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JEZSUITA ISKOLADRAMAK 

Jezsuita iskoladrämäk (Ismert szerzök). Sajt6 alä rendezte Alszeghy 
Zsoltné — Czibula Katalin — Varga Imre. Budapest, Argumentum Kiadé — 

Akadémiai Kiadé, 1992, 990 1. 

Jezsuita iskoladramak (Ismeretlen szerzök). Programok, szinlapok. Sajté 
ald rendezte Alszeghy Zsoltné — Berecz Agnes — Keresztes Attila - Kiss 
Katalin — Knapp Eva — Varga Imre. Szerk. Varga Imre. Budapest, Aka- 

démiai Kiadé — Argumentum Kiad6, 1995, 1104 1. 

Kéztudomast, hogy a XVI-XVIII. szazadi Magyarorszägon — hi- 
vatäsos szinjätszäs hianydban — a fouri, fopapi és nemesi kastélyszinhazak 
alkalmi elöadäsai mellett az iskolak adtak otthont a folyamatos, szélesebb 
retegeknek sz6lö szinielöadäsoknak. Ez a tobbé-kevésbé rendszeresnek 
tekinthetö iskolai szinjätszö gyakorlat volt az egyik f6 dszténzdje a 
nemzeti drämairodalom &s a magyar nyelvü hivatäsos szinjätszäs meg- 
születesenek, s részben ide nyülnak vissza a hazai szinészgärda és közön- 
seg nevelödesenek gyökerei. Az elöadäsoknak hosszü idön ät jelentös 
szerepük volt a nyelvek és a retorika szabälyainak gyakorläsäban, a tär- 

sasägi viselkedes elsajätitäsäban, a keresztény erkölcsi normäk és vilagkép 

elmélyitésében, valamint az egyes felekezetek és rendek elképzeléseinek 
megfelelé térténelem- és tarsadalomfelfogas kézvetitésében. 

A katolikus oktatäsi intézmények kéziil a legkiterjedtebb, leghosz- 
szabb idöszakot ätfog6 szinjätszäs a jezsuita kollégiumokban folyt. Német 
nyelvterületen peldäul 1549-böl, Magyarorszägon 1581-böl vannak az 
elsö adatok jezsuita diäkok szinielöadäsaira. A szinjätszäs gyakorlata a 
jezsuita iskoläkban végs6 soron Loyolai Szent Ignäc Constitutiones-ének 

egyik szabälyozäsära megy vissza (Pars IV, 16,3). À pedagôgiai megfon- 

toläsok mellett a Jézus Tärsasäg azért is szentelt fokozott figyelmet a 
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szinjätszé hagyomänyok äpoläsänak, mivel az iskolai elöadäsok kü- 
lönösen alkalmasak voltak arra, hogy kifelé is tanüsitsäk a jezsuita oktatäsi 
rendszer eredményességét. 

A XVI. szäzad mäsodik és a XVII. szäzad elsö fel&böl szärmazö 
jezsuita drämaszövegek tülnyomö többsege szoros, äm konfliktusoktöl 
sem mentes kapcsolatban äll az euröpai költöi hagyomännyal. Alapvetö 
meghatärozöjuk a humanista eszmek r&szben pozitiv értékelése és a kö- 
zepkori egyhäzi örökseg folyamatossägäröl vallott elképzelés, illetéleg e 
kettö feszültsege. A jezsuita darabok szerkezeti, nyelvi alakitäsa kezdetben 
döntö mertekben a plautusi és terentiusi komédiäk mintéjära tôrtént, a 
müvek tartalmät a keresztény üdvtôrténet dimenziôi hatéroztak meg. Ez az 
alapkombinäciö egyaränt lehetöseget adott ältalänos élethelyzetek szinre- 
vitelére és a példaszerünek tartott eszmenyek bemutatäsära. A nemzeti 
irodalmak XVII. szäzadi megerösödese fokozatosan megkerdöjelezte a 
neolatin jezsuita költeszet elsödleges szerepét, s a neosztoicizmus hatäsa 
nyomän a jezsuita drämäban is hätterbe szorult a felekezeti szempontok 
hangsülyozäsa. Az antik tragediänak &s profän vältozatainak ellen- 
sülyozäsära megjelent a kereszteny szomorüjät£k müfaja. A szäzad 
közepen megkezdödött az äthagyomänyozott drämai modellek ätfunk- 
cionäläsa, &s — Jean-Marie Valentin kifejezesevel — az ün. cselekvö, 
megjelenitett elmélkedések térnyerése nyoman egy heterogén elemeket 
magäba olvasztö, aszketikus drämatipus &s szinjätszäs jött letre. 

