
KILIÁN ISTVÁN

Iskolai színjáték a piarista iskolákban

A gazdag és előkelő spanyol szülök gyermeke még húsz éves sem volt, amikor
jogi tanulmányait már befejezte, s eleget tett apja kívánságának, tanulmányai
helyéről visszautazott szülei házába, hogy megfelelő hivatalt találjon. Edesapja
még házasságkötését is szorgalmazta, ő azonban nem akart nősülni. A nehéz
helyzetet egy nagyon súlyos betegség oldotta meg, amiért az ifjú gyógyulása
után nem a házaséletet, hanem a papi hivatást választotta. A ranglétrán nagyon
gyorsan kezdett emelkedni, ez azonban a fiatal papot nem töltötte el megelége
dettséggel, s hamarosan Rómába utazott, hogy ott töltse be hivatását. Már gyer
mekkorától fogva kísérte az elhagyott fiatalok iránti vonzalom, és látván a Ró
mában céltalanul őgyelgő gyermekeket és ifjakat, a zsoltáros szava bírta döntő

elhatározásra: összegyűjti a római sikátorokban csavargó, a bún közelében élő

gyermekeket, hogy őket a hittel és a tudással megajándékozza. Rendet alapított,
s néhány paptársa segítségével arra szövetkezett, hogy ingyenes iskolákat hoz
zon létre és tartson fenn, s azokban az elhagyott, a városokban lődörgő, otthon
talan fiatalokat nevelje. Kalazanci Józsefnek hívták az ifjú papot és tanárt, a
rendalapítót.

Rendje előbb Itáliát hódította meg, majd hamarosan Közép-Európába is utat
talált, előbb a morvaországi Nikolovce (Nikolsburg) városába, majd Lengyelor
szágban leltek otthonra.

A történeti Magyarországon először Podolinban telepedtek meg. Podolint még
Zsigmond királyunk elzálogosította a lengyeleknek, lakói jórészt lengyelek, kicsiny
hányadban szlovákok és magyarok voltak. 1642. november 2D-án elfoglalták a szá
mukra kijelölt ideiglenes rendházat, s fél év sem telt el, megnyitották iskolájukat.

A Felföld német ajkú lakossága ekkor javarészt lutheránus volt, s Kalazanci
Szent József fejében bizonyára megfordult az a gondolat is, hogy rendtársai, a
podolini lengyel piaristák nemcsak a tudományok otthonába gyűjtik az ifjúsá
got, hanem visszahozzák őket az egyház rombadőlt templomába is. Hiszen ek
kor Európa-szerte siralmas helyzetben volt a katolikus egyház. A Tridentinum
után ugyan valamennyire sikerült rendezni a sorokat, és Oláh Miklós majd Páz
mány Péter s mások közreműködésével Magyarországon is megindult a reka
tolizáció. Nagyon kellett azonban még mindig a munkás kéz, mert sok volt az
aratni való.

A jezsuiták Nagyszombaton, a piaristák Podolinban alapítottak iskolát. Az
előbbiek még a 16. század végén, az utóbbiak már a 17. század közepén. Még
egy negyedszázad sem telt bele, és a piaristák keresnek egy másik otthont is,
Privigyén, majd ezután Murányban, [olsván, Breznóbányán, Pozsonyszentgyör
gyön, a század vége előtt egy évvel Nyitrán. Majd mind beljebb és beljebb
telepszenek meg Magyarországon, Erdélyben is, Veszprémben, Vácott, Kecske
méten, Pesten, Besztercén, Debrecenben, Korponán, Szegeden s másutt alapítot
tak rendházat és iskolát.

Iskoláikban Kalazanci Szent József szellemiségét honosították meg. Püspö
kök, magas rangú papok, gazdag mecénások segítették őket a ház- és iskolaa-
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lapítás anyagi gondjaiban. Az oktatás anyagának kiválogatásában követték ala
pítójuk szándékait, keresték az Európa-szerte nagy tekintélyre szert tévő jezsu
iták tanmeneteit, hogy az általuk tanított szegény fiatalok is megállják helyüket
a mindennapi életben.

