
A magyar nyelvű iskolai játékok egyik típusáról 

A magyarországi iskolai színjátszás történetét vizsgálva azt látjuk, hogy se szeri, se száma az olyan 
előadásoknak, melyeket csak párbeszédes formájuk miatt emlegetünk drámaként. Drámailag megszer
kesztett cselekményről, drámai küzdelemről, konfliktusokról, emberi sorsok bemutatásáról, ember
ábrázolásról az iskolai színjátszás egész folyamán alig beszélhetünk. Felbukkan itt-ott társadalmi, 
történelmi, politikai, morális, felekezeti, vallási probléma, de ez az iskoladrámák hőseiben ritka esetben 
ölt testet, igazi bonyodalom híján megoldásokra nem kerül sor. Cselekedeteket is ritkán látunk, inkább 
csak hallunk róluk. Az eseményt, a történetet cselekvéssé formálni, az elbeszélés kereteit szétfeszíteni 
kevésszer sikerül az iskolai drámák íróinak. Az előadások legtöbbször megrekednek a dráma műfaj 
kezdetleges fokán, a beszélgetésben; a cselekménynek, a históriának kevés mozzanatát tudják 
színpadra vinni, a színen megjeleníteni. Ezért is nevezik nemegyszer az iskoladrámák szerzői művüket 
„beszélgetésnek"' „históriájának". 

A közönség jelenlétében előadott „beszélgetéseket" mégis joggal tekintjük az iskolai színjátékok 
egyik típusának. Annak kell tekintenünk, ha nem pusztán irodalomtörténeti, hanem színháztörténeti 
szemlélettel közeledünk hozzájuk, ha nem elégszünk meg az irodalmi, filológiai módszerek alkalmazá
sával, az irodalom-esztétikai mércével ítélkező vizsgálódással. A színháztörténeti vizsgálódás alapja az 
előadás. Figyelme mindenféle színpadi jelenségre kiterjed, „felöleli a szöveges dráma és a szöveg nélküli 
pantomim, a passiójáték és a kabarétréfa, a revü és az életkép, a bábjáték és az összes zenés színpadi 
műfajok - opera, operett, musical, balett stb. - minden változatát, tehát számos olyan színjátéktípust, 
melyek az irodalomtörténet érdeklődési és vizsgálódási körén kívül esnek." Vizsgálja a színjáték összes 
komponenseit, a drámák szövegétől kezdve az előadás körülményein keresztül; felderíti az „előadások 
helyét és idejét, a darabok szerzőjét, rendezőjét, szereplőit, az előadások játékbeli és szcenikai 
sajátosságait, végül annak a közönségnek az összetételéét, amely az előadásokat végignézte," és így von 
le következtetéseket a játékok jellegzetességeiről, társadalmi szerepéről 

Most, hogy folyamatban van a magyarországi iskolai színjátékok színháztudományi módszerekkel is 
történő számbavétele, érdemesnek látszik, hogy foglalkozzunk az iskolai előadások egyik primitív 
típusával, a névnapi, születésnapi vagy más ünnepélyes alkalmakkor elhangzott köszöntésekkel jobban 
mondva azoknak azzal a típusával, a gratulatoriával, amikor ugyanahhoz a személyhez egymás után 
többen deklamálnak verseket, de úgy, hogy azokat a személy, a téma azonos voltán túl más is 
összefűzi; a deklamálok pl. utalnak a megelőző versmondók szavaira, továbbviszik a beszéd fonalát, 
ugyanabban a gondolatkörben mozognak, vagy éppen ellene szólva más irányba terelik a beszédet, s az 
egyes részek nemcsak egymás után, hanem egymásból következnek. 

Ez a „műfaj" főleg a szebeni magyar iskolában fejlődött ki és vált szokássá a XVII. század utolsó 
évtizedében, amikor Solymosi Nagy Mihály volt a praeceptor. Dramatizált párbeszédeit, az előadott 

1 Rythmusokkal való szent beszélgetés Eszéki Istvánnak az 1677-ben Nagybányán bemutatott da
rabja. (Kiad. VARGA Imre, Magyar nyelvű iskolaelőadások a XVII. század második feléből. Bp. 1967. 
19-71.) Legjobb bibüai játékunkat, Izsák és Rebeka házasságát szerzője, Pápai Páriz Ferenc beszél
getésnek mondja. (Ábrahám Pátriárcha Fia Isak és Bethuel Leánya Rebeka Házasságok alkalmatosságá
val lőtt Beszélgetés. Kiad. NAGY Géza, Pápai Páriz Ferenc Békességet magamnak, másoknak. Buka
rest 1977.351-400.) 

2 A társadalombíráló célzatú vallásos moralitásnak, a Névtelen Comico-Tragoediának az alcíme: 
„ . . jész-szerint Vig, rész-szerint Szomorú História." (TÓTFALUSI Miklós kiadásában, Kolozsvár 
1699. Kiad. Régi Magyar Drámai Emlékek Bp. 1960.11.43-103.) 

3 STAUD Géza, A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai és irodalma. Bp. 1984.13-15. 
4 A hazai iskoladrámák feltárása. MKsz 1980.199-204. 

1696-1697-ben volt a szebeni magyar iskola praeceptora. Talán már 1695-ben is. 1697-ben 
Németországba ment akadémiai tanulmányokra. Hazatérte után nagyteremi, dévai prédikátor. Itt espe
ressé választják. 1715-ben Vízaknán, 1723-ban.Szatmáron működik. Itt is esperessé választják 1724-ben. 
Meghalt 1729-ben. 
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jeleneteket részben nyomtatásban is megjelent kiadványaiból,6 részben a Vett-jegyzetkönyv1 néven 
emlegetett kéziratos gyűjteményből ismerjük, összeírója Vette Johanes Georgius volt, a magyar 
iskola tanulója. A gyűjteményben a legkorábbi dátum a kötéstábla belső oldalán olvasható: 1694. A 
legkésőbb 1698. május 16-a, egy vizsgái előadás kelte. 

Az eddig közelebbről nem ismertetett jegyzetkönyv 17 német éneket, latin-magyar epitáphiumokat, 
vegyes latin, német nyelvű feljegyzéseket, latin prózai szövegeket tartalmaz. Megőrizte Solymosi Nagy 
Mihálynak egy halotti búcsúztatóját magyar nyelven 1697-ből,9 Tartalmaz ezen felül több alkalmi 
verset, melyeket a magyar iskola tanulói deklamáltak különböző alkalmakkor, többnyire az iskolát 
patronáló városatyák születése- és nevenapján. Belőlük tudjuk, kik voltak a magyar iskola fő pártfogói. 
Hogy ezek sokszor elmentek a tanulók examenére, actusaira. A város vezetőit azonban még többször 
felkeresték a tanulók a lakásukon, és ott köszöntő rigmusokat, párbeszédes jeleneteket, rögtönzött 
játékokat adtak elő. 1697-ben pedig Zabanius János házában eljátszották magyarul a Névtelen 
Comico- Tragoediát is. Egyszer valami hiba csúszott iskolai examenükbe, actusukba, és akkor 
„megrágalmazták" az iskolát. A támadás igazságtalan volt. Elhatározták, hogy fél évig „nem fognak 
Actushoz, Ritmushoz". De mikor egyik támogatójuk, „tanítójuk atyja", Köleséri Sámuel hazaérkezett 
Szebenbe, mégis elmentek hozzá egy „hirtelen lett s Hamar készített declamálással", hogy kifejezzék 
örömüket, minthogy „két esztendők alatt Alkalmatosságot találni" erre nem tudtak. 

Egy Zabaniust köszöntő, szintén rögtönzött jelenetből megtudjuk, hogy azért írt és deklamáltatott 
Solymosi ritmusokat, jeleneteket, hogy növendékeit a magyar beszédben gyakoroltassa, a bátor 
fellépéshez szoktassa. „ . . . nem arra való é tréfás magyar szó, hogy róla ítéljenek, Tsak gyermek 
épüljen és bátran beszéljen, ha^nosok így az versek." 
Itt beszélnek arról, hogy már régóta készülnek egy komédiával, 

Ha az Isten éltet, in suo Tempore 
Eljövünk még egyszer hozzád örvendezni. 

Most azért is jöttek, hogy Zabaniust az actusra meghívják. 
Amint látjuk, a Vett-jegyzetkönyv bőséges adatot, emléket őrzött meg a szebeni magyar iskola 

tanulóinak előadásairól. A praeceptornak sem származhatott abból kára, hogy tanítványai az ünnepi 
jelenetekben arról is megemlékeztek, hogy az ő akaratából történik a köszöntés: „Egészséggel 
köszönettel Tanítónktól" (ti. küldettünk); „Praeceptorunk kiványa, Légyen egészségben"; 
„Praeceptorunk kívánja, Hogy sokáig éljen"11 Hiszen azokat ünnepelték, akiktől az intézmény léte 
függött, akik a tanító fizetéséről is gondoskodtak. 

A Vett-jjgyzetkönyvés a Solymositól nyomtatásban is megjelent két kiadvány tanúsága szerint saját 
házukban a tanulóktól deklamált jelenetekben ünnepelték pl. Franck Bálint királybírót, guberniumi 
tanácsurat1'' ennek fiát, Franck Györgyöt, városi szenátort és jegyzőt, valamint unokáját ifj. Franck 
Bálintot.13 Nevenapjukon Weber Pétert, Szeben városának és Szebenszéknek bíráiát1** és Köleséri 

6 Genethliacon in Natalem.. . Szeben 1696. RMK I, 1495. Obsequium Honore. .. Szeben 1697. 
RMK 1,1511. 

STOLL Béla, A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1565-
1840). Bp. 1963. 93 . 

Apja gyógyszerész, híres botanikus volt. Ö 1706-1711 közt Németországban, Hollandiában 
tanult. Orvos lett. Szebenben városi tanácsos. Meghalt 1746-ban. 

9 18b-20a. 
Vett-jegyzetkönyv 45 a -51 a. 

11 Uo. 33a, 30a, 31a. 
1 2 

Az Obsequmi Honore. 
1 3 Vett-jegyzetkönyv 41a-44a, 51a-52a; a Genethliacon in Natalem. 
1 A Genethliacon fn Natalem. 
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Sámuelt, a városi és tartományi orvost. 5 Két ízben rendeztek actust Zabanius hazában.16 Két 
jelenetben is elbúcsúztatták Weber Péter fiát, mikor az tanulás végett külső országba indult.1 

A jelenetek nézőközönsége feltehetőleg a családtagokon kívül barátokból, ismerősökből állt. Az 
utóbbiak száma a két búcsújelenetnél nagyobb lehetett. 

Valószínű, hogy nemcsak a szebeni előkelő polgárok házaiban deklamáltak ünnepélyes vagy tréfás 
köszöntéseket, adtak elő rögtönzött actusokat. Vette jgyzetkönyvében szó esik róla, hogy actusaikra 
„felgyűltek", hogy támadták az iskolát, mert examenjükbe, komédiájukba „hiba esett1 8". De 
mindössze egyetlen vizsgaelőadást találunk a gyűjteményben. Mondanivalója zavaros, de előadási 
formáját tekintve tökéletes vizsgái előjáték, melyben a szereplő személyek némelyike ötször, hatszor is 
szót kap a játékban, míg egyéb jelenetekben ritkaságszámba megy, hogy valaki többszőr szóhoz jut. 

Solymosi Nagynak szövegükben is ránk maradt jelenetei, actusai magyar nyelvűek. Ritkán fordul 
elő, hogy a peroratio vagy a conclusio, esetleg egy prózai ^etét a deklamációk között latin nyelven 
szól. Csupán a Franck Györgyhöz szóló egyik deklamációban vannak többségben a latin strófák a 
magyar nyelvűekkel szemben. Ezeket a magyar előadásokat német anyanyelvű szász polgárok látták, 
hallották. Olyan időben, amikor a szebeni szász gimnáziumban nem folyt színjátszás. Kevéssel 
Solymosi Nagy produkciói előtt a gimnázium rektora, Kiempes Johannes ugyan Franck Bálint 
királybíró biztatására játszatott keresztény szellemben átdolgozott Terentius darabokat latinul. 
1691-ben azonban eltávozott a gimnáziumból. Utána nincsenek adataink, hogy a gimnáziumban 
színjátszás folyt. Szebenben az iskolai színjátszás az 1690-es években Solymosi actusai, a vezetése 
alatt álló magyar iskola növendékeitől 1697-ben eljátszott Comico-Tragoedia képviselték. 

Eddigi ismereteink szerint Szeben volt Magyarországon az egyetlen olyan nagy többségében német 
polgárságú város, ahol lutheránus diákok magyar nyelvű előadásokat tartottak. Voltak más német 
városokban is a XVII. század folyamán magyar iskolák, tanítottak magyar iskolamesterek. Színjátszó 
tevékenységükről azonban, talán Sopron kivételével, nem tudunk. 

Solymosi Nagy Mihály szebeni működése így több tekintetben érdekes, egyedülálló jelenség. 
Drámaműfajilag fentebb primitívnek mondott jeleneteihez, ritmusaihoz hasonló színvonalú 

produkciókkal Magyarország más protestáns iskolájában is találkozunk. Korántsem általános azonban, 
hogy egy később református prédikátorként működő ember praeceptorként lutheránus diákokkal 
rendez előadásokat. Olyanokkal, akiknek nem anyanyelvük a magyar. De nem az a közönségéé sem. 

Hogy milyen „ritmusokat" deklamáltak a szebeni magyar iskola tanulói, Solymosi Nagy Mihály két 
alkalmi kiadványán kívül a Vett-jegyzetkönyv mutatja. Nemcsak ciklusokból álló szerzemények 
vannak ebben. Találunk benne rövid verses köszöntőket is, olyan ünnepirigmusokat, amilyeneket 
számtalanszor mondtak mindenfelé és mindenkor a legkülönbözőbb iskolák növendékei. A Zendüllye-
tek tziterák Virginákkai frissen kezdetű verssel egyetlen tanuló Zabaniust köszöntötte János napkor. 
Terjedelme hat versszak. Tartalmazza a praeceptor jókívánatainak a tolmácsolását is, bizonyára azért, 
mert ő volt a szerzője23 Poéták seregi, mit alusztok ennyit kezdetű vers négy strófában hasonlóan 
ugyanígy köszönti Weber Pétert születésnapján, 

l s Vett-jegyzetkönyv 20a-23a. 
1 6 Uo. 33a-38a, 45a-51a. 
1 7 A Genethliacon in Natalem. 
1 8 Vett-jegyzetkönyv 28a. 
1 9 Uo. 53b-55a. 
2 0 21 strófából csak 3 a magyar nyelvű. (Uo. 51a-52a.) 
2 1 TEUTSCH, Georg Daniel: Geschichte des Hermannstädter Gymnasiums. Archiv des Vereines für 

Siebenbürgische Landeskunde 1881.71. 
2 2 DUCK, Joseph, Geschichte des Kronstadter Gymnasiums. Brassó 53. - BREZNYIK János, 

A Selmecbányái evangélikus egyház és líceum története. Selmecbánya 1888. II. 79. - PAYR Sándor, 
A soproni evangélikus egyházközség története. Sopron 1917. 398. - Geschichte der evangehschen 
Kirchengemeinde A. B. zu Pozsony-Pressburg. Pozsony 1906. II. 190. 

2 3 Vett-jegyzetkönyv 29b-30b. 
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Mert tanitot Maga hozott 
Magyarok közül ide minékünk. 

Tartalmaz a kézirat latin nyelvű köszöntőt is, Zabaniushoz szól 1695. június 24-e keltezéssel.25 

A versek deklamálásakor jelen volt az egész magyar iskola. A versmondó többesszámban, mindenki 
nevében szólt. Rajtuk és az ünnepelten kívül ott kellett lenniök a 

Parnassus hegyein lakó nevedékeny musák 
Egészen előtekben ki jöttünk, jó Atyák 

kezdetű versindítás szerint a város „atyáinak", Szeben vezetőinek. A versmondó ugyanis engedelmet 
kér tőlük, hogy múltkori examenük és actusuk „volt hibás", ezután fordul Zabaniushoz. Hosszú életet 
kíván neki, aki olyan teljes virtusokkal, hogy a múzsák méltónak találtak, hogy fejét laurusszal 
övezzék. 

A több versből álló üdvözlésekkor a tanulók közül többen cselekvő részeseivé válnak az 
ünneplésnek, egymás után elmondja ki-ki a jókívánatait. így tesznek pl. Köleséri Sámuelnél, Weber 
Péternél, Franck Bálint betegágyánál stb. 

A köszöntő versciklusokban van egy bevezető rész. Ezt általában ketten vagy hárman deklamálják 
vagy énekük. Az egyes versek ugyanabban a gondolatkörben mozognak ugyan, és néha lazán kötődnek 
egymáshoz, legtöbbször azonban kifejeződik, hogy a deklamáló az előtte szóló mondanivalójához 
kapcsolódik. „Ugy vagyon, azért én is . . . " , „Amen és ugy legyen . . .", „Jól mondád, barátom,...", 
„Igen szépen szólal...", „Meg vallom, hogy beszélsz, barátom, ^ igazán . ..". Az ilyen összekötés a 
deklamált versikéket mintegy több szereplő jelenetévé alakítja át, párbeszédekbe dramatizálja. 

Vannak végig komoly hangvételű gratulatoriák, de a több a tréfálkozásba átcsapó. Ére^hjstő, hogy a 
névnapi vagy más alkalomkori üdvözlés hivatalos és barátságos részből állott. Midőn pl. a bevezető 
ének után már nyolcan éltették, dicsérték Weber Pétert, a kilencedik deklamáló így folytatja: 

Latom, hogy vigadni szükség mai napon, 
Azért énekemet kezdem magyar módon . . . 

Nyíltabban kifejezi ezt a következő szereplő, így végezvén mondókáját és egyben az egész jelenetet: 

Ez mind így lesz, tudom, de egyszer ihatnám, 
Az Havasalföldi borotskát kóstolnám, 
Sok letzkén azután Fejem nem rontanám, 
Nagj Repetition magam nem kinzanám. 
Adgyatok innom, mert már elmondottam . . . 

A volt szász gróf, guberniumi tanácsos, királybíró unokáját, ifj. Franck Bálintot fesztelenebbül 
ünnepük születése napján. Egy bevezető latin komoly köszöntő után mindjárt tréfás hangot üt meg a 
deklamáló. 

Um! be fáj a gégém a sok kiáltásban, 
Jaj! olvasztott ónat töltsetek torkomban. 
Jó volna nádméz vagy herbatea is. De inkább: 
Töltsetek bort a pohárba! 
Tizenkét korty kell torkomba, 
Hajda, hajda, jobbik szolga, 
Hozz bort a szebbik kantsóba, Urad mondja. 
Egészséggel száraz torkom! 
Fogad nintsen leptses gyomrom, 
Ha ma édes bort nem iszom, 
Meg-halok, bizonnyal tudom, Ha szomjuzom. 

2 4 Uo. 30b-31. 
25 Uo. 39b. (A versből az első 5 versszak van meg. A keltezés vallana arra, hogy Solymosi már 

1695-ben Szebenben volt.) 
2 6 Uo. 28a-29a. 
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Nem is tér egyelőre vissza az ünnepélyes hangulat. Megszólal ellenben a diákbolondoskodás: 

Mind el-mondtátok már, valamit tudtatok, 
Azt gondoljátok már, hogy én tsak halgatok, 
Mint két fülű szamár, hogy semmit nem-tudok: 
Hiszem én leg első Imperator vagyok. 

Mohai oláhból lettem Monarchává, 
Mezei parasztból változtam Deákká, 
Juhászi kunyhókból jöttem palotákba, 
Végtére mi leszek, tzigány pap sem tudja. 

így jár a szerentse! Jantsi ö Kegyelme 
Oláh Püspök lészen nagy gubás köntösbe, 
Fel-emeli ötét Rugd-el méntás könyve, 
Ki Ura leszek még 's ki fél jövendőbe. 

Ének következik erre: „Canamus ad notam: Primissimam." 

Meg-szabadultam én az opintstól, 
Tsuklya 's kutsma 's szurkos harisnyától. 
Sok fehér laptyétöl, 
Korpás tziberétöl, 
Hej! Héj, ment vagyok már a' négy nagy böjtektől. 

Nem félek már semmit a' hidegben, 
Többször véle nem kapunk üstökben, 
Ujj aba köntösben, 
Fejér bárány bőrben, 
Hej! héj sok petsenyét együnk egészségben. 

Ezek voltak a Johan PeUionis nevű tanuló csípős avagy borsos szavai, ahogyan Solymosi mondja: a 
„Sales honesti". Utána az engedelmet kérő Canticum conclusivum már komoly, az apához szólt: 

Eddig volt, édes Atyánk, a' Declamatio, 
Meg-botsáss, ha vétkes volt a' Peroratio . . . 

Az ilyen szerzeményben többet kell látnunk alkalmi kántáló éneknél, szokványos köszöntő 
rigmusnál. Itt nem csak kántálnak, köszöntenek, hanem játszanak, énekelnek, tréfálkoznak, s egyben 
ünnepelnek. 

Nem lehet egyszerű kántáló, köszöntő rigmusnak tekintenünk pl. azt a 22 szereplő szájába adott 
versciklust, melyben Zabaniust abból az alkalomból ünneplik, hogy három lánygyermeke után fia 
született. Egészséggel, Köszönettel Tanítónktól, oskolánktól mostan" szavakkal kezdődik az 
üdvözlés. Jókívánságok, az öröm nyer kifejezést a következő deklamáló versében, úgy, hogy Zabanius 
szájával beszél, mintha az mondaná el boldogságát első személyben: „bizony így szolhattál / / Nagy 
örvendezésben így fel kiálthattál": 

Mert mint liliomnál és a' violánál 
Tavaszi szép rosa kedvessb pirossaggal, 
Kedvessb illatozó gyönyörű szavakkal 
Anként kedvesebb vagy nálam leányimnál. 

27 Uo. 33a-38a. 
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Majd visszaveszik tőle a szót, és egymást követve gyors váltásban kívánnak mindkettőjüknek boldog, a 
közösség számára hasznos életet. Tizenegyedikként Murgaschius Gerhardusra kerül a sor, s ő, élve a 
Gerhardusnak keresztelt gyermek nevével alkotható rímjátékkal, így beszél: 

Élj, édes uj gazdám, én jámbor Gerhardal, 
Ki nem veszet öszve soha húsos tállal, 
Káposzta kalatstsal, nyúl hus, salátával, 
Letzkéért nem kapott üstökben Mártonnal. 

Diák halandzsabeszéd célzásokkal a leckékre, tanulásra, testi fenyítékre. Ezt a gondolatot veszi át tőle 
a következő versmondó, aki szintén sok verést szenvedett kevés tudományáért, de már most otthagyja 
az iskolát. Az utána jövő sajnálattal említi, hogy bizony fogy az iskola, 

De ki nem tanulhat, kapát s kaptát fogjon, 
Skolákban jó időt kárral ne morsoljon. 

És ezzel kezdetét veszi a vetélkedés a különböző mesterségeket választó, az iskolát elhagyni 
szándékozók között. A posztócsináló, poroszló, kádár, bodnár, , szígyártó, ökörnyúzó, ötvös, orvos 
(borbély!), kalapfestő mesterségnek keleti van köztük. De van, aki marad. 

Ha mind el mentekis, tizen még maradunk, 
Nálunknál roszszabbat soha nem uralunk, 
Varjatok, szöjjetek, de mi tsak tanulunk, 
Az után rajtatok, meg hidd, uralkodunk. 

Ez a huszonegyedik deklamáló ugyanakkor visszatér az eredeti gondolathoz, köszöntéssel fejezi be 
ritmusait. Egy névtelen Valedictio zárja hasonló szellemben a tartalmilag annyi jelenetre bomló 
játékot, hogy joggal nevezhetjük kis actusnak. 

Actusnak is mondja valóban az egyik deklamáló azt a rögtönzött jelenetet, melyet akkor játszottak 
Zabanius János házában, mikor az az 1697. március 9-április 13-i kolozsvári országgyűlésről hazaért 
Szebenbe. Ekkor egy rögtönzött jelenettel köszöntötték, melyet egy nap alatt csaptak össze.2 8 

Mentegetődznek is ismételten emiatt, és többször visszatérnek rá, hogy egy komédiát terveztek 
eljátszani, melyet in suo tempore majd előadnak. Mostani megjelenésük célja éppen ennek az 
előadásnak a bejelentése, az erre való meghívás. Az emlegetett komédia nem lehetett, más, mint a 
Névtelen Comico-Tragoedia, melynek a Vett-jegyzetkönyv a Cantio ad Hungaricam Comediam címmel 
szinte az egész szereposztását közli.2 9 Az eljátszott „extemporaneus actus" pedí | annak az előjátéka, 
prodromus-a. 

Több jelenetre tagolható. A trió üdvözlő éneke kezdi. Folytatódik a királybíró elnézésének a 
kéréséveljókívánságokkal. Tavasziévén, a szabadba vágyik a negyedik deklamáló. Lenne követője, 

de ketten is leintik őket, tudhatják, hogy komédiára készülnek, hogy nem a tréfáért jöttek ide. Egy 
másik a várható vendégségről kezd beszélni. Majdnem összekapnak, egyesek a csillapításukon 
fáradoznak, mások a veszekedést élesztik. A tizenötödik deklamáló ekkor új dologra tereli a figyelmet, 
a magukkal hozott havasi kürtre. Ezzel kapcsolatban megindul a nagyokat mondás, hazudozás, de 
végül is használ egy újabb intés. Visszatérnek oda, ahonnan kiindultak, a komédiára való meghíváshoz 
és a szerencsekívánatokhoz. Huszonötödik szerepkéntegy névtelen Conclusio - a nótajelzése arra vall, 
énekelték - fejezi be a jelenetet. 

Kétségtelen, hogy ez a verssorozat semmiképpen sem tekinthető köszöntő rigmusnak, kántáló 
éneknek. A növendékek játszottak a szó igaz értelmében. 

Nemcsak névnapokra, születésnapokra írt Solymosi eldeklamált jeleneteket. Két alkalommal külső 

2 8 Prodromus Comediae. Uo. 45a-51a. 
2 9 Uo. 32b-33a. Vö. DÖMÖTÖR Tekla, A magyar Lázár-dráma nagyszebeni előadásához. FK 

1955.410-419. 
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akadémiákra induló szebeni deákokat búcsúztatott ilyenekkel. Nyomtatásban is megjelentette őket. 
Az elsőt Propemticon Academicum In abitum Nobilissimi ac Literatissimi Juvenis Domini Johannis 
Veberi, Filii uniciumceque dilecti Amplissimi, Prudentissimi ac cisrcumspecti Domini Petri Weberi, 
Sedis Cibiniensis Judicis Aequissimi etc. címmel Bizonyára az apa költségén látott napvilágot. 

Ugyanolyan felépítésű jelenet, mint az eddig említettek. Egy Exordiumban egy tanuló a 
peregrinatio hasznos voltáról beszél, dicséri az útnak induló ifjú szándékát, szerencsét kíván neki. Ezt 
teszi a többi hét deklamáló is, de mindegyikük mond valami újat is. Megtudjuk, hogy hárman indulnak 
egyszerre útnak Németországba, Lipcsébe igyekeznek Debrecen, Prága, Drezda városokon át. A más 
jelenetekből is ismert, jó tréfálkozó Lesch Andreas visszájára fordított szavai zárják a jelenetet. 

Hát el mentek ugyan? no jól meg lássátok! 
Keresztül az útnak néki ne fogjatok, 
Szeben ilyen meszsze, kérlek, ne hagyjátok, 
Ott bizony nem lészen illyen jó borotok. 

Hiányoznak majd a hazai ételek. 

Nékem a' nagy fejem ha mind arany volna, 
De még sem mennék én Kakasdémiákra, 
Jobb ha itt akadok egy leány horgára 
Vagy pedig szert teszek Files Sófiára. 

Szebeni káposzta ot bizony nem terem, 
Havasalföldi bor borsos, én ugy hiszem, 
Búza viaszból főtt égetbor nem étkem, 
Egy hétig feltsapnám én ott minden pénzem. 

A nyomtatvány „Sales honesti"-nak nevezi ezt a tréfabeszédet is, megjegyezvén: „Honestis auribus 
omnia sunt honesta." 

A másik búcsúztatás családi környezetben folyik. Az Akadémiára igyekvő fiút a szülei, 
fiútestvérei, nővére le akarják beszélni szándékáról. A fiú azonban meggyőzi őket érvelésével; 
megnyugszanak és féltő szeretettel búcsúznak tőle. Tökéletes szerkezetű dramatizált jelenet. Erre 
mutat, hogy a címben megvan a szereposztás is: „Cantio valedicatoria, ad duodecim Cantores 
distributa. E quibus duo nimirum Johannes Gasnerus et Petrus Solymosi canemt in Persona abeuntis 
Filii, Trés scilicet... gerent Personam . . . , Trés iterum nimirum / . . agent Personam . . "etc. 

A Vett-jegyzetkönyv magyar verseiről nem tudjuk mindig kétséget kizárólag megállapítani, hogy 
szerzőjük Solymosi Nagy Mihály volt. Nagy részüket a kézirat nevezi az ő művének. Elképzelhető, 
hogy másoktól származó, saját készítményű magyar, latin verseket is másolt Vette a gyűjteményébe, 
mint ahogyan német nyelvű énekeket is belejegyzett. Feltehető, hogy a számos versből álló 
ciklusokban nem minden deklamáló szövegét szerezte a praeceptor. A vizsgált jelenség szempontjából 
azonban ez nem döntő mozzanat. A szebeni magyar iskolában az 1690-es években kialakult egy sajátos 
versmondó hagyomány. Ennek a megteremtője minden bizonnyal Solymosi volt. A kéziratos másolat 
és az általa nyomtatásban is megjelentetett kiadványok tanúsága szerint Szebenben ekkor virágzott 
egyfajta magyar nyelvű versmondó szokás. Voltak rövid, egyedi köszöntő rigmusok. Voltak 
rövidebb-hosszabb köszöntő versciklusok. Egy-egy alkalommal több tanuló deklamált verset 
ugyanahhoz a személyhez szólólag. Ezek egyszer-másszor lazán kötődtek egymáshoz. Ha történetesen 
egy-két versmondó meg sem jelent volna a színen, vagy nem mondta volna el a maga részét, az 
üdvözlésben, köszöntésben észre sem lehetett volna venni elmaradását. Sokszor azonban az egymásután 
elhangzott versek között a kifejező nyelvi fordulatok, még inkább a gondolatok továbbfűzése vagy 
éppen az azoknak való ellenmondás olyan kapcsolatot teremtett, hogy a monológok párbeszéddé 
váltak. Különösen, ha ugyanaz a személy kétszer vagy többször is szóhoz jutott. A közönség jelenlétén 
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kívül ez a párbeszédes előadásmód teszi színháztörténeti szempontból a szebeni magyar iskola 
produckcióit iskolai színjátékká. Az egyszerű köszöntő rigmustól eljutottak a szabályosan dramatizált 
actusokhoz. 

Lehetséges, hogy a fejlődésnek ezen fokán akkor is élt a szebeni magyar iskolai színjátszás, amikor 
Solymosi Nagy Mihály már Németországban folytatott akadémiai tanulmányokat. 

A Vett-jegyzetkönyv 53a-55a lapjain ugyanis egy vizsga alkