
gatás anyaga - zömében epigrammák, 
csupán egyetlen hosszabb vers, a Midőn 
beteg volt a táborban - szinte teljességgel 
különbözik a Makkai Ádám szerkesztésé
ben megjelent, In Quest of the Miracle 
Stag (A csodaszarvas nyomában) című, 
terjedelmes és korszakalkotó, angol nyelvű 
magyar költői antológia Janus Pannonius 
fejezetétől. 

Még mindig a 15-16. század táján 
időzve, feltétlenül érdemes kiemelnünk a 
Rómában tanult, szépnevű koszorús költőt, 
Aelius Lampridius Cervinust, alias Ilija 
Crijeviéet, akinek költészetén Propertius, 
Pontano és Poliziano hatása éppúgy érző
dik, mint Catullusé. A talán legnépsze
rűbb, az Orff Catulli carminájának egyik 
epizódjaként is elhíresült Lesbia-vers (Da 
mi basia mille...) parafrázisa, a Da mi 
basia Lesbiana centum a catullusi alapté
ma friss, játékos és eredeti újrafogalmazá
sa: a horvát poéta olyan csókokat vár és 
kér Flaviának becézett kedvesétől, hogy 
Lesbia és az ő Catullusa is megirigyelje... 

Mintegy kétszáz évvel későbbre ugorva 
- tizenöt költői életmű mégoly vázlatos 
ismertetése sem lehetséges egy recenzió 
keretein belül - feltétlenül szólnunk kell a 
klasszicizmus két, 18. századi műfordító
ikercsillagáról, Raymundus Cunichiusról 
(Rajmund Kuniéról) és Bernardus Za-
magnáról (Brno Dzamanjiéról), akik a két 

Régóta foglalkoztatja az irodalom- és 
egyháztörténet ismerőit a 17-18. századi 

homéroszi eposzt ültették át görögről latin
ra (Ilias, Latinis versibus expressa a Ray-
mondo CUNICHIO Ragusino, Romae, 1776; 
Odyssea, Latinis versibus expressa a Ber
nardo ZAMAGNA Ragusino, Senis, 1777). 
Ez már önmagában is bizonyíték a horvát 
kultúrában tovább élő latinitás erejére, mi
nőségére. 

Végül említsük meg a reformkori ma
gyar költészet öntudatos hangütését vala
mivel korábban megszólaltató Junius 
Restiust, azaz Dzono Rastiéot, aki - szü
letett arisztokrataként s még születettebb 
szatíraíróként - keserűen és maró gúnnyal 
ostorozta a korabeli horvát nemesség kriti
kátlan külföld-majmolását. Az Anglomani 
- Gallomani című, rövid, de rendkívül 
jelentős versében büszkén hirdeti: „bedör
zsöltük őket - ti. az anglo- és gallománo-
kat - a szellemesség sójával és a gúny 
ecetjével." 

A Latin nyelvű horvát múzsák volta
képpen - bár, ismétlem, korántsem harcos 
vagy bántó mellékzöngékkel - Rastié ro
konszenves programját viszi tovább, izgá
ga nemzetieskedés helyett a teljes szellemi 
fegyverzet biztonságával és nyugalmával. 
Mindezért köszönet illeti a horvátországi 
latinság poétáit éppúgy, mint a példás ön-
fegyelmű szerkesztőt s a verseket angolra, 
illetve horvátra átültető műfordítókat. 

