
élére - ismét a gyerekkorban keresi ennek
az életre szóló kötődésnek a gyökereit. A
történet anekdotikus, ám esetlegességében
is sokat mond egy letűnt korról, egy letűnt

életformáról; "Már elmondtam valahol,
hogy Mórícz nálunk vásárolta a kenyeret,
zsemlét, kuncsaftunk volt - csúnya szó,
de pontos - világszép felesége, Sírnonyi
Mária. Egy alkalommal Simonyi Mária

, kereste anyámat, vett két kiló kenyeret 
rengeteg volt a Móricz család, sok kenyér
kellett! -, majd anyámmal elöfizettetett
a lapra. Ettől kezdve kéthetente megérke
zett a Nyugat, most már rendszeres olvasó
lettem," ,

Az író finom, elegánsan könnyed írások
ban idézi a méltatlanuí mellőzött vagy
elfeledettelödöket. pályatársakat. Csathó
Kálmánt, Remenyik Zsigmondot, Szomory
Dezsőt támasztja fel a csendes szunnyadás
ból; a pályatársak' közül Birkas Endre,
Toldalagi Pál kellően nem méltatott élet
művére hívja. fel a figyelmet. Több írásában
is foglalk.ozik Rónay Györggyel, a pálya
társsal és jó baráttal; portrét fest róla, s
regényirói életművének alaposabb feldolgo
zását sürgeti. Kettejük kapcsolata - mint

'a kötet más írásei is jelzik - nem lehetett
konfliktus nélküli, zavartalan. Ezen a pon
ton, szembesülve e ma,sfajta magatartásfor
ma kihívásával, a mindíg zárkózott, belső

világába betekintést nem engedő Thurzó
Gábor is megnyílik: "Az én életem cikcak
kosabb volt - írja az ötvenéves Rónay
Györgyöt köszöntve -, az én utam zavaro
sabb, a jövőmet se így gondoltam el, a
tévedéseim is vaskosabbak voltak, az íté
leteim is Indulatosabbak. Válságom is volt
annyi, hogy csak irigyeIni tudjam ezt az
embert és literátori nyugalmát, megközelí
teni sohasem,"

Kettejük - s a harmadikként emlegetett
Toldalagi Pál - közös indulása, az együtt,
majd az egymástól távol töltött idő- ma már,
az irodalomtörténet fejezeteí közé tartozík.
"Együtt terveztük írodalmi almanachunkat
a vészterhes 1941. évre, s együtt az Ezüst
kort, nemigen sejtve, hogy kicsit már a
magyar irodalomtörténetbe evatkoztunk, és
együtt - de sohasem klikként - nyitot
tunk ablakot az akkori katolikus irodalom
»sekrestyéjében « a Nyugatra."

A kötet utolsó ciklusában lemezkritikák
kaptak helyet. Gyakran e lemezek is a
múltídézésre csábítják az írót: Koncz Zsu
zsáról Medgyaszay Vilma jut az eszébe,
a lemezre vett Bánk bán hallgatása a nagy
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hatású pap-tanár és költö, Sík Sándor sza
vait idézi fel számára, (A térhatású Nagy

,úr.) A Karinthy-lemez kapcsán az íróval
való első találkozását meséli el, s a maga el
képzelt lemezének vázlatát veti papírra ...

Mit kap tehát az olvasó Thurzó Gábortól
"napló helyett"? Elményeket. emlékeket.
találkozásokat; visszafogott tárgyszerű val
lomásokat eszméiről, világképéröl - azaz:
katolicizmusáról --, értékes dokumentumo
kat, adalékokat az irodalom, a film, a szín
ház történetéhez. Elő, eleven alakokat ismer
meg a közeli és távolabbi múltból. Magáról,
közvetlenül, ritkán szól Thurzó Gábor: az
önelemzés, Ieltárulkozás idegen töle. Alakja
közvetve mégis kirajzolódik a kötet írásait
olvasva: a művek, társak, találkozások
tükrében.

A gondos szerkesztés Keszthelyí Dezső

munkája. (Magvető, 1984.)

