagy számát tekintve (mintegy tízezer
előadás volt kétszázhatvan év alatt) nem meglepő, hogy a kor
szak szinte minden jelentős írója, költője, történésze találkozott
diákként az iskolai színpaddal. Orczy Lőrinc a pesti és a nyitrai
piarista iskola diákjaként öt előadásban szerepelt (1726-ban Pes
ten még csak a bolgár király kisfiát, majd Ganymedest alakította,
de 1731-ben a nyitrai iskola tanévzáróján már a főszerepet játszot
ta a Mátyás király török elleni győzelmeiről szóló darabban). Mi
kes Kelemen egy másik Mátyás-darabban Podjebrád Katalint ala
kította, az 1702-es kolozsvári előadás ugyanis - az erdélyi guber
nátor lányának esküvője alkalmából - Mátyás és Podjebrád Ka
talin házasságát vitte színre. Amade Antal a Szent Istvánról szóló
ünnepi előadás egyik kisebb szerepét játszotta el Pozsonyban,
1686-ban. Apor Péter, a Metamorphosis Transutoaniae című mű szer
zője a kolozsmonostori iskola diákjaként többször kapott jutalmat
az 1690-es években sikeres szerepléseiért, Esterházy Pál, a Harmo
nia coelestis szerzője, a korszak neves zeneszerzője - akinek ma
leginkább politikusi, nádori pályáját tartják számon - diákkorá
ban, az 1640-es évek végén, nyolc szerepet játszott el a nagyszom
bati jezsuita gimnázium színpadán.

A 18. század magyar nyelvű drámaszerzői is diákkorukban,
színészként találkoztak először a színpaddal. Kereskényi Ádám a
nagyszombati jezsuita gimnáziumban játszott 1725-ben a Házasság
csalárdul elárult istene, 1729-ben pedig a Fabius Maximus című da
rabban, Lestyán Mózes a csíksomlyói ferences iskola diákjaként
egy Szent Ferenc életéről szóló előadásban szerepelt az 1730-as évek
ben. Pállya István piarista tanár (akinek két magyar nyelvű vígjátéka
- a Ravaszy és Szerencsée, illetve a Pazarlay és Szűkmarkoei - a kor
szak legjobb magyar drámái közé tartozik) 1753-ban a nyitrai piaris
ta kollégium diákjaként Attilát, a hunok királyát játszotta, valószínű
leg igen ügyesen, mert később egy újabb főszerepet bíztak rá: Iosap
hátot, a moábitákat legyőző zsidó királyt kellett eljátszania.

Legsikeresebb 18. századi regényírónk, Dugonics András első

szépirodalmi próbálkozásai is színjátékok voltak: kezdetben vígjá
tékokat magyarított a diákjainak, majd az 1780-as évektől a törté
nelem felé fordult az érdeklődése. Kun Lászlóról, Báthory Máriá-
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Csokonai vígjátékai

Történészek
színészként és

szerzőként

ról írt áltörténeti szomorújátékot (ez utóbbit, amelyet egy spanyol
szerző műve nyomán magyarított, Erkel Ferenc is megzenésítet
te). A jezsuita költő, nyelvész, műfordító Rájnis József Az Ikerek
címmel készített komédiáját a pozsonyi kispapok mutatták be
nagy sikerrel, míg a papnövendék Fejér György, a későbbi szer
kesztő, könyvtárigazgató, két színdarabot írt a pozsonyi szemina
risták számára. A piarista rend tag Révai Miklós, a tudós nyelvész
is drámaelőadásokkal kezdte a pályáját Veszprémben és Tatán,
későbbi fordításait például a Sonnenfels drámájából készített Az
áldozat, illetve a Kotzebue darabjából készített A nap szüze című

drámáját nagy sikerrel játszották nemcsak a piarista iskolákban,
hanem a ferenceseknél, majd a hivatásos társulatoknál is. Stilico
ról, a vandál származású római hadvezérről írt tragédiát Horányi
Elek piarista tudós 1762-ben, Koppi Károly pedig vígjátékokat
mutatott be fiatal tanárként a diákjaival.

