NADASDY LAJOS

A PÁLOSOK ISKOLADRÁMÁI
ÉS ISKOLAI SZÍNJÁTSZÁSUK PÁPÁN

Szükségesnek gondoljuk azt, hogy tömör össze
foglalását adjuk az iskolai színjátszás általános
történetének, mielőtt részletesebben tárgyalnánk a
pápai pálosok iskolai színjáték előadásait.
A középkorban egyházi szertartás függvénye
ként, az istentisztelet keretében hallott és hirdetett
igének mintegy képi magyarázataképpen jelenik
meg a misztériumjáték. Amikor az istentiszteletet
a templom falain belül előadott látványosságokkal
kötötték össze, arra törekedtek, hogy a hallgatók
számára, műveltségi színvonaluknak megfelelően
is, a hittitkokat, azaz az elvont hitigazságokat a
megjelenítés által érzékelhetővé és egyben köz
érthetőbbé tegyék. Ezekben a misztériumjátékok
ban az első korszakban csakis papok szerepelhet
tek, akik e játékok által a szertartást kiegészítették
és egyúttal közelebb vitték a hallottakat hallgató
ikhoz. A liturgia és a vele egyidejűleg a misztéri
umjátékban érzékletesen kiábrázolt cselekmény
nem csupán áhitatkeltésre volt alkalmas, hanem
egyben a hívő benső valójának, lelkületének felajzására, megrendítésére, hódoló alázatának fel
keltésére irányult. Együtt az egyháznak és a klé
rusnak misztikus hatalmáról való meggyőzést is
szolgálta. Erre utal az, hogy mind a liturgia, mind
a misztériumjáték folyamatában csak papok, tehát
a titkok birtokosai vettek cselekvően részt, a vilá
gi laikus elem csakis annyiban volt részese a litur
giának, amennyiben az éneklés, a testtartás (fenn
állás, lebomlás, térdeplés), a hangos szóval való
imádkozás azt cselekvően előírta számára.
Ezek a liturgiához szorosan kötődő misztérium
játékok, amikor a templom falain k í v ü l r e kerülnek
és a szertartástól elszakadtak, fokozatosan elvilágiasodtak. Nyomukban fejlődik ki és jelenik meg a
népi misztériumjáték. Ezekben már nemzeti nyel
ven szólalnak meg a játék szereplői, és természete
sen népi szellem is hatja át őket. Ez a nemzeti nyel
ven megszólaló népi misztériumjáték az a híd,
amely átíveli azt a szakadékot, amely a liturgiához
kötött szertartásos misztériumjáték és a világi drá
ma megszületése között az irodalomban érzékletes
valóság.
Nálunk, éppen történelmi és társadalmi viszo
nyaink zaklatott, nyugtalan és viharzó állapota
miatt, a népi misztériumjáték egy bizonyos ponton
megrekedt, és nem jutott el a fejlődésnek a r r a a fo
kára, melyről megalapozott biztonsággal elmond
hatnánk azt, hogy hol található meg drámairodal
munk igazi forrása. A magyar drámának és a ma
gyar színpadnak nem voltak mecénásai, mint
ahogy Nyugaton: Angliában, Németországban és
a franciáknál. Ezért van az, hogy az Európa más te

rületein virágzóhoz hasonló természetű és éppen
nem kisebb értékű misztériumjátékaink, az iskola
falai közé szorulva, etikai és pedagógiai célok
megvalósítására irányulnak. Céljuk eleve nem a
szórakoztatás. Hazánkban a hivatalos világi szín
játszás a 18. század utolsó évtizedeiben indul meg,
s a társadalom műveltebb rétegeinek színházi,
színjátéki szórakoztatási igényeit az ezt megelőző
korszakban az iskolai színjátszás elégítette ki.
Az iskoladráma, a színműirodalomnak ez a jel
legzetes ága, a reneszánsz irodalmi terméke. A da
rabokat jelesebb napok, nagyobb ünnepek alkal
mával adták elő az iskola diákjai. De más alkalma
kat is megragadtak egy-egy előadás megtartására.
Híres vendégnek vagy az iskola patrónusának a lá
togatása, a város életének történelméből nevezetes
évforduló vagy különleges esemény, kedves taná
rok jubileumi ünneplése, sőt névnapi vagy éppen
lakodalmi esemény, tiszteletadás, hitigazságok
célzatos, vitázó feltárása szolgálhattak okul az elő
adásokra. A szerzők rendszerint az iskola tanári
karából kerültek ki, akik egyúttal az általuk szer
zett darabnak színpadra állítói is voltak. De meg
esett az is, hogy az iskola egy tehetségesebb tanu
lójának darabját is eljátszották. 2
A latin iskolákban a XV. századtól kezdve egé
szen általánosak voltak a színielőadások. Az isko
lai színjátszás virágkorát Németországban érte
meg, s élte meg. Érdekessé, sőt izgalmassá, indula
tokat és érzelmeket formálóvá akkor vált, amikor
a lutheri reformáció terjesztői használni kezdik ezt
a népszerű formát, a reformáció igazságainak a
közvélemény elé tárására. Így és ekkor jut az isko
ladráma az élet sűrűjébe, amikor is a korszak val
lási küzdelmeiben hathatós eszközzé válik a szelle
mi tornán.
A reformáció és ellenreformáció küzdőterén az
iskoladráma népszerű szellemi harci fegyver. A reformátori irányú, protestáns iskoladrámák szerző
inek nem volt nehéz dolga. A korabeli katolikus
egyháznak és benne a papságnak az elvilágiasodása, anyagiassága, tudatlansága, lelki terrorja bő
ven adtak témát. De ugyanígy téma volt az elfele
dett vagy elhallgatott, sőt kényelmetlenné vált
bibliai hitigazságoknak, tanításoknak az újrafogal
mazása a nép nyelvén, a korszak műveltségi szint
jéhez alkalmazott tanítások elmondása is.
Hazánkba a nyugaton tanuló ifjúság révén jutott
el, különösen is a németországi reformációs válto
zata az iskoladrámáknak. Nálunk is szépen virág
zott és gazdag gyümölcsöket hozott ez az irodalom,
mindaddig, amíg 1567-ben a debreceni zsinat a re
formátus iskolákban betiltotta az iskolai színjáté427

kokat. Ekkor az időközben betelepített jezsuiták
vették a kezükbe a reformációnak ezt a hathatós
fegyverét, és a maguk többi szellemi fegyverével
együtt a protestantizmus ellen fordították.
Amikor a reformáció és ellenreformáció harca
inak heve hazánkban lelohadt, s az elkeseredett
hitviták elmúltak, s a felvilágosodás szellemi
irányzata is erőteljesen hatni kezdett, tulajdon
képpen akkor változott át az iskoladráma és az is
kolai színjátszás igazi útjára és rendeltetésére. Ar
ra, hogy szórakoztatva, etikai nevelöeszköz le
gyen, sőt éppen a pálosoknál nemzeti önérzetre, a
szülőföld és a haza szeretetére nevelő eszközzé is
legyen. A jezsuita kozmopolitizmussal szemben a
pálosok hazafiságra nevelnek, társadalmi jog
egyenlőséget hirdetnek, a maradiság kigúnyolásával, egy-egy osztályfigura bemutatásával, szatiri
kus beállításával tanítanak jóra.
A PÁLOSOK

PÁPÁN

A rendet gróf Csáky László telepítette le Pápán,
akkor, amikor az egykorú források szerint mind
össze négy katolikus volt a városban, s ,,a többi
mind Luther és Kálvin eretnekségét követte". A
gróf ezer aranyért vett egy házat a Hosszú utcában,
és ezt az épületet a rend kiküldöttjei 1638. június
24-én vették birtokukba. Alig negyedév múlva,
november 14-én megkezdik a kis ,,Capella"-ban a
naponkénti misézést, majd a magyar nyelven mon
dott prédikálást.
Fokozatos fejlődés eredményeképpen megala
pítják az iskolát. Az első időkben ez minden bi
zonnyal triviális iskola volt. Az iskola tanulóit elő
ször 1647-ben említik. A trivium a legelemibb is
kolai tudnivalókat, a legelemibb ismeretanyagot
ölelte föl és adta át a tanulóknak. Részei voltak: a
grammatika, a dialektika és a retorika. A színvo
nal a tanítóktól is függött. 4
Kemény, céltudatos, szívós és akaraterős munka
folyt Pápán a rend anyagi, gazdasági, s szellemi
megerősítése érdekében. És ez nem is volt hiába
való. Pápán és másutt is (így pl. Karakón) házak,
üzletek, birtokok, malmok kerültek a rendház tu
lajdonába és kezelésébe. Minden területen kiemel
kedően gyors és hatalmas gyarapodást ért el a pá
pai rendház, megelőzve a jóval korábbi telepítésű,
többi magyarországi kolostorokat is. Ennek jel
lemzéséül elmondjuk, hogy II. József uralkodása
idején, a rend feloszlatásakor, a pesti rendház után,
a pápai rendelkezett a legnagyobb vagyonnal, a
feloszlatási bizottság értékelése szerint: 334 232
rhénes forintnyi összeggel.''
A pápai monostor 1701-ben perjelségre emelkekett. Perjelei az irodalom és más tudományok mü
velése terén is kiválót alkottak; vicarius gubernans és tartományfőnök is került ki közülük. A pá
pai monostorra és szellemére is áll az, ahogyan ön
magukat látják: ,, . . . a pálosok rendi szelleme a
hazánkban megtelepedett többi rendekkel szem
ben már kezdettől, az alakulás pillanatától fogva, a
sajátosan magyar s nemzeti gondolat szolgálatá
ban állt. Ezt igazolja az a tény hogy hazánkban a
IV. Incze (1243 -1254) által Olaszországban össze
gyűjtött és IV. Sándor pápa által közös fő alá ren
delt és Szent Ágoston regulái szerint élő több 13.
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századi idegen eredetű ágostonrendi remetezárda,
így a sárosi, a szepesi, és a podhradi, a szorosan
vett remeteélet terjesztői voltak, mégis hamarosan
elpusztultak. Nem voltak életképesek, mert a ma
gyarság nem rokonszenvezett velük, jóllehet előbb
kaptak szentszéki jóváhagyást, mint a pálos kolos
torok s az idegen országokban is nagyon elterjed
tek. Az előbbieké idegenből behozott s itt magyar
rá változott szellem, az utóbbié gyökerében ma
gyar. Az ősmagyar televény termelte ki magából a
rendet s szelleme tulajdonképpen a magyar szel
lem gondolkodás- és érzésvilágának hű kifejezője.
A pálosok, ezek a főképp Pilis, Vértes és Mecsek
vidékéről toborzott színmagyar remeték, a szemlé
lődésnek és az elmélyülésnek sajátosan magyar
faját teremtették meg és képviselték. A nagy ma
gány rendkívül érzékennyé tette lelkületüket Isten
dicsőségének és hatalmának észlelésére, a termé
szet minden megnyilatkozásában. Elmélyült lelkü
letükkel a remeteszellem belső értékének emelé
sére törekedtek, a bűnbánat külső cselekedeteinek
nyilvánításával nem sokat törődtek. Sőt abban is
különböztek a többi idegen szerzettől, hogy női ko
lostorok alapítására, ami gyakran igen sok ve
széllyel járt, nem is gondoltak. Bennük a magyar
vallásos néplélek indult fejlődésének űtjára, s ez a
sajátos magyar talaj és légkör változásainak meg
felelően alakult és változott a kolostori élet elzárt
ságában. Az idegen szellemiség hatásait távol tar
totta magától, vagy magába olvasztva sajátosan és
korszerűen magyarrá változtatta. Ezzel szemben a
többi rend idegen földön, idegen szellem alkotó
erejének köszönhette létrejöttét. Hazánkban bete
lepedve keresték ugyan az alkalmazkodás lehető
ségeit, hogy hatni tudjanak a nemzeti lélekre, de
csak később alkalmazkodtak a magyar lélek fejlő
désmenetéhez, amikor idegen nemzetiségű tagjaik
helyét a magyar nép fiai foglalták el s az idegen
kolostori élet és szervezet kereteit magyarságuk
kal telítették. Ez is egyik oka a pálosok gyors ter
jedésének és nagy közkedveltségüknek, szemben a
többi renddel, amelyik éppen idegen adottságaik
nál fogva s talán azért is, mert belső életükben a
hanyatlás jeleit hordozták már akkor, nem tudtak
lépést tartani vele. A magyar eredetű rend nemze
ti jellegét története folyamán mindvégig megőriz
te."
A művelődés- és oktatásügy rohamos fejlődését
megyénkben is a reformáció indította el. A vissza
hatásként jelentkező katolikus ellenreformáció
már semmiképpen nem maradhatott és hathatott
visszahúzó erőként az iskolázás terén, ezért kény
szerült arra, hogy visszaszerzett pozícióiban a már
működő iskolákat továbbra is fenntartsa, sőt új is
kolákat is alapítson.
Pápán azonban már a reformáció előtt is műkö
dött plébániai iskola. Biztos adatunk erre nézve ez
idő szerint 1508-ból van. Tudósítás maradt fenn
ugyanis arról, hogy Kajári István akkori iskola
mester növendékei, a kitört pestisjárvány miatt,
elszéledtek. E Kajári Istvánnak nevével később,
győri kanonokként találkozunk. 7
Egy jóval későbbi adat 1534-ből tudósít az isko
láról és annak tanítójáról. Az iskolamester akkor
Gyzdawith Péter volt, aki azt írja magáról, hogy
,,capellenus sed non papisticus"; egy másik levelé
ben pedig a korra jellemző stílusban azt írja, hogy

az irányítása alatt lévő iskolát ,,a régi szennyéből
kivetkőztette". Magyarán ez annyit jelent, hogy
Pápán az 1534. évben, sőt előtte is már a reformáció
igazságait elfogadott iskolamester működött és a
reformáció szellemében is tanított. Ez az iskola a
svájci reformáció irányát követve, Kálvin János
szellemiségét hordozta, s mai szóhasználattal azt
mondhatjuk, református volt! 8
Működött azonban Pápán lutheri irányú iskola
is. Arról is maradt fenn ugyanis hiteles adat, hogy
1543-ban a pápai lutheránus iskolamester átrándult
Győrbe egyházi szolgálatot végezni, de ott e tevé
kenysége miatt a győri katolikus püspök parancsá
ra elfogták és börtönbe zárták. 9
Az iskolák közül a református szellemiségű tan
intézmény volt az, amelyik fokozatosan, a refor
mátus gyülekezettel együtt fejlődött, és bár sok
üldöztetést kellett kiállnia, elszenvednie, sőt az
Esterházyak Pápáról is kiüldözték néhány évtized
re, mégis országos hírű főiskolai rangra emelke
dett. Úgyannyira, hogy évszázadokon át Pápa vá
ros művelődésügyének forrásává, hordozójává,
kultúrájának, szellemi életének minősítetten ma
gas szintű fejlesztőjévé lett.
Egyedül a pálosok tudták felvenni vele a ver
senyt! A város életében azonban csak akkor tud
ták átvenni iskolázás, művelődés és kulturális
szinten a vezetést s az irányítást, amikor az Ester
házyak a református iskolát bezárták, tanulóit
szétkergették és mindenfajta református és evan
gélikus egyházi tevékenységet megszüntettek. 1 0
A 18. század eleje, a Rákóczi-szabadságharc ide
je tragikus, szenvedésekkel teli évtized Pápa törté
netében. Kétszer is elpusztult a város. Először
1703-ban Heister labanc generális gyújtatta föl és
égette föl a várost, amikor Andrássy István kuruc
generális harc nélkül kivonult és feladta. Bercsé
nyi Miklós jelentette ekkor a fejedelemnek, hogy
„Pápa mind elszaladt a német elől, a koldus sem
maradt egyéb Pápán a fehér barátoknál". Eszerint
a lakosság is teljesen szétszaladt, elrejtőzött a Ba
konyban; erdőkben, nádasokban a puszta életét
igyekezett menteni. A fehér barátok, a pálosok
maradtak a városban egyedül. Nekik nem kellett
félniök."
Ezután a pusztulás után, úgy-ahogy felépült a vá
ros. A kurucok kezén volt és Bottyán székelt benne
az 1705—1707 években. Rabutin és Pálffy labanc
generálisok hadainak közeledtére,
1707-ben,
Bottyán ugyancsak harc nélkül feladta a várost.
Amikor később visszatért egy nagyobb sereggel, a
labancok kivonultak ugyan a városból, de úgy el
pusztították, hogy mindössze két ház maradt benne
épségben. Ekkor a kurucokat, különösen a pápaia
kat, iszonyú elkeseredés és öldöklő düh fogta el.
így zúdultak át Ausztriába, és ott Pápáért bosszút
állva, hetven falut égettek föl.
A Rákóczi-szabadságharc után lassan kezdett a
város éledni. A lakosság visszaszivárgott, újjá
épült, és a viszonylagos békében fokozatosan fej
lődött a település. Ezt a fejlődést azonban nagy
mértékben zavarta az, hogy teljes erővel megin
dult az Esterházyak részéről, a Habsburg császá
ri ház és a katolikus klérus erőszakos segítségé
vel az ellenreformáció, az évtizedekig tartó s testet-lelket ölő élethalálharc erdménye az lett,
hogy 1752. május 12-én, három órányi időt hagy