A jezsuita iskolákban ezidőtájt követelmény volt az iskolaszínház létesítése.
Elképzelésük szerint a színház bátorítja az ifjút a nyilvánosság előtti fellépésre,
megtanulja a színpadon a helyes testtartást, a tökéletes mimikát, a megfelelő

gesztusokat. Ezen tulajdonságok birtokában pedig határozottabban léphetnek
fel ellenfeleikkel szemben, s érvelésüket, ha azokat a logika vastörvényei szerint
állították csatasorba, az ellenfél el is fogadhatja. A jezsuiták kidolgozták tehát az
iskolai oktatás rendszerében az iskolai színjátszás metodikáját, joggal számítva
arra, hogya színjáték, a látvány önmagában is tud hatni a nézökre. a hívőkre

és a hitetlenekre, a katolikusokra és a Rómától elszakadtakra.
Míg Loyolai Szent Ignác a rekatolizációban is fontos szerepet szánt az iskolai

drámának, Kalazanci Szent József hívságnak, fölösleges időtöltésnek tartotta. A
16. században a protestáns felekezetek sem fogadták el teljesen egyöntetűen a
színjátékot m~t pedagógiai módszert. A 16. században a lutheránus Borne
missza Péter Elektrája meghatározta a magyarországi evangélikus dráma mint
egy másfél évszázadát. Kálvin hívságos dolognak tartotta a színjátékot, elítélte
a nyilvánosság előtti fellépést. S bár a református Sztáray Mihály és mások a 16.
században írtak néhány drámát, a debreceni zsinat az egyház és az iskolák
gyakorlatából mégis kitiltotta a színházat. Az antitrinitárius iskolák, elsősorban

Kolozsvár híres unitárius kollégiuma már a 17. században otthont teremtett a
színi produkcióknak, ezek az előadások elsősorban az oktatást, nem a szórakoz
tatást vagy a propagandát szolgálták.

Ahogyan nem egységesek a protestáns felekezetek a színjátszás hasznát ille
tően, úgy eltérőeka vélemények a katolikus iskolákat fenntartó szerzetesrendek
között is. Az tény, hogyajezsuitáknak mintegy negyven 17-18. századi iskolá
jában létesítettek állandó vagy ideiglenes színpadot.

Kalazanci Szent József ugyan vonakodott engedélyezni az iskolaszínház léte
sítését, az akkor korszerűnek tartott gyakorlat azonban végül társait és őt is
meggyőzte. "Ha a színi előadások - írja egyik levelében - tetszenek is a világi
közönségnek, én tapasztalásból tudom, hogy miattuk nagy kárt szenved az ~f

júság java. Ezért nagyobb szorgalommal kell tanítani a tudományokat és az Ur
félelmét, ami egyedül tetszik Isten O szent felségének, és semmibe kell venni az
emberek üres tapsát, akiket ilyen külsö dolgok gyönyörködtetnek."

Még élt Kalazanci Szent József, amikor a nikolsburgi piaristák színre vitték
Szent Bonifác történetét és az ószövetségi József pátriárka regényes históriáját.
A siker nem maradt el. S ha arra gondolunk, hogya jezsuita historia domusok
feljegyzéseiben számtalanszor találkozunk olyan adatokkal, hogy előadásaikat

a nem katolikusok is irigykedve nézték végig, akkor nyilvánvaló a jezsuiták
rekatolizációs szándéka is. A barokkról elmélkedve írja Bán Imre, hogy akárcsak
az építészetben. képzőművészetekben, irodalomban, színházban is a legjellem
zöbb sajátosság a teatralitás és a propagandisztikus célzat.

Még I641-ben a piarista generális káptalan megtiltja, hogy ískoláíkban, háza
ikban, kollégiumaikban, templomaikban közülük bárki is komédiákat, ünnepi
műsorokat, szavalatokat rendezzen.

I657-ben azonban engedélyezi az iskolai actiók rendezését. 1685-ben ezzel
szemben ismét úgy nyilatkozik a káptalan, hogya színi műsorok számát csök-
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kenteni kell. A gyakorlat tehát túllépett a minden tekintetben kiváló pedagógus
indokolatlan aggályain. Podolinban 1697-ben, Privigyén 1666-ban, Breznóbá
nyán 1674-ben, Pozsonyszentgyörgyön 1693-ban léptek színpadra először Ma
gyarországon a piarista diákok.