A protestáns iskolákban is jeles drámaszerző tanárokkal talál
kozhatunk: sok kiadást megért, népszerű bibliai drámát írt példá
ul a nagyszerű tudós Pápai Páriz Ferenc 1703-ban, Bethlen Miklós
leányának esküvőjére, Izsák és Rebeka házassága címmel. A debrece
ni kollégium tudós tanárai (például Háló Kovács János) is írtak
színdarabokat a diákjaiknak az 1780-as években, példát mutatva
ezzel Csokonai Vitéz Mihálynak, aki debreceni diákként Gerson
címmel írt rövidke színjátékot a társainak. Csurgói tanárként pe
dig két vígjátékot is szerzett, hogy a rábízott hét diák fejlődését,

ügyességét bemutathassa az előadást megtekintő patrónusnak.
Festetics Györgynek. A Karnyóné és a két szeleburdiak máig kedvelt
darabja a magyar színházi repertoárnak.

A történészek közül Kaprinay István 1730-ban lépett fel diák
színészként egy ókori történeti drámában, Péterffy Károly jezsuita
egyháztörténész 1714-ben szerepelt. A korszak nagy jezsuita törté
nésze, Katona István (1732-1811) fiatal tanárként hét színdarabot
írt: többek között a hétéves háború egyik sikeres csatájáról, a bibliai
Józsefről, majd II. Béláról mutatott be darabot a növendékeivel.

A drámaszerzők meglehetősen szabadon kezelték a történelmi
tényeke t, a történelmi hűségnél fontosabb volt az írói szándék
megvalósulása - vagyis a minél erősebb hatáskeltés a jó ügy, az
erkölcsi nevelés érdekében. A források felhasználása mellett is fel
tűnő, hogy ugyanazokat a dramaturgiai sémákat találjuk meg a
magyar történelmi drámákban, mint amelyeket általában is alkal
maztak az iskoladrámákban. Ezért van az, hogy nagyon hasonló
an alakul egy-egy magyar történelmi tárgyú színdarab cselek
ményrnenete, mint például egy-egy ószövetségi történeti vagy vi
lágtörténelmi témát feldolgozó drámában.

Ez a hasonlóság egyrészt a témaválasztásból adódik: a szerzők

szívesen visznek színre bizonyos cselekmény-sémákat, amelyek
ben szinte csak a neveket kellett behelyettesíteni, mivel a történeti
hűség sem a jelmezeknél, sem a díszleteknél nem volt követelmény.
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A történelmi tárgyú
színdarabok

leggyakoribb
cselekmény-sémái

5Alszeghy Zsolt:
Magyar tárgyú latin

jezsuita drámák.
EPhK, 1911.99-114.

A történeti hűség

kérdése

A leggyakoribb motívum a testvérharc, a testvérviszály. Itt az
erkölcsi tanulság nyilvánvaló: a főhős vagy engedelmeskedik a
benne lakozó testvéri szeretetnek és kibékül testvérével (erről

szólnak a Salamon és László viszályát bemutató darabok, vagy a
két Esterházy testvérharcáról szólók), vagy megölvén testvérét, az
isteni igazságszolgáltatás büntetése vár rá (például néhány Attilá
ról és Budáról szóló darabban). A viszály oka a mellőzöttség,

vagy valamilyen félreértésből fakadó sértettség (akárcsak a követ
kező sémáknál).

A másik cselekmény-séma szerint a döntő ütközet előtt a ki
rályt ellenségei azzal vezetik félre, hogy egy levél vagy egy hazug
követ segítségével bizalmatlanságot ébresztenek benne legjobb
hadvezérei, leghűségesebb emberei iránt. A cselek végül nem si
kerülnek, kiderül a megvádoltak ártatlansága, a király pedig le
győzi ellenségeit. Erről szól például egy 1780-as magyar nyelvű

darab (Zápolya és Bebecus), amelyben Nagy Lajos majdnem kivégez
teti (egy ármány következtében) saját leghűségesebb katonáit, Zápo
lyát és Bebek Imrét a döntő ütközet előtt, de egy rossz helyre került
levél nyomán az áruló lelepleződik, az uralkodó pedig megbocsát.

A harmadik cselekmény-sémában az egyik szereplő esküt tesz,
ezt az esküt azonban politikai-hatalmi (sőt akár belső vallási)
okokból megszegi, s ezért bűnhődnie kell. Erről szól a várnai csa
tát bemutató előadás, amely szerint a békekötéskor tett eskü meg
szegése miatt kell a fiatal Jagelló Ulászlónak meghalnia (Székely
udvarhely, 1743), s ezért hal meg a Gerardus című darabban Orse
olo Péter is, aki Szent Istvánnak tett esküjét megszegvén már
méltatlan a koronára.