Erdődy Edit

Jezsuita iskolai
színjátékaink nyomában

A Magyar Tudományos Akadémia Iroda
lomtudományi Intézete A magyarországi
iskolai sZÍnjátékok lorrásai és irodalma
címmel jelentős művelödéstörténeti sorozat
kiadására vállalkozott. Ennek első kötete
A magyarországi jezsuita iskolai szitiiáté
kok forrásai f. 1561--1773 (Bp., 1984.) Staud
Géza gondozásában látott napvilágot. A
színháztudomány jeles rnűvelője az első tiz
magyarországi jezsuita iskolában folyó
iskolai produkciók adatait gyűjtötte egybe.
A tiz fejezet mindegyikét egy-egy kollé
gium rövid története vezeti be az egykorú
források felsorolásával. Ezt követik az
előadások adatai. S a Historia Dornusban,
a Litterae Annuaeban vagy egyéb helyen
olvasható. forrásszöveg a lelőhely feltün
tetéséveI. A kéziratos' források után a dara
bok esetleg fennmaradt programjának tel
jes címleírását olvashatjuk, kéziratban.vagy
nypmtatásban megjelent szövegének eimét
lelőhelyre és jelzetrevonatkozó utalással.
A tételt a műre vonatkozó szakirodalomra
való utalás zárja.

Staud Géza nem elégedett meg az ismert
adatok közlésével. Megkereste azok forrá
sát, s a puszta címeket vísszahelyezte a for-



rás szövegösszefüggésébe. A címeken, a
produkciók témáján túl mindent közölt.
amit a Historia Domusok, az előadások

körülményeiről tartalmaznak. Természete
sen így sem találkozhatunk mindenütt rész
letes tájékoztatással, s csak utalással va
gyunk kénytelenek beérni az előírt gyakor-

"latok, deklamációk, dialógus formájában
.előadott történelmi, szépirodalmi jellegű

próbák véghezviteléről.-
Korai lenne a feldolgozott tíz jezsuita

kollégium adataiból általános következ
tetést levonva megoldottnak tekinteni né
hány kérdést --,.- pl. a jezsuita iskolai szin
játszás műfajproblémáját. Annyi az eddig
ismert anyagból is megállapítható, hogy a
dráma fogalmát az iskolai szinjátszásban
tágan kell értelmeznünk. Színi próbálkozás
nak kell tekintenünk minden olyan próbát,
deklamácíót, vitát, dialógust, amit a diákok
jeisebb vagy nagyobb közösség előtt adtak
elő, s a Historia Domusok szerkesztői úgy
beszélnek róluk, mint "dramatikus exer
citio"-ról, "dramatikus declamatío" -ról,
"vetélkedés vagy comoedia"-ról. A jelmez
ben recitált "szimbólumok", "carmenek",
"ver~usok", a szinpadra vitt "dialógusok"
éppúgy szini próbálkozások, mint a néma
jelenetek, életképek.

Ha majd megjelennek a jezsuita iskolai
szinjátszás forrásainak további kötetei, vilá
gosabban látjuk a műfajok kérdését, reáli
sabban ítélünk a jezsuita színjátszás társa
dalomformáló szereperől. kevésbé leszünk
elfogultak előadásaik nemzeti témáját és
magyarnyelvűségét illetőleg.

A kiadvány szinte megháromszorozta a
tiz iskola eddig ismert játékműsorának

darabszámát. A jezsuiták nevelői és okta
tói célkitűzésének megfelelően a produk
ciók az egyházi ünnepekhez, az iskola rend
jéhez igazodtak. A legtöbb előadás a húsvé
ti ünnepkörhöz, az úrnapjához, a karácsonyi
ünnephez kapcsolódott. Igy volt igazán
tömeghatásuk s nyert bennük kifejezést a
katolikus egyház térítő szándéka. Az új
adatok ki is emelik az caibolicusokra gya
korolt hatásukat. A hatás fokozására már
igen korán a vulgáris nyelv használatához
folyamodtak. A deklamált versek, párbeszé
des jelenetek magyar vagy más vulgáris
nyelven való előadásáról a XVII. század
legelejétől már -bőséges adat tanúskodik.
Vágsellyén 1601-ben, a templomban magyar
nyeívű komédiát játszottak. A liturgikus
cselekményhez kapcsolódó jelenetek, alkal
mi drámák a XVIII. században csökkennek.