va a városból való kitakarodasra, a református
gyülekezet életét megszüntették, iskoláját bezár
ták, épületeit elvették. A szomszédos adászteveli
gyülekezet fogadta be az árva eklézsiát s nyújtott
otthont az iskolának is, harminc esztendőn ke
resztül, amikor újra visszatérhettek II. József tü
relmi rendelete alapján a városba.
A pálosok ebben a harcban nem vettek látvá
nyos módon részt. A háborús idők elmúltával
munkájukat újra a szokott mederben folytatták.
Tehetséges, nagy tudású, szakavatott tudós taná
rok tanították az ifjúságot és képezték a rendi
növendékeket buzgó szerzetesekké. Az alkotó és
lelket, szellemiséget alakító céltudatos munka iz
zó kohójában fejlődtek itt harcias egyéniségekké
az ifjú rendtagok. Kitűnő hitszónokok nagy nyel
vi készséggel hirdették itt magyarul az evangéli
umot. A pápai pálos hitszónokok országos hír
névnek örvendtek.
A hazánkban lévő pálos iskolák között a pápai
lett fokozatosan a leghíresebb, s amikor archigimnáziummá lett, ennek az iskolának a tanterve,
tanítási módszere és szellemisége irányítóan ha
tott a többi pálos iskolákra. A kicsi kis előkészí
tő iskola 1721-re fejlődik algimnáziummá.
Ekkor
Szigethy Antal a syntaxis professzora, fráter
Marton Hilarion pedig a parva magister. Az isko
la ekkor négyosztályos és két tanár tanít benne.
Így működik az iskola egészen 1761-ig, amikor
felépül az új iskolaépület, és egyúttal megkapják
archiaz engedélyt arra, hogy ладу — vagyis
gimnáziummá
fejlesszék. Ekkor csatolták a meg
lévő négy osztályhoz a másik kettőt: a poétikait
és a retorikait. 1 2
Elkészült tehát az új iskola 1761-ben és „júni
us 1-én a humaniórák tanítására emelt új épület
be a tanulóifjúságot ünnepélyesen bevezették
majdnem az egész Veszprém megyei nemesség
dicsérete és helyeslése közepette, jól tudva, hogy
milyen haszonnal jár a hazai ifjúság jó nevelése.
Ezt tudva Bündesi János nemes úr az iskola taná
rainak a humaniórai tanulmányokat tárgyaló
auctorokat, 444 könyveket ajándékozott bőke
zűen". 1 !
Ebben az épületben, az emeleten,
színielőadá
sok tartására alkalmas nagytermet
is
építettek.14
A megfelelő előkészítés után Kolarich Joachim
perjel 1762-ben hivatalos felterjesztésben kéri a
magyarországi tanulmányi ügyek legfőbb intéző
jétől, Barkóczy Ferenc hercegprímástól az archigimnáziumnak Pápán való megnyitása engedélye
zését. E felterjesztés alapján ugyanezen esztendő
november havának 3-ik napján, Bécsben kelt ren
delkezés szerint megkapják a pápai pálosok az
iskola átszervezésére és az archigimnáziumuk
megnyitására az engedélyt. Ettől az időponttól
kezdve, egészen a rend feloszlatásáig, archi-, az
az nagygimnáziumként működött a pápai pálos
iskola. A rendet II. József 1786-ban oszlatta fel,
s ekkor az iskola is megszűnt. A rend eltörlésekor
Pápán a következő rend tagok éltek:
Némethy Elek perjel, László Sebestyén alperjel, Barabás Gellért igazgató, Kelemen György
magyar szónok, Török Krizosztom magyar szó
nok, Hölz Ágost német szónok, Bálintffy Ágost,
Kuzlics Özséb, Raischl János, Marton László ta
nár, Gyurkóczy János tanár, Szentgyörgyi Gellért
429

tanár, Dékán Péter. Káplánok: Berzsenyi Kristóf
és Kemény Antal, mindketten a pápai plébánián. 1 5
Pápán a pálosok iskolai színjátékait megelőző
en nem tudunk iskoladrámák előadásáról. Leg
alábbis erre nézve hiteles adatunk eddigelé nin
csen. Itt a református főiskola diákjai — eddigi
tudomásunk szerint — sem a városból való kiűze
tésük előtt, sem azután, amikor Adásztevelről
visszakerültek, és újra megindulhatott a tanítás a
kollégiumban, nem adtak elő iskoladrámákat;
holott Kolozsvárott, Nagyenyeden, Sárospatakon,
sőt még a nagyon biblikus, rendjéhez igazodó
Debrecen református iskoláiban is voltak ilyen
színielőadások. Adatunk van ugyan arra, hogy
a pápai református kollégium diákjainak latin
nyelvű iskoladrámákat ajándékozott egy asszony,
de ezeknek előadásáról hiteles és megbízható
adatunk nincsen. A pálosok gimnáziumában is
akkor kezdték el az iskolai színjátszást, amikor
a tanintézetük archigimnáziummá fejlődött. Való
színűleg éppen annak örömére, hogy ezt a rangot
százéves múltjuk után elérték.
Kutatásaink nyomán, annak eredményeképpen
az volt megállapítható, hogy az első „szomorújá
ték, mellyet komédiabeli alkalmatossággal leraj
zolt" a pápai pálos iskola ifjúsága: Maga magán
győzedelmeskedő
Tamerlán című darab. A másik
szomorújáték, melyet „jádzott" a tanulókból öszszeállított gárda: Pál. Ez az a két legkorábbi isko
ladráma, melyet a pápai pálos gimnáziumban elő
adtak. Mindkettőt az új iskolaépület átadása és
megnyitása után, 1761-ben adták elő. A pontos
dátumot is ismerjük, mert mindkettő címében
hordozza az előadás időpontjának a megjelölését.
Szerintünk korábbi előadásokról nem is lehet
szó. Az algimnázium roskatag épületében — egy
korú adatok erről beszélnek
nem volt színi
előadások tartására, színjátszásra alkalmas épü
letrész, még erre használható nagyobb terem
sem. De az 1761-ben felhúzott új iskolaépületben
már gondoskodtak arról, hogy színjátékok elő
adására is alkalmas terem létesüljön benne.
A pápai pálos iskolai színjátszás kezdetét, első
jelentkezésének
pontos
idejét
hiteles
adatok
alapján állapíthatjuk
meg az 1761.
esztendőben.
Ettől az időponttól kezdve Pápán, a pálosok is
kolájában másutt nem tapasztalható szokatlan bő
séggel
burjánzott
az iskoladrámai
termés.
TÁNCZ MENYHÉRT, pápai születésű egykori di
ákja az iskolának, azt állítja ránk maradt kéz
iratos iskoladráma-gyűjteményében, melyet az
1766—1767. években állított össze s másolt le
pontos szöveggel, hogy öt év óta Pápán nagyon
virágzik a színdarabírás és a színjátszás, az ott írt
darabok előadása. Ö maga körülbelül húsz pápai,
előadott színművet mellőzött gyűjteménye össze
állításakor, ö t év alatt valóban nagyon szép szám
ez, és egyben mutatja a pápai pálos iskola magas
szellemi szintjét is. Ezek a színművek és előadá
saik semmiképpen nem maradhattak hatás nélkül
a város kulturális életében sem.
Honnan táplálkozhatott ez a virágzó drámairo
dalom és színjátszás? Honnan nyerhetett indításo
kat és hatásokat? A magunk részéről megtaláljuk
a magyarázatot abban, amikor a rend eltörlése
kor felvett leltárban azt olvashatjuk, hogy a pá
pai rendház könyvtárában egész sorozata meg
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volt a korabeli iskoladráma-gyűjteményeknek. A
katalógus a következő gyűjteményeket sorolja
fel: Tragoedia Italica (Róma, 1763), Július Colonetől, Reffeustól
(Róma, 1764), Dentiustól
(Dresden, 1718), Gillytől (Venezia, 1704); — Comoedia Italica Crespontis II., III., IV., kötete
(Venezia, 1758), Proespiustól (Firenze, 1728),
Stanchiustól (Róma, 1668), valamint a Theatrum
Mundi Gallici (Paris, 1558). Nyilvánvaló, hogy en
nek a hatalmas anyagnak a tanulmányozása bőven
adhatott ötletet, esetleg anyagot a pápai iskolai
színjátszás színvonalának emelésére, fejlődésére."'
Mivel tudjuk, hogy ezekben a gyűjteményekben
milyen értékes anyag állott rendelkezésre mind a
szerzőknek, mind az esetleges fordítóknak, éppen
ezért fájlalhatjuk nagyon, hogy a bőven áradó
termésből, ma, alig valamit ismerhetünk. Olyan
csekély a maradvány az eddig előkerült pálos
iskola drámaanyag eredeti szövegben és prog
ramokban, hogy ezekből nem is tudjuk igazában
felmérni és méltóképpen értékelni a pápai pálos
iskolai színjátszás érdemeit s minőségi összeha
sonlítást tenni a jezsuita, a piarista, a minorita
vagy éppen a protestáns iskoladráma-terméssel.
Századunk elején még megvolt kéziratban az
egykori pápai pálos nagygimnázium törvényei
nek pontos szövege, melyet Rosty Miklós pápai
prefektus 1761-ben írt össze és hirdettetett ki. Ez
volt a Leges Gymnasii Etc. című gyűjtemény. 1 '
Jelenleg sajnos nem tudtunk nyomára akadni.
Lappang. Valahol. Vagy elveszett. Ki tudja? Ki
vonatos ismertetéséből tudjuk, hogy a törvények
szerint mindegyik osztálynak kötelessége volt
Pápán, egy színielőadást tartani az iskolaév so
rán. Az első és a második osztály magyarul volt
köteles előadni egy-egy vígjátékot; a harmadik
pedig két deklamációt adott elő az iskolai év so
rán latinul. A színdarabok előadása előtt a pre
fektus és a tanárok előtt főpróbát tartottak. A
gondosan kimunkált előadás, a cselekmény
élénksége a víg deklamációk esetében jó hangu
latba hozta, jókedvre derítette a latin nyelvben
jártas közönséget, és bizonyosan nagy hatással
volt a hallgatóságra.
Jellemző és érdekes az, hogy ezeknek az isko
lai törvényeknek A prefektus jogai és kötelessé
gei című fejezetében, ott olvashatjuk azt is, hogy
„akadémiákat és színielőadásokat tartat", vala
mint azt is, miszerint „ügyel a gymnazium udva
rának, az iskoláknak, színháznak és auditórium
nak a tisztaságára", s végül a következőket: „az
ő megengedése nélkül egyik tanár sem adhat elő
színdarabot vagy deklarációt". 1 "
A pápai pálos színjátszásnak nagy hagyomá
nyokra utaló eleven hatását mutatja az is, hogy a
rendnek eltörlése után, amikor a pápai rendhá
zat is felszámolták és az iskolát is bezárták, de
némi huzavona után, városi tanintézetként, volt
pálos tanárok beállításával, újra megnyitották,
1792 szeptemberében
komédiát
játszottak.
Ez
egyben utolsó adatunk is a pápai pálos iskolai
színjátszásról. Sajnos sem magáról a darabról,
sem annak tartalmáról, sem pedig az előadásáról
egyéb adatot nem tudunk. 1 9
összefoglalva az eddig elmondottakat, úgy
gondoljuk, megkockáztathatjuk azt az állítást,
miszerint a pápai pálos iskoladráma-irodalom és

iskolai színjátszás, eléggé késői kezdetei ellené
re is, állott azon a színvonalon, amelyen a másik
rendek (jezsuita, minorita, piarista) hasonló típu
sú irodalma és színjátszása állott. Sőt, a pálosok
az iskoladrámákba új elemeket, jellemeket, ala
kokat hozva, amazoknál előbbre is léptek, és a
világi dráma, valamint a színjátszás alapmotívu
mai is felíedezhetők bennük.
KI VOLT TÀNCZ

MENYHÉRT?

A ránk maradt pálos iskoladráma-gyűjtemé
nyek összeírója. Személyisége azért is érdemes
megkülönböztetett íigyelmünkre, mert pápai szü
letésű. A pápai római katolikus plébánia anya
könyvében a következő bejegyzést olvashatjuk
róla: neve Josephus;
szüleinek neve: Joannes
Tancz Susanna Knirrli; keresztszülei: Franciscus
Rohovich Juditha Paar; születési dátuma: 19 Februarius. Az anyakönyv szerint tehát Pápán szüle
tett 1743. év február 19-én. Az apja foglalkozása
nincsen bejegyezve. 2 0
Az anyakönyvi bejegyzés szerint a keresztség
ben József nevet kapott. A Menyhért nevet szer
zetesi névként, a pálos rendbe való belépésekor
vette fel. És attól az időponttól kezdve egész éle
te végéig ezt a szerzetesi nevét használta, és
rendjének feloszlatása után sem hagyta azt el.
A rendje szerzeteseinek életéről és haláláról
készült latin nyelvű kéziratos könyvben olvasha
tó az, hogy 1761. október 25-én, 18 éves korában

lépett be a pálos rend kötelékébe. Idézzük: ,,R.
Fr. Melchior Tancz Hungarus, 18 Annorum in
Ordinem ingressus est: 1761. oct. 25." Ekkor tette
le a szerzetesi fogadalmat Márianosztrán. 2 1
Szülővárosának pálos rendi algimnáziumában
végezte el alsóbb fokú iskolai tanulmányit, és itt
kezdte el a felsőbb fokú tanulmányokat is 1762ben, a bölcseleti tudományok tanulásával. Pápá
ról Sátoraljaújhelyre került a teológiai tanulmá
nyok végzésére, 1763-ban. Itt tanul Joset című
verses drámájának kézirata címleírásának befeje
ző szavaiban, saját kezű beírása szerint olvasható
dátum szerint 1765-ben is. A következő állomás
Pécs, ahol az újonnan szervezett, létrehozott líce
umban folytatta teológiai tanulmányait, és itt ír
ta össze 1766—1767-ben az Akadémia levéltárá
ban őrzött iskoladráma-gyűjteményt. Itt szentelik
áldozópappá 1767. június 8-án. Pár évig tartózko
dik Pécsett, majd Pestre kerül, s 1770—1773.
években a tartományfőnök másodtitkára, amint ő
maga írja: collega minor. A máriavölgyi kolostor
ban 1773-ban megtartott tartományfőnöki válasz
tógyűlésen, a rendi káptalan előtt szeptember 19én ő mondotta az ünnepi beszédet. Ebben az év
ben visszakerül Pápára s a rendház prefektusa.
Nincs adatunk arra, hogy élete utolsó éveit hol
töltötte el és milyen körülmények között, a pesti
rendház kolostorából való kiköltözése után. A
császári hatalom által számára is megállapított
évi 300 forintot kitevő évjáradékából minden bi
zonnyal csak tengődött. Tudunk arról, hogy a
rendjének visszaállítására irányuló mozgalom
ban, küzdelemben cselekvően részt vett. Meghalt
Pesten, 1800. október 7-én, viszonylag fiatalon.
Táncz Menyhért nem volt nagy munkák és ön
álló értékes irodalmi alkotások szerzője, ö n á l l ó
műve nem jelent meg nyomtatásban. Az általa
összeírt iskoladráma-gyűjteményen kívül még
egy vegyes kéziratáról tudunk jelenleg, melynek
tartalma értékes forrásanyag a pálos rend utolsó
éveiből. A legkésőbbi bejegyzések 1796-ból szár
maznak, s ezekben a feljegyzésekben történeti
okmányok másolatait is megőrizte. A kéziratos
mű címe: Miscella Notabilium
per
Melchiorus
SacerdoTancz Ordinis Sancti Pauli I. Eremitae
tum Curiosa Posteritatis Gratia Connotata. Pestini 1789. Anno. Ez a kalocsai főszékesegyházmegyei könyvtárban őrzött könyvecske kis, nyol
cadrét alakű, 275 lapot tartalmazó kézirat. Meg
van benne a 210—216. lapokon Fríz András S. J.
Zrini ad Sigetum című latin nyelvű iskoladrámá
jának hű másolata.
A PÁPAI PÁLOS

1. ábra.Táncz M. pálos iskoladráma-gyűjteményének
címlapja (MTA könyvtára, RUI 4° 56)
Abb. 1. Das Titelblatt der pauliner Schuldramensamm
lung von M. Táncz (MTA Bibliothek RUI 4° 56)

ISKOLADRÁMÁK

Táncz Menyhért, ez a még stúdiumokat folyta
tó ifjú teológus, gyűjteményének címe szerint
pápai és újhelyi ( = Sátoraljaújhely) iskoladrá
mákat írt össze, amelyeket ezekben a városokban
a tanulóifjúság elő is adott.
A kézirat címe: Actiones Scholastcae
Gymnasior (um), Papensis et Ujheliens(is), S, Candidi ac
exempti Ordinis S. Pauli Primi Eremitae
Conscriptae Per Melch: Tancz ejusdem S. Ordinis
Proíessum SS. Theolae in qvartum Anum Audi to
re in Neo-erecto Lycaeo 5-Eccliensi 1766. 1767.22
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2. ábra. A PÁL с. Pápán készült és itt előadott dráma
címlapja (MTA könyvtára, RUI 4° 56)
Abb. 2. Das Drama mit dem Titel „PÁL", das in Pápa
geschrieben und vorgetragen worden ist (MTA Biblio
thek RUI 4° 56)

A mi értelmezésünk szerinti fordításban:
,,Szent Pál első remete kiváltságos és szent rend
je pápai és újhelyi gimnáziumainak színművei,
melyeket összeírt Táncz Menyhért rendi fogadal mas ugyanazon rendből, az ujjonnan szervezett
pécsi líceumban a szentséges teológiának ne
gyedéves hallgatója 1766. 1767."
A gyűjteményben azonban mindössze egy pá
pai színmüvet találunk, holott azt várnánk, hogy
mindkét iskolából egyenlő arányban tartalmaz
ilyen anyagot. Ennek a magyarázatát, ha minket
ma nem elégít is ki teljesen, a gyűjtemény végén
olvasható összefoglaló megjegyzésben olvashat
juk. Ennek latin nyelvű szövege: ,,Haec pro S.
Matris meae Paulináé Religionis décore et salutis
Tuo Autem Lector bénévole, si placet, Commodo,
gravissimos inter Theologiae Labores descripsi,
omissis plus minus Viginti alijs Actionibus Papae, hoc qvinqvennio qvo eloqventiae floret stú
dium, productis, Utpote meritissimorum P. Marti
ni Billisics primis duobus Annis Rhetorices P.
Michaelis Sabadhegyi Professorum opusculis par
tim qvia ii ipsi hoc perfuncti sunt laboré, partim
qvia non vacabat unum sic facere volenti ut aliud
non negligatur. Vale et pro me Deum exora. F.
M. Т . " Я
Az eredeti kéziratnak eme latin nyelvű szöve
ge a mi értelmezésünk szerinti fordításban: „Át
nyújtom neked jóakaratú olvasó hasznodra, ha
tetszik, a nagyon tiszteletre méltó P. Billisics
Márton és P. Szabadhegyi Mihály szónoklattani
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professzoroknak első két évéből előadott munkácskáiból ezeket; amelyeket nagyon terhes teo
lógiai munkáim közepette írtam le, az én szent
anyám, pálos hitvallásom tiszteletére és vigaszá
ra; — eközben mellőztem Pápa más (többi) szín
műveiből körülbelül húszat, habár ott az ékesen
szólásnak ez a tudománya már öt év óta virágzik;
— részben mivel ők maguk ezt el nem végezték,
részben pedig mivel nem lehet egyfélére sort ke
ríteni a nélkül szívesen, hogy a másik el ne hanyagoltassék. Légy üdvözölve (köszöntelek) és
könyörögj érettem Istennél. F. M. T." ( = Fráter
Melchior Tancz.)
Ámul az ember, amikor olvassa a mentegetödzésképpen is felfogható, de valójában megbízható
adatot arról, hogy Pápán milyen bőséges termés
volt iskolai színművekből és mennyire virágzott
az iskolai színjátszás, melyet az összeíró az éke
sen szólás tudományának nevez. Komoly veszte
sége magyar nyelvű irodalmunknak, hogy ebből
a gazdag pápai iskoladráma-termésből, melyről
Táncz említést tesz, mindössze két darabot isme
rünk. Teljes szövegében a Pál című darab maradt
ránk, melyet leírója szomorújátéknak nevez. A
másik pedig Tamerlán,
melynek
programja
nyomtatásban maradt ránk, de csupán kivonato
san ismerjük ezt is, mert a Petrik könyvészetében megjelölt helyén, az Egyetemi Könyvtárban,
kutatásunk során nem volt fellelhető az eredeti
nyomtatvány. Mindenesetre elgondolkoztató, ér
dekes tény az, hogy a pápai származású Táncz
Menyhért saját születési helyének drámai anya
gából egész tömeget hagy el. Magyarázata lehet
ennek az, hogy gyűjteménye összeírásakor Sátor
aljaújhely drámatermése élményben közelebb
volt hozzá, mint Pápáé?! Mert valójában éppen
Sátoraljaújhelyről
került Pécsre tanulmányai
folytatására, s az összeírást megelőző évben még
ott tanult. Billisics 1764-ben újhelyi professzor, s
ekkor már írja színműveit. Szabadhegyi is hason
lóképpen. Mivel a tanár és diák ugyanazon isko
lai közösség kohéziójának tagja, szellemének
hordozója, az itt kapott élmények frissebbek, ele
venebbek, és a hallott-látott művek eléggé hatá
sosak is ahhoz, hogy figyelmét elsőrenden is
ezekre fordítsa. Nem tudjuk, milyen szempontok
szerint válogatott, egyéni ízlése vagy a tömegsi
ker befolyásolta-e válogatását. Ha a Kocsonya
uram házassága címmel színre alkalmazott közjá
ték mai modern korunkban való sikerére gondo
lunk, megállapíthatjuk, választása célba talált a
gyűjtemény összeállításánál. És ha mi ma sajnál
kozunk is azon, hogy nem írt le több pápai dara
bot, mint a Sátoraljaújhelyen is előadott, tehát
közismert Pá/-t, mégis az egyetemes nemzeti kul
túra érdekében hálásak lehetünk az ifjú studensnek, hiszen terhes tanulmányai között is vállalt
egy olyan többletmunkát — drámagyűjteménye
összeírását, másolását —, amellyel igen értékes
szolgálatot tett, nem csupán rendjének, hanem
nemzeti kultúránknak is. Rendjének azért, mert
megőrzött annak szellemi örökségéből nagyon
értékes, a csekély maradékhoz képest gazdag ha
gyatékot a pálos rend szellemi arculatának világi
vonalon való felméréséhez; nemzeti kultúránk
nak pedig azért, mert megőrizte számunkra a ta
pogatódzó és bátortalan lépésekkel meginduló