A több mint szäz &ve folyö magyar irodalom- &s szinhäztörteneti 
kutatäsok eredmenyekent eddig is a jezsuita iskolai szinjätszäsröl tudtuk a 
legtöbbet. Nagy lendületet adott a kutatäsnak, hogy Staud Géza rendszere- 
sen szämba vette, majd topogräfiai, azon belül idörendi csoportositäsban 
közreadta a magyarorszägi kollégiumok szinjätszäsänak forräsait (A 
magyarorszägi jezsuita iskolai szinjätékok forräsai 1561-1773, I-IV, Bu- 
dapest, 1984-1994). Staud munkäja abban az MTA Irodalomtudomänyi 
Intézetében készülô, À magyarorszägi iskolai szinjätszäs forräsai es iro- 
dalma cimü, Hopp Lajos ältal szerkesztett sorozatban lätott napvilägot, 
melynek toväbbi megjelent kötetei a protestäns &s katolikus tanin- 
tezmenyek szinjätszäsäröl adnak képet, s folyamatban van a piarista iskolai 

elöadäsokröl täjekoztatö kötet megjelenese. Az emlitett sorozattal 
parhuzamosan késziilé, Regi Magyar Dramai Emlekek, XVII. szazad cimü 

mäsik sorozat magukat a drämaszövegeket adja közre, s a protestäns, a 

minorita, a pälos és a kirälyi tanintzmenyek, valamint a katolikus pap- 
neveldek szinjätekait tartalmazö härom kötet utän most a jezsuita dramak 
korpuszat vehetjük kézbe.
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A 4/1. szämü elsö kötet tizenhat, ismert szerzöjü/forditöjü dräma- 

szöveget, a 4/2. szämüı mäsodik hüsz, ismeretlen szerzötöl szärmazö szö- 

veget &s harmincegy, többsegeben ugyancsak ismeretlen szerzöjl progra- 
mot, szinlapot tartalmaz. Az elsö kötet szövegei közül tiz itt jelenik meg 
elöször nyomtatäsban, a mäsodik kötetben tizenhärom eddig közöletlen 
drämaszöveg talälhat6. A programok és szinlapok tülnyomé többsege 

ugyancsak itt jelenik meg elöször modern kiadäsban. Az elsö kötet össze- 
sen het szerzö, illetöleg forditö munkäit tartalmazza. Közülük az egy ideig 

Magyarorszägon tanitö, nemet szärmazäsü Friz Andräs latinul irt härom 
müvenek forditöit nem ismerjük. A kötet legnevesebb szerzöje Faludi 
Ferenc härom drämäval &s Illei Janos ket eredeti darabbal és ket forditäs- 
sal. Rajtuk kivül Kereskenyi Ädäm härom, Lestyän Mözes ket, Kozma 

Ferenc &s Kunics Ferenc egy-egy szöveggel szerepel. 

    

A közölt szövegek többsege forditäs, illetöleg ätdolgozäs. Az elsö 

kötetben peldäul csupän ket eredeti mü talälhatö. A forditö szemelye több 
esetben ismeretlen, nehäny szövegnel tisztäzatlan az eredetiseg/forditäs/ät- 
dolgozäs kerdese, illetöleg a közvetlen forräs nem azonosithatö. Az ere- 
detileg olasz nyelvü darabok magyar nyelvü vältozatai gyakran a latin 

forditäsok közvetitesevel keszültek. 

Az elsö kötetben közölt darabokat kivetel nélkiil a XVIII. szäzad 
mäsodik feleben mutattäk be, mig a mäsodik kötetben härom drämaszöveg 
és tizenegy program a XVIII. szäzad elsé, a t6bbi a szäzad mäsodik feleböl 
valé. A darabok tematikäja vältozatos, és a valläsos, tôbbnyire bibliai 

tärgyü szinjät£kok mellett szämos a görög, bizänci, römai, perzsa €s ma- 
gyar törtenelemböl, valamint a mindennapi &letböl temät meritö szöveg 

talälhat6. A korabeli euröpai drämairodalom legjobb hagyomänyainak 

jezsuita befogadäsät tükrözi Metastasio La clemenza di Tito &s Attilio 
Regolo cimü darabjainak két, illetôleg egy forditäsa és ugyancsak ötöle a 

L’eroe Cinese adaptacidja, tovabba Moliére Le bourgeois gentilhomme- 
janak szabad adaptäciôja, illetéleg egy attöl független forditäsa, valamint a 
Les fourberies de Scapin adaptäciöja. A kortärs dän drämairodalmat Hol- 
berg egyik vigjätekänak forditäsa kepviseli. A külföldi jezsuita szerzök 
közül Giulio Cesare Cordara (Caesar), Franciscus Neumayr (Conversio 
Sancti Augusti), Giovanni Granelli (Sedecia ultimo re di Giuda) és An- 

tonius Claus (Prima ad coelum via per innocentiam) van jelen egy-egy 
forditässal, illetöleg adaptäciöval. 

A ket kötet szerkezete, a föszövegek kivälasztäsa, gondozäsa &s a 

filolögiai apparätus megfelel a sorozat koräbbi köteteiben alkalmazott 
elveknek. Mig az elsö kötetben a darabok a szerzök nevenek betürend- 
jében követik egymäst, a mäsodik kötetben az anyag heterogeneitäsa miatt 

több szempontü közlesi elv ervenyesül. Ez a kötet az egykorü nyom- 
tatvänyböl ismert szövegeket a megjelenés idérendjében, a kéziratos 
szövegeket a forräs lelöhelye szerint a helysögnevek betürendjeben, a 

programokat és szinlapokat pedig üjra kezdödö sorszämozässal a 
nyomtatäs helye&nek betürendjeben közli. A jegyzetek minden szöveg utän 
tartalmazzäk a müre, a szerzöre, a forräsra &s az elöadäsra vonatkozö 

adatokat, melyekhez szövegkritikai megjegyzesek, nyelvi és tärgyi 
magyaräzatok kapcsolödnak. A szövegvältozatok eltérései lapalji 
jegyzetekben talälhatök. A szövegek ältal felvetett kerdesek tärgyaläsa 
tämaszkodik az eddigi kutatäsok eredmenyeire. Emellett a szöveggon- 
dozök szämos üj adatot, megällapitäst közölnek, és jelzik a megoldatlan 
problemäkat, peldäul az egyertelmü rendi hozzärendeles, a tisztäzatlan 
forräsok, a szerzöseg, a datäläs, az elöadäs &s szöveg viszonya 

kerdeseiben. Magas filolögiai igennyel készült, de nem kritikai kiadäsröl 
lévén sz6, a szövegekben lehetöseg nyilt a központozäs megvältoztatäsära 
és a helyesiras bizonyos egységesitésére a mai olvasé helyzetének 
megkönnyitese érdekében. A szôveggondozéi munkat jelentösen megne- 
hezitette, hogy az alapszövegek széveghordozdinak eltérései és a 
nagyszämü vältozat szämos, elöre nem läthat6 kerdest vetett föl, s emiatt 
nem mindig volt lehetöseg a szövegkritikai elvek teljes egységesitésére és 
következetes alkalmazäsära. 

Az irodalom-, szinhäz- és müvelédéstôrténeti szempontokat együtte- 
sen &s következetesen ervenyesitö, nagyszabäsü vällalkozäs jelentésége 
elsösorban abban van, hogy korszerü kiadäsban egy helyen hozzäfer- 
hetöve teszi az eddig nagyrészt nehezen elerhetö szöveganyagot, megadja 
az értelmezéshez szükséges, jelenleg rendelkezésre ällö tudnivalökat, utal 

az esetleges problémäkra, és ezzel megkönnyiti a toväbbi kutatäsokat. A 
közölt forräsok megiteleseben nem hagyhat6 figyelmen kivül, hogy az 
egykori anyagnak nyilvänvaléan csupän a töredeket ismerjük, s a kötetek 
nem tartalmazzäk a nagy szämban fennmaradt latin nyelvü jezsuita 
drämäkat, amelyek nelkül pedig nem hatärozhatjuk meg pontosan a kora- 

beli szinjätszö gyakorlat sajätossägait, vältozäsät &s szakaszait. Annyi 
azonban mär igy is megällapithatö, hogy az euröpai tendenciäk kisebb- 
nagyobb késéssel ugyan, de érvényre jutottak a magyar nyelvü anyagban
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is, s a XVIII. szazadban mintegy egymasra torlédva jelentek meg. A 
nemzeti nyelvhez forduläs nälunk jéval késébb kévetkezett be, mint 

példäul olasz, francia vagy német teriileten, nem tértént teljes nyelvvältäs, 
s a latin és az anyanyelvü szövegek egeszen a Jézus Tärsasäg 
feloszlatasdig parhuzamosan éltek. A fokozatos elvilagiasodas tendencidja 
mellett a szôvegek meggyözöen tanüsitjäk a nemzeti nyelvnek a régebben 
feltételezettnél korabbi és nagyobb aränyü hasznälatät, valamint a magyar 
törtenelmi tärgyüı darabok jelentös elöforduläsät. 

Jöl megfigyelhetö a szövegekben a drämai formäk &s az egymässal 
részben ellentétes elöadäsmödok vältozatos sokfelesege. Az antik elö- 
képek adaptäciôi együtt voltak jelen a kesöközepkori szinhäz, azon belül 
elsösorban a passiöjätek elemeivel, az itäliai trionfo-technikäval, a neo- 
latin komediäval, a biblikus drämäval, valamint az egyhäzat, annak 
szentjeit és tôrténetét diesöitö ünnepi jätekokkal. Eltéré dramaturgiai kon- 
cepciök gyakran egy darabon belül is megjelentek, s egy sajätos kom- 
piläciös technika alkalmazäsa nyomän különfele kevert formäk jöttek 
létre. Az eredeti szerzöi teljesitményt, esztétikai értéket hordoz6, illetöleg 
az anyag többseget kitevö, sorozatban gyärtott szövegek szinvonalbeli 

különbsege különösen a gazdag jezsuita drämaelmeleti irodalom figyelem- 
bevételével szembetünö. A szövegek &s az elöadäsok többseget alapvetöen 
meghatärozta a cselekmeny figurälis vagy parabolikus £rtelmezese, 
valamint a szinpadi meditäciök &s a szimbolikus, emblematikus kulisszäk, 

motivumok gyakorlati jelenléte. 

A kétetekkel felvetett, tisztazdsra varé kérdések k6zétt elsé helyen 
emlitheté a jezsuita szinjäték tébb szempontot érvényesité müfaji 
rendszere, érintkezése mas miifajokkal és retorikai eszkéz6kkel, valamint 
ezek integräciöja a jelenetes szerkezetbe. Külön kerdeskört alkot a 
felekezeti, politikai és poetolögiai tenyezök viszonya, a nemzetközi ha- 
täsok, az egész euröpai jezsuita drämairodalmon vegigvonulö t&mäk keze- 
lese &s a valöban drämai kifejezöeszközök jelenlete. A magyarorszägi 
anyag jellegzetessegeinek megällapitäsäban nelkülözhetetlen a moti- 
vumkincs helyi sajätossägainak &s ätalakuläsänak, valamint a nemzeti 
temäk kezeleset iränyitö elveknek a meghatärozäsa. Viszonylag keveset 
tudunk arröl is, hogy milyen a XVIII. szäzadi magyar nyelvü jezsuita 
anyag kapcsolata a XVI-XVIII. szäzadi latin és a nem jezsuita drämater- 

messel, hogyan alakult viszonya a klasszikus és a humanista irodalmi 
örökseghez, s milyen hangsülyt kapott a hagyomänyos keresztény eszmék 

bemutatäsa. Mindezek a kérdések csak toväbbi igen alapos kutatäsokkal 
lesznek megvälaszolhatök. 

  

  

Magyarorszäg es a Szentszek kapcsolatänak 1000 eve. METEM, Buda- 
pest 1996, 337 old. 

A Zombori Istvän ältal szerkesztett, 
ki törteneszek tanulmänyait tartal- 

mazé kötet megjelenése örvendetes 
eseménye hazai törtenetiräsunknak. 
Különösen ünnepive avatja ezt a pub- 
likäciöt az a körülmeny, hogy II. Jänos 
Pal papa 1996. 6szi magyarorszägi 
lätogatäsa alkalmäb6l lätott napvilägot. 
Ezt az ünnepélyességet adja meg a kiad- 
vänynak Paskai Läszlö biboros, primäs, 
esztergom-budapesti &rsek elöszava, 
mely azzal a kivänsäggal zärul, hogy az 
itt kiadott tanulmanyok térténelmi is- 
mereteink gazdagitäsa mellett „erösitsck 
lelkünkben a Szentszék iränti hagyo- 
mänyos tiszteletünk és hüségünk Szent 
Istvän-i örökseget”. 

Talän éppen az alkalom magya- 
razza, hogy a kétet merészen megva- 

lasztott cimet kapott: Magyarorszäg és a 
Szentszék kapcsolatänak 1000 éve. A 
cimvalasztast az egyes tanulmanyok tar- 
talma nem mindenben tamasztja ala. Az 
orszag és a katolikus vallas, illetve egy- 
häz viszonyänak bontakozäsät az Ar- 
päd-korban Gerics Jézsef és Ladänyi 
Erzsébet kitünô tanulmänya (A Szent- 
szék és a magyar ällam a 11. szäzadban) 
a Német-romai Csäszärsäg és Magyar- 
orszäg viszonyänak összefüggescben 
targyalja, s okkal teszi ezt, hiszen a né- 
met csäszär, kivalt II]. Otto, Szent Ist- 

van kortarsa, valoban az egész keresz- 
ténység képviseldjének tekintette magat 
missziés tevékenysége sorän. Szovak 
Kornél tanulmänya (Päpai-magyar kap- 
csolatok a 12. szäzadban) hiteles beleer- 
zéssel ragadja meg azokat a szempon- 
tokat, melyek a kései gregoriänus pé- 
pasägot Magyarorszäggal kapcsolatos 
cselekvésében is vezették. Jelentôsen fi- 
nomitja azt a koräbban ältalänosan el- 

  

fogadott egysiku képet is, mely Kény- 
ves Kalmant mint ,,gregorianus meg- 
gyözödesü” uralkodöt äbräzolta. Az u- 

ralkodôi kinevezés és a känoni välasztäs 

elétérténtének rövid väzlatäban mintha 
tültengene a kora közepkori uralkodöi 
gyakorlat ismertetése a jöval koräbbi 
keletü, tisztän egyhäzi püspökvälasztäs 
leiräsähoz kepest, äm mindez megmarad 
az ertö objektivitäs összefüggeseben, s 
az uralkodôi püspükkinevezés megma- 
rad annak ami: „az uralkodöi hatalom 
beavatkozäsä”-nak (22. old.) A for- 

rasokkal böven dokumentalt és 
szellemtörtenetileg plasztikusan korhü 
tanulmäny a legnagyobb objektivitäs 
igényével és kellö dokumentäciöval tär- 
gyal olyan nehez kerdesröl is, mint 
Kälmän kiräly ällitölagos lemondäsa az 
invesztitüräröl vagy Il. Istvän esetleges 
lemondö nyilatkozata (26. és 41. old.). 

Igazän kicsiny a sülya annak a pon- 
tositäsnak, amelyet a szerzé III. Sandor- 
ral kapcsolatos kijelentéseihez az tijabb 
kutatäsok fényében füznünk kell: a 34. 
oldalon jogäszpäpänak nevezett III. 
Sändorröl (Rolando Bandinelli) koräbbi 
kritikai felvetések utan Rudolf Weigand 
mar 1980-ban kimutatta, hogy nem 

azonos Gratianus Decretumanak egyik 
hires korai kommentätoräval, „Rolan- 
dus mesterrel”, aki még III. Sandor papa 
trönralepese utän Bolognäban färado- 
zott a känonjog oktatäsa teren. A ke- 
reszinév azonossäga tehät ebben az 
esetben — minden valészintiség szerint — 

nem jelenti a szemelyek azonossägät. 
Solymosi Läszlö tanulmänyät a 13. 
szäzadi hazai egyhäzi-poltikai viszo- 
nyok bemutatäsänak szenteli, ezen belül 

azonban figyelmét — harméniäban a 
kétet cimével — elsösorban a päpasäg &s 

  