Petrőczi Éva 

iskolákban rendszeresen előadott színjá
tékok kérdése. Az erre vonatkozó források 
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sokaságának összegyűjtésén több nemze
dék irodalomtörténészei és történészei 
dolgoztak a 19. század közepe óta, majd 
pedig az addig föltárt adatokat egy hat 
kötetből (meg egy mutatókötetből) álló 
sorozatban lette közzé Staud Géza, Varga 
Imre, Kilián István és Pintér Márta Zsu
zsanna 1984 és 1994 között. Ennek a soro
zatnak utolsó köteteként jelent meg Kilián 
István hatalmas adatgyűjteménye, amely a 
magyarországi piarista iskolák színjátszá
sára vonatkozó rendszerezett forrásokat és 
irodalmat közli. Ez az adattár is korábbi 
nemzedékek kutatásait koronázza meg. 
Még a fiatal Takáts Sándor volt ugyanis az 
első, aki az 1890-es években Benyák Ber
nátról, Pállya Istvánról és a pesti piarista 
gimnáziumról szóló monográfiáiban a 18. 
századi piaristák színjátékírói tevékenysé
gét is méltatta. (Sajnos azonban hiányos 
hivatkozásai miatt közlései sokszor nehe
zen vagy egyáltalán nem visszakereshe
tők). Az adatok módszeres összegyűjtését 
Takáts egyik piarista rendtársa, az iroda
lomtörténész Prónai Antal kezdte el a 20. 
század első évtizedében, majd korai halála 
(1914) után munkáját rendtársa, Német 
Károly folytatta. Tulajdonképpen az ő 
munkásságukat fejezte be Kilián István az 
itt tárgyalt kötettel. 

Nem volt könnyű dolga, mivel a triano
ni országszakadás és a kommunista álla
mosítás után a magyarországi piaristák 
levéltári anyaga manapság nem könnyen 
áttekinthető és hozzáférhető. A rendtarto
mány központi, budapesti levéltára (ahol 
például a rendtagok kéziratos hagyatékát 
és sok rendház válogatott iratait is őrzik) 
ugyan mindvégig megmaradt a rend keze
lésében, segédletekkel is viszonylag jól 
feltárt, de használhatóságát a szakszerűtlen 
levéltári rendszer igen megnehezíti. Kilián 

István tulajdonképpen elsőként tekintette 
át ezt az anyagot drámatörténeti szem
pontból, a mutatók alapján elérhető leg
teljesebb alapossággal. Úgyszintén úttörő 
munkát végzett a piarista rendtartomány 
budapesti könyvtárában, amelynek több 
szekrényt megtöltő, javarészt katalogizá
lásán kolligátumgyűjteménye drámaprog
ramok sokaságát rejti. A piarista rendhá
zak és levéltárak iratainak másik része 
magyarországi megyei levéltárakban, il
letve különféle felvidéki és erdélyi állami 
levéltárakban található. Különösen a szlo
vák levéltárakban kellett Kilián Istvánnak 
úttörő munkát végeznie, hiszen ezeket a -
néha jelentős művelődéstörténeti értékeket 
rejtő - fondokat eddig nemhogy nem fil
mezték még le, de sok esetben őelőtte 
magyar kutató még sosem használta őket. 
(Erdélyi kutatásra az ottani anyag nehéz 
hozzáférhetősége miatt a kötet megjelené
séig nem kerülhetett sor.) Sajnos azonban 
az átalakulóban levő szlovákiai levéltári 
viszonyok következtében a kötetben ol
vasható jelzetek közül némelyik azóta már 
nem érvényes. Például a nyitrai rendház 
levéltára ma már nem Sellyén, hanem 
Nyitrán található (Státny oblastny archiv v 
Nitre). 

A kötet bevezetésében Kilián István 
először összefoglalja - Balanyi György 
monográfiája nyomán - a magyar piaristák 
történetének legfontosabb tényeit, majd 
elemzi az adattárban fölhasznált forrástí
pusokat: az iskolai anyakönyveket (catalo-
gus studiosi juventutis), a rendházi króni
kákat {história domus), a drámaprogramo
kat, a drámakéziratokat és a számadás
könyveket. A kötet áttekinthetőségét 
egyébként növelte volna, ha az adattári 
részben, az egyes iskolákra vonatkozó 
források áttekintő felsorolásánál is tema-
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tikusan, típusok szerint adták volna meg a 
forrásokat. 