magyar drámairodalom halvány nyomait. Termé
szetesen a modern dramaturgia ismereteit nem
lehet számon kérni annak a kornak az íróitól, s
így a pálos atyáktól sem!
Nézzük közelebbről ezeket a pápai pálos isko
ladrámákat.
Táncz Menyhért gyűjteményének első darabja
Pápán keletkezett, és itt is játszották először, de
azután Sátoraljaújhelyen is előadták.
,,PÁL Szomorú Játék mellyet Nemes Pápa Vá
rosában Jádzott ugyan azon Első Remete Szent
Pál szerzetes Fiainak gondviselése alatt nevelke
dő és tanuló Tekéntetes, Fő Nemes, Nemzetes Iffjúság Tisztelendő Páter Péntek Istvánnak, úgy
mint Harmadik, és Negyedik, Oskoláknak Professorának, munkájával, s Kormányzásával, azon
esztendőben, Hatodik Oskola azon Nemes Város
ban Kezdődött, úgy mint Ezer hét száz hattvan
egygyedikben. — Beszélgető Személlyek: —
Pál
N. Bálintfy Márton
Őrző Angyal
Azariás név alatt
N. Eördögh Pál
Elme
Feliciánus név alatt
N. Talabér Boldisár
Akarat
Triphon név alatt
Langh Ferencz
Jóra való hajlandósága
akaratnak Piacidus név
alatt
Andor Josef
Kevélység
Andrapodista név alatt Alexovics György
Kép mutatás
Gratianus név alatt
N. Hőgyészi Márton
Világi Hívság
Amarillis név alatt
N. Klempai Jósef
Haller Regem.béli Zászlótartó
Tűrhetetlenség
Thoas név alatt
Molnár István
Torkosság
Nábor név alatt
Patsaj János
Szenvedés
Evanestes név alatt
N. Tengerdi László
Állandóság
Victor név alatt
Esze János
Játéknak Állapottya.
Decius Romaj Pogány Fejedelemnek, és Kemény
Tyrannusk az egy igaz Keresztény Romaj Hit el
len való halhatattlan Kegyetlenkedéseinek nap
jaiban Első Remete Szent Pál alsó Thebaisbul ere
dendő Tizen ött Esztendős iffjú, fene dühösködé
sét az emiétett Tyrannusnak távoztattni Kíván
ván, és a Felséges Úr Istennek hívebben Szolgál
ni, Kiettlen pusztáiban sötétes Thebaisnak Köl
tözni szándékozott, mellyet szerencsésen végben
vivén Száz tizen három Esztendőket némelly
Kősziklának röjtökében töltött vala méltó szolgálattyában az Úr Istennek. S. Hier."
A darab egy ,,Elől járó beszéd"-del kezdődik,
melyet a szerző öt versszakban, hétsoros strófák
ban írt meg. Ezután indul a darab, mely három
,,Végezés"-ből s összesen 20 „Kimenetel"-bői áll.
Mai nyelven három felvonás és húsz jelenet. Itt
adjuk az eredeti összefoglalását az eredeti szö
veggel, mely egyben tartalom.
I. Végezés. I. Kimenet. — Pál el végezi magá
ban, sötétes barlangjaiban Költözni Thebaisnak.
II. Kihez midőn már már indulóban volna járul

ván Azarias sok rendbéli vigasztaló szókkal bátoréttya eőtet és magát hozzája adgya Uti Társul.
III. Azonban nagy sietséggel érkezik Feliciánus,
Ki Triphonnal való hoszas vetekedését, annak
hozzajok jövetelét, és tulajdon el tökéllését Ki
nyilatkoztattya. IV. Kiknek egyenlő szándékokat
el érkezvén Triphon tellyességgel meg gátolni
igyekszik. V. Melly dologban midőn szorgalmatossan foglalatoskodnék, fia Piacidus nagy rémü
léssel és kiabálással futamik hozzája Ki némelly
történettül, mellyet szemlélt vala, viseltetvén,
Thebais pusztájiban igyekezik. VI. Triphon hir
telen végzését Pálnak Társaival együtt Kárhoztattván, Különös belső Lelki indulattul annyira
fel gyullad, hogy utánnok indulni Kinszeritetik.
II. Végezés. I. Kimenet. — Triphon, némelly
homályos Kérdésére való felelet által Pálra talál
társaival együtt. II. Kiknek Köz beszélgetéseket
halván Andrapodista, reájok rohhanik, de el nem
foghatván Szóléttya szolgájit. I I I . Kiket minémüségét a Történetnek meg beszélvén, Utánna rendely. IV. Álmélkodván Fő vakmerőségeken az el
futamodottakk. V. Azonközben Gratianus és
Amarylis el juttnak, Kik fontos okokkal allattyák
Pálnak Társaival való el fogatását, Andrapodista
szemes Vezetésekre az el fogattattaknak Küldi
eőket, utána Vetvén maga el jövetelét. VI. Fel
Fuvalkodva rebesgeti a foglyognak elégtelensé
géket a szabadulásra. VII. Pál üldözését Kerül
vén Andrapodistának el téveszti Társait. V I I I .
Kik mindazonáltal rövid üdő múlva szomorú Ki
áltására megjelennek vigasztalván eőtet.
III. Végezés. I. Kimenet. — Pál Társaival ér
kezvén, a Juh Pásztoroktul tartandó uttyukrul, ez
hegynek indul. II. Mellynek Zöldellő Faji Közt
mulatozó Kupidótul a Világi mulandóságoknak
Követésére ösztönöztetik, de némelly Trombita
szót halván az Erdőnek veszik minyájon uttyokat. I I I . Mellynek által menésében, Köz beszél
getésben lévén, Két Oroszlányok járulnak hozza
jok. IV. Honnénd el indulván Evanesztesre talál
nak, Ki az Istentül nékik rendeltetett barlangban
Vezeti eőket. V. Holott Victortul szívessen fogadtattván Lakásokat Veszik."
Az első Végezés utolsó Kimenetele végén latin
nyelvű utasítás olvasható, mely szerint pásztorok
nyájuk körül dalt énekelnek és táncolnak. A dal
szövege magyar, kottája nincs leírva, és valószí
nűleg ez már a sátoraljaújhelyi előadáson került
bele a darabba. Az első strófa szövegéből követ
keztethető ez, melyben ,,jó hegy allai bort" inná
nak, ha ettek »zsódort«".
Híven feljegyezte a másoló azt is, hogy ,,Jádzatott Üjhely mező Varasában, ugyan azon T. P.
Péntek István Tanítása alatt", s közli azoknak az
ifjaknak a nevét is, akik előadták ott a darabot.
A címben olvasható utolsó sorok az évszám
feltüntetésével arra utalnak, hogy Pápán az 1761.
június 1-én felavatott és a humaniórák tanítására
emelt új iskola felavatásának örömére írta szer
zője, és az örömünnepélyen rendezték meg, ad
ták elő ezt a színmüvet. Ez egyben minden bi
zonnyal a színielőadások tartására beépített
nagyterem és a színpad felavatására is szolgált.
Említettük már, hogy milyen nagy ünnepélyes
séggel vezették be az ifjúságot az új iskolaépü
letbe. Nyilvánvaló tehát az, hogy ezt az alkalmat
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ügyesen használták fel a pálos atyák arra, hogy
szinte az egész társadalmat megmozgató ünnepé
lyen, az előkelő vendégsereg előtt, éppen rend
jük alapítójának, Remete Szent Pálnak életútjából elevenítsenek fel szerintük fontos részletet és
jelenítsenek meg egy színjátékban. S ha a darab
megjelölése „szomorújáték" is, inkább az öröm
nek és a hálaadásnak volt ez a játéka.
A darab szerzőjére nézve semmiféle utalás nin
csen a szövegmásolatban, legalábbis úgy, aho
gyan azt manapság megszoktuk. Figyelembe vé
ve a címben olvasható szöveget és újra meg újra
átgondolva, elemezve, úgy gondoljuk, hogy a
„munkájával" kitétel vonatkozhatik a szerző sze
mélyére, tehát magára az íróra is. Vagyis nem
csupán betanította és rendezte a darabot Péntek
István, hanem ő maga volt az írója is. Szerintünk
a betanításra és rendezésre inkább a ,,kormány
zása v a l " kitétel utal. Ebben a vonatkozásban nem
mellőzhető a sátoraljaújhelyi előadással kapcso
latos feljegyzés sem, ahol ,,Péntek István Tanítá
sa alatt" újból eljátszották. Ugyanis ez újra csak
azt a gyanúnkat erősítheti meg, hogy Péntek sa
ját színjátékát vitte magával Sátoraljaújhelyre,
és ott is ő adatta elö, saját betanításában és ren
dezésében. Ha a „Tanítása alatt" szavakat úgy
értelmezzük is, hogy ottani professzorsága alatt,
amikor ott tanította az ifjúságot, akkor sem ki
zárt az a feltételezésünk, hogy ezt az iskoladrá
mát ő maga szerezte. A magunk részéről tehát
azon a nézeten vagyunk, hogy ennek a háromfelvonásos, énekkel és tánccal színesített színdarab
nak Péntek István pálos szerzetes atya a szerző
je. Megírására egy speciálisan pápai esemény
adott indítást, egy akkor Pápán működő szerzetes
tanár számára. Ez az iskoladráma tehát minden
ízében valóságosan pápai eredetű és ihletésű.
Az örvendetesen végződő szomorújáték főalak
ja természetesen Pál, a rend megalapítója. A töb
bi alak, a harmadik felvonásban név szerint is
megemlített és az előadásba személyesen bekap
csolódó pásztorok és Cupidót kivéve, valamenynyien jelképek, szimbólumok. Velük kell meg
küzdenie, benső lelki harcát megvívnia Remete
Szent Pálnak, hogy kísértésüket legyőzve, eljus
son céljához a barlangba, ahol életét eltölti. Vele
maradnak itt Victor, Azariás, Felicián, Piacidus
és Triphon, azaz az ember benső énjének erői, az
emberséget meghatározó legjobb és legszebb al
kati elemek hordozói és az égi transcendens vi
lág láthatatlan s csak a hit számára érzékelhető
valósága. A barlanghoz Evanestes vezeti el őket,
akivel az erdőben találkoznak.
Nincsen a darabban közjáték, de figyelmet ér
demel a pásztorok színre lépése a harmadik fel
vonásban. Érdekessége az előadásnak, hogy bár
neveik szerint szerepelnek: Koridon, Menalka,
Alexis, Isander, és szövegük is eléggé bő, mégsincsenek diák megjelenítőik név szerint megem
lítve. Hasonlóképpen tapasztaljuk ezt Cupido
személyével kapcsolatban: nincs megnevezve az
énekmondó diák.
Meglepő egy iskolán kívüli személynek, rá
adásul egy katonának a színdarabban való szere
peltetése. Vajon miért lehetett rá szükség? A vi
lági hívságot kívül élő, az egyházi renden és is
kolán kívül lévő világi személynek kellett ábrá
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zolnia, eljátszania? Ki volt ez a Klempai József
Haller regementbeli zászlótartó? Korábban az is
kola tanulója? A regement zászlóját hegyesen,
begyesen, hivalkodva hordozó katona? Ezért
esett rá a választás? Ezekre és még több más kér
désre nem tudunk ma már válaszolni. Minden
esetre a műkedvelő színjátszó diákok között, Pá
pán, ebben a zászlótartóban tisztelhetjük a legel
ső felnőtt polgári és katonai amatőr színjátszót.
A párbeszédes történet tárgyánál fogva is ma
gában hordozza a vallásos nevelő szándékot, lé
nyegében ezért íródott, s valószínűleg nem is
annyira drámai értékeiért, mint inkább azért ad
ták elő többször s más helyeken is, mert a pálo
sok rendjének alapítójáról szól.
A szöveget olvasva valósággal lüktet, zenél ez
a prózai szöveg. Dallama van ennek a prózának,
mely tele van ragyogó képekkel és hasonla
tokkal, megkapó szófűzésekkel, magyar nyel
vünk színes fordulatainak szépségeivel.
Ezt a gazdagon áramló ízes magyar szöveget
nem töri meg az alkalmanként szükségszerűen a
sorok vagy bekezdések végére beírt latin nyel
vű rendezői utasítás. A szinte gombostűfej nyi la
tin nyelvű szöveg mindenképpen a színdarab elő
adására vonatkozó szerzői és rendezői előírás.
Ez az iskoladráma mindenképpen vall szerzőjé
nek tiszta magyar szellemiségéről, népi gyökerű
gondolatvilágáról. Ha meg lehetne határozni mű
faját nyelvi stílusának, verses prózának, versüte
mű prózának mondanánk. Teljes szövegét a füg
gelékben közöljük.
II. — A másik pápai pálos iskoladráma ugyan
csak 1761-ben keletkezett, és ugyanakkor adták
is elő. Szövegét a maga eredeti valóságában saj
nos nem ismerjük. Petrik könyvészete szerint az
Egyetemi Könyvtár állományában lett volna ta
lálható. Kutatásunk közben kiderült, hogy az
Egyetemi Könyvtár ún. aprónyomtatvány tárában
volt. Erről az anyagról szabályos címfelvételt
nem készítettek. így katalógusainkban nem talál
ható. 24 ezt közölte érdeklődésünkre az Egyetemi
Könyvtár, valamint azt, hogy a háború óta erő
sen ,,infusa" állapotban lévő anyagban hiába ke
resték. Következtetésünk szerint, mivel apró
nyomtatványról van szó, nem jelent meg könyv
alakban nyomtatásban, s kéziratról sem lehet szó,
hanem egy nyomtatott programról, mely a darab
lényeges anyagát kivonatosan közli. Bayer, Csá
szár és Mócs közül, akik a pálos iskoladrámák
kal alaposabban és tüzetesebben foglalkoztak,
egyik sem említi, tehát nem is ismerte ezt a mun
kát. Koltai Virgil utal rá művében, de amit közöl,
abból csakis arra következtethetünk, hogy a
nyomtatott program volt a kezében. 2 5 Kívüle
Nagy Sándor utal még a műre, de tévesen azzal a
megjegyzéssel, hogy „előadták a pápai jezsuita
gimnázium diákjai". 2 6 Pápán sohasem volt jezsui
ta gimnázium, sőt a dráma címében világosan
benne van az, hogy az iskola patrónusának, gróf
Esterházy Ferencnek tiszteletére adta elő a diák
ság.
„MAGA MAGÁN GYŐZEDELMESKEDŐ TAMERLÁN, szomorú játék, melyet komédiabeli al
kalmatossággal lerajzolt Méltóságos fraknai Gróf
Eszterházy Ferencznek, Tekintetes Nemes Mosony-Vármegyének ö r ö k ö s Főispánynyának Föl-

séges Első Ferencz Római Császár és Fölséges
Mária Therézia Magyar-Országi Koronás Királynénkk Kamarássának, Valóságos Belső Tanácsossának etc. etc. Mint Leg-Kegyesebb szószóllójának s Pátrónussának tiszteletére a Pápai Deák
ság. (Nyomtattatott Streibig Gergely János által
1761-dik Észt.)"
Szögezzük le mindjárt, hogy semmiképpen nem
lehet utánérzése vagy utánköltése Thoma Bálint:
Deposu.it potentes de sede, adumbratum est in Bajazethe primo Turcarum imperatore et Tamerlano Magnae Tartariae Principe című drámájának.
Ugyanis ebben, a címéből is kitetszően — ma
gyarul „Hatalmasokat dönt le trónjaikról" bibliai
citátum —, isteni beavatkozás következménye Bajazid veresége, míg a mi drámánkban már szerel
mi háromszögről van szó, melyben Tamerlán ön
magát legyőzve mutatja meg az igazi jellembeli
nagyságot.
E pápai pálos iskoladráma szerzője szerint, ,,A
Játék-Állapottya" vagyis tartalma az, hogy a sok
és nagy győzelmet arató s diadalai miatt elbiza
kodott Bajazeth szultánt megtámadja Tamerlán
Scythiai fejedelem s az elbizakodott szultánt le
győzi, rabságba hurcolja. A történelmi tény iga
zolására Leonicusra hivatkozik a szerző. S ennek
utána a következőket írja: ,,. . . a játéknak felékesíttésére pedig képzetik, hogy Zaira nevű leá
nyát Bajazethnek meg-fogta légyen véle együtt.
Akit noha az egész Ázsiánál többre becsülne,
még-is hogy maga-magán is győzedelmet tenne,
szabadon engedi Arbantesnek".