1693-ban a Magyarországon már meghonosodott piaristák lelkes szervezője

vagy Mózese, ahogyarendtörténetek Moesch Lukácsot jellemzik, a Vita poetica
című művében Magyarországon ugyan nem elsőnek, de még mindig az elsők

között külön fejezetet szentelt a drámaelméletnek is. S ha semmi más, ez már
mindenképpen jelzi, hogya piarista iskolákban országszerte gyakorlattá vált az
iskolaszínház, s hovatovább már elméleti alapjait is tisztázni kellett. Moesch
Lukács Mainzban született, Lengyelországban lett piarista, s még stúdiumait
végezte, amikor Podolinba helyezték, ahol tanítania kellett. Ránk maradt kéz
iratai elárulják, hogy geometriával, matematikával, trigonometriával, asztrológi
ával, hadtudományokkal, térképészettel s mindennel foglalkozik, amiről abban
a korban azt hitték, hogy nélkülük nem lehet háborút indítani. Hadtudományi,
hadmémöki ismeretei miatt Pálffy Károly maga mellé vette, amikor a török által
megszállt Buda alá kezdtek gyülekezni az egyesített magyar, lengyel, bajor ha
dak. Egyesek még azt a feltételezést is megkockáztatták, hogy Budát az ő hadi
tervei alapján sikerült visszafoglalniok. Mindenesetre hadtudományi ismeretei
hez nem fér kétség, ezen kívül lengyel, német, latin, bizonyára szlovák és ma
gyar nyelvismerete is hasznosítható lehetett az ostrom során.

Amikor az ország végre felszabadult a másfél évszázadig tartó török uralom
alól, Moesch egyre határozottabban fordul rendje szervezési gondjai, valamint
az oktatás felé. Ezért ír poétikát. A poézis szerinte három alapvető műnemet

ismer: a lírát, a drámát és az epikát. A drámát továbbosztja négy múfajra, azaz
tragédiára, komédiára, tragikomédiára, és komikotragodiára. Ismeri az ecloga
műfaját is, ezt azonban az eposzhoz sorolja, pedig már jóval Moesch után éppen
a piarista iskolákban párbeszédessé formálták ezt a bukolikus műfajt, s nagyon
gyakran ezzel köszöntötték az iskolába érkező egyházi vagy világi előkelőséget.

Művében pontosan jelzi a dráma nagyobb és kisebb szerkezeti egységeit, azaz
az actusokat és a scenákat, a felvonásokat és a jeleneteket. s minden tekintetben
Arisztotelész és Horatius követőjének látszik. Ha kisebb drámai előadást ír va
laki, azt a szerzö inductiókra is bonthatja, vagy az actus szó helyett használhatja
a Pars terminust is. Példaképpen közölt is Moesch Poeticájában egy moralitásjá
tékot, amely Bán Imre szerint az 1646-ban megjelent Comico tragoedia mellett az
egyik legtisztább e műfajban megírt munka. Címe Erkölcsi dráma az erény taka
rójával fedett bún ellen. Tisztázza az irodalomelmélet írója az interludium (közjá
ték) és a chorus fogalmát. Azaz engedi, hogya darabok felvonásközeiben az
előadott darab tárgyától független komikus jeleneteket is beiktathassanak a szer
zök. A chorus ugyan a görög hagyományhoz való ragaszkodás következtében
jött létre, funkciója azonban teljesen más, mint az antikvitásban. A chorus lfraivá
emelheti a tragédia vagy a komédia cselekményét, Moesch láthatóan nem ra
gaszkodik ahhoz, hogy a chorus szövege illeszkedjék a dráma cselekményéhez,
lehet attól teljesen független is.

Poetikája legalább egy századon keresztül példa maradt a piaristák előtt. Drá
máikat abban a szellemben írják a két-három generációval fiatalabb utódok, aho
gyan azt ő meghatározta. S ezért ezen az egységes elméleti alapon a piarista gya
korlatot alapvetően meghatározó dráma és színház épült fel évtizedek múltán.
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Podolinban 1668-ban játszották az első alkalmi drámát a rend jótevőjének. az
Opalinsky családnak a tiszteletére. 1697-ből már olyan dramaszöveg maradt
ránk, amelynek kéziratában a zenei betét dallamát is feljegyezték. Apollo jelent
meg a múzsákkal együtt a színen. Az 1701-ben előadott játék láthatóan Moesch
elvei alapján épült fel, azaz három felvonásban öt-öt jelenetet találhatunk, mind
egyik actus egy-egy chorus-jelenetében köszöntő verset mondtak annak a püs
pöknek a tiszteletére, aki vállalta az előadás költségeit.

1721-ben valamint az 1730-as években kétszer is színre vitték Jézus szüle
téstörténetét úgy, hogya Lukács evangéliumban található történetet keverték
mitológiai elemekkel. Az egyik darab főszereplője Aegon, aki, minthogy juhai
megszaporodtak, amiatt panaszkodik, hogy képtelen munkáját ellátni. Pászto
rok érkeznek hozzá: Tityrus, Damaetas, Menalcas, Corydon és még sokan má
sok, s munkát vállalnak Aegonnál. Aegon rájuk bízza nyáját, majd aludni tér. A
munkát vállaló pásztorok beszélgetés közben az éjszaka csendjében elalusznak,
s Aegon rajtakapja őket. Kemény dorgálást kapnak a gazdától, majd annak el
távozta után újból elalszanak. Almukat egy kűlönős fényjelenség zavarja meg,
s a negyedik ilyen tünemény után egy angyal száll alá az égből, s hírül hozza,
hogy nem messze megszületett a Messiás. A pásztorok erre elindulnak, hogy
köszöntsék a világ új királyát. Az 1739. február 2-án előadott darabban a
klasszikus pásztomevek viselői ebéd közben társalognak, s közben érkezik hoz
zájuk Coridon Delphiből, s beszámol arról, hogy ott Apolló szobra darabokra
tört. Az esetet valamennyien rossz előjelnek tekintik, Tityrus azonban megnyug
tatja őket, nem lehet baj, hiszen valamennyien áldoznak a mezők és a földek
isteneinek, s míg megnyugodva énekelni és táncolni kezdenek háromszori fény
villanás után jelenik meg a Krisztus születését hírül hozó Angyal, s erre megértik
miért hullott darabjaira Apolló szobra, összetörik ők is a náluk és sátraikban
lévő istenszobraikat, s ajándékaikkal elindulnak Betlehembe, hogy köszöntsék
az újonnan született Királyt. A podolini lengyel nyelvű színjátszás legtöbbet
ígérő gyűjteménye különbözö tárgyú ószövetségi és egyéb témákat dialogizáló
drámákat őrzött meg. Az 1760-asévekben játszanak Sennacheribről, Dániel pró
fétáról, egyiptomi Józsefről és más nem bibliai személyekről.

Privigyén 1666-ban telepedtek meg a piaristák. Az iskola törvényei között
már ugyanettől az évtől kezdve olvasható a törvény: meg kell tiltani tanulóink
nak, hogy rövid dec1amatiokat tartsanak jászollal járva a házakat, vagy csillag
énekeket vagy bármiféle hiú világi dalokat énekeljenek. Természetesen nem ve
hetnek részt nyilvános látványosságokon, világi komédiákon. Ha a tilalom elle
nére jászollal vagy csillaggal járják a várost táncolnak és énekelnek, ki kell őket
zámi az iskolából. A tilalom azonban nem vonatkozik az iskolán belüli előadá

sokra.
Privigyén a legfigyelemreméltóbb életművet Szlavkovszky Benedek hagyta

maga után. Többször láthatta darabjait Privigye közönsége, a legemlékezetesebb
azonban bizonyára az 1714-ben bemutatott darab, amelynek tárgyát a magyar
történelemból vette, s amely formai tekintetben is felhívja magára a figyelmet.

Szlavkovszky nemcsak a piaristák között, hanem szinte Magyarország-szerte
híres volt költészetéről. A mesterkedó költészet kivételesen nagy "bűvésze" volt.
Még Moesch Lukács Poeticájában olvashatta a versírás során megvalósítható
úgynevezett számkabalisztikus módszert, amely szerint, mint a görögben vagy
a héberben, a számjegyeket betűkkel jelölik. Igy minden betűnek van egy szám
értéke, s ha valaki művében vagy annak kolofonjában a keletkezés évét nem
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kívánta elárulni, akkor ezt ezzel a kabalisztik.us módszerrel is el lehetett rejteni.
Az így megírt vers első sorában található betűk számértékének az összege pon
tosan megadja a keletkezés évét. Szlavkovszky ennél többre vállalkozott, meg
írta a Viszály taplója, azaz 8Yűlölet Magyarország hercegei között című zenés darab
jának forgatókönyvét jambikus senáriusban - a verses dráma minden sorában
a fent említett módszerrel elrejtette a keletkezés évét, azaz minden sor betűi

számértékének összege: 1714.
1676-ban, a breznóbányai iskola megnyitása alkalmából megjelent a város

minden előkelősége.Az iskolát megnyitó ünnepség után egy három óra hosszat
tartó színjáték következett. A breznóbányai iskolaszínház több mint száz eszten
deig működött. A közönség, mint ezt több forrásunk is megjegyzi, az előadáso

kon a saját hasznára szemlélhette ezeket az olykor nagyon is célzatos darabokat.
Az iskola történésze még arról is tud, hogya város az előadásokért még kisebb
összegeket is utalványozott az iskolának.

A piaristák leglátványosabb színháza a 18. század legelején Nyitrán nyílt
meg. A színháztermet már 17üS-ben kezdték építeni, s még ugyanebben az év
ben előadást is rendeztek. Az alkalmi színpadot vagy a színháztermet festették,
újjáépítették, a színpadra függönyt vásároltak. 17ü6-ból már az előadás címét is
ismerjük: a Philenus testvérekről szól a cselekmény, akik életüket a haza szol
gálatába állították. Magyarul először Nyitrán 1717-ben játszottak a nyitrai püs
pök, gróf Erdődi László tiszteletére. Címe: Az igaz egymáshoz való szeretetnek fől

oldozhatatlanul öszve kaptsoltatott ldntza. Avagy Chariteus és Magnésius egész holtig
egymástul elszakaszthatatlanok.

172D-ban Demetriusról, Szíria királyáról mutattak be egy drámát, színlapja
felsorolja a szereplők nevét is. A szereplők nevéből következtetni lehet, hogy
Nyitra egykori piarista iskolájában, amelyben éppen úgy tanítottak a szlovák,
mint a magyar anyanyelvű tanárok, otthonra találtak a szlovákok, magyarok és
németek is. A színházat nemcsak Nyitrán, Szentgyörgyön, Breznóbányán, vagy
Podolinban, hanem valamennyi későbbi alapítású piarista iskolában is darabok
kal kellett ellátni. Természetes, hogy a piarista tanárok felhasználták a nemzet
közi jezsuita repertoárt. Avancinus, Neumayer, Le Yai darabjai kerültek színre úgy,
hogy a rendezők azokat nyilván aktualizálták, a helyhez és időhöz alkalmaz ták,
vagy teljesen átírták, átrendezték. A piarista paptanámak azonban meg kellett ta
nulnia drámát is írni. A tanárok, egyik iskolából a másikba költözésük során vitték
magukkal darabjaikat, és azokat új swlgálati helyükön mégegyszer megrendezték.

Atvettek Plautustól és Terentiustól komédiákat, ezeket azonban "motskaitul
meg tiszttott" változatban kellett bemutatniok. A magyarországi Terentius- és
Plautus előadások első szervezői, rendezői, adaptátorai a piaristák voltak.

Kölcsönöztek természetesen egymástól is darabokat, de ezeket is a hely igé
nyei szerint formálták újjá, s így évek, évtizedek vagy évszázadok alatt ki is
alakul a piarista drámaszerzók gazdag névsora. Közöttük olyan nevek mint
Benyák Bernát, Balla Márton, Pállya István, Simai Kristóf s a talán legnevesebb
Dugonics András. A 18. század végén, egyikük másikuk a következő század
elején már nemcsak a színház jogaiért harcoltak ll. József intézkedései ellenében,
hanem a magyar szó terjesztéséért is. Bolla Arsiztonja, Benyák Megszégyenült
irigysége, Simainak és Dugonicsnak több magyar nyelvű darabja jelzi, hogy ezek
a szándékok késztették íróikat újabb és újabb darabok írására.

Nagyon keveset tudunk a piaristák színpadáról, a színháztechnikáról, a jel
mezekről és a kellékekről. A kisszebeni diákszínpadot gyertyák, lámpák és na-
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gyon sok tükör segítségével világították meg. A pesti színházterem nézőterét

lépcsőzetesen építették, Dugonics egyik darabjából pontosan lehet tudni, hogy
a szereplőket milyen jelmezekbe öltöztették, s milyen kellékeket kellett az előa

dáshoz használniok.
A 17-18. századi Magyarország különböző felekezetű iskoláiban diákok taná

rok egyaránt dolgoztak, küzdöttek a színpad fenntarthatóságáért. Az előadások

költségeit rendszerint a jótevők, egyházi vagy világi méltóságok vállalták, a ren
dezés gondja a tanároknak jutott, s nekik kellett ellátniok az iskolaszínházakat
megfelelő szintű darabokkal is. Igy már felsőfokú tanulmányaik idején a piarista
tanárjelölteknek dramaturgiai ismeretekre is szert kellett tenniök.

A nézök nagyobb részét a szereplő diákok szülei tették ki, megjelentek azon
ban gyakran püspökök, prépostok, grófi és bárói címekkel rendelkező világi
urak és feleségeik is. Kecskeméten 1716 augusztusában bemutattak egy úgyneve
zett actiunculát, amelynek a közjátéka egy cigány fuvarosról szólt, aki egy bizonyos
napon azért nem vállalt fuvart Pestre és vissza, mert a piaristáknál, mint mondta
"holnap komodia lészen, s nekem ott köly lennem". A közjátékban, azaz a felvo
nások közeiben előadható mulatságos jelenetek tárgyát a való életből vették.

A 18. század végén egy ismeretlen újságíró, a magyar Hírmondó levelezője

így számol be a nagykanizsai piarista iskolai tanulók operaelőadásáról:"Amely
nemzet az ő vastag magaviseléséből kivékonyodik, igen reá vigyáz, ki miképp
hordozza ő maga testét, s erre nézve nálunk is a nevelésnek egy részévé kell
lenni a mesterséges táncznak, amelynek ugyanaz a célja. Ide nézett a Nemes
Kanisai Szerzetes házban feInevelendő Nemesi Ifjaknak előljárójok, Keszthelyi
László áhitatos oskolabéli pap, aki hat nála lakó nemes ifjaknak számokra a
vidék tartományból tánczmestert szerezvén, megtaníttatta őket az előállásra, fő

hajtásra, s a testnek díszes hordozására. Ezt látván szegényebbjei is azon osko
labéli ifjúságnak többnyire csekély költséggel mind kitsinosították magokat a
táncmester által. Midőn múlt szent Mihály havának 21-dik napján az esztendő

béli tanításnak vége szakasztatnék, akkor az emlétett hat nemes ifjak a drezdai
udvarban hajdon frantzia nyelven játszatott Két vadászok nevezetű mesejátékot
magyar és német nyelvre fordítva előállították. Melyet azon kanisai ifjúságnak
tanítói mind két nyelven ki is adtanak. A játék után pedig megtanul t mestersé
ges tánczokkal kedveskedtek a nézőknek."

Ma, ha kezünkbe veszünk ezekből az előadásokból egy szövegkönyvet, haj
lamosak vagyunk gyorsan véleményt mondani róluk: latin nyelvezetük díszte
len és színtelen, a nagyközönség számára érthetetlen, verselésük gyenge, cselek
ménybonyolításuk erőltetett, témaválasztásuk tendenciózus. Magyarország kű

lönbözó anyanyelvű lakossága megismerkedhetett olyan történeti témákkal,
amelyekről könyvben nem olvashatott. Friz Zrinyijét ezrek és ezrek látták a je
zsuiták s talán más iskolák színházaiban is, míg Zrínyi Szigeti veszedelmét ennél
sokkal kevesebben olvasták el. Az iskoladráma tömegével nyúgözi le a jelenkor
drámatörténészét, felfedezi azonban a darabok, a ránk maradt szövegek egyi
kében-másikában a líra melegségét, a dialógus sodrását, az előadott tárgy érde
kességét.

Mint minden iskolát fenntartó felekezetet és szerzetesrendet, úgy a piaristákat
is nemes szándékok vezették akkor, amikor drámáikat írták és rendezték, s ezzel
előfutáraivá váltak a 18. század végén meginduló magyar hivatásos színjátszás
nak is.
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