A negyedik cselekmény-séma a csel-drámák dramaturgiai fogá
sait követi: a száműzetésből hazatérő főhős álruhát ölt (általában
pásztor-ruhát), ebben az álruhában majdnem megölik vagy gyil
kossággal gyanúsítják, többszörös csel után derül ki az ártatlansá
ga. Különösen az r. Andrásról. Béláról szóló darabok követik ezt
a sémát (1767, Nagyszombat).

A különböző drámatípusok keveredhetnek is: erre jó példa az
1731-ben Nagyszombatban játszott Svehla című tragédia. Ebben
Podmaniczkiust, a Mátyáshoz átállt katonát Svchla egyik híve
egy levéllel keveri gyanúba, míg ő maga egy paraszttal cserél ru
hát, hogy álruhában Mátyás táborába lopózva megölje a királyt.
A merénylet azonban nem sikerül. Podmaniczkius a kivégzése
előtt felismeri a paraszti ruhában Svehlát, így megakadályozza a

'I 'imerenyetet.
Történeti hűséget csak a cselekmény menetében találunk (ott

sem mindig), a szereplők családi viszonylatai általában fikcióként
kerülnek bele a drámába. A főhős elleni lázadásról, vagy a főhős

haláláról valóban írnak a történészek, de azt, hogya lázadók közt
a saját fia vagy testvére is ott lenne, vagy azt, hogy a halálba a
gyermeke is követi őt, csak a drámaszerző viszi bele a történetbe,
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Személy- és
névcserék, kitalált

rokoni szálak

hogy a döntésnek nagyobb erkölcsi súlya legyen, és a puszta ese
ménytörténetet erkölcsi dimenziókba állíthassa.

Friz darabjában az ostromlott várban Zrínyi mellett ott van a
fiacskája, s a katonák általa szeretnék rábírni Zrínyit a vár feladá
sára. "Mivel pedig a versszerzőnek igazsággal határos dolgokat
szabad költenie. én is ezeket követvén, a játéknak mind ízire,
mind az indulatoknak fel gerjesztésére Zríni fiatskáját a várban bé
zárom, és az atyával együtt a törökre viszem." - indokolja a ma
gyar fordító a történeti tényektől való eltérést. Ez a változtatás
valóban többféle indulatot gerjeszthetett a nézőben: Zrínyinek az
apai szereteten is felülemelkedő hősiessége könnyeket csalt a leg
elvetemültebb néző szemébe is, s még inkább meghatotta őket a
kis György, aki néhány jelenet alatt felnőtt nagyszerű édesapjá
hoz, és a darab végén már önként vállalta a mártírhalált a haza
érdekében.

Werthes még tovább megy, az ő darabjában Zrínyi felnőtt fia,
György és annak jegyese is szerepel, s Zrínyi kirohanása után a
várat a főhős felesége robbantja fel, karján kicsiny gyermekével,
Zrínyi Rafaellel. így Szigetvár pusztulása egyben a Zrínyi család
teljes pusztulását is jelenti, s a férfiak hősiessége mellett ugyan
olyan hangsúlyt kap az asszonyok (Zsófia és Zrínyi Katalin) ön
feláldozása is, akik korábban nem vesznek részt a történelmi ese
mények alakításában, itt azonban fontos szerepet kapnak. "Jertek!
mutassuk meg, hogya nemnek külömbsége nem szükségeskép
pen teszi különbözőkké a gondolatokat és a szívet! Szintúgy di
csőséggel halhatunk mi meg, mint a férfiak! Ezek a fegyverek
számunkra vagynak itt." - mondja Zrínyi felesége. "Ezer törö
köt, s többet ha lehet, csalok ide és a Puska-poros torony tetejére,
a gazdag prédának palástja alatt, és ott egy szempillantás alatt
halált hoz nékik egy fáklya, nekem pedig és a mi kisdedünknek
szabadulást."