3. ábra.A latin nyelvű dráma címlapja (MTA könyvtá
ra, RUI 4°56)
Abb. 3. Das Titelblatt des in lateinischer Sprache ge
schriebenen Dramas (MTA Bibliothek RUI 4° 56)

Ebben a pápai pálos iskoladrámában két fontos
motívum jelenik meg. Az egyik a török motí
vum, a másik a szerelmi háromszög. Ez utóbbi az
iskoladrámák
között elsőként. Pár évvel később,
az Omnia Vincit Amor Polidorus et Cassandra cí
mű, ugyancsak pálos iskoladrámában, melyet Sá
toraljaújhelyen adtak elő 1765-ben, valamint az
ebben foglalt magyar nyelvű közjátékban mind
kettőnek más szerepe van, és nem is szerelmi há
romszögről van szó. A török motívumnak ilyen
késői jelentkezése az iskoladrámákban nemcsak
a török legyözhetetlenségébe vetett dermesztő fé
lelem eloszlatását, hanem a török ellen való in
dulatnak ébren tartására is hathatós érzelmi fel
töltést is jelenti.
A drámában a kiindulópont egy történelmi
esemény, de azután a képzelet játékává finomul,
hogy kiábrázolhasson egy eszményt, melyet az
ifjúság és a színjáték többi néző elé vetíthet. Ez
az eszmény így fogalmazható meg: bármekkora
hős legyen is valaki, bármilyen dicső győzelme
ket arasson is véres csatamezőkön, valójában ak
kor dicső és igazi hős, amikor önmagát tudja le
győzni! A színjátékban tehát az etikai tartalom
kap hangsúlyt és nem a szerelmi!
A dráma három ,,Végezés"-ből összesen hu
szonhárom ,,Kimenetel"-ből (az első 9, a második
és a harmadik 7—7 kimenetel) áll. A főbb szerep
lőkön kívül vannak a darabban hírmondók, tán
cosok, énekesek, katonák és muzsikások. A sze
replő ifjak nevei és szerepeik:
Tamerlán
Szittya fejedelem
Georgius Alexovics
Bajazid Ázsia császára
Joannes Simon
Orthobul Bajazid fia
Leopoldus Pacsovszky
Zaira, Bajazid leánya
Martinus Fekete
Arbantes
Bajazid tanácsosa
Paulus Eördögh
Adrast
Tamerlán fővezére
Martinus Bálintffy
Arete második vezér
Joannes Tarnóczy
Jaguppen
Bajazid fővezére
Franciscus Lang
Bernczen
Bajazid második
fővezére
Gabriel Bálintffy
Magyar követ
Martinus Högyészi
Amint látjuk, ez az iskoladráma nem magyar
tárgyú. A nemzeti indulatokat nem szítja fel, és a
szülőföld, a szűkebb haza szeretetére nem ösztö
nöz. A nemzettel való kapcsolata annyi, hogy
szerepel benne egy magyar követ, de arról, hogy
mi volt a feladata a többi szereplő között, a szö
veg ismeretének hiányában semmit nem tudunk.
Tamerlán mindenképpen hős. Pompás katona és
dicső hadvezér, aki diadalra vezérli hadseregét.
De hős azért is, mert az elfogott Bajazethtel
együtt fogságba esett szép Zaira iránti szenvedé
lyes szerelmét legyőzve, átengedi a leányt igazi
szerelmének, Arbantesnek. A drámai konfliktus
akkor oldódik, amikor Tamerlán megtudja, hogy
Zaira a szultán lánya, régtől fogva a szultán taná
csosának jegyese. A szerző tehát a játék ,,felékesíttésére" dolgozta bele a győztes hadvezér
nek és az elfogott „királykisasszonynak" a sze
relmi harcát a drámába, hogy aztán jó véget ad
jon a darabnak, és természetesen meglegyen az
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4. ábra.A BAKHUS с. vígjáték címlapja (MTA könyvtá
ra, RUI 4° 56)
Abb. 4. Das Titelblatt des Lustspieles ,,BAKHUS" (MTA
Bibliothek RUI 4° 56)

etikai tanulság is. A nézők mindenképpen elége
dettek lehettek. A szerelmesek, akik régtől fogva
szerették egymást, boldogan megkötik frigyüket,
de ezen túlmenően mindenki gazdagodhatott egy
követésre méltó nemes emberi tulajdonság isme
retével. Az előadás tehát hasznosan betöltötte
rendeltetését. A női főszerepet a kor szellemének
megfelelően, mint a szereposztásból olvashatjuk,
férfi játszotta.
III. — Kutatásunk közben fedeztük föl az alább
következő, s a magyar iskoladráma irodalomban
teljesen ismeretlen és kimondottan pápai törté
nelmi eseménnyel foglalkozó pálos iskoladrámát.
Sajnos nem a teljes szövegű kiadványra bukkan
tunk rá, hanem csupán a „szinopszisára", prog
ramjára, ha úgy tetszik, ,,színlapjára". Maga az
iskoladráma egy valóságosan is pápai történelmi
eseménnyel, az 1600. évi várbeli vallon zsoldo
sok lázadásával foglalkozik. Tehát nemcsak a ke
letkezési helye és az előadásnak helye Pápa, ha
nem a játék témája, eseménye, cselekménye is
Pápán játszódik. Ebben az alkotásban erőteljes
hangsúlyt kap a szülőföldnek és a hazának a sze
retete is. 27
PAPA VARASÁNAK VITTATÁSA mellyet ko
médiái Játékban le-ábrázolt az ötödik és hatodik
iskolabéli iffjúság Pápán, 1772-dik Esztendőben
Szent Mihály havának 8-dik napján.
A' Játéknak Àllapottya
Mátyás Római Császár, Magyar Országnak ezen
a néven második Királlyá alatt azon Franczia ka
tonák, kik a magyarok segétségére küldettek a
Pogány töröknek ostromi ellen Pápa Varasában
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helheztetvén, iszonyú és hallatlan pártütést indéttának, el-annyira: hogy frigyet is kötöttek a
törökkel, azzal mentegetvén hitszegéseket, hogy
a Római Császár az őket illető katona Zsoldot
törvénytelenül tülök el vonta légyen. Ezeknek
le-csendesíttésére mivel se kérelemmel, se jó ta
nácscsal a magyarok semmire nem mehettek, eltökéllették, hogy hadi erővel ki-kergetnék a vá
rosból a pártütőket, ammint végtére be is tellesedett.
így emlékezik Istvánfi magyar ország Króni
kájában az harmincz kettődik könyvben. Némellyeket hozzá tészen a játékos költemény.
A játék helheztetik Pápán, többnyire a Tüzes
kapunál.
A' Beszélgető Személlyek
Svorcemburg
Zobotin Imre
Nádasdi
Holósi Pál
Kolonics
Gácsi Gergely
Marothi
Káldi János
Ennek fia Jósef
Viglesi Imre
Sklakovics
Békási Ferencz
Péchi
Pfafl Pál
Bakácsi
Abrahámfi Ferencz
Bendekuczi Pásztor
Parájcz Mihály
Finus
Ányos István
Motta
Jánosi József
Enrik
Polfinger Ferencz
Achmet
Csoknyai József
Törökök kik a Pápai fogságban hevertek:
Mustapha
Zobotin János
Zaira
Pap András
Bajazet
Bacsák Antal
Ezek után következnek a Katonák, Énekesek, és
a többi.
Ez az 1772-ben írott és előadott iskoladráma
történelmi eseményt, a pápai várban 1600-ban
megtörtént vallon lázadást, 2 a város életében or
szágos hírnévre szert tett keserves történetet vit
te a közönség elé. Ennek színpadi feldolgozásá
val akar nevelni és tanítani. Megőrzi a történeti
hűséget. A szereplők is mind az eseményekben
részt vett történelmi alakok. Mindössze Finus,
Enrik s a Bendekuczi pásztor költött alakok,
akiknek nevével nem találkozunk a valóságos
történeti eseményekben. Péchi valójában Petz
császári követ, Motte pedig La Motte francia fő
tiszt, a lázadók élén a vár főparancsnoka. Svor
cemburg nem más, mint az ostromban hősi halált
halt Schwartzenberg német fővezér. Minden bi
zonnyal a török nevek lehetnek költöttek, mivel
a történet idején volt raboknak neveit aligha is
merhette a szerző a darab írásának és előadásá
nak idején.
Amint a színdarab indul, a második jelenetben
— ,,Maróthy Jósef fiát a' városnak és az ország
nak állapottyárul oktattya" —, ebből arra követ
keztethetünk, hogy ez a darab a szülőföld és a
haza szeretetére és iránta való hűségre akarta
oktatni a nézőket, s természetesen az előadó diá
kokat is. Az egymás után következő jelenetek
eseményeiben megmutatkozó tanítói célzatú szán
dék lehetett az is, hogy az alkut, a megállapodá
sokat, szerződéseket kölcsönös hűséggel, pontos
sággal meg kell tartani a kétoldali feleknek. Az
az: ha a császár pénzért fogadott fel zsoldosokat,
ezek elvárhatják joggal azt, hogy kialkudott

zsoldjukat időben meg is kapják, és ezeknek vi
szont teljesíteniük kell azt a szolgálatot, amire
szerződtek. Hangsúlyos azonban az, hogy a láza
dás törvény- és szerződésszegés még akkor is, ha
bizonyos ideig várni kell a zsoldra valamiféle
akadályozó tényező miatt. Hiszen a többiek a lá
zadó vallonokon kívül, ha morgolódtak is, netán
fizetésük kézhezvételének húzódása miatt, mégis
hajlandók voltak tovább is várni, és nem csatla
koztak a törökkel cimboráló árulókhoz.
Maróthy „sok keserves panaszolkodásai" el
árulják sanyarú sorsát és a neki szánt végzetet,
mégis, magyar vitézhez méltóan megmarad híven
esküje mellett, sőt még anyagi javait is feláldoz
va, nem lesz árulójává a rá bízott városnak és
hazájának. Jellemszilárdsága és magatartása a
nézők érzelmeire ható nemes erkölcsi példa.
A befejező részben, amikor Nádasdi ,,el-éri a
pártütőket, és ott az el-követett hit szegésért kü
lönös kínokkal bünteti őket", arra akar tanítani a
szerző, miszerint az elkövetett bűnöknek megvan
a súlyos következménye. A bűnösnek lakolnia
kell bűnéért. Itt nincsen helyettes elégtétel. Ma
gának a bűnösnek kell elviselnie bűneinek kö
vetkezményeit. Végső tanulságként tehát óvni
akar szerzőnk az árulás, a gonosz cselekedetek és
a felsőbbség elleni lázadás bűnétől, egyben pedig
a helytállás és a türelem és az áldozatos hűség
etikai elemeit építi, erősíti a lelkekben.
IV. — A magunk részéről, a szerzője miatt, be
soroljuk a pápai iskoladrámák közé az iskoladrá
ma-gyűjtemény negyedik darabját is, a versben
megírt Józsei-et. Az írója ugyanis maga a pápai

5. ábra.Táncz Menyhért Josef с drámájának címlapja
(MTA könyvtára, 4° 56)
Abb. 5. Das Dramatitelblatt des Dramas „JOSEF" von
Menyhért Táncz (MTA Bibliothek 4° 56)

származású Táncz Menyhért, és valószínűsíthető
vele kapcsolatban az a tény, hogy Pápán elő is
adták, amikor írója mint az iskola tanára és a
monostor prefektusa, szülővárosában működött.
JOSEF. — Testvéritül Ismaelitáknak el adatik
álma miatt, Ki azután Putifárnak szolgálattyára
juttván fő tisztségre emeltetik annak Udvarában,
de midőn Putifár Feleségének gonosz Kívánságá
ra nem áll, hamissan bé vádoltattván tömlöczben
vettetik, honnét az álomnak meg magyarázása
miatt Fáraó eötet meg szabadéttván leg főbbé tet
te Egyiptusban így olvastatik Teremtés Könyvé
ben. Csináltatott mulatság Képpen F. Táncz Meny
hérttől, Első Remete S. Pál szerzetes Fiától de
még sohol nem jádzatott. 1765. esztendőbéli mun
ka. Ûjhelyben. Jádzó Személlyek.
Jákob Jóséinak Attya
Kalmár Ismaelita
Simeon Jóséinak Báttya Putifár
Levi Josefnek Báttya
Putifár felesége
Ruben Josefnek Báttya Fáraó
Jósef
Bölts mondó
Júdás Josefnek Báttya
Szolgája Fáraónak
Dán Josefnek Báttya
Putifárné Szolgállója
Pohárnokja Fáraónak
A mű négysorosán rímelő versekben van írva,
és az ismert bibliai történetet adja elő. Három
felvonásban játszódik.
,,I. Kimenet. — Josef Ki jővén a pusztára Bátytyaihoz azoktul Kűtban vettetik, de onnand Ki
vétettvén Kalmároknak el adatik Báttyaitul, Kik
vérben mártván ruháját Jákobnak Küldik.
II. Végezés. — J á k o b Kezében tartván Josef
nek véres ruháját, ájulva dűl Székin, azonban
énekeltettik. el adatik Josef Putifárnak. Kitül fe
lesége vádolása miatt tömlöczben vettetik.
III. Végezés. — Fáraó Almád, mellyet Bölcsek
meg nem tudnak magyarázni, Josef meg magya
rázza, azért Faraótul Egypitus Urává tétetik."
A felvonások nincsenek jelenetekre osztva.
A filozófus és teológiai doktor Táncz Meny
hértnek ez a munkája éppen nem árulkodik köl
tői vénáról. Mondanivalója arra irányul, hogy
megmutassa az ifjú Józsefnek a megpróbáltatá
sok között is rendíthetetlen lelki erejét és a kí
sértések közepette is állhatatos erkölcsi jellem
szilárdságát. Ezen van a hangsúly.
V. — A pápai pálos játékokból még három la
tin nyelvű DEKLAMACIÓ maradt meg, melyek
ről tudunk és az iskola harmadik osztályos ta
nulóinak előírás szerinti bemutatója lehetett. A
korabeli latin nyelvben járatos közönség bizony
nyal jó hangulatra derülhetett rajtuk, mivel ele
ven a cselekményük és tréfás a hangvételük. 2 9
1. — Somnus quadragenarius. Paradoxon historicus e Plutarchi t. 2. petitum. — A darab főhőse
Epimenides, akárcsak a mesebeli Csipkerózsika,
mélységes álomba merül. Álma negyven eszten
deig tart. S amikor e hosszú álmából felébred, azt
kell tapasztalnia, hogy mennyire megváltozott
minden. Az atyai ház és környezete is más, őt
magát sem ismerik és mindenképpen ki akarják
ebrudalni az ősi házból. Hosszas félreértések után
mégis kiderül kicsoda, és megerősítik jogos tu
lajdonában.
2. — Mutua excusatio. Dialógus comicus breviculae actionis. — A darab főalakja Philus pazarul
díszes öltözékében úrnőjéhez siet, hogy azt név437
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6. ábra. A latin nevű dráma közjáték, bevezető énekkel; magyar nyelvű, Kocsonya uram házassága címen ismert bohó
zat (MTA könyvtára, RUI 4° 56)
Abb. 6. Das Interludium des lateinisch geschriebenen Dramas mit einem Vorlied; ein in ungarischer Sprache ge
schriebenes Lustspiel mit dem Titel: Die Heirat von Herrn Kocsonya (MTA Bibliothek RUI 40° 56)

napján felköszöntse. Útközben összetalálkozik
egy terhet cipelő munkással, aki a gőgösen lép
delő urat beletaszítja az út menti pocsolyába. A
piperkőc dühében bezáratja a teherhordót. Ez ki
szabadulva, a bírónál kér elégtételt. A bíró a gő
gös piperkőccel szemben a teherhordó munkás
nak ad igazat, s megmagyarázza Philusnak, hogy
neki nem volt feltétlenül fontos és szükséges az
útja, ellenben a teherhordónak vállalt munkája
volt, tért volna ki tehát a nehéz terhet cipelő em
ber elöl. Ráadásul, mivel a napszámból, napi ke
resetből élő embert be is záratta, azért azt is.meg
kell fizetnie, amit ez a munkás a fogsága idején
keresett volna. Ugyanis az alatt az idő alatt, amíg
a börtönben ült, elesett a napi keresetétől.
3. — Furtivum obsonium. Dramation. — Eltá
vozik az úr hazulról huzamosabb időre. Ezt az al
kalmat használja fel a személyzetből a kulcsár és
a szakács arra, hogy megdézsmálják a borospin
cét és az éléskamrát. Az úr inasa is részt kér eb
ből a dézsmából, azonban a másik kettő mindent
tagad. Az inas egy óvatlan pillanatban bebújik a
szekrénybe, és ott kilesi, kihallgatja a két bűnös
dolgait. Amikor a ház ura váratlanul hazajön, a
hoppon maradt inas mindent leleplez.
Mindhárom kis darabban meglepően jól hasz
nálja ki a szerző a helyzetkomikumot. Valóban
élvezhették a nézők és jól szórakozhattak az
egyes figurákon.
Mindegyik ,,kisdráma" hordoz tanulságot. Ket
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tő inkább konvencionális módszerrel, de a piper
kőc és a teherhordó munkás jelenete abban a
korszakban, még vígjáték formájában kimondva
is, egyedülálló jelenség. Ludas Matyi még önma
ga vesz elégtételt Döbrögin, a gőgös uraságon.
Ebben a kis pápai pálos miniatűr drámában fele
lős állami hivatalnok ad elégtételt a lenézett két
kezi munkásnak, az öntelt úri hatalmassal szem
ben. A társadalmi szintkülönbség nivellálódik
Justitia mérlegén. Ez akkor, talán nem túlzunk,
ha kimondjuk, forradalmi tett volt. Meglepő az
az elfogulatlanság, amellyel a bíró, a pallosjog,
az úriszék és a deres világában, a kiváltságos
rendek és a lenézett jobbágy világában az ítéle
tet a teherhordó javára hozza meg. A magunk ré
széről nem tudunk még egy hasonló esetről, ami
kor a színpadon e korszakban, a 18. században, a
munka és a dolgozó ember megbecsülésének ha
sonló ábrázolásával találkoznánk.

