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1967-ben közreadtam egy magyar nyelvű drámát, amit mintegy két és fél évszá
zaddal ezelőtt, 1738-ban mutattak be Kantán. a Kézdivásárhely mellett fekvő ki
csiny falucskában. Ennek egyik jelenetében a jobbágyok igen határozottanmeg
birálják földesurukat. Akkor ennek a bírálatnak komoly jelentőséget nem tulaj
donítottam. Úgy véltern. hogy ez csak dramaturgiai konvenció, amit a szerzők

nek, tetszik, nem tetszik, drámáikban szerepeltetniük kell. Azóta több, ugyan
ebből a faluból származó magyar és latin nyelvű XVIII. századi drámát megjelen
tettem, s most, sajto alá keszitvs valamennyi kantai magyar nyelvű színdarabot,
meggyőződtem arról, hogy ennek a társadalombírálatnak a kantai minor ita isko
lában hagyománya volt. A minoritákról csak annyit kell az olvasónak tudnia,
hogy az itáliai kora reneszánsz idején Assisi Szent Ferenc alapította meg a kisebb
testvérek rendjét, s közülük váltak ki a XVI. század elején a minoriták, akik a
kolduló szegénységet már nem tartották időszerűnek, s a kéregetés, a ruházko
dás, a fegyelem, a szervezet tekintetében az alapító szándékát revízió ará vették.
A minoriták tehát a ferences "barátok" családjába tartoznak, s a magyarországi
ellenreformáció második szakaszában a hittérítés mellett tanítással is foglalkoz
tak. Eperjesen, Nagybányán, Kantán, Aradon, Nyírbátorban, Pencsovén. Nagy
enyeden, Miskolcon és Szilágysomlyón nyitottak előbb csak úgynevezett schola
tt ivialist., azaz elemi iskolát, majd egyik-másik városban négy- vagy hatosztá
lyos középiskolát is. Iskolai színjátszással Kantán, Miskolcon és Nagybányán
foglalkoztak. Egerben pedig évenként rendezték meg nagypénteken vagy úrnap
ján Jézus korabeli jelmezekben, élőképekkel tarkított, látványos, teátrális hatá
sokra törekvő önostorozó körmeneteiket.

Ebben a században az oktatás legfőbb célja az volt, hogyatanulók elsajátítsák
a helyes vitatkozókészséget. a meggyőző szónoklást, a nyilvánosság előtti fellé
pést. Ezért szinte minden tanulónak évenként kellett a sziripadra lépnie. Hivatá-

. sos színjátszás ebben a században még nem volt, s a közönségnek a teátrum iránti
természetes igényét az iskolák elégítették ki. Ismeretes, hogy Bornemisza Elek/
ráját t568-ban a bécsi tanuló nemes ifjak számára írta. Sztárai magyar nyelvű

hitvitázó drámái is valami ilyesféle igényre vallanak. A reformáció tehát ma
gyar nyelven indította meg a színjátékot is. A debreceni zsinat (1567) azonban
a-tudós "Péter pápa", Melius Péter hatására- az ískoledrámát mint hívságos dolgot
kitiltotta a kálvinista iskolákból. Az a határozott és biztató kezdeményezés tehát,
amely a protestánsok kezén egyre gyorsabban magyarrá váló drámákat terem
tett, hirtelen visszaesett. A jezsuitéknál viszont a mind nagyobb teret hódító
ellenreformációnak az oktatásban is, a hitterjesztésben is egyik legjobb didak
tikai eszköze a színjáték volt. A jezsuita dráma azonban, mível akkor mindent
latinul tanítottak és tariultak. latin nyelvű volt, magyarrá csak valamikor a
XVIII. század második felében kezdett válni. Ekkórra azonban már a katolikus,

o unitárius, evangélikus és református iskolákban egyaránt állandóvá és elmarad
hatatlanná lett a színjáték.