A bevezetésben a forrásismertetés után 
a kutatástörténet rövid összefoglalása, a 
kötet összeállításával kapcsolatos alapel
vek (mindez németül és szlovákul is), 
majd pedig maguk az adatok következnek. 
Az első adattári fejezet az iskolai színjá
tékokkal kapcsolatos rendi szabályokat 
gyűjti össze. Ez azért érdekes kérdés, mert 
a rendalapító, Kalazanci Szt. József kez
detben ellenezte az iskolai színjátékokat és 
a rendi szabályok is tiltották őket. A kö
zép-európai viszonyok között azonban a 
piaristák sem mondhattak le erről a jezsu
ita iskolákban élő szokásról, így a 17. 
század végére - a rendalapító szándékával 
szemben - a helyi igényekhez való alkal
mazkodás győzedelmeskedett. Ennek az 
érdekes folyamatnak különféle dokumen
tumait érdemes lett volna alaposabban 
összegyűjtve és pontosabb apparátussal 
közölni. A közölt adatokból ugyanis nem 
mindig derül ki egyértelműen, hogy a 
közölt határozatok milyen rendtartomány 
káptalanján vagy melyik rendház hivatalos 
vizitációjakor születtek. Ezenfelül a rend
alapító Kalazanci Szt. József leveleinek 
például - amelyeket a kötet csupán Prónai 
Antal egy 1912. évi tanulmánya alapján 
idéz - megjelent kritikai kiadása is 
{Epistolario di S. Giuseppe Calasanzio, 
ed. Leodegario PlCANYOL, Claudio VILA 
PALA, I-X, Romae, 1950-1988), sőt 
Sántha György spanyol nyelven publikált, 
kiváló Kalazancius-monográfiájában a 
rendalapítónak az iskolai színjátékról al
kotott összes megnyilatkozásai össze
gyűjtve is megtalálhatók (György SÁNTHA, 
San Jose de Calasanz, Su obra, Escrítos, 
Estudio pedagógico y selección de 
escrítos, Madrid, 1956, 1984). Szintén 

megjelentek forráskiadványként a rendi 
generális káptalanok határozatai (Archí
vum Scholamm Piarum, 1937-1956), a 
tartományi káptalanoknak pedig a buda
pesti tartományi levéltárban található meg 
teljes sorozata. (Kár, hogy az utóbbiakat 
eddig még nem adták ki.) 

Az adattár szerkezete a sorozat már ko
rábban megszokott szabályait követi, tehát 
iskolánként csoportosítva közli az adato
kat, az iskolák pedig alapítási sorrendben 
követik egymást. Ez utóbbi helyett - ta
pasztalatom szerint - talán célszerűbb lett 
volna inkább alfabetikus sorrendet alkal
mazni, mivel az egyes piarista alapítások 
pontos kronológiájával még a rendtörténet 
jó ismerői sem föltétlenül vannak teljesen 
tisztában. Egy helyen ráadásul a sorrend is 
hibás. így a debreceni alapítás (1719) 
érthetetlenül került az 1714-ben indult váci 
és kecskeméti iskolák közé. Az 1727-ben 
alapított tokaji rendház pedig a hagyomá
nyos rendi fölsorolásokban megelőzi az 
1729-ben illetve 1730-ban alapított rózsa
hegyi, illetve máramarosszigeti rendháza
kat, noha tény, hogy Tokajban az iskola 
csak 1737-től indult meg. Nem találtam 
utalást a kötetben arra, hogy miért nem 
szerepelnek adatok Magyaróvár, Szentan
na (Arad m.) és Kőszeg piarista iskoláiból, 
sejthető, hogy ennek a források hiánya 
lehet az oka. 

Maguk az adatok iskolánként, kronoló
giai sorrendben állnak a kötetben, minta
szerű módon, pontos, betűhív idézetekkel, 
jelzetekkel, irodalmi hivatkozásokkal, sőt 
a csak szerzetesi néven előforduló szemé
lyek családnevének megadásával. 