Az 1770-es, Budáról és Attiláról szóló darab írója is eltér a ha
gyományos motívumoktól: "Buda, a hunok vezére, öccse, Attila
előtt a királyság utáni áskálódás gyanújába kerülvén, megölette
tett, bár Bonfinius szerint ez Attila parancsára történt, mégis mi
vel vannak történetírók, akik az esetet másként mondják el és a
gonoszságot a királyság ellenségeire tolva, annak kegyetlensége
alól Attilát feloldják, mi a darabunkban Attila halálát a hunok
közt vitéz, de trónra törekvő Toxus pártütésének tulajdonítjuk." A
testvérharc jól ismert elemei így az udvari cselszövés, ármány je
leneteivel bővülhetnek. s Attila nem testvérgyilkosként, hanem az
udvaroncai által megtévesztett, de jóakaratú és igazságos uralko
dóként jelenhet meg a színpadon.

A történelmi hűségnél fontosabb a gördülékeny előadás is: Ka
tona István darabjában II. Béla például nem oak, hogy a játék tet
szetősebb legyen, s ne kelljen őt a színpadon vezetgetni. Egy má
sik darab lll. és IV. István trónviszályáról szólt, de ez utóbbit "a
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A jezsuita iskolák
jelentősége a

bemutatók
szempontjából

neveknek különbösztetésére és a játéknak könnyebb értelmére"
G(>jzának nevezi el az ismeretlen drámaíró. Nem is tudjuk hibáz
tatni érte, hiszen a gondos forrásmegjelölés alá ő is odaírja: "a
többi merő játékos költemény".

így tesz a Pápa várossának víttatása című darab szerzője is, aki a
bevezető végén ezt írja: "Így emlékezik Istvánfi magyar ország
Krónikájában az harmincz kettődik könyvben. Némellyeket hozzá
tészen a játékos költemény."

De nemcsak újabb szereplők, gyermekek, barátok stb. beiktatá
sával lehet feldúsítani a történelmi tényeket, hanem a mitológiá
nak a történelemmel való összekapcsolásával is. Rengeteg példát
találhatunk erre, főként a 17. század második és a 18. század első

feléből. Gyakori az a dramaturgiai megoldás, hogya történelmi
eseményekkel párhuzamosan egy mitológiai esemény is zajlik, s
ezt a jelenetek utáni kórusokban vagy élőképekben követheti fi
gyelemmel a néző. Ilyen az a Szent Istvánról szóló előadás is,
amelyben Herkules harcai jelennek meg párhuzamosan a pogá
nyokat legyőző szent király történetével. A már említett Stiehla cí
mű előadásban is volt mitológiai mellékszál: a thébai zsarnok,
Lykus király mítoszáról szólt. A nikápolyi csatában életét vesztő

Esterházy Györgyöt dicsőítő darab (Jób Gábor: Fides in Regem et
Patriam. 1727) Theseus mítoszával állítja párhuzamba a főhős erő

feszítéseit. A rendkívül fordulatos cselekmény mellett (árulás, mé
reg, tetszhalál, régi barátok egymásra találása, csatajelenet stb.) a
darabban a barokk látványosság minden eleme megtalálható: Ju
piter villámmal sújtja agyon Crudelitast, a csata előtt hatalmas vi
har pusztít stb. A színpadkép Yulcanus barlangját ugyanúgy meg
jelenítette, mint a pokol bugyrait vagy Nikápoly városát.

Máskor a mitológiai esemény szimbolizálja magát a történelmi
eseményt, s csak a prológus vagy az epilógus fejti meg az allego
rikus párhuzamokat. Az 1688-as trencséni nagypénteki körmenet
ben két szekérre szerelt élőképpel ábrázolták Buda felszabadítá
sát. Az első szekérben Magyarországot a sziklához láncolt Andro
méda jelképezte, kötelékeit a Szűz Máriától kapott karddal Lipót
császár vágta szét. A második szekéren Ádám és (vagy a törököket
vagy az eretnek protestánsokat jelképező) Lucifer volt látható.

Ennek a sokszínű, gazdag anyagnak a felmérése csak a leg
utóbbi időkben, az összes magyarországi drámaadat megjelenése
után vált lehetségessé. Természetesen még sok a módszertani bi
zonytalanság - hiszen a források egy része elveszett - de ma úgy
látjuk, hogy az összes színielőadás négy-öt százaléka a magyar tör
ténelemről szólt, körülbelül négyszáz előadást tartottak a témáról.