A ferencesek a színjátszás terén kétféle hagyományt örökítettek tovább. Egy
részről az egyházi szertartásokon, a karácsonyí, húsvéti ünnepeken, úrnapján
a ceremóniához szervesen tapadó úgynevezett liturgikus drámát rendszeresttet
ték. A ferences Temesvári Pelbárt vagy Laskaí Osvát, akik prédikációikat sze-
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replőkkel előadott jelenetekkel tették színesebbé, hatásosabbá, még a regr if0

dalomban kevésbé járatos olvasók előtt is ismeretesek. Olykor ez a liturgikus
színdarab már oly nagy közönséget vonzott, hogya templom képtelen volt be
fogadni őket. Kivitték tehát a templom melletti térre. A ceremóniákon használt
ruházatot lassacskán jelmezek váltották fel, s megkezdődött a liturgikus dráma
elvilágiasodása. Másrészről viszont a ferences, illetve a minorita iskolákban is
rendszeressé kellett tenni az iskolai színjátékot. Bemutatott darabjaik megirásá
nál, kiválasztásánál azonban a ferences barátokat már nemcsak a hittérítés szem
pontjai vezették, hanem az oktatás és a szórakoztatás természetes igénye is. A
minorita drámák tehát vagy teljesen profánok, vagy gyermekien vallásosak.

Kantán 1696-tól 1779-ig összesen hatvankilenc drámát mutattak be. Ebből az
iskolából három vaskos drámagyűjtemény s néhány füzet negyvennyolc teljes
vagy csak töredékben ránk maradt drámát őrzött meg. A negyvennyolc dráma
közül tizenkilenc magyarul szólalt meg a bizonyára csak alkalmilag összetákolt
színpadon. Ebből a negyvennyolc drámából válogattam ki azokat, amelyekben
több-kevesebb társadalomkritikai tendencia fedezhető fel. Adaraboknak csak
egy része minorita szerzö munkája, más része a magyárságot az európai oktatás
sal, irodalommal is összekapcsoló irancia vagy német anyanyelvű jezsuita szer
zök tolla alól került ki. A latin idézeteket itt magyar fordításban, a magyarokat
kissé módosított eredeti helyesírásban olvashatjuk.

Itt nincs senki. aki méltóságban kimagaslóbb lenne .

1688-ban Lippai Miklós, a vágújhelyi prépost jelenlétében a trencséni jezsuita
iskola diákjai mutattak be egy Szent Miklósról szóló drámát, amely ismeretlen
módon a XVIII. század elejére már Kantába is lekerült. Myrai Szent Miklós egy
szerű földműves ember volt, s a legenda szerint egy, három leánygyermekkel
megáldott apát úgy mentett meg az életnek, hogy éjszakánként háza ablakába
aranyat csempészett be. Amikor pedig szülötöldjén a harmadik és a negyedik szá
zad fordulója táján a püspöki szék megüresedett, s a választásra összegyűlt papok
és hívek nem találtak megfelelő személyt, az ügyet végül a csodára biztiij<.: az
legyen Myra városában a püspök, aki a választás szinhelyére, a templomba elő

ször tér be. Miklós lépett be elsőnek munkája közben néhány fohászra. Miklós
legendás élettörténete az ismeretlen drámaszerzőnek már eleve sugallta a társa
dalombírálatot. A töredékes dráma a három leány apjának monológjával kezdő

dik. A .hézasségkötésnél nem a szemérem, nem is a szépség, hanelll a vagyon
dönt. A kincs köt házasságot. Érthető, hogya vagyontalan, szegény apa egy
olyan társadalom után áhítozik, amelyben nincs ekkora vagyoni különbség. A
dráma írója Lippai prépost udvartartását, környezetét kiemeli ebből a tülekedő,

aranyat gyűjtő, a szegényt bűnösen megvető világból. Udvarában az egyik köl
tői betét szerint valamiféle rnennyei békesség uralkodik:

Itt élet és megbecsülés
Itt egészség, tiszta vágy
Minden jó és szűz békesség
Arad reánk szünteIén.

Háború, gyász és ellenség,
Félénk éhség mind elhagy,
MiQden rossz, a baj, betegség
Számkivetve mindörökre.