ÖSSZEFOGLALÁS
Témánk az anyag összegyűjtésében és bemuta
tásában csupán a pápai anyagra leszűkítve került
feldolgozásra. Mégis, az elmondottak alapján
joggal állapíthatjuk meg azt, hogy a pálos isko
ladráma-irodalom és iskolai színjátszás területén
a pápai pálos gimnázium élenjáró, számszerűleg
is bőven termő, példamutató alkotó tevékenysé-

get fejtett ki. És ezzel ösztönzést adott a többi is
koláknak is. Éppen ezért, amikor most a követ
kezőkben a pálos iskoladrámák általános jellem
zését óhajtjuk összefoglalni, ezt az irodalmat
egészében szemléljük.
A pálosok az a rend, amely úttörő szerepet töl
tött be a magyar nyelv irodalmi szintre emelésé
ben. Ez a szolgálatuk természetszerűleg fakad
magyar eredetükből. Ök azok, akik a magyar
mélyrétegnek, a népnek nyelvét, érzelmi és gon
dolatvilágát áramoltatták bele a nemzeti iro
dalomba. Magyar észjárás szerint magyarul és
magyarán mondották el szórakoztatva tanító mü
veikben azt, amiről úgy érezték, hogy korukban
azzal adósok népüknek. Amit elmondtak, minden
cikornya nélkül tették; néha nyersen mondták ki,
de jellemzően népies, magyar folyó nyelven úgy,

hogy mondjon valamit a nagyúrnak is, akár püs
pök, akár főrangú nemes földesúr, de végered
ményében megértse az iskolájukban tanuló diák
szülőanyja s apja is, akár iparos, akár kereskedő
vagy éppen dolgozó paraszt. Előítéleteket küz
döttek le azzal, hogy megelőzve minden más ren
det vagy a renden kívüli írótársakat, nőket is
szerepeltetnek darabjaikban. Öelőttük a szerelmi
háromszöget nem ismerte az iskoladráma. Hős
nőik mindig pozitív alakok. A férfiak között ott
vannak a későbbi színdarabok kedvelt tipikus fi
gurái.
Milyenek lehettek a pálos színpadok, díszle
tek, jelmezek? Milyen lehetett a színpadi beszéd?
A darabokban erre nem kapunk választ, a latin
nyelvű rendezői utasítások nem árulnak el sem
mit.

7 ábra. Maynzeek térképe Pápa belvárosáról, 23. szám a pálosok rendháza (Megyei Levéltár, Veszprém - mikrofil
men Dunántúli Ref. Ehker. könyvtara, Papa)
Abb 7 Die Landkarte von Maynzeek von der Innenstadt Pápa, die Hausnummer 23 ist das Ordenshaus der Pau mer
"(KomUatfarchfv vlszprém - An Mikrofilm die Bibliothek der Reformierten Kirche Trandanub^ns, Papa)
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8. ábra.Pápa belvárosa, részlet a pálos templommal,
rendházzal 1661 előtt (festmény a Pápai Helytörténeti
Múzeumban)
Abb. 8. Die Innenstadt Pápa, ein Teil der Paulinerkirche
mit dem Ordenshaus vor 1661 (Das Gemälde im Ortsge
schichtlichen Museum Pápa)
JO. ábra.A pápai pálosok birtoka: Karakó a vámmal és a
malommal (Országos Levéltár. S. 86. — 1773. Helyszín
rajzok a pápai kolostor birtokairól)
Abb. ÍO. Das Gut der Pauliner zu Pápa: Karakó mit dem
Zoll und mit der Mühle (Landesarchiv. S. 86. — 1773.
Ortszeichnungen von zu den Papaer Klostern gehören
den Gütern)
9. ábra.A tanulmány írásakor felkutatott pápai eddig is
meretlen iskoladráma címlapja (Győri Püspöki Papne
velőintézet könyvtára. Stromata Hungarica G. XXIII. 2.
11.—Coll. 68)
Abb. 9. Das Titelblatt, das während des Schreibens die
ser Abhandlung gefunden worde (Die Bibliothek der
Theologie des Bistums zu Győr. Stromata Hungarica G.
XXIII. 2. 11. -Coli. 68)
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FÜGGELÉK
A PÁL PÁPAI ISKOLADRÁMA

TELJES

SZÖVEGE

Elöl Járó Beszéd
Pál, Pál, Pál, mi dicsőségünk, Közülünk hova lettél?
Elizius mezejérül melly vélettlen el tűntél!
Thebaisnak barlangiban
vagy Üres Kőszikláiban
jaj, talán rejtekeztél!
Jászban öltöztek a Muzák, álmélkodnak a Párkák,
Könyveznek a gyenge Nymphák, megszűntek
a Musikák,
Cytharája Apollónak,
nem zeng hárfája Arionnak,
vég butsudat hogy hallyák.
Tellyes reménségünk vala, hogy nékünk
Társunk lennél,
Flóra virágos kertyében, vélünk rósákat szednél,
Diannának Templomában
Syrenesek Kórussában
hogy hiven megjelennél.
Álnok és csalárd szerencse, így bánsz
é híveiddel?
egész engedelmességgel valánk hozzád hűséggel,
miért tehát drága kincsünktül
meg fosztál szemünk fénnyétül,
ravasz mesterségeddel.
Már hogy a fortályt fortéllyal kel meg
győzni s nem szóval
Ki tanultuk jó kárunkal, de mi is okkal s móddal
majd meg vettyük a hálónkat,
meg fogjuk szép madarunkat
Kit tőlünk el ragadtál.
Vége
I Végezés I Kimenet. PÁL
Meddig oh Istennem! vallyon meddig számos
fogyatkozásit tapasztalom a te szent szogálatodnak, meddig súlyos keresztit, sok rend béli ször
nyű veszedelmét viselem ezen gyarló testnek?
meddig veled oh Istennek választott népe Israel?
sötétes pusztájában tévelgek Egyiptusnak! de
vajha tévelegjek, fel derülne valóban, fel pi
rosló hajnala vigasztalásomnak, oszolna, oszolna
homállyá el fajult szívemnek, csillapodnék zaj
já tellyes ereimben buzgó véremnek, fel talál
nám czéllyát el tökéllett szándékomnak. De mi
gátollya végben meneteleket mind ezeknek?
bátor szívvel! nincsen amint rémlik, oroszlány
az útban, Két Uraknak, s egymással ellenkező
két Uraknak hiven hiven szolgálni senki nem elég
séges. Boldog az az Iffjú, ki első napjaitul fogva
élete zsengéjénak, szüntelen viseli terhét az
Urnák. Indullyatok tehát, oh Egek engedjétek!
Készek ugyan, de felettéb Késedelmes Testem
nek tagjai, nincsen semmi helye mulatozástok
nak, Különös Veszedelmeket, fő lelki Károkat
foglal itt magában a késedelem. Lássátok egy
kevéssé ékes róna feldét el kiterjedett Tarto-

mánnyának Thebaisnak, nem de nem el lepi-é
majd majd reátok sereglendő Keresztény vért
szomjúhozó üldöző serege Decius Tyrannusnak!
szemlellyétek halmát, véghetetlen számát a Kín
zó eszközöknek! Támogasd öh Uram gyarlósá
gomat, adgy Uti Vezért, hogy el ne téveledgyem!
II. Kimenet. Pál. Azarias.
Pál. Jaj hova? Azarias. békesség néked, távul a
félelem. Pál. De vallyon ki vagy te?
Azarias.
Azarias én vagyok szíves jó Barátod, ,ki nem
jöttem néked el hidd bántásodra, sött tellyes
örömödre, s vigasztalásodra. — de melly nagy
buzgósággal gyulladoznia én téged szemléllek?
Pál bú bánattal, szomorúsággal, szörnyű féle
leméi. Azarias
Bocsásd szélnek mind ezeket,
vigasságra kelnek, folandó napjaid, Pál sött jász
ban öltöznek, mint veszem eszemben, nem
ú g y . . . Azarias
Légy jó reménységben: dol
gaidnak várjad jóra fordulását. Pál meg czáfolja mind ezeket Lelkes dühössége Decius Tyran
nusnak. Azarias nem semmi képpen. Pál Oh Vajha!
Azarias nem tanátsos eö néki sött tellyességgel
nem lehet az ösztön ellen rugoldozni. Pál az ösz
tön ellen rugoldozni? hogy hogy érted Kér
lek mind ezeket? Azarias Nincsen hatalom, nin
csen birodalom az Ur ellen, Kinek Szent Lel
ke által föl tett czélodra hathatossan vezérelte
tel. Pál Való ugyan való Kedves Azariám, hogy
hatalma légyen az Úrnak az holtakbul élőket tá
masztani, való, hogy hatalma légyen a szűköl
ködő Lázárokat Duss Gazdagokká változtattni, de
oh Ki számosan Külömb Külömb féle fogyatko
zásául véseltettvén az emberi gyarlóságnak, ép
pen nem tapasztallyák hathatósságát ezen Isteni
erköltsnek. Azarias Tehát tapasztalni te sem
fogod? Pál ugyan attul tartok nem kevéssé, hogy
ne talántán Szerencséttlen számokban azoknak
én is számláltattam nagy volta miatt az Eredendő
bűntül származott rosszra való emberi hajlandó
ságnak, honnét nyilván következendő, hogy súlylyos veszedelmim meg nem szűntenek légyen,
és így . . . Azarias hadgy békét jó Barátom ezen
félelmes elme futtatásoknak, engedd ezeket telylyességgel azoknak, akiknek semmi reménségek
nincsen, Te pedigh erős hittel az Úrban helheztettvén reményedet, különös Kegyelmét annak
biztossan várjad alkalmatos időben, dolgaidnak
pedig tellyes folyamattyát éppen reám bízzad és
jövendőbeli szerencsés ki meneteleket azoknak
egyedül tőlem várjad. Pál Segéllyenek az Egek.
Azarias Lám meg visgálván szorgalmatosan uczáknak rejtekit, utaknak leseit, minden felől Kívána
tos bátorságot tapasztalék, sőt a mi több, meny
nyire füleim, szemeim sajdétthatták, mély álom
ban el merült fegyvert viselő népe az ellenkezők
nek. Pál Vidámully reményem, meg segítt irgal
mas Istenem, nem másollya másolhatattlan igiretit, mellyet ajánlott vala hajdan Kedves szolgái
nak, mondván el vezetem eöket a pusztában,
holott Kedvem szerént beszélgetek vélek.; —
Ah légyen úgy Uram! és mennél hamarébb lé
gyen úgy, mint Szent igéd mongya: tellyesécsd
bé Kegyessen, mellyet ígértél Kegyeimessen. —
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Kívül vagyunk tehát Azaria minden veszedelme
ken? Azarias Nincs külömben. Pál Jobján fogott
mind Kettőnket a Szerencse?! Azarias Ez is úgy
vagyon. Pál Mi oka tehát vonakodásunknak? jer
indullunk. Azarias. Íme én . .. de mi tünék sze
memben? Mint ha Felicianust látnám nyakra
főre ellenünkben jönni? Pál Felicianust? honnét
ismeret eötet? Azarias Az Úrnak titkos rendelé
séből. Pál Vajha hozná a jó Isten!
III. Kiemenet. Pál, Azarias, Felicianus.
Pál Hozott Isten tellyes örömemre, és vigassá
gomra leg Kedvessebb Barátom Feliciane. Feli
cianus nem kevesebb örömemre és vigasságomra
vagyon nékem is kedves személlyednek Látása.
Pál mi hir, vallyon mi hir, Feliciane? Felicianus
Szólhatok nyilván? Pál bátorságossan. — Azarias
egy a leg jobb barátink közül. Felicianus Meg
futam jobb részit határinak Theibaisnak. Pál mi
végre vallyon? Felicianus Tégedet egyedül k e r e s 
vén. Pál Honnéd vette eredetit ezen különös szor
galmatosságod? Felicianus Gyökere vala ennek
mi ellenünk keresztények ellen való szörnyű ke
g y e t l e n k e d é s e Decius Tyrannusnak. Pál Oh
Egek! mit hallok; — foltasd továbbá kérlek
foltasd beszédedet. Felicianus
Beszélgeténk az
el múlt napokban egymás közt Triphonnal
Deciusnak ellenünk való dühösködése felől
,melybül következek, hogy szívemnek titkát
(:nem tudván az és álhatatlanságát:) követke
zendő képpen néki jelenteném, nem tanácsos,
mondám nékünk Kristus követőinek ezen ve
szedelmes üdőben továbbá mulatoznunk Thebais városában, hogy ha mind Lelki, s mind
testi nyakunkban függő veszedelminket kíványnyuk távoztatni. Pál Oh Istennek csudálatos vé
gezése! . . . de mit ezekre Triphon?
Felicianus
Valamint természetes tulajdonsága néki min
denekkel mindenekben ujjat vonni, úgy úgy
ezekben is el annyira összve akasztá vélem a
tengely végét, hogy majd majd üstökben ka
pánk, és így meg nem egyezhetvén véle, köz
leni, ki midőn e végre hozzád indulnék, tele to
rokkal kiált vala Triphon utánnam, mondván:
Veszem eszemben szándékodat, ezennel megelőz
lek. Pál Tehát Triphon hozzánk jövend? Fe
licianus Nyilván ki tetszik beszédjéből, sőtt nálad
való jelenlétét reménlettem, de fogjunk a dolog
hoz, ne talántán akadált szerezzen jelen létével.
Pál Magasztald az Urat oh Feliciane! imádandó
cselekedetiért,
Kinek
titkos
rendeltetésébül
esett, hogy el végezésedben vélünk meg egyez
nél, támogattni fogod bölcs okoskodásiddal el
tekellett szándékomat, noogatni pedig tehetsé
ged szerént végh butsu vételemet!
Felicianus
Nagyob részre ettül viseltetett hogy utamat hoz
zád venném. Pál De kisugárlotta füleidben fel
tett szábdékomat? Felicianus Triphon, ki midőn,
a mint emléttém, néki jelenteném el tökéilése
met, illy szókra fakada fel háborodván: Kik vol
nának társaim? reám rivalkodván, felelt mérgiben: Pál, Azarias névő jövevén emberrel, kik
valamint te, hallom meg maszlagosulván, eredőt
fújdogálnak. Pál hogy hogy állyuk meg tehát
előtte a sárt? Azarias Bizzad az Istenre itt is
dolgaidat, fogod tapasztalni szerencsés voltodat,
az isteni erő gonosz szándékokat úgy igazgathattya valamint a jókat. Szép példával az Ür eztet
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meg mutatta a midőn Lovárul Sault le forgatta,
mert tette a farkast eö szeled báránnyá, és a fö
üldözőt erős Kő oszloppá. Felicianus Hogy véghetettlen kegyelme az Ürnak ennyire terjedjen
éppen nem vitatom, de azomban hogy valaki
kész veszedelemben magát szánt szándékkal
botsássa azt sem tanátslom; azért Pál, ha ha tet
szik ne késtellük utunkat, jer indullunk. Pál Ügy
légyen.
IV. Kimenetel. Triphon, Pál, Azarias, Felicianus
Triphon Lassan Pál, lassan, hová indulsz? merre
oly siető félben? álly meg, ne hirtelenkedgyél,
az hirtelen végezéseit nem mindenkor biztosak,
el ne ragadgyon senkinek éretlen tanátsa, tudva
vagyon nyilván nálod, melly könnyű hitű légyen
mindenkor az Iffjúság gyakorta nem tudván a
szint szintül meg külömböztettni. Meg orvosolhatattlan veszedelmeket szerez magának; visgáld
azért, s fontold meg jobban a dolgot, vess ujjólag számot eszeddel, és az után intézd el maga
dat. Pál Az Ürra bíztam ügyömet, reménlem, nem
fogok fogyatkozásokat szenvedni dolgaimban,
mivel szent ajánlása, hogy valakik az eö oltalma
alá folyamodnak, ki ragadja eöket minden némő
veszedelmekből. Felicianus
sőtt inkább . . .
Triphon Hallyuk hát hallyuk! minémö böltsességet fog böfögni ezen czélcsapó prókátor. Feli
cianus Te inkább okossabban és mértékeltessebben folytassad dolgaidat és hogy ha ama meg
másolhatattlan igéjét az Isten Lelkének; a szent
tel szent lészesz, a gonoszszal pedig gonosz,
csak bal füllel, hallod, leg alább terjezd Lelki
szemeid eleiben, minémöségeket s véghetettlen
sokaságikat kettős veszedelmidnek,
mellyek
majd majd nyakadban függenek. Triphon Hall
gass kérlek, bőven fárasztottad füleimet ezen tök
agyadbul kelt mesélgetésekkel az el műit napok
ban. Vedd eszedben, hogy nem félő, semmi ve
szedelem, föl vannak forralva mindenek hív szol
gállatomra, s kész parancsolatomra mindenkor
Fő Vezérivel együtt üldöző serege Deciusnak.
Felicianus Meg lásd hogy meg ne csalatkozzál,
melly sokszor csillagnak látszik a Levegő égen,
a mi nem csillag, hanem csak szemfény vesztő
tündérség, lappang elhidd a zöldellő fűben a
mérges kígyó, hogy pedig kész veszedelmidet
nem itélled veszedelemnek lenni honnét vagyon?
ime okát adom, meg bocsáss mert bizonyára sze
reted a veszedelmet, de jaj a veszedelmet sze
retőnek, mert igen könnyen el vesz abban.
Triphon Ha, ha, ha! mast mast szépen ki tetszik
hogy üres a kobak, a vagy hogy ki esett belőle
a mi benne nem volt is. . . melyik Filosophiában
tanultad kérlek, hogy valaki szerethesse a ve
szedelmet, nem de közönséges Taníttások a Ter
mészetet Vizsgáló Bölcseknek, hogy a jót, nem
pedig a rosszat, minemő a veszedelem, szereti és
szeretheti az Ember, melly néked látom kívül
vagyon buta fejeden. Azarias Az Istennek Filosofiájában, melly sok grádiccsal föllül halladja
értelmét és minden nemő tehetségét az emberi
gyarlóságnak és ettül viseltetik, hogy a vilá
gosságot gyakorta setétségnek ,az igazságot
igazságtalanságnak állítsa lenni az Ember, vala
mint véled mostanában történek. Triphon Íme a
második procátor; vallyon ki bízta reád a dolog-