S egyre több történeti, kőztük szép számmal
magyar történeti tárgyú darabot játszanak.

- Az új adatok szerint is Szent Ignácról,
Xavéri Sz~mt Ferencről, az egyház más
szentjeiről gyakran tartottak előadást. s
Mária tiszteletét is népszerűsítették.

1661-ben allegorikus jelenetek előadásá

val ünnepelték a rend magyarországi lete
lepedésének százéves évfordulóját. 1683
ban a török ellen szövetkezett keresztény
fejedelmekbe vetett Reménység vigasztalta
a szinpadon a megnyomorított Magyar
országot: Szimbolikus drámával köszön
tötték az 1671-ben Pozsonyba érkező bi
zottság tagjait, akik a magyarok rebellióját
jöttek kivizsgálni. Nem kis mértékben bő

vült a világi tárgyú előadások száma is.
Nagyszombatban 1651-ben "egy Bornolóczy
felől való igen csúfos s szép históriát s ko
moediát tartottak". Voltak farsangi játékok,
majálisok, komédiák. Nyilvánvalóan mér
téktartók - mint a Historia Domus ~eg

jegyzi az 1737. évi principisták és parvisták
által játszott darabról: "comoediam Salibus
Plautinis apte temperatum ... luserunt".

Az iskolai élet rendjéhez igazodtak az
őszi tanévnyitáskor r itkábban, a tanév
záráskor szinte évenként és kötelesség
szerűen eljátszott drámák. Utóbbiak a nyil
vánosság előtt lefolyt examenekhez kap
csolódtak és legtöbbször az ünnepélyes
jutalomosztás része -,voltak. Bár a Ratío
Studiorum figyelmeztetett, hogya diákok
csak ritkán játsszanak drámát, a Forma et
Ratio gubernandi academias et studia ge
neralia SJ in provincia Austria (ide tarto
zott Magyarország is!) az osztályoknak
évente egy előadásban szabta meg a játékok
számát, adataink jóval több - produkcíóról
tudósítanak. Egy kollégiumban néha 6-8,
sőt tízen felűl is tartottak nyilvános elő

adást. Ezek nemcsak drámai alkotások,
tragédiák, komédiák voltak, hanem nyilvá
nos viták, versengések, dialógusok is lehet
tek, valamennyi ugyanazt a didaktikai, ne
velési célt szolgálta.

A források. sokszor emlitik az előadók

csodálatot keltő ügyességét, kellemes hang
ját, érzelmet kifejező készségét. A darabok
témáján túl ez bizonyára hozzájáruit, hogy il

nézőket megindítsa, sokszot könnyet fa
kasztva szemükben. A közönség tetszését
nemcsak tapssal, kiáltozással fejezte ki,
hanem olyan kéréssel, hogy az előadást

ismételjék meg. 1745-ben pl. Kolozsvárt az
évzárón olyan tökéletesen adták elő a Dacia
armata című darabot, hogy az megállta
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helyét a külső országokban szekésos szín
játékokhoz viszonyítva is.

A kiadvány eddig ismeretlen adatai pon
tosan tájékoztatnak, melyik városban, kol
légiumban, mikor létesült jezsuita teátrum,
szinpad, nézőtér, mikor újitották fel a régit
.vagy építettek teljesen újat, Staud Géza

[ SZINHÁZ

Sőtér István: .Júdés
A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka

Bármíly . furcsán hangzik is: Sőtér István
személyében drámairot avatott a veszprémí
Petőfi Színház, hiszen 1947-ben, a Magya
rakban megjelent Júdás című drámáját
eddíg csak a Színművészetí Főiskola végzős

hallgatói játszották az Odry Színpadon,
rníndössze kétszer. A magyar dráma iránt
tapasztalható érdektelenség egy kitűnő

lehetőségeket sejtető szinműiróí pályát
akasztott meg, hiszen Sőtér István' e darab
jában a színháznak olyan lírai és paraboli
kus lehetőségeivel kísérletezett. amelyeket
most úgy fogadott a magyar színházi élet,
mínt importált újdonságokat. A legnagyobb
elísmerésselszólhatunk a Petőfi Színházról,
mely Sík Ferenc rendezésében érezhető

kedvvel és együttérzéssel vitte színre a
müvet, s vele nagy sikert. aratott buda
pesti vendégszereplése alkalméból. a Víg
színházban.