S aztán hirtelen lírai telitésű prózába vált az ismeretlen szerző: " ... 111 ha
egyik a másik fölé kerül, nem irigylik, ha egyik a másik alá kerül, le nem nézik.
Itt senki nem irigykedik és senkit nem irigyelnek. Senki se bánt és senkit nem
bántanak. Itt nincs, aki gazdagabb lenne vagy testre kiválóbb, vérre előkelőbb,

tehetségben eszesebb, bölcsességben nagyobb, méltóságban kimagaslóbb lenne.
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Hánem akit leginkább megvetnek, s megaláztatottságábana legelöbb való, tisz
taságban a legártat/anabb, ártat/ánságában a legfénylöbb, erényeiben a legkivá
lóbb, itt az el9z meg mindenkit, az nagyobb mindenkinél. Itt az alázatost magasra
emelik, a megvetettet megdicsöítik, a lenézettet tisztségre emelik, a szégényt
gazdaggá teszik. A jóindulat itt mindent eláraszt. A megvetett ember örüi, (J

türelmet megkoszorúzzák, a tisztaság örömet jelent. Itt a 'szerelem szeretetté,
az erény érdemmé válik."

Nem kétséges, hogy a jámbor jezsuita szerzö a megálmodott, s itt a földön soha
el nem érhető tökéletes társadalom igényét szólaltatta meg. Ebben a gyarlóság'
nélküli társadalomban ismeretlen fogalom az irigység, a gőg, a -megalázottság,
a kiszolgáltatottság. Csak az erények igazitják az emberi sorsot, olyanok, mint a
tisztaság, az alázat, az emberség, a türelem és a szeretet.

Gögös a gazdagság

1732 előtt valamelyik karácsony vigiliáján mutathatták be itt, Kantán a De Nati
vitate Domini círnű betlehemes játékot. A pásztorídrll, a bukolikus téma, az
ekloga a görög Theokritosz vagy a latin Vergilius óta ismerős műfaj. A XVII
XVIII. században azonban ez a különös, a líra, dráma és az epika határán lebegő

műfaj Európa-szerte megújult, szakrális és profán változata azzá vált újból,
ami már az antikvitásban is volt: a városi élet társadalmi harcából a gondtalan
nak, békésnek, idillikusnek hitt falusi élet után vágyódó ember nosztalgiajává.
Máig is élő, különösképpen Erdélyben és a Dunántúlon virágzó betlehemes játé
kaink pásztorjelenetei ezekre a pasztorálékra is visszavezethetők. Az élő betle- ,
hemes több témamotívumot is egyesithet magában. Ebben a kantaí latin nyelvű

betlehemesben a minket érdeklő rész cl szálláskeresés jelenetében található. A
nagyon szűkszavú bibliai születéstörténet csak annyit rnond, hogy miután meg
szülte Mária gyermekét, "bepólyázá őt és jászolba fekteté, mert nem kaptak
helyet a szélkison:', A kegyelet és- az írói képzelet a hiányos történetet termé
szetesen kiegészitette, s eszerint József és Mária azért nem kaptak szállást, mert
szegények voltak, s Betlehem városka vendégfogadósa s néhány gazdag ember
ezért utasitotta el a szegény öltözetű Máriát és ácsmester férjét. Mit is tehettek
volna mást szorultságukban? Az elutasitott Józsefből. a kantai betlehemesben
azonnal kiszakad a vád:

Jaj, be kegyet/enek ök! Az aranyba temetve a lelkük!
. M(nden hiábavaló a szegényeknek. Szenvedi él/ét.

Semmije sincs, a büszke kapl.lk meg mind becsukódnak,
Hogyha a szál/ásért sír. Fényes aranyra kinyílik!
Gőgös a gazdagság! A szegénységet de dicsérik!
Am igazából senki sem akar ja a pénztelen él/et.
Isten a pénz! És temploma tömjénfüstbe be úszik!
Seznnuse fáj úgy, mint a szegénység itt e vi/ágon.
Dúsgazdagnak a jó a szegénynek búskomor átok.