nak folyamottyát? Azarias Az Istennek Lelke.
Triphon Micsoda Istennek Lelke? Azarias
Ki
szent Pál Apostolnál így szóll: egy más terhát
visellyétek és így tellyesíttitek be a Kristusnak
törvényét. Triphon Te is olly fában vágád fej
szédet, mellybül éppen ki nem vonszod. Mi azon
ban Pál Lássunk a dologhoz; mond el noszszo
mit végeztél? Pál Ah az egekre kénszerétlek ne
untass továbbá, azon vagyok mast is, Ki ennek
előtte valék. Triphon Visgáld meg egy kevéssé
Kérlek, visgáld meg mit cselekszel; ez a bal el
tökéilés be homályoséttya minden erkölcsös fé
nyességedet, mellyel ez óráig közöttünk szépen
tündöklöttél, mit fognak ítélni gondold meg
Thebais Városának lakosi, minémü vélekedéssben lesznek csekély Keresztény Társaságunknak
Fiaj és Leányi sött a mi több szörnyű halálra
fognak vetemedni egész rokonságid. Pál Ne
fonnyazd, oh ne fonnyazd ezekkel továbbá fejed
velejét, nem titok előtted Szent Pálnak mondása:
hogy ha az embereknek tetszeném Krisztus Szol
gája nem volnék: íme ezek kívánt napjaj az üd
vösségnek, mellyeket el mulattni fő veszedelem.;
. . . ismertem én többeketkiket az üdvösségrül
való gondattlanság, és a jó alkalmatosságnak el
mulatása
végső veszedelemben
süllyesztett,
kikrül emlékezni keserves, követtni pedig eöket
éppen
veszedelmes.
Azért
kedvesim . . .
Azarias Tellyes akaratunk nyomdokidat követtni.
Felicianus ho . . . ho . . . micsoda sivéttás az
V. Kiemenet Piacidus, Triphon, Pál, Azarias,
Felicianus
Piacidus Jaj Atyám! . . . oh Egek! Triphon midolog Gyermek, vallyon mi dolog? Piacidus Ti . . .
Ti . . . Ti . . . Tirannus De . . . De . . . De . . . De
Decius ve . . . ve . . . ve . . . veszedelem. Triphon
Ki találtad . . . Decius Tyrannus veszedelem, . . .
való ugyan való részedrül hogy veszedelem, meg
vesszőzé az Annya a Gyermeket, és íme el Kábulvána fájdalomtúl ,Tyrannust, Deciust, vesze
delmet kiált. Azarias Igasságot szólt ezen gyer
mek. Triphon, meg tetszik szívének különös indulattyábul. Felicianus én is ezen ítéllettel va
gyok. Pál Jaj bizonyára úgy vagyon.
Triphon
Okosbak legyetek Kérlek ez Gyermeknél Kinek
veszedelme nem több füst szeleknél, az Anya ő
néki Deciussa, és a nyírfa veszszők kemény
Tyranussa. Pál had szóilyon továbbá engedd meg
a Gyermek. Triphon
Folytasd tovább tacskó
tragédiádat. Piacidus Valóban mi nékünk nem
lesz tiszta eszünk ha illy nagy vészéiben tovább
itt leszünk, íme Deciusnak majd tőrében esünk,
testünknek szörnyű kínt Tyrannustól veszünk.
Hát a mi illeti a Léleknek Kárát fogjuk tapasz
talni nem fizetik árát, melly jövendőbéli üdvös
ségünknek árt, mivel a mennyei Kapukra tészen
zárt. Triphon Gyermek puha a fejed lágya, mi
légyen a dolog tárja, nem értheted éppen eztet
volta képen, mert a gyermeki esztendők, hogy
értsed nem elegendők, félelmet okoznak, vesze
delmet hoznak. Piacidus Meg bocsáss jó Atyám,
hallyad mik történtek, mellyek fő indulást szí
vemben szereztek, mellybül bátorságát anyira ki
vették, hogy ládd félelmessé tellyességgel tették.
Triphon Továbbá mi következett, mond hamar
meg esze veszett. Piacidus Egyben gyülénk előbb
gyermekek seregben, kiknek nagy kiáltás rep

penek fülökben, mi dolog volna az? fontolánk
elménkben és nagy rémüléssel állánk öszve
szemben, azonban futamék egy seregünk közül,
hogy értené jobban fejek mitül szédül jobban,
hát láttya üldözők között egy iffjú fűi, Kiktül
vezettetik kötöztettve kézül. Triphon nosza ne
szuszogj szaporán mond el, mert majd híre porán
sem lesz engedelem szóllanyi s kegyelem.
Piacidus Kit midőn meg érténk visza tért Társunktul, leg ottan minyáján el halunk azonnal,
de mind azon által indulánk asztaltul hogy irtenénk jobban Decius mint dúl fúl. Megyünk siet
séggel Palotája felé, hát eö az ablakon tekéntvén
le felé, fönt szóval kiáltya, hozzátok bé felé eze
ket, s az után vágjátok két felé, hogy had tanullyák meg a gonosz Pápisták, Istenek az hi
tet hogy rájjok nem bízták, erre Deciusnak kö
vetőit hittak, az élők könyvében neveket be ír
ták. Ezt halván meg hüle talpunk alatt a Vér, ha
lál veréttéke azonnal ki is vér, kiáltom lódullunk,
mert több nyavala ér Keresztény Pogánnyal
láttyátok meg nem fér. Ezen dolgot senki nem
vévé tréfára, a jó erkelcseknek láttván hogy
nincs ára, azért kiki üle leg jobbik Lovára tal
palván el juta önnön vagyonnyara. Én is haza
jövék otthon nem érélek kedves Atyám, azért
szerte keresélek, szívemnek titkaj minémök
lennének, akarám, hogy tudva Tenálad lennének.
Ezen történetet én ma hogy szemlellém, buzgó
indulattal anyira meg telem, hogy itt Lakásomat
Limbusnak itéllém, Egyptus barlangit meny Or
szágnak vélem. Hova meg engeded jó Atyám
hogy jussak, innéd a Szent Lélek ösztönöz hogy
fussak, hogy az Ür Istennek mélytán szolgálhas
sak, és ezen veszélybül ki szabadulhassak.
Triphon Látom hogy meg tébolodtál, ezekkel
együtt bódultál, hidd el meg verem a vállad, és
nem hiszem, hogy el állód. Piacidus Bizonnyára
Attyám. Triphon Halgass ha mondom, küíömben . . . mast vagy igen jó kedvemben, hidd el,
nem leszen külömben, itt fogsz maradni ölemben.
Azarias Kedves Barátom, bottlol a mint látom,
ez az Ürnak végezése nem e Gyermeknek kép
zése. Felicianus
Úgy vagyon: Te azért bizo
nyos légy ebben, hogy ez a végezés nem hagya
ték félben, az Isteni erő munkálkodik mellyben
innét
fogyatkozás
nélkül
megyén
végben.
Triphon Bizonnyal titeket meg csal a reménség,
mellyben Fundáltatik ez az hirtelenség, ugyan is
ki lészen itt nagyobb Istenség, kitül adattassék
bővebben a szentség. Felicianus Nem lesz, sémi
képen hátra maradásunk, mert az Úr ígérte, van
bátorkodásunk, véle leszek én, úgy mond minden
vészéiben és Szent malasztomat öntöm eö szívé
ben. Triphon Látom semmit sem tehetek, épen
elöl nem mehetek, néktek eleget tehetek, menynyetek, én itt lehetek. Pál Indullunk tehát már
üdőt veszteni kár, íme a veszel vár, még ma tömlöczben zár. Triphon dum Piacidus ad eio profugit, Capere earn volens . . . mondám itt maradsz
ölemben.
VI. Kimenet Triphon
Boldog Isten! melly nagy esze fordulás ez, vesze
delmet kohulni, nagyobban merülni nem de sülyt
bolondság? Szerencséttlen Iffjúság! vár a nyo
morúság, s nem lesz semmi gyámolyság, Egyptus
pusztája, üres kősziklája, testedet nem táplállya,
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mivel folyamattya, közönséges úttya az Ember
életének, hogy eldelekkel, nem pedig szelekkel
magát oltalmazhattya. . . . De melly nagyon meg
szédülék, egész testemben mint egy meg pesdülék, üdvességes indulattyát k ű k e m é n y szívem
nek, és meg szentelő malasztyát a nagy jó Isten
nek bőven ( tapasztalom, meg sem is gátolom,
szerencsés és Boldog Pál, ki ebben, már meg
nyugodtál, jól és szentül gondolkodtál, mert az
üdvösségre te magadnak utat nyitottál, nékem
pedig jó példádra ösztönt nyújtottál, mellyet mint
mágnes kő vasat már már hozzád vonszottál. íme
majd meg hasad szívem, ezennel szemlelhedd
hivem.
Juventuli pastures circa greges canunt segventem
Cantilenam et saltant. Aria predenita.
,,Mi bajod sógor? hogy vagy illy Komor
egyél egy jó darab Zsódort
öncs rá jó hegy Allai bort
majd rúgod a port.
Nincs már nagy bajod nyájaddal s gondod
el múlt a Kemény hideg tél
a Zsold pasit és Vetés Kél
nyájad azokkal él.
Hogy bundád Kopott, búra nincs okod
bárányoznak a juhaink
rendre ellenek Ketskeink
meg ujjéthatod.
Zöldül az hecske, tejel a Ketske
Juhok is a Körmöcskétül
tölgyeinek a Kakuk Fütül
Lés zen tejecske.
Juhokat nyírjük, Ketskéket Fejjük,
a téjbül sajtokat nyomjunk
a gyapjokbul Kapczát Kössünk
majd Lészen Pénzünk.
Tölcs Pipát Aliska, Üss Tüzet Pista,
a Dömötör dohánt vágjon,
Menalka sajtot pirétson
Gyuri bort hozzon.
Te pedig Bujtár, lásd a nyáj hol jár
hogy ne érje valami kár
Különben a bott Készen vár
Hidd el az te bár.
Eöcsém hei Mátyás Te lészesz dudás
Fújd Fel a Kopasz dudádat,
dudáld el Lejtős nótádat
bízd rám a tánczot.
II. Végezés I. Kimenet.
Triphon Boldogtalan sors! Szerencsétlen óra! el
fáradtam, el bádgyattam, nem mehetek se hová.
Mast valóban mast bőven tapasztalom, de jaj sémi
hasznával, sött számos kárával gyámolytalan fe
jemnek végső szavadat oh Pál! Kedves Barátom,
mellyeket indulván hozzám . . . a jó alkalmatos
ságnak elmulatása sokakat végső veszedelemben
süllyesztett. íme meg történek szegény Triphonnal kész veszélynek tengerében evez, melly jól le
het egy ügyünek nevezetes kára, de azomban bű
neinek meg érdemlet ára. Lám fel fuvalkodva jó
Tanácsát Pálnak meg vetem, hosszas kaczagással
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intésit ki nevetem, kábó bolondságnak gyermeki
találmánnak szent szándékát itéllém, méltán te
hát- mélytán súlyos terhét viselem sanyarúságimnak . . . De minémő szózat zendüle? ez bizonyára
Pál lészen, ezennel ki tanulom . . . Pál! Echo respondet. áll . . . Hol? Echo tol . . . megyén! Echo he
gyen . . . merre! Echo erre . . . Istenem micsoda
történet ez? melly homályos beszéd ez? Föl Egek!
világosítsátok sötétes elmémet. Viszontag prübállom talán értelmeket, és titkos jeleket jobban ki
tanulom: Pál . . . áll . . . hol! . . . tol . . . megyén . . .
hegyen . . . mere . . . erre. Tudom már utamnak
tartandó céllyát, ezen szók tanittyák: áltól he
gyen erre. Óh Istennek nagy irgalma, fáradtsá
gomnak jutalma, Testemnek nyugodalma, el ér
kezik már oltalma. Immár nyugovást nem teszek,
Pállal míg szemben nem leszek, bú bánattul bú
csút vészek, dolgaim mint lesznek készek, de
könyebétvén magamat, e völgynek veszem uta
mat. — Vidit ibi dormientem Paulum cum sociis.
II. Kimenet. Triphon, Pál, Azarias, Felic. Piacidus.
Triphon Istenem! mit szemléllek? mint ha . . .
avagy talám sötétes homállyá bánatos szívemnek
jádzodozza látásomat, valóban bánatos szív, félel
mes tagok . . . Boldog Isten! Nem Pál? . . . nem
Azarias? . . . nem Felicianus? . . . nem Piacidus bús
szívemet vidámíttó név? hozzájok közeléttek vala
mennyire, és leg ottan valóságát a dolognak ta
pasztalva fogom tapasztalni . . . Nem de Pál é ez?
Nemde Azararias-é amaz? . . . ez ismét Piacidus
az én gyönyörűségem, mellette Felicianus. Oh
melly lassú leheléssal alusznak minyájan! . . .
Óh együgyűek! tehát ez tárja azon különös belső
indulatnak mellyel szüntelen sarkaltattatok az el
múlt napokban Thebais Városából való ki költö
zésre, ide czélozott azon nagy Isteni szeretet,
melly által hattván veiéit minden csontyaitoknak
el annyira hogy földön futókká lennétek, avagy
talán hio minden igyekezetetek? Füstben ment
telylyes reményetek és így más végezéstek?
mellyet óh hogy ha én . . . Pál in somno loquitur
meg lásd Triphon, hogy meg ne botollál. Triphon
Álmában beszél az együgyű. Pál mi azonban
kedves Barátim semmit ne mulassunk. Triphon
Tőlem való búcsúzása felül álmodozik. Pál Talán
inkább jó példa adásunk, hogysem hoszas és fontos
vetekedésünk fogja eötet ösztönözni az igaságnak
meg ismerésére. Triphon Óh valóban kedves Ba
rátom még álmodban is gondod vagyon reám, lá
tom. Pál Azaria! Feliciane! Placide! ihol jön
Triphon. Triphon Az Istennek Lelke megjele
nésemet sugárlá fülében, eö ismét vidám orczával jelenti Társainak de nem szenvedhetem már
továbbá súlyos keresztét a szeretettnek mellyel
hozzá viseltetem, . . . fel serkentem eötet mély
álmábul inclamat dormienti Pál . . . Pál Veszede
lem! Triphon Ingyen sem veszedelem kedves
Barátom, légy bátor szívvel . . . Függezd reám
egy kevéssé hoszas álomban el merült szemeidet.
íme Triphon én vagyok kedves Brátod. Pál Óh
Isteni végezésnek fenekettlen Tengere! de ugyan
te vágyé? kedves Barátom Triphon. Triphon még
föl nyitott szemekkel is szunnyadozol együgyű,
nem de Triphon e ez, ki előtted ál! Pál Azaria!
Feliciano! Placide, öröm vigasság. Azaraias Ho
zott Isten kedves Barátom Triphon. Piacidus Óh
Atyám! Triphon Kedves Magzatom! Felicianus

Éppen távul minden veszedelem! Triphon még ez
is szunnyadozik? Pál Igen is hogy távul vágyom
nem is ez czélla beszédemnek. Felic. mi tehát?
Pál most már valóban csudálkozom mivel fényes
nappal sem látsz. Felic. Hogy hogy? Pál Ki áll el
lenedbe kérlek? Felic. micsoda szél hozott ide oh
Triphon? Triphon Amaz hathatós szele a Szent
Léleknek, melly leg főbb üldözőjét az Anya szent
egyháznak Sault nyakra főre hempelgeté lovárul.
Felicianus hogyan s mi képen? Triphon el válván
tőletek kezdem elmémben vizgálni állapottyát
egyenlő el végezésteknek, és midőn illyen elmél
kedésben ereszkedném, történt, hogy különös
belső Lelki indulat foglalná el szívemet, hogy sehul nyugodalmat nem találván utánnatok indulni
éppen kénszeréttettném, és így minden mulatozás
és tétovázás nélkül kiettlen pusztájában egyedül
merülék e vadon erdőnek, mellynek fel dúlván
hegyeit, meg futván völgyeit le ülék partyára némelly forráskának, mely szép menetellel földbül
buzog vala, illy gondolat ütközött elmémben mi
vel hányám s vetem azt nagy keservemben: oh
vajha ma Pállal lehetnék én szemben, nem ural
kodnék illy búbánat szívemben: azonban némely
szó fülemben zendült, mellynek homályábul kér
désemre szült, ím ezen felelet: áll tol hegyen. Er
re mivel én kérdezem: Pál hol mégyen mere és
így értekezvén juték ezen helyre. Pál. Azarias.
Felic. Piacidus. Tellyes örömünkre. Triphon Már
az Úr Istennek ki ki hálát adgyon, h o g y el végezésünk illy jó rendben vagyon azonban indulylyunk, mivel félek nagyon, ne a hoszas öröm sí
rásra fakadgyon. Mert az öröm s sírás közt va
gyon illy kötés, hogy egyik másiktul légyen csak
egy lépés, azért csak hirtelen a vigasság sírássá
válhatik, a sírás különös vígsággá. Pál Szünnyék
egy kevéssé beszédünk zengése, némely fő Em
bernek tűnek jelenése, ne talán Triphonnak bölcs
jövendölése, ezzennel bé tellyék, különös intése.
Proruit ex Scaena Andrapodista et eos Capere
vult, sed profugiunt, et inter profugiendus Pál
Jaj bizony úgy vagyon.
III. Kimenet. Andrapodista
Mustaha szerencse! várattlan kimenetele cseleke
detemnek, keserű gyülcse heveskedésemnek! íme
valóban markombul csuszamodék el ama kövér
praeda, mellyet régtül fogva óhajtottam vala . . .
Utolsó állati a Természetnek hová ragadott el föl
fuvalkodástok! talán biztos reminséget különös
fölséget meg jádzani szándékoztok Andrapodistának? de esküszöm az Egekre, Mars, Hercules Is
tenekre, hogy ki nem megy P é n z e t e k r e . . . Ti
Andrapodistának reményét? Andrapodisthának
mondom. Kinek csak egyedül neve emléttése szé
les e világnak tellyes rémülése, sőtt a Paradi
csomnak is ebben része, kitül volt valaha Üri
tisztelése. Zeng a föld hang játul ennek nagy sza
vának, nap Kelet térdet hajt csuda hatalmának
nap nyugot kiáltya eötet Kyrállyának s minden
féle nemzet fölséges Urának. . . . Hathatós erejét
ezen két karoknak, csudálták seregi Angyali ka
roknak, mivel ezek által fényes Thronussoknak
szemlélték romlását mennyei jussoknak. . . . Már
ha az Angyalok ellent nem állhattak, Andrapo
distának semmit sem árthottak, sőtt szörnyű ká
rokat miótta vallottak, ezen csekély férgek miért
meg nem hódúinak? De száj okban szakad foga