A Júdás, jóllehet Jézus egyetlenegyszer
sem jelenik meg benne személyesen, két,
egymással ellentétes szándék és cél drámai
összeütközésén alapszik, melynek az a
mozgatója, hogy az emberiség távlatában,
tehát egyetemes méretekben csak Jézus tud
gondolkodní, míg Júdá~ a közvetlen célt
látja maga előtt: hazáját fel kell szabadí
tani a rómaiak zsarnoki urálma alól. E célt
éppen Jézus által akarja megvalósítani :
felhasználva a jeruzsálemi bevonulás alkal
mával összegyűJt hatalmas tömeget, melyet,
hite szerint, könnyen tud majd a maga olda
lára állíteni. Amikor fölismeri Jézus kül
detésének leglényegét, a megváltás művé

nek nagyszeru voltát, vállalkozik az áruló
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fáradhatatlan buzgalommal kutatta fel eze
ket az adatokat is, sokszor nehezen olvas
ható kéziratok lapjairól. Elismeréssel kell
adóznunk neki, többek közt, a nehezen hoz
záférhető források nyílvánossá tételéért.

Varga Imre

szerepére, hogy így lehessen részese az
isteni terv megvalósításának.

Ez az értelmezés természetesen igen iz
galmas kérdéseket vet föl, s arra készteti
a darab nézőjét. hogy megkísérelje fel
fejteni a mű időszerű üzenetet. mely a
valóságos és virtuális személy összeütkö
zéséből bomlik ki. Sötér István alighanem
arra irányítja figyelmünket, hogya nagy,
egyetemes tervek megvalósításábOl úgy is
kivehetjük a részünket. ha emberfeletti
áldozatokat vállalva, készséges közreműkö

désünkkel lemondunk a magunk személyes
érdekeiről. Júdás nemcsak erőt hordoz
magában, hanem az önátadásnak ezt a ke
pességét is, s amikor a dráma végén a Jé
zust megjelenítő előkép, Lázár szól hozzá,
kettejük felforrósodó párbeszéde voltaképp
azt az emberi ésszel és beleérzéssel fel
foghatatlan megbocsátás igéit is magában
hordja, ami megsemmisíti ugyan az idő

szerű cél érvényességét, de' egy nagyobb,
általánosabb emberi és isteni üdvrend meg
valósulásának lehetőségét sejteti. Júdás
kezdetben egyetlen nép forradalmát igyek
szik közvetve megvalósítani, Jézus pedig
általában az emberi szemléletet és célra
orientáltságot változtatja meg azzal az
elhatározásával, hogy vállalja a kereszt
áldozatot, s megnyitja az üdvözülés lehető

ségét. A dráma tehát végső soron a bűn,

mégpedig a tudatosan megvalósított bűnös

tett árán kiáradó kegyelmi művet ragadja
meg, s ezzel nemcsak dramaturgiai, eszmei,
hanem egy hallatlanul izgalmas teológiai
kérdést is exponál. Ennek elemzésére termé
szetesen nem a színmű vagy egy előadás

kapcsán kell sort ker ítenűnk, azt azonban
mindenképp érdemes elmondanunk, hogy
felvetésével a dráma olyan vonzó több
értelműséget rejt, amely a legmodernebb
irodalom alkotásaival rokonítja.

Sík Ferenc rendezői elképzelését nyilván
az a törekvése irányította, hogya két szíé
rát - a reálisat és a valóságosat, a virág
vasárnapi bevonulás időszerű és üdvtörté-