A vád igaz, s ott Kantán és környékén az egyszerű székelyek ezeket a szavakat
tökéleteseh megértették. '

Koldus lévén . . . könnyü elnyomása

Vallásos drámáink közül leghatározottabban az ismert bibliai példabeszéd, a gaz
dag és a szegény Lázár története tárja fel a XVII-XVIII. századi társadalom
ellentmondásait. A három részből álló úgynevezett Lázár-drámát 1778-ban vitte
szinre Kantán Jantsó Ferenc. A példabeszéd ismerős: a dúsgazdag még a morzsát
sem engedte meg a szegény Lázárnak felszedegetni. Amikor azután mindketten
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meghaltak, a gazdag a pokolba, a szegény pedig a mennybe jutott. S Ábrahám
még azt sem engedte meg, hogy Lázár a gazdagnak a nyelve hegyére kevés vizet
csepegtessen. A kantai dráma cselekménye teljesen elszakad a Bibliátó'i. Az első

rész teológiai fejtegetés, amelyben a Szentháromság titkáról elmélkedik dialógus
ban a szerző, a tulajdonképpeni történet a másodikkal kezdődik. Dives (gazdag) _
szemet vetett Pauper (szegény) nagyon kevés vagyonára, amit apjától örökölt,
s hogy szándékát elérje, ügyvédet fogadott, aki ugyan világosan látja, hogy
Dives ügye jogtalan, a zsebébe csúsztatott arany azonban egyszeriben megeny
híti a ravasz prókátor szívét, s márís javasolja, hogya bíróról sem szabad el
feledkezni. Dives érveí meggyőzik aprókátort:

Kodus lévén s nem lesz semmi igassága,
Me/ybül meg mutassa, könnyű elnyomása

Különös, hogy Jantsó Ferenc, aki egyébként elég gazdag háromszéki családból
lépett a minorita rendbe, az elnyomás szót használja itt, amely erre a fogalomra
csak sokkal később vált általánosan elfogadottá. A szegényt tehát a bíróság elé
idézik, s a bírósági procedúrán a prókátor érvei, meg Dives ,aranyai a birót is
meggyőzik. Procator így bizonygat ja a gazdag igazát:

Érdemes jo Uram! Kiki látya, ezek
Rongyos, haszontalan együgyü emberéte. .
Nincsen méltóságok, nincs semmi tisztségek,
Azért az is mélto, ne legyen hitelek.

S amikor a bíró az áranyat már a zsebében érzi, sietve hozza meg az ítéletet 
természetesen a gazdag javára:

En is azt gondolom; hogy szegények lévén,
Egy kis ajándékkal igy ingereltetvén,
Hamis tanúságot tettek, pénzt szeretvén,
En sem teszek törvényt nekik, arra nézvén

Pauper nagy elkeseredésében nyilvánvalóan elégedetlenkedik. "Az igasság
nak nints pénz nélkül hitele . . ." Két sorral alább még határozottabban fogalmaz
a kor bírósági gyakorlatáról: "midőn erszényed jol s hangosan szolhat, tud meg.
te perednek hamar vége szakad . . ." A-zután az Igazsághoz fohászkodik.

Ezer vagy több közül tsak egy igaz nintsen,
Kinek az ajándék megvetve légyen.
Ö, Igasság, Igasság! Hova let fél, kérlek,
Hogy téged keresvén ma meg nem lelhetlek?
Meg holt Mátyás király, oda az igasság,
Pénzzel elnyomatik imé a valóság . . .