dom az ízek, mert jó Legényeim vannak nékem
készek, kik által eö rajtok győzedelmet vészek,
azután keménnyen igasságot teszek. . . . Gratiane,
Thoas Amaryllis, Nábor tüsten jelennyetek.
IV. Kimenet. Andrapodista, Gratianus, Thoas,
Amarilis, Nábor Gratianus íme jelen vagyunk!
mit akar Felséged? térdet fejet hajtson bátor el
lenséged, meg lészen fogadom, lehett reménséged, mellybül következik nagy gyönyörűséged.
Andi. Nosza Thoasz, nosza indulván Náborral,
kedves Amarilis te Gratianussal gyorsan szélét
hosszát e sűrű erdőnek, visgállyátok hegyét s
völgyét Ligetének. Gratianus Fölséges Királunk
parancsolly, s indulunk ámbár ellenség is utánna
lódulunk, egy kevés vártattva visza is fordulunk
lábaidhoz véle együtt majd borulunk. Andr. Tör
tének fiaim, hogy ezen völgyetskén, meg jelen
vén előbb is ezen helyecskén, le tévén magamat
e gyenge füvecskén testemet hűsséttém a fúvó
szelecskén, holott egy némelly köz beszélgetést
hallék, sémit nem késlődvén talpamra fel állék
ráró szemeimmel hegyre s völgyre szállék, de
Amarilis
semmit nem látván fel s alá sétállék.
Talán Juno vala ékes Dianával, avagy pedig Pal
las a bölcs Minervával, kik ere ménének lassú
sétálással, követvén Orpheus szép musikállással,
mivel eök . . . Gratianus Halgass, ne gátold meg
imádandó szavát felséges Urunknak, mert majd
érzed savát, nem tudod é Világi új Policziat (: im
hogy édesétti mézes madzag száját :). And. Azon
ban tekéntvén jobb részére a völgynek, látom
némely iffjak, hogy ama nagy tölgynek egymás
közt beszélvén árnyékában ülnek, és a beszéd
közben egymástul rémülnek. Nábor Azok a Bachusnak ünnepet szentelnek, vagyon ott nagy
száma különös étkeknek, a jó borok mellyet eök
egyre desölnek, végtére a tánczban egyenként
perdülnek. Thoás A fejed Bachustul bolondul, a
gyomrod pediglen ürességtül kondul, azon vagy
te látom hogy kolbászt mint koldull, sem hogy e
dologbul visgálnád mi tóidul, a jó borral épen
nem öntözöd torkod, sem pedig kolbászai nem
terheled gyomrod, ámbár halálodban azokat kí
vánod, de mind azon által soha ki nem hányod.
Gratianus Látom, hogy tenéktek meg nem áll a
szátok, mert magatok felé fog rendet kaszátok.
Fölségének dolgát e g y r e czáfollyátok, fő parancsolattyát szélnek bocsáttyátok.
Andrapodista
Kedves Fiam mostan veszem én eszemben, hogy
egyedül te vagy hív hozzám mindenben . . . Gra
tianus (: mert nem látsz által a rostán :) Andr.
maradgy meg tovább is ezen hívségedben, íme
első lészesz Királyi rendemben. Gratian Felséges
Királyom hallyam esetedet. Andrapodista
melybül, távol lévén, keveset érthetek, csendes lépé
sekkel odább közelítték, hát értem minnyájan bő
ven feszegetek, hogy ezen erdőben lakásokat
vennék. Továbbá fakattak ismit illyen szóra: íme
mast vagyon az üdvösséges óra, tegyünk érdeme
ket a mennyei jóra, hogy méltók lehesseünk jö
vendőben arra. Bizontalan, tudgyuk, életünk órá
ja, csak álom és árnyék annak a formája, gyak
ran vakra fordul szerencse koczkája, de ha jól
élendünk, menyben koronája. Annyira szívemet
meg járák ezen szók, hogy fogam a számban
mérgemben renden lóg, ugyan is, keserves, hogy
ezen poroszlók, tsergették fülemben, övék az
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örök jók. Kik után fiaim tüstént indullyatok, sze
mes kereséssel mindent föl dúllatok, már föleit
hágván gyorssan az hegyeknek, már futván pusz
táit az hosszas völgyeknek. Gratianus Felséges
Királunk! íme talpon állunk: parancsolly s ezen
nel minnyájan szolgáltunk ezen esetedért, kit na
gyon sajnállunk vándorló latrokon mingyárt boszút állunk.
V. Kimenet Andrapodista.
Hallhatattlan vakmerőség! meg m a g y a r á z h a t a t 
lan maga hittség! méltóságát felségének, tsuda
voltát hatalmának, véghetettlenségét birodalmá
nak nyilván nem hallottátok ah bujdosó férgek
Andrapodistának, fogadom ezen napon ismerni
fogjátok ki légyen Andrapodista, kinek lábaihoz
égh s feldnek állattya fejenként térdeplik sűrűnn
mint borosta, mivel menedék hel, ezen fölség el
len nem volt és nem is lészen, azért kiki jelen.
Hová tehát büdös bábok? Kelepszéji Andrapodis
tának el kerülhetettlenek s nagyok. . . . Üregiben
rejtekeztek é sürü erdőnek? Ura Andrapodista
minden szegletének. Közepére hattok a széles
Tengernek? Parancsol Andrapodista a vizeknek.
Függ minden hatalom Üri birodalom meg másolhatattlan végezésétül ezen nemes Szívnek, pulsatur ad portám et respondet Andrapodista:
Szabad.
VI. Kimenet. Andrapodista. Gratianus Amarilis
Gratianus Szerencséssen éllyél kegyes fejedelem!
az el reppent préda ezennel itt terem. Amarilis
éppen nem lesz ebben semmi késedelem, bátor
azt mondhatom, vala némely jelem.
Andrapodis
ta Ebben nincs kétsége Andrapodistának, mert
ereje terjed messze hatalmának. Gratianus Nem
részesül ebben semmit a szerencse. Amarilis Szemeskedésünknek e kívánt gyümölcse.
Andrap.
Hogy hogy kedves Fiam? terjezd ki bővebben,
örömmel halgatlak, mert vagy nagy kedvemben.
Gratianus Bölcs végezésedet leg ottan hogy érténk, mint a sebes sólyom az erdőben kelénk,
meg alván közepén felső ligetének, föl osztánk
részekre köztünk kinek kinek. Amarilis
Vidámult serege az ékes Músáknak, el érkezett neme
a gyenge nymphaknak, illattya meg üte virágzó
Flórának, kívánt jelenése hallaték svadának. Gra
tianus Ismét Te hajmáczban vagy, meg kell val
lanod, mert a mi szívedben van csak azt fagga
tod, nem, pedig hogy kotszkán áll szerencsénk
látod, mellyet, ha ball lészen, későn de meg bá
nod. Andrap. Térgy visza jó Fiam beszéded
Czellyára, Amarilisnek az hioság jó hasznára lé
gyen, mivel annak különös sáfára, az illyen ér
demnek tsekély az eö ára. Gratianus mely engem
illete szélét az erdőnek, meg vizsgáiiám gyorsan,
végre némely hegynek gyökerére jutván a nyájokra lépek a Juh pásztoroknak, kiket így szólléték: leg kedvesb Barátim talán szolgálhattok,
hogy ha ezen helyen sok utat mulattok, vallyon
némelly iffjak nem mentek é erre? ha ügy va
gyon, kérlek, mongyátok meg merre? Koridon
szóllamlék ezen kérdésemre, mondván jó Bará
tom azok jöttek erre, és azt is meg mondom, mi
kor jöttek s mere, tsak figyelmezz hívenn kezdett
beszédemre. Előbb Juhaimhoz megyék ezen völ
gyön kik szerte legeltek ama sürü tölgyön, hát
látom ött iffjak némely szántó földön által futa
modván, kiálták üldöző jön. Azonban merültek
ama zöld erdőben és mellette lévő hegyek röjtö446

kében, a mint sajdíthattam, az által menésben, továbá nem láttam, mert el tűntek egyben.; ha
azért utánok menni szándékoztok, a mint raagyarázám, az Utat tartsátok, és midőn jutandtok
ama rét szélére, bal kezet el hagyván térjetek
jobb kézre. . . . Igazgatásodat köszönöm Koridon,
mondám s el indulánk a mutatott ütőn. lm Amarillissel, hát láttyuk, hogy futót Nábor ellenünk
ben ugyan azon az ütőn. Az erdő közepén, azon
közben, Thoas, föl szóval kiáltya: ide Nábor paj
tás, az hittván poroszlók itt vannak, nem is más,
mivel van színekben különös változás. Mellyet
értvén Nábor azonnal meg téré és midőn ölében
az erdőnek ére, hallyuk, hogy Thoasnak e képen
felele: ezek bizonyára, félelem a jele. Ügy e
hogy meg mondám: kezünkben kerülnek, ámbár
a Kő sziklák gyomrában merülnek, csak mi jó
szemessen Üregét e völgynek, rendeli látogassuk,
mert itt rejtekeznek. Halván mi ezeket, kezdénk
beszélgetni, ebben Királunknak jó volna hírt ten
ni, melly dolog eö néki fogna kedves lenni, mi
nékünk pediglen kegyelmet szerezni. Leg hasznossbnak lenni mivel ezt itéllénk, késedelem nélkülezért vissza térénk. Amarilis És Felséged előtt
íme megjelenénk, a kívánt újságban részessé is
tevénk. Andrapodista
íme hogy bé tellyesedék,
a mit előbb rebezgeték Andrapodistának játék
ezeket el fogni s árnyék. Azonban menten menynyetek Kedves Fiaim eleibek és szemessen ve
zessétek én is nyomotokba lépek.
Gratianzs,
Amarilis Ezekben talpunkban nincs semmi kéméllés. manet solus Andrap.
VII. Kimenet. Andrapodista.
Dicsekedgyél már oh földnek hittván röge hol
vagyon fortélyodnak kívánatos vége: ki esett
szerentse kerekednek szege, Andrapodistának
meg ronta Fölsége, innét következik, hogy hatal
mad meg holt, mellyet meg előzni nékem tsak
árnyék volt, mint az élőnek meg győzni azt, ki
meg holt. Biztossan te ugyan keléi a barlangban,
gondolván, hogy éppen el rejtőzöl abban, de
ezen reménség meg csala valóban, mivel vélettlenül akadtál hálómban, mellybül lehetettlen el
ki szabadulnod, bátor mesterkedgyél, nem lehet
lódulnod, akaratod ellen már meg kell hódulnod,
Andrapodistának talpon udvarolnod. Ezekben
nem lészen semmi fogyatkozás mivel főbb polczra nem lehet apellállás, mert Andrapodistát illet
ez Uralás, tégedet ellenben a térd és fő hajtás. —
. . . illy gyümölcsöt hozott néked a vádorlás.
. . . meg tenétt ezekre mingyárt az ör állás.
Ingredit . . . EXATO Paulus solitarius et trepidus
profugit.
VIII. Kimenet. Pál
Jaj Kedves Barátim! Kicsoda már, vallyon ki
csoda lészen ez világon, szívemet fonnyasztó bol
dogtalanságon, kinek gyarló sorsa illy veszély
közt járjon, mellybül szabadulást, mint én úgy ne
várjon? . . . Nem lehetett első Teremtéstül fogva
senki kegyettlennebb üldözésnek czéllya, mellynek nyakamban függ már már sebes nyillya, mi
vel Testem s Lelkem várát kiki víjja. . . . Sze
rencsétlen Pál! . . . mely vészéiben áll? . . . valylyon gyámolytalan ügyöd végre mire áll?
. . . minden szeleknél szörnyebben förgetegeknél
bővebben Testedre a nyomorúság. ,Lölködre a
szomorúság mint nyíl veszszö szál . . . Tsoportos-

san gyarapodik, bőven szaporodik fejedre a kár,
mivel még a Természet is meg vont nyíllal vár,
egyik veszély a másikat váltván, föl talál. . . . Deciusnak Tyrannusnak kerülém dühösségét, de
jaj . . . föl talált; szívemben ökleli maid eö tőrét,
a vagy pedig elevenen testemnek vonza bőrét,
és égő tűznek lángjával pörköli fejem szőrét.
. . . De már nem bírhatom kemény sorsaimat,
mert, jaj eltévesztem kedves Társaimat, tellyes
gyámolimat. . . . Azaria! Feliciane! . . . hová lette
tek? Triphon Placidussal talán el is vesztetek?
széllel terjedtetetk, el tévölöttetek, mi az Oka?
hogy ti engem nem követtetek! oh Egek!
. . . vagy több . . .
IX. Kimenet. Pál, Azarias, Felicianus, Triphon,
Piacidus
Azarias ö r v e n d e t e s napot leg jobb Barátom Pál!
mi az oka, hogy ez téged szomorún talál?, a sira
lom és fájdalom vígasságra vál, az üldözés meny
országi kintsekre talál. Az időhöz tehát alkalmasztasd magadat, bízzad az Istenre telllyességgel sorsodat, ,a veszedelmekkel már eö alkut vé
szen, ártalmas közülök leg kissebb sem lészen.
Pál Kívánatos jelenésed ezeket enyhétti és bús
szívemnek homállyát jobb részre el törli. Feli
cianus Bizonyára elhidd én is csudálkozom, hogy
e veszély így meg tréfált, elmélkedem, nem de
te ezekkel, mint Gyermek kövekkel mind e g y r e
jádzodtál, és nem szomorkodtál. Pál Ügy va
gyon Feliciane nem tagadom, de hasonlót e veszélhez nem próbáltam, melly ellen a nagy gyar
lóság lássad melly hasznos orvosság. Felicianus
Bátrabb szívvel kérlek fusd meg te pállyádat,
kösd az oldaladra te lelki sabládat, harczolván
mutasd meg keresztény munkádat, hogy el ne
vehesse senki koronádat. Piacidus Erre segéllyenek a fel egek téged térj eszek nagy bőven reád
a Szentséget, hogy ezen életben az utolsó széket
tartván, menyországban tarcsd az elsőséget. Tri
phon De ha tetszik éppen semmit se mulassunk,
sőt szorgalmatossan innét tovább állyunk, mert
amint sajdéttom oly renden kaszállunk, hogy
horgot kerülvén horogra talállunk. Pál Jaj mit
tegyen szívem illy nagy énségemben! ismit a ve
szélynek akad kész tőrében.
III. Végezés. I. Kimenet.
Pál, Azarias, Felician, Triphon, Piacidus. —
Pásztorok. Koridon, Menalka, Alexis, Isander.
Pál Vallyon kik legyenek ezek? Azarias Pászto
rok juhok a jelek. Pál Vajha úgy volna, Félel
mem múlna. Azarias nyílván úgy vagyon, Félel
med múllyon. Felicianus Ismét veszélyben. Aza
rias nem sémi képpen. Triphon Lódullunk innéd.
Azarias
Gondold meg honnéd. Piacidus
Jaj
Atyám el veszünk! Triphon Sőtt inkább élledünk.
Pál Pásztorok é bizonyossan? Azarias Jelentem,
hogy bizonyossan, kik nyájossan közbeszélge
tésben vannak le ülésben. Pastores inscii adstantius intra se discurrunt. Menalka Koridon! én bíz
ihatnám. Koridon én bíz el hiszem, de már majd
üres a vörös gyúrkó bizon jól bele tékéngettünk
ám előbb. Menalka Próbáld csak, talán lesz ben
ne, mert igen szűkön méri ám az italt. Koridon
De még is van benne egy kevés. Menalka Elég
lesz egyszerre. Koridon Bizon ha tsak egyszerre
lesz elég, szározzan marad a te torkod. Menalka

Úgy segéllen okos vagy te, kettőnek mondom
hogy elég lesz, mindeniknek egyszer. Koridon
majd meg látom . . . no egésséggel post haustum
. . . eh édes Anyám teje, hausit etiam alter et
dicit . . . beszélly egy istoriát Koridon a régi
dolgokrul. Koridon Ügy ám ha juttna eszemben.
Gyermek koromban annyi istóriákat tudtam én,
mint a felhő, de bizon már lassan lassan mind el
felejtem. De még is barátság kedvéért. Ama tser
erdőben, a múlt esztendőben szerte legeltetek.
Furuglyát csinállék, hát látom három nagy far
kas, valamint ludakra a sass juhaimra üte, hatot
mégis ölt, én . . . Alexis pusillus puer aj Atyám
némelyek Emberek, éppen mint fekszik a berek,
juhaimhoz közelétnek, talán közülök el visznek,
pusillus Isander Holvannak, hol kedves Etsém!
talán az én báránkáim prédájokká lesznek, mert
szerte legelnek. Alexis Ama tövis bokor tőben
nem látod? lappangnak fűben. Isander Ügy va
gyon, már látom, ketten helben álnak, ketten a
juhok közt föl s alá sétálnak, egyik simogállya
hátát egy báránnak, és . . . amint sajdéttom a
Nézzed Atyám nézzedd
bunta fiának. Alexis
melly számossan jönnek, a bárányok közül soka
kat már ölnek siessünk botokkal eleiben a völgy
nek, mert ha meg előznek, majd el röjtekeznek.
Koridon Olly Pásztorra azok Fiaim találtak, a ki
hez hasonlót éltekben sem láttak, mert ha a báránkát föl veszik vallókra, történeik eö nnékik
nem kevés károkra, mivel . . . a báránkát valló
kon tartani fogják, ámbár más nap jöjjön el Ko
ridon kinek görtsös bottyában illy erkölcs va
gyon, hogy a kötésekbül evvel föl oldhasson. In
nét következik, hogy közülök senki meg nem
szabadulhat, próbállya akár ki, valamég Koridon
kezdgye orvosolni, ezen görcsös bottnak olajjával kenni. Felicianus ad socius
Szóllétsuk meg bátran eöket, ezek járják az erdő
ket, tudnak minden rejtököket, mellyekben vezettnek minket. Pál Tovább tehát közelétsünk, és
eö tölök értekezzünk . . . Jó napot Pásztorok Ko
ridon még eddig nem volt borok. Pál nem be
széded szerint én te hozzád szóllok. Koridon Ha
el fogy azonnal a csapra lódulok. Pál mondám
feleleted nem szolgáll czélomra. Koridon még
ennyihány iczét adnak szakállomra. Pál Kérlek
jó barátom vedd fel beszédemet. Koridon
Ha
hitelben nem ád, nyitom erszényemet. Menalka
Sógor figyelmezzél jó Uram szavára.
Köridőn
Hat iczét ittunk meg, hat garas az ára. Pál Ismét
kérlek jó Barátom, öreg Pásztor vagy mint látom.
Koridon Hatvan hatot által hágtam, bizonyéttya
ősz szakállom. Pál Ezen erdőnek pusztáit, és he
gyeknek kőszikláit te gyakorta jártod tudom, és
visgaltad. Koridon Iffjúságomnak zsenegéjet, s
vénségemnek napjait úgy töltöttem a mint mon
dod. Pál Vezess tehát kérlek valamely barlang
ban mi közönségessen igyekezünk abban. Koridon
Honnét valók vattok? mond meg ta azomban. Pál
Alsó Thebaisból eredendők vagyunk.
Koridon
Tudom szélét s hosszát Thebais földének, nem külömben ezen zöldellő erdőnek, azért javasolom
részét nap kelettnek szemessen járjátok völgyeit
hegyeknek. Azomban találtok némely kősziklára,
alatta zöldellő ékes pálma fára, mellynek gyümölcsekkel terhes alsó ága, ott lévő barlangnak
hajlott ajtajára, melly pálma fa alatt vagyon hí447