Néha zavart okoz, hogy ha egy adat 
több előadásra is vonatkozik, akkor az 
előforduló színdarabok címe külön-külön, 
de az adat részletes szövege a kötetben 
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csak egyszer, az adatban előforduló utolsó 
darabnál szerepel. Jó lett volna, ha ilyen
kor a kötet minden egyes címnél utalt 
volna arra, hogy az odatartozó szövegadat 
hol található. Valószínűleg ennek hiánya 
miatt történhetett, hogy például Pest 38-
40. sz. alatt két színdarab három számon 
került nyilvántartásra. (Alucundum Bac-
chi gubernium és a Bacchusnak víg biro
dalma címek ugyanis kétségkívül ugyanar
ra az előadásra vonatkoznak.) 

Az adatok között egyaránt találhatók az 
előadásokra vonatkozó és egyéb, például a 
színpad építéséről hírt adó források. Jó lett 
volna, ha ez utóbbiak a kronológiai sor
renden belül külön számozást kaptak vol
na, így a számozás egyben azt mutatta 
volna, hogy az adott iskolából hány szín
padi előadást ismerünk a források alapján. 
Például a pesti gimnáziumból 133 adat 
szerepel a kötetben, ez azonban csak 118 
előadást jelent, mivel 10 adat színházte
remre és az előadások elmaradására vo
natkozik, 5 adat pedig azért törlendő, mert 
tévedésből kétszer szerepel (a 6. tétel a 49. 
alatt, a 38. tétel a 40. alatt, az 59-60. tétel 
a 69. alatt, a 75. szám pedig 111. alatt is 
megtalálható). 

Ha már a pesti piarista iskolánál tar
tunk, érdemes egy kicsit statisztikailag is 
elemezni a kötetnek erre vonatkozó adata
it. Ezek szerint az 1717-ben alapított is
kolában az első előadásra 1719-ben került 
sor, az első nyomtatott programot pedig 
1723-ból ismerjük. A kötet adatai alapján 
az előadások fénykora az 1720-as és 1730-
as években volt. 1719 és 1739 között 101 
előadásról tudunk. 1740-ben és 1741-ben a 
pestisjárvány miatt kényszerűen szünetelt 
az iskolaszínház, majd újraindult, de az 

1742 és 1755 közötti 14 évből mindössze 
11 előadásról tudunk. Ezután hosszú szü
net következik az adatokban, majd 1774 és 
1784 között még 11 előadásról, 1797-ben 
pedig még egyről maradt forrás. Nagy 
kérdés, hogy a rendszeres iskolaszínház 
iránti igény és kedv fogyott-e el a 18. 
század második felében, vagy csak egysze
rűen ennek az időszaknak rosszabbak a 
forrásadottságai. Tény ugyanis, hogy 1755 
után sem az anyakönyvbe, sem a história 
domusba. nem jegyezték be a színielőadá
sokat, így ezt követően a kutatók csupán 
az esetlegesen fönnmaradt drámaszövegek 
vagy programok alapján tájékozódhatnak. 

Akármi is az igazság azonban, világos, 
hogy a piarista iskolai színjátékkal foglal
kozó kutatóknak még bőven maradtak 
feladataik, nemcsak a Kilián István által 
föltárt óriási anyag földolgozása és tágabb 
kontextusba helyezése terén, hanem újabb 
adatok keresése és az adattár bővítése is 
rájuk vár. A kötet (és egyben a könyvsoro
zat) zárszavában az azóta sajnos elhunyt 
Hopp Lajos ígéretet tett ugyan egy pótkö
tetre, de az is kívánatos lenne, hogy az 
adattár a további bővítésekre és javításokra 
nyitott, digitális formában is rendelkezésé
re álljon a kutatásnak. Összefoglalóan te
hát megállapíthatjuk, hogy Kilián István 
piarista iskolaszínpadi adattára a magyar 
irodalomtörténeti kutatások nagy és jelen
tős eredménye, amely - mint minden eh
hez hasonló átfogó munka - nemcsak 
fontos adatokkal gazdagította a múlt ma
gyar irodalmáról alkotott ismeretünket, ha
nem remélhetőleg újabb vizsgálatokra és 
eredményekre sarkallja az irodalomtörté
net-írást, sőt talán az iskolai színjátszást is. 

Koltai András 
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