A gazdagot azonban hamarosan eléri végzete, meghalt, s az Igazság, akihez
Pauper fohászkodott, a pokolba utasítja. Ravatala mellett Szent Antal mond
halotti beszédet:

"Ti vélitek - szólt Szent Antal a koporsót körülálló rokonsághoz -, hogy
meghalván, ő boldogult és dicsőült. De megtsalattok, mert bizony mondom nék
tek ez az ember meg holt és el temettetett a. pokolban. Mivel ő is gazdag volt
és a gazdagságnak örült. Okát adom ennek, mert azt mongya Krisztus Urunk,
kinek hol vagyon kincse, ott vagyon szíve is. Mennyetek el tsak a ládához, hol
a kincsét tartotta! Az ő szívét is ott talállyáfok meg ... ő lelkét és szívét nem
Istenben helyhesztette, hanem kincseiben, azert Istenét elvesztette, jutván őrők

kárhozatra, mivel hogy a szegénynek is örökös joszágát 'elfoglalta ..."
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Azt hiszem, ehhez a szinpadon elhangzott beszédhez kommentár nem kell, s az
előkelők, akikből ezen a környéken ekkor nem sok élt, talán értettek a kemény
beszédből..

Szegény parasztember, ha kezd egy dologhoz

1738-ban Kantán mutatták be aParentum nimius amor sui ipsius ultor (A mérték
telen szülöi szeretet önmagát bosszulja meg) círnü moralitást. Fancsali István
talán fordítója, esetleg kompilátora volt az egyébként 1724-ben a szakolcai je
zsuita iskolában latinul is bemutatott darabnak. A cselekmény naiv történet.
Antaeriust, aki gazda!:! szüleínek egyetlen gyermeke, szülei elcsábítják a szerzet
házból. A fiú megnősülvén elzüllik, és.sorsáért apját okolva, megöli. A moralitás
egy bírósági jelenettel zárul, amelynek a végén az apagyilkos Antaeriust halálra
ítélik s a nyílt színen ki is végzik. Apjának a jobbágyai az egyik jelenetben
igy panaszkodnak:

Nyomorult emberek, se élünk, se halunk!
MelJy súlJyos és terhes, jaj, Istenem dolgunk!
Nem is tudhattyuk jól, mely felé kelJ kapnunk,
Gyermekink és magunk végre mire jutunk!

Egy paraszt ugyan megmagyarázza az elégedetlenkedőnek, a gyermekei sor
sáért aggódó jobbágytársának, hogy szenvedés ük legvégső oka ősszüleink bűne.

A magyarázat azonban nem 'nyugtatja meg, hisz akkor miért csak a szegény
emberek érzik - kérdi a jobbágy - a saját bőrükön az átöröklött bűnt. Az egész
jobbágyság általános panasza fogalmazódik meg egy társuk mondatában:

Ejjel nappal futunk és sokat fáradunk,
Mégis mellettiuik: más, nem mi boldogulunk,

S végül egy másik jelenetben még arra is sor kerül, hogy összehasonlítják az
urak és a parasztok életét:

Szegény parasztember, ha kezd egy dologhoz,
Amíg el nem végzi, szívesen lát ahhoz,
Am bátor elméje imitt-amott kapdoz,
De semmi változást az néki nem okoz . . .

Az urak pedíglen más regu/át tartnak,
Végig egy dologban nehezen maradnak,
Egy órában egyet, másban mást gondolnak,
Szinten úgy van dolguk, mint változó holdnak.

Már asztalhoz ülnek s mihelt enni kezdnek,
Alig kostolhattyák, már tánczra készülnek.
Kezdvén tánczoláshoz vadakat képzenek,
Alig fo!dul egyet, ottan pénzt zörgetnek ...

Ez a néhány vallásos dráma is elárulja, 'hogya kor embere tökéletesen tisztá
ban volt a társadalmi hierarchia igazságtalanságaival, s bár nagyon sokszor halle
hatta szószékről az elnyomatás okának keresztény magyarázatát, ez azonban
még magukat az egyháziakat sem nyugtatta meg tökéletesen. S nem különös,
hogya kétségtelen szegény, s a kora reneszánsz irodalmának is jelentős Szent
Ferenc szerzetes rendjének minorita tagjai erről az igazságtalanságról bizonyára
szószékről is, de legalább a színpadról, diákszereplő szájába adva a szót, nyiltan
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,beszéltek? Azért nem különös, mert két évszázaddal ezelőtt a Dózsa-paraszt
háború legfőbb szervezői, közkatonái között a parasztbajokat érző és értő, azt
saját sorsukban is viselő ferencesek is voltak.

Tsak erszényem bizzék ...

A' XVII I. század második felében a nemesi előjogok egyre több és több embert
kényszerítettek arra, hogya címet maguknak valamilyen módon megszerezzék.
Ezrek és ezrek kutattak oklevelekben, hiteles helyeken d,,'yélt vagy tényleges
családi armális után. A nemesség egy része ugyanakkor fokozatosan elszegé
nyedett, s a büszkén őrzött nemesi levélen kivül semmi számba vehető vagyon
nal nem rendelkezett. A kisvárosok, községek életében magas polera áhítozó pa
rasztok, nemesi cím után kapkodó újgazdagok egyre jelentősebb szerepet kezd
tek játszani. Természetes következménye ez a Magyarországon is meginduló
polgárosodásnak. A század jellegzetes homo novusát, törtető polgárát a szél
hámos kliensek serege vette körül, minden hájjal megkent inasok. agyafúrt ván
dordiákok, akiket a népi képzelet garaboncíásoknak tartva még valami csoda
tévő hatalommal is felruházott, odagyülekeztek, ahol pénzt sej tettek. Természe
tes, hogy a nép sorsát átérző minorita pap szerző ezt a fonák társadalmi szituációt
egy-egy bohózatbanmég jobban igyekezett karikirozni. De nemcsak minorita
specialitás ez. Sátoraljaújhelyen a pálosok a buta Patópált, Kocsonya Mihályt és
Berbencze uram vénecske leányát, Katit tették nevetségessé a szinpadon. Kolozs
várt, majd Sárospatakon is a jezsuita iskolában a fukar kincskereső nemesúrról
adtak elő egy magyar nyelvű komédiát.

Kantán már 1732 előtt eljátszottak egy vigjátékot, amely parodizálja a görög
római isteneket. Salacon szabóinas végképp nem szeret dolgozni, s ezért inkább
arról álmodozik, hogy istenné lesz. Az istenek pedig tréfából maguk mellé eme
lik. Igen ám, de az inasisten Mars hadisten szerepében felfuvalkodottabb, mint
volt egykor a földön 'mestere, a szabó. A szatírok tehát megfosztják isteni rang
jától, s visszataszítják eredeti sorsába. Az erkölcsi tanulságot az epilógusban
mondja el az ismeretlen szerző:

Arra tanít a jövendő,

Csúszós az út, ha kedvező.

Mind magasban a tisztségek,
S elszállnak a kedvezmények.

Mégis sokan kínnal tentre
Törekszenek a tisztségre. ,
S már azt hiszik, hogy megtartják,
Jó erősen gyeplőn fogják,
S gőgös rangjuk váratlanul
A megvetett mélységbe hull.

1774-ben -a kantaí minoriták Molíére Úrhatnám polgárának egy nagyon meg
romlott változatát vitték színre. S miként a francia nevettető, úgy a kantai válto
zat szerzője, Miklósi Ambrus is, a buta, feltörekvő polgárt tette nevetségessé, s
az egész cselekményt magyar, még közelebbről kantai környezetbe helyezte. A
buta polgárnak, Stolandernek előbb az egyik szélhámos diák az "esztelentziás
titulust" szerezte meg, a másik a tökéletes artikulácíóra, a harmadik pedig a
"három reverentiára" tanította meg - természetesen busás haszonért. A cselek
mény egy óhajtott bál körül bonyolódik. Stolander még a bál fogalmával sincs
tisztában. Tudós inasa magyarázza meg neki, hogy tulajdonképpen mí is az: "A
bál nem egyéb, hanem eszem iszom, az hol kamarába öszve csatlotta magát a
vagyon a nem sajnálommal. Eleje tehát a bálnak, akarom mondaní eszem-iszom
nak a gazdagság, vége pedig ... gyakran akoldusság ... " S a bálon, amit
Nonhabeo (semmim sincs) herceg álnéven a negyedik szélhámos diák "rende
zett", Stolander minden vagyonát elvesztette.