ves forrás, mellynek patakjában nincsen semmi
zúggás, hanem, valamint feldbül buzog ékessen,
úgy rejtekezik el a földben tsöndessen. Pál oh
vajha jutthattnank hamar azon helyre! Azarias
Nyilván el jutandunk bízzad az Istenre. Koridon
Hogy el ne téveledgyetek az utakon, némely
jelek lesznek tartandók azokon, el indulván tő
lem tarcsatok jobb kézre, vigyázzatok a fákon
tett meczésekre, a Juh pásztorok tanáján lévő
tűzre s emiétett barlangtul le folyó vizekre. Meg
ne rémüllyetek csuda állatoktul, Ember s ló ké
piben futkozó vadaktul, törik ugyan a szót mikor
embert láttnak, de mindazon által senkinek sem
ártnak. Alexis Én is előbb Atyám láttam farkaso
kat, midőn legeltettem amott a juhakat, meg jedvén kiáltám a komondorokat, de azomban eök is
elhortták magokat. Koridon A jelek közül is
ezek elegendők, mások ezen kívül mind csak
meg vetendők. Isten már hozzátok járjatok bé
kével, szent végezésteknek gyümölcsös végével.
Menalka Nosza mennyünk sógor sokat ne mulas
sunk, íme a hegyeknek indula a nyájunk, tudod
é, hogy tegnap azon hegyek alatt a farkas kör
mében két bárányod akatt. Pál Mennyei áldása
az Úrnak áradgyon jó téteményedért te reád Ko
ridon, és jó egészséggel tégedet meg álgyon, s
szent ereje által nyájod szaporodgyon.
Alexis
ha . . . ha . . . Atyád mennyünk kiáltya valóban:
el emel! a gida amaz hegy oldalban. Menai ka bi
zonnyal úgy vagyon sógor, ne mulassunk, mi ma
juhainkban nagy károkat vallunk.
Koridon
Ugyan úgy e? . . . hallyuk, hallyuk! . . . Jó Bará
tom Isten tegyen szerencséssé. Fugiunt ad vindicandes öves. Pál Oh Istennek ingyen való kü
lönös kegyelme! mellynek reánk áradását nints
emberi elme melly meg magyarázza, hanem hogy
csudállya. Azarias Tovább is ereje bőven reád
terjed, csak alázatossan az Ür Istent kérjed, ki
nél lészen készen mindenkor ezen kints ha lelke
den a bűntül nem lészen bilints. Pál Kedves Azariam már az utat tudgyuk, Feliciane, Triphon,
Placide indullunk. Azarias ne is mulassunk. Felic: íme készen vagyunk. Cantanti et alias
monstra in posteriori Theatri parte apparend ut
in F. Furman sunt oppressa.
II. Kimenet. Pál, Azarias, Felicianus, Triphon,
Piac. Kupido
Pál Állyunk meg kedves Barátim egy kevéssé,
homállyos látásom téve félelmessé, ne ezen jele
nés légyen Deciusé és szerencsénk vállék sze
rencsétlenséggé. Azarias Deciusnak nem lehet
itt jelenése, szívednek távozzék súlyos rettegése.
Felicianus a vadak közül némely jelenék, melylyekrül Korindon Pásztor emlékezek. Pál Nézzed
alattomban Triphon meg azomban, Ember é
vagyállat mond meg bizonyossan. Cupido in silvis intenso ARCO EOS ASPICIT Triphon Gyer
mek, bizonyossan látom, de minémő nemzet azt
meg nem mondhatom virágot szed az erdőben, és
nyíl veszőt tart kezében. Piacidus Hogy ha gyer
mek lészen, Atyám én nem bánom, mert ha vala
mit kezd, magam meg tréfáilom. Incipit Cupido
cantare sed statim cessât. Pál ho . . . ho . . . éne
kel, hallyuk, majd ki légyen meg tanullyuk, mi
vel a szívben mi légyen a szavak jelentik készen.
Cupido Énekel
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lő.
,,Szép virágok, gyenge ágok, Kiket itten
szemléllek
Diannával, s Minervával íme Társotok leszek
mulatságink is Készek
a Nympháknak Cytharáknak Zengések.
2dik
A nyájosság, Köz mulatság életünket
Folytattya,
mert Clinonak, Celenének Fonalát
hoszabbéttya,
Testünket meg újjéttya,
jövendőkre, s több üdőkre juttattya.
Mik
•Íme rósák, szép violák mit okoz a vígasság
de elleniben mely veremben taszít a
szomorúság.
Azért gyenge iffjúság
Légyen jusod, s tulajdonon az hívság."
Pál a világi mulandóság forog a nyelvén és hív
ság. Azar.e világos igazság, mivel ő maga is hív
ság. Felici: Ez tészen lelki kár vallást. Azarias eö
tőle nem is várhatsz mást. Triphon Oh álnokság
nak czinkosa. Azarias sőtt sok Lelkeknek gyil
kossá. Piacidus Ne engedd oh Atyám, hogy to
vább maradgyon, hamis mesterségével hogy egy
re csallon, hanem parancsold, hogy innédet lódullon, hogy valakit közülünk el ne hódétson.
Pál Mézes csallárdságodat már jól ismerem, go
nosz mértékidet fenékig el érem, takarodgyál
azért el innénd szemtelen, ez hánt tőrödben nem
keréttesz hirtelen.
Cupido más Éneke.
1. Látom esztelenségedet, hozzád való hívségemet
egyre te kárhoztatod, és balra magyarázod.
2. De nagyon meg csalatkozol, ha ebben meg
botránkozol
csalárdságon kívül jár, visgáld meg ismit te bár.
Pál Tares magadnak hívségedet, avagy ki kedvel
tégedet, báttran annak adhatod, tőlőnk el for
díthatod. Triphon Hord el magad patvarkodó,
még ma botrul ér a csomó, talán te vagy a Kupidó? Szent végezéseket rontó . . . Pál mint ha
trombita szó zöndülne fülemben, ha úgy volna,
ismit volnánk mi vezsélyben, és talán üldöző
Decius tövében, ki sok mesterséggel él az üldö
zésben. Azarias Hogy Trombita szó légyen nintsen
külömben, de mindazon által nem vagyunk ve
szélyben, bizonyos légy ebben, csak bízzál Isten
ben. Felicianus A szelek ott fújnak, hol Isten en
gedi, való Azaria, de csudán cselekszi, mely ke
gyelmet nékünk a vészéiben várni nem volna
más, hanem eötet késérteni. Piacidus Hallyad
Atyám hallyad Pásztorok kürtölnek. Triphon sőtt
Fiam inkább az üldözők érkeznek. Pál Mennyünk
tehát kérlek gyorssan az erdőnek. Recedunt ad
posteriora THEATRI
III. Kimenet. Pál, Azarias, Triphon, Piacidus.
Pál El kell néked veszned gyámolytalan Pálnak,
ismit az üldözők rendeden kaszálnak, a fene va
dak is ellened fel állnak üres gyomrokban még
ma bé is zárnak. Azarias az Úr légyen reménséged, eö lészen kész segítséged, bátor az ellenség
téged üldözzön nem árthat néked. Mivel eö ellen
ségednek fő kegyettlenkedését meg zabolázván,
ezeknek adgya különös végét. Felicianus nem jár

ezen veszély életed végére, hanem érdemet yézusod a mennyei kintsre. Pál Oh vajha az égbül ke
gyelemnek Attya, már egyszer veszélybül ki szabadíttani, és feltett czélomra kegyessen juttatna,
hogy Lelkem őnéki híven szolgálhatna. Triphon
Meg lészen óhajtásod nem múlik kívánságod az
Ür Istent kiáltsod, azonnal föl talállod. prodeunt
duo Leones ad Pauli jedes Piacidus Jaj én né
kem Atyám! a kutyák majd az inamat szaggattyák. Triph. Holvannak? mi némö kutyák, kik
az inadat szaggattyák? Piac: Ihol jönnek az erdő
ben, ezennel meg látod bőven. Pál Jaj melly
iszonyú sárkányok! Azar: ne féllyetek nem sár
kányok hanem fene oroszlányok kik az Ür végezésének jelei és jövendőnek. Pál Búbánatos szí
vemnek teliének öröme ha nékem ezeknek nem
ártana körme, és hogy ha lehetnék én ezekkel
békés, szolgálotyok lenne nékem hasznos s ékes.
Felic. Hogy szolgálatra neked ezek lesznek, íme
önnön magok bizonságot tesznek, mivel mivel
természetek ellen fő hajtással állanak előtted
nem kevés csudával. Triph.: Valóban fő csudák
ezek, hogy oroszlányok széledek kik másként
olly kegyettlenek, hogy bátorság nincs ellenek.
Azar: adgy az Úrnak hála adást, hadgyuk abba a
mulatást, ma minékünk a barlangban meg kell
jelennünk valóban. Piacid: Barátim mennyünk ez
úton, ezt mutatta vén Koridon. Pál Ha jobb s közellyeb lesz azon, nem ellenzem, sött jól vagyon.
IV. Kimenet. Pál, Azariás, Triphon, Piacidus, Felicianus, Evanestes.
Pál Menyünk egy kevéssé minyájan csendesben,
ismit némely állat ütközött szememben, Ember e
vagy állat arról nem szólhatok, mert emberi ké
pet rajta alig látok. Azar.: Itten sem kell szíved
nek éppen rettegni, föl tett czélodra fog e téged
vezetni. Felic: Valamely vadnak köll ismit en
nek lenni, mivel az Ember mit tudna itten tenni?
Triphon Talán csak szívednek fel indulása, lészen
látásodnak fogyatkozása. Piacid. Vajha Atyám
Gyermek volna ismit ez is, majd meg szalasztanád bizonyára ezt is. Evanestes ne szalaszsz jó
Fiam én nem bántok senkit. Látod hogy szeled
Ember állót vagyok, kinek búbánati mondhatattlan nagyok, mellyeknek orvosi kívánnám volná
tok. Pál mi a neved mond meg nékünk, mi nyavalád? majd segéttünk. Evanestes Nevemrül ne
veztetem Evanestesnek, kinek Társaság tetszik
csak kevésnek, mert sokan a Testnek engedel
meskednek a szenvedésekrül nem is emlékeznek,
e Világnak részeit én mind meg jártam, Európa
után Americát vizsgáltam, onnét ismit vadas Africában szálltam, de a szenvedésnek szállást nem
találtam. Azért lakójává lettem ez erdőnek, ama
kősziklában bé hatott rejteknek, holot súlyos
terhét ezen gyarló Testnek viselvén szolgállok
a nagy Ür Istennek, ki tekéntvén hoszszas sa
nyarúságomra, el hozott téged Pál, vígasztalasomra. Pál Hogy hogy tudsz Te engem neve

men nevezni? ez első szerencsém személlyedet
látni. Evan. Az Igének Lelke ere meg tanított,
midőn szolgáihoz illyen képen szóllott: Légy jó
reménségben, el jövend az üdő, melyben Pál lé
szen Evanestest követő. Pál Óh meg foghatattlan
Isteni kegyesség! melly hálát adgy on az emberi
tehetség? Evanestes te azomban vezess kérlek a
barlangban. Evanestes
Íme el vezettlek. Pál
ö r ö m m e l követlek. Azaraias
mi is, menyünk
vélek.
V. és Utolsó Kimenet. Evanestes, Victor, Pál,
Azarias,, Felicianus, Triphon, Piacidus.
Evanestes Látod-é amaz kősziklát? alatta zöldellő
pálmát? Pál Föl derül szívemnek tellyes vígas
sága, íme már érkezem szándékom czéllyára.
Azarias Ez lészen te néked ismit utólyára vigasztalásodnak bé borult homálya, mivel az halálnak
ott akadsz horgára, de azomban lészen meny
ország az ára. Pál Honnét tudod kérlek ezen
jövendőket? Azar. az Istennek lelke sugárlá
mind eöket. Piacidus Tehát Atyém ez lészen azon
kő szikla, mellyet vén Koridon rebezgetett vala,
mondván: hogy találtok némely kősziklára, alatt
zöldellő ékes pálma fára? Triphon Ez lészen Fiam
mint veszem eszemben, de Evanestest hallyad
erői bővebben. Evan.: Ezen kőszikla Fiam né
künk az Űrtul véletek együtt rendeltetett laká
sul. Pál Hogy hogy mondod? hogy veletek lesz
lakásunk, talán Te kívüled lészen ismit más Tár
sunk? Evan.: íme a barlang előtt áll, nem láttyátok? Ki lészen kívülem második Társatok. Pál
mond meg tehát nékünk, Társadnak mi neve?
hogy illendő légyen tőlünk tisztelete. Evan: a
Neve Victor eö néki, kit soha meg nem győz sen
ki. Pál Késedelem nélkül tehát mi Victorhoz
gyorsan folyamodgyunk, mint erős bajnokhoz.
Victor Üdvöz légy Pál, vigaztalásom nap fénye,
tégedet óhajtó szívemnek reménye, íme hogy be
telek, mit az Ür jelente; ,ezen barlang lészen
Pálnak lakó helye. Pál Ki sugárlotta Füleidben
nevemet? Te soha nem láttod az én személlyemet. Victor mondám, hogy az Ürtul ki tanultam
bőven, mivel jövendölte, Pál jön az erdőben . . .
Pál Honnéd érdemlem ezt oh Isteni Felség, hogy
illy hatthatóssan ügyem vezettessék, s bús szívem
homállyá így el töröltessék. Enyire üldözőm meg
zaboláztassék. Azarias Nem de meg mondottam
szünnyenek bánátid, vígasságra kelnek folyandó
napjaid. Pál Ügy v a g y o k Azaria kedves barátom,
fő vígasságra kelt minden búbánatom mert Vic
tor ellen nincs hatalom, ki Társom. Victor Jövel
már lássad lakásom, ezen kőszikla szállásom. Pál
Véled lészen maradásom. Azarias Nékem is föl
tett szándékom. Felici Tellyes kívánságom. Tri
phon Nincs más óhajtásom. Piacid: Egyedül ez
tárom. Pál Áldott légy már Uram ki minden ve
szettül, meg szabadétottál üldöző kezétül! Zöngedező szóval az Égi madarak vélem dicsérjenek
és erdei vadak. V E G E .
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adáskönyvei (Budapest, 1918). Számadáskönyv II.
326. ,,1543. március 24. . . . cuiusdam Martini Luthe
ri, rectoris scholae de Papa, qui tunc Jaurini concionabatur contra veneriationem sanctorum et cont
ra honores et dignitates sacerdotales etc."
10. Ebben a vonatkozásban tévesek Mészáros követ
kező állításai: ,, 1660-ban megszűnt a pápai refor
mátus iskola, mert a földesúr katolikus hitre tért."
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. . . „Pápán azért váltotta föl a pálosok iskolája
a. korábbi református kollégiumot, mert a katolizált
Esterházyak ekkor őket tartották alkalmasnak a ta
nításra." — MÉSZÁROS István: Az iskolaügy tör
ténete Magyarországon 996—1777 között (Buda
pest, 1981). 325., 396. A református főiskola csak
1752-ben szűnt meg, amikor az Esterházyak a fenn
tartó egyházzal együtt megsemmisítették, kiűzve
őket a városból és minden vagyonukat, épületüket
elvették. Még akkor sem szűnt meg, amikor az
egyház püspökét, Sellyei Istvánt és az iskola rek
torát, Kocsi Csergő Bálintot 1674-ben a pozsonyi
vésztörvényszék elé állították és gályarabnak el
adták. A pálosok csakis 1752 után, a kollégium
kiüldözése után lettek urai a művelődés területé
nek, így az iskolázásnak is.
11. TÓTH E.: i. m. 106. — Továbbiakhoz még THALI
Kálmán: Dunántúli hadjárat 1707-ben. Századok
(Budapest, 1879). 664 sköv, valamint a jegyzetek.
— TÓTH Endre: Pápa a kuruc világban (Pápa,
1930).
12. Bakonyvári Ildefonz: A pápai kath. Gymnasium tör
ténete a pálosok idejében (Pápán, 1896). 55. Műve
írásakor az 1761-es évszám olvasható volt a 4.
osztály falán.
13. Bakonyvári: i. m. 57—58.
14. A feloszlatási leltárban, az épület leírásában ez
áll:
praeterea aliud május cubiculum pro
Theatro applicatum". Documenta Artis Paulinorum,
II. Pápa. 193.
15. Nemzeti Múzeum Fol. Lat. 2025 + Fol. Lat. Quart.
2024.
16. Eördögh Pál jelentése a pálos rend feloszlatásakor
Pápán felvett jegyzőkönyvben. HT. II. 2. 10. mel
léklet, kelet nélkül. Országos Levéltár, helyt,
osztály.
17. Részleteiben idézi Bakonyvári i. m. 60—61., aki
nek akkor a gyűjtemény a kezében volt.
18. Bakonyvári: i. m. 63.
19. Uo. 70.
20. A pápai rk. plébánia anyakönyvei, II. sz. vegyes
anyakönyv.
21. Idézi MÔCS Szaniszló Gyula: Kézirati pálos iskola
drámák az Akadémia Könyvtárában. Egyetemes
Philologiai Közlöny (Budapest, 1891). — A továb
biakra TÍMÁR Kálmán: Adatok Táncz Menyhért
életéhez. Irodalomtörténeti Közlemények, 1929. —
TÍMÁR Kálmán: Táncz Menyhért származása. Iro
dalomtörténeti Közlemények, 1930.
22. A kézirat a Magyar Tudományos Akadémia könyv
tárában van. Jelzete: RUI 4° 56.
23. A kézirat 194. oldalán.
24. A kérdésünkre írott válaszlevél, s azt is közli, hogy
,,. . . megpróbáltuk a világháború óta erősen »in
fusa «-állapotban lévő anyagban megkeresni. Fel
dolgozására sajnos egyelőre nem gondolhatunk".
25. KOLTAI Virgil: Győr színészete, I. rész 1849-ig
(Győrött, én). 11.
26. NAGY Sándor: Hazai tanodái drámák. Adalék a
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában található
tanodái drámák bibliográfiájához (Magyar Könyv
szemle, 1884). 42.
27. Egészében közöltük Egy ismeretlen pálos iskola
dráma címmel (Irodalomtörténet, 1981/4. 1015—
1025).
28. A vallonok lázadása Pápán 1600-ban (Hadtörténeti
Közlemények, 1888). 485—489.
29. Bakonyvári: i. m. 58. Ezek a deklamációk is meg
voltak még a könyv írásakor a Pápai Bencés Gim
názium irattárában. Ma már nem találhatók.

LAJOS NÁDASDY

DIE PAULINISCHEN SCHULDRAMEN
UND IHRE SCHULSCHAUSPIELEREI IN PÁPA
Die Studie verarbeitet die in der Schule des paulinischen Klosters zu Pápa im 18. Jahrhundert vor sich gehenden Schuldramen-Schöpfungen und die Geschichte
der Schulschauspielerei. In der Einleitung spricht sie
über die Situation des Unterrichte und des Bildungswesens und gibt dann einen Überblick über die Niederlassung des Paulinischen Ordens in Pápa und gleichzeitig
über die Geschichte der Stadt in jenem Zeitabschnitt.
Danach geht sie über zur Geschichte der Schauspielerei
in den Paulinischen Schulen, indem sie die allgemeine
geschichtliche Entwicklung der Schuldramen und der
Schulschauspielerei vorstellt. Sie macht uns mit dem

Leben des Schreibers der handschriftlichen Sammlung
der Paulinischen Schuldramen bekannt, mit der Biographie des in Pápa geborenen Menyhért Táncz. W i r erhalten eine detaillierte Darstellung der Pápaer Paulinischen Schuldramen, ihrer Entstehung, ihrer Aufführungen, und es wird über das wiederentdeckte Schuldramenprogramm berichtet. Wir lernen die Darsteller der
Aufführungen, die vorführenden Schüler, die Prologe
und einige Lieder kennen. Wir erhalten Informationen
über drei lateinische Deklamationen. Im ANHANG geben wir den bisher unveröffentlichten Text des Schuldramas mit dem Titel „Paul".
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