A ránk maradt adatokból, drámaszövegekből és drámaprogra
mokból is látszik, hogya legtöbb magyar tárgyú drámát a jezsu
iták iskoláiban mutatták be. Működésük idején (1561 és 1773 kő

zött) negyvennégy gimnáziumból több mint kétszázötven magyar
történelmi előadásról tudunk.
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A magyar nyelvű

előadások számának
növekedése

Szent István alakja

Már a 17. században is körülbelül harmincszor játszottak a ma
gyar történelemről, a 18. században pedig megnőtt ezeknek a be
mutatóknak a száma. Különösen sok magyar tárgyú előadás volt
az 1740-es évektől 1773-ig. Ebben az időszakban több mint száz
ötven darabot mutattak be a magyar múltról, elsősorban Nagy
szombatban, Kolozsvárott, Pozsonyban és Budán.

A többi szerzetesrend iskolai színjátszásában nem ilyen megha
tározó a magyar történelem jelenléte, de hasonlóan alakulnak az
arányok, mint a jezsuitáknál.

A piaristáknál több mint ötven magyar történelmi tárgyú da
rabbal számolhatunk az 1660-as évek és 1800 között. A legtöbb
magyar darabot a nyitrai, a pesti és a szegedi kollégiumban adták
elő. Az ókori és a fiktív történeti darabok mellett már az 1720-as
évektől találunk rendszeresen magyar tárgyú darabokat a piarista
iskolákban. Két kiemelkedő időszakuk az 1750 és 60 közötti, és az
1770 utáni időszak.

A pálos iskolákból és a kispapok szemináriumaiból három, a
minorita és a ferences iskolákból csak egy-két magyar történelmi
tárgyú előadásról tudunk.

Az evangélikus iskolákban a vallásüldözés miatti, 1680 körüli
panaszdrámákon kívül körülbelül tíz történelmi tárgyú előadás

volt, az unitárius és a református iskolákban négy-öt magyar tár
gyú előadást rendeztek.

Az előadások nagyrészt latin nyelven folytak, egészen az 1750
es évekig. Ettől kezdve azonban megváltozott a helyzet: egyre
több helyen volt magyar nyelvű színielőadás (a református isko
lákban 1770 után már szinte csak magyarul játszanak), igya tör
ténelmi darabok egy részét is magyarul játszották. Ennek a válto
zásnak az emléke az a nyolc drámaszöveg, amely már ízes ma
gyar nyelven mutatta be a történelmi hősöket (például Salamont,
Zrínyit, Szent Istvánt), és az a tucatnyi drámaprogram (vagyis a
darab rövid tartaimát és a szereplők listáját tartalmazó színlap),
amely magyar vagy magyar-latin nyelven íródott.

Ami a darabok témáját illeti, a 17. században főként a magyar
szentek életéről voltak előadások a jezsuita iskolákban. Legelő

ször is Szent Istvánról, s az a tény, hogy 1587-ben Kolozsvárott
éppen róla szólt az első, témájában is ismert magyar történelmi
tárgyú dráma, már önmagában is mutatja a téma jelentőségét. A
történelmi hősök divatjától függetlenül ugyanis ő volt az a drá
mai hős, akiről minden időben és minden felekezet iskolájában
adtak elő színjátékot, összesen több mint negyvenet. A darabok
egy csoportja a fia halála után a koronát Máriának felajánló ki
rályról szólt. A többi a pogányok (Koppány, Gyula, Ajtony) ellen
harcoló királyt vitte színre, volt négy olyan előadás is, amely a
kegyes, megbocsátó király alakját helyezte előtérbe, aki a legenda
szerint megkegyelmezett az életére törő orgyilkosnak.
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Szent László

Mátyás király

Korabeli események
színrevitele

Az ő népszerűségével csak Szent Lászlóé vetekedett, akiről

1618-tól kezdve tizennégy darabot mutattak be Magyarországon.
A drámák elsősorban a besenyőkön és a kunokon győzedelmes

kedő királyról szóltak (például a cserhalmi ütközetről 173S-ben,
Sopronban volt előadás, a váradi püspökség alapításáról Nagyvá
radon 1744-ben volt bemutató), de több előadás volt a Szentföldre
való zarándoklatot kihirdető, és a kegyes, a földi korona helyett
égi koronára vágyó királyról is.

Szent Imréről 1617-ben volt az első előadás, s eztán még 12 al
kalommal állították tisztaságát, szűzies életét a diákok elé példa
ként. Szent Gellértről 1623-ban és 16S0-ben játszottak, Szent Er
zsébetet két alkalommal keltették életre, Szent Adalbertről 1641
ben és l700-ben volt előadás.

A magyar szenteken kívül a 17. században szinte csak a Hu
nyadi János és Hunyadi Mátyás sorsa ihlette meg a drámaszerző

ket. Hunyadiról 1662-től huszonhét, Mátyásról pedig az 1642-es
nagyszombati előadás után több mint huszonöt további előadás

született. A Hunyadi Jánosról szóló darabok nagyrészt egy-egy
csatájat mutatták be. Buda felszabadításakor, 1686-ban Nándorfe
hérvár megvédéséről mutattak be darabot, párhuzamba állítva
Hunyadit és Buda felszabadítóit. A nándorfehérvári győzelemről

ezen kívül még hét iskolában volt bemutató. Több előadás szólt a
Hunyadiért életét feláldozó Kemény Simon hősiességéről, két is
kolában pedig arról volt előadás, hogyan szabadította meg magát
Hunyadi a rátámadó két rablótól

A Mátyásról szóló darabok rendkívül változatosak. Egy részük
prágai fogságáról, a börtönből való kiszabadulásáról és Podjebrád
Katalin kezének elnyeréséről szólt. Kevesebb előadás volt Mátyás
hadi sikereiről, de azért játszottak darabot pl. Iajca ostromáról is.

A Rákóczi-szabadságharc idején bemutatott Mátyás-drámáknak
külön is aktualitása volt. 1707. december 28-án "a jesuitákhoz co
moediára ment eő Felsége, az kik régi Mátyás Király dicső csele
kedeteit producálván, tovább három óranál ott mulatott eő felsé
ge." - olvashatjuk.

A fejedelem előtt bemutatott darabban Rákóczi és Mátyás hősi

essége között vontak párhuzamot a sárospataki jezsuiták, az
evangélikus Missovitz Mihály darabja pedig a nemzeti királyság
eszméjét propagálta Mátyás alakjával 170S-ben.

De a történelmi témák aktualizálása nem csak ilyen formában
volt jelen. Az iskolai színjátszás nagyon frissen tudott reagálni a
történelmi eseményekre: Buda visszafoglalásakor az eseménnyel
szinte egy időben keletkeztek az első drámák, a szeptember 2-án
befejezőelőtt ostromról szeptember IS-én már ünnepélyes játékkal
emlékeztek meg a lőcsei gimnázium tanulói. A következő két év
ben minden nagyobb városban volt előadás Buda felszabadításá
ról (több mint húsz), legtöbbször valamilyen allegorikus ese
ménnyel fejezve ki Magyarország felszabadítását a török alól. Két
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A magyar múlt iránti
érdeklődés erősödése

Az. előadásmód
változása

előadás szólt Lotharingiai Károly, négy pedig Savoyai Jenő hősi

ességéről, volt egy előadás az 1688. június 19-én Székesfehérvárat
felszabadító Batthyány Ádámról is. Az előadást a budai jezsuiták
rendezték 1754-ben Batthyány Lajos nádor tiszteletére.

A 18. században, ahogy láttuk, többszörösére nőtt a magyar
történelmi tárgyú darabok száma. Ez a növekedés természetesen
együtt járt a drámatémák kiszélesedésével. rengeteg olyan törté
nelmi személyről (vagy eseményről) játszottak a jezsuita és 
egyre nagyobb számban - a piarista iskolákban, amelyről koráb
ban sohasem volt előadás.

A magyar témájú előadások egyre emelkedő száma összefüg
gött a magyar múlt iránti érdeklődés felélénkülésével (főként az
1740-es évek után) ami egyébként kölcsönhatásban volt a jezsuita
történetírói iskola kialakulásával, a történelmi forráskiadványok
megszaporodásával, a magyar történelmi tárgyú egyetemi vizsga
tételek nagy számával.

A hun-magyar rokonság kérdésköre is ekkor került elő, nem
meglepő tehát, hogy az 1740-es évektől 7 előadás volt Attiláról és
Budáról. Ebben a században a darabok nagyobb része Árpád-házi
királyainkról szólt: a már említett Szent István és Szent László
mellett I. Imrének a trónért való harcáról 9 alkalommal volt isko
lai bemutató. Játszottak színdarabot I. Béláról, Könyves Kálmán
ról, II Béláról, Álmosról és Il. Andrásról is, s volt egy-egy bemu
tató Ottóról. lY. (Kun) Lászlóról és Y. Istvánról is. A 14-15. szá
zadról viszonylag kevesebb előadás szólt, de azért játszottak Ká
roly Róbertről. Ottóról és Nagy Lajosról, Zsigmondról. de még
Nápolyi Lászlóról is.

A Hunyadi család története mellett a törökverő hősök is nép
szerű drámatémát jelentettek. Közülük is kiemelkedik Dobó Ist
ván, akiről a jezsuita és piarista iskolákban hat alkalommal emlé
keztek meg színjátékkal, de három előadás volt a budavári kapi
tányról, Nádasdy Tamásról, és Kőszeg védőjéről. Jurisics Miklós

ról is. Zrínyiről tizennégy előadás szólt, mellette Erdődy Tamás
ról, Forgách Ádámról is volt bemutató, sőt 1758-ban Budán az
1603-as sikertelen ostrom vezetőjéről. a császári parancsra kivé
'geztetett Ruszwurm Kristófról játszottak darabot. A tatárjárásról.
a várnai és a mohácsi csatáról is volt bemutató,

A piarista iskolákban gyakran volt előadás a rendet támogató
magyar családokról, például a Koháry, a Szapáry, a Dessewffy, il
letve a Károlyi család vitéz őseiről.

Ezzel együtt az ábrázolt hősök karaktere és az előadásmód is
megváltozott a korszak végére. A nagyszabású barokk színpadké
pek, a sokszereplős csatajelenetek és várostromok helyét az 1750
es évektől már a kevés szereplőre és egyszerű látványra építő, de
a drámai szöveget minden eddiginél jobban hangsúlyozó előadá

sok foglalják el. Ezt a változást mutatja, hogy Szent László helyett
ekkor már ellenfeléről. Salamonról játszanak huszonhárom előa-
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dást. s a Hunyadi családból sem Mátyásnak vagy apjának a hősi

ességét, hanem a tragikus sorsú Hunyadi Lászlót, a magányos,
halálra készülö hőst mutatják be (több mint tizenötször) például a
Tristis exitus Ladislai című, 1770-ben, Esztergomban játszott darabban.

Az uralkodó koronázásakor és más ünnepi alkalmakkor a je
zsuita iskolákban mindig volt színjáték, a 18. században Ill. Ká
rolyról, de Mária Teréziáról is volt bemutató (Lőcse, 1718, Sáros
patak, 1741, Szeged 1778.)

Mindez azt mutatja, milyen jelentősége volt a 17-18. századi
emberek számára a magyar történelmi múltnak, s az ahhoz való
viszonynak. Az emblematikus történelmi személyiségek színpa
don való bemutatása mindig is több volt egyszerű ismeretterjesz
tésnél vagy illusztrációnál. hiszen az előadás a hozzájuk kötődő

értékrend elfogadását, a személyiség felértékelését is jelentette.
Ezért is van jelentősége annak, hogy egy-egy korban éppen kik
ről, s hogyan mutattak be darabot a magyar iskolákban vagy ép
pen a hivatásos színpadokon, A történelmi darabok aktuális poli
tikai áthallásai a 20. században is megmaradtak, gondoljunk csak
Németh László, Illyés Gyula vagy mások darabjaira. S hogya tör
ténelmi témák fontossága, szimbolikus jelentéstartalma nem vál
tozik, jól bizonyítja az a politikai vita, mely napjainkban zajlik 
egy magyar történelmi tárgyú film körül.

A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA
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Hogyan
éljünk?

JÓZEF TISCHNER

JÓZEF TISCHNER:
HOGYAN ÉLJÜNK?

A XX. századi keresztény
gondolkodók sorozat
15. kötete

Az ember legősibb kérdésére
keresi a választ a könyv:
hogyan éljünk? Melyek azok
az értékek, amelyek nélkül
nem tud élni az ember?
Mi az erkölcsi norma értelme?

Ára: 600,- Ft