Néhány hónappal később (1774. majus 29-én) Miklósi Ambrus egy másik
komédiáján nevethetett a kantai közönség. A cselekmény itt is egyszerű: Stolan
der elvállalja, hogy igazságot tesz az egymással az elsőségért hajba kapó mester
emberek, a szabó, a fazekas, a varga és a tímár között. A szerzö most már nem
csak a prókátorrá emelkedett ostoba Stolandert teszi- nevetségessé, hanem az tíg
rólszakadt mesterembereket is. Itt a prológus mondja el ugyanazt, amit a Sala
con-bohózat epilógusa:

Nagyra vágyás sokakban vagyon,
Melytől 9Yflkron riadnak nagyon,
Azon vadnak s munkálkodnak mástól haladgyon
A szetentse s annak kintse nálok maradgyon.

Magos poltzra hogy ha kaphatnak,
Felső helyre hogy ha hághatnak,
Már azt \'élik s azt itilik:
Ot t meg maradnak.
Le esésről s nyak iszeqésroí
Nem is álmodnak!

S a biróság ebben a komédiában is pellengérre kerül. Igaz, itt a magát próká
torrá kikiáltó Stolander vélekedik úgy, hogy "aki ingyen gazdagulni kíván,
annak legkisebb gongya az igasságra . . ." Stolandert mind a négy mester leke
nyerezte. Csak az inas látja világosan, hogy a négy közül csak attól lett volna
szabad az ajándékot elfogadni, akinek az elsőséget meg is akarja itélni. Stolander
azonban hajthatatlan, az ajándék miatt úgy akar dönteni, hogy mind a négy mes
ter legyen az első: "A titulust és elsőséget meg nyer.em nekik, s magam iáratsá
gómnak jutalmát meg kívánom. Lássák ők, kopasz Tittulussal mit tsinálnak. Igaz
ugyan, ez, hogy a titulus sitie vituto (marha nélkül), azaz a Vargaság kapta nél
kül semmit sem ér. De mi gondom nékem alla? Tsak erszényem hízzék, ők sem
jobbak azoknál, akiknek nyomdokába akarnak lépni, kiknek a Nonliabeo (sem
mim sincs) éppen tulajdonuk . . .",

S bár a nevetséges ügyet semmiképpen sem akarta az Uraság diéta elé bocsá
tani, gyermekei könyörgésére azonban megengedi, hogy Stolander döntsön az
ügyben. Az ostoba, semmittévő prókátor egyszeriben a polcon érzi mag'}t:
u' .• bezzeg úr lészek már . . . Diétán Personalis ... Nem de nagy Uraság-e ez?!
Ezt még anyám 'megjövendölte, mikor engemet az hátán tarisnyába hordozott.
Mivel látott álmában ... egy holJót repülni, aki minden ál/atokat szájába és
kőrmei között hordoz vala. Én vagyok az a holló. Tsak jöjjön a Diploma, magam
is majdon kőrmeim közé szorítlak benneteket. Igy jár az okos emberi/Hol nem is
véli, ott emeltetik poltzra. Úr vagyok már! Bezzeg lángol e szivemt Örvende
lelkem! Ha láthatnátok!"

EI is küldi hamarosan a mcsterekért az új perszonális in,asát: "azért kiki maga
Causájával (ügyével) megjelennyen. De üres kézzel meg ne probállya senki, mert
ingyen valami jót tenni sullyos és terhes dolog . . .. .

Nyilvánvaló, hogya komikus szituáció valós állapotot takar. A XVIII. század
végén valamennyi bíróság korrupt, s ezért az "elnyomottnak", ha egyáltalán
ügye bíróság elé kerülhetett, soha nem lehetett igaza az elnyomóval szemben.

Jantsó Ferenc irt egy másik kornédiét is, amelynek egy későbbi kutató a Kin,
eses Naso bált rendez cimet adta. 1775 farsangján került színre, ugyancsak Kan
tán. Tornyos Pál pört akar indítani valaki ellen, inasa azonban lebeszéli róla,
mert tudván tudja, hogyapörhoz sokszor asztalt is kell teriteni. Tornyos Pál
már készíttetné is a terítéket négy személyre, Zsákosi, d'l inas azonban felvilá
gosítja az ilyen ebédeltetési ügyekben járatlan fukar öregembert. "Te egy, az én
qazdám) Tódor Uram kettő, a Proeator (ügyvéd) három, az ussessor (táblabíró)
négy, a Proeatorral három Patvarista (joggyakornok), az assessorral négy sct iba
(írnok), ezekkel majd mindenekkel egy-egy szolga. Mennyire mégyen, ezt jól
vedd eszedbe, hiszen te, Uram, jó Arithmetik-us vagy. Gondold smeq, hogy ezek
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mind jó appetitussal (étvággyal) szoktak comparál(li (hivatalos ügyben megjelen
ni). Hát akik szerencsét kívánnák a perhez, accessisták (a tagok) s a többi? Am
bár tsak per, kérlek. Ha nem akarsz vallani, vagy három negyvenest tsak iurass
meg az első intrádára (alkalomra), mert ma tsak comparatio (megjelenés) lesz,
holnap az acceptio (a per felvétele), öt nap a processus (a per lefolyása), meg
végre az appellata [jellebbv üel]. S hát a via nov i (az új per)? Hát a transmissio (a
per áltétele) s meg a:t quíndena (tizenöt napi határidő)! ... Uram, a Procatorok be
vett szokások szerint mindég törvén t jovalJanak, hogy jobban dagádgyon er
szények . . ."

Ime, tehát még a komikus szituációban is megtalál ják a XVII L század alig
ismert minorita drámaszerzőí arra a lehetőséget, hogy a szegény ember elnyomá
sában segédkező 'birókról, az ügyvédek haszonleséséről. a birók megveszteget
hetőségéről olykor csak egy-egy odavetett szóval, jelzővel, máskor terjedelme
sebben is elmondják az igazságot.

Számba véve a kantai minorita színpad mintegy kilenc évtizedes .terrnését, azt
hiszem, nem kételkedhetünk abban, hogya szerzők még a szakrális témában is
fel tudják villantani a társadalmi valóságot. Az iskoladrámának . egyébként is
az a legjellemzőbb sajátossága, hogy a darabot a szerző, illetve a rendező d hely
hez és a~ időhöz alkalmazza. Nyilvánvaló, hogya komplikátor a készen kapott
dráma parasztjában, tülekedő polgárában, a részeges papban vagy tan ítóban, a
tehetetlen mesterekben, a minden hájjal megkent, lusta inasokban. a szélhámos
diákokban, a zsugori pénzkuporgatóban, a diák után vágyakozó vénlányban, a
szerelmet kívánó özvegyasszonyban saját közvetlen környezetének típusait látta.
A szerzök a jellemek kialakításában csak akkor alkotnak jót, ha olyanokat kell
megjeleníteniök, akikkel az életben nap mint nap találkozunk. A királyi palota
jellegzetes alakjai. az intrikusok, a trónkövetelők, a szentek karakterei éppen
azért nem sikerülnek. mert ilyenekkel soha nem kerültek kapcsolatba.

A bevezetőben emlitett negyvennyolc latin és magyar nyelvü drámaszöveget
végigtanulmányozva:- most egyre világosabban látjuk, hogya korabeli valóság
hiteles figurái jelentek meg a kantai színpadon, s a színen lejátszódó cselekmény
egy szelet abból a valóságból, amelynek élő, eleven tanúja volt mi nden dráma
szerző, Másért is, de ezért különösképpen érdemes ezeket a hajdan volt minorita,
jezsuita, piarista, ferences és pálos iskolai drámákat, sok nevetést kiváltó komé
diákat míelöbb napvilágra hozni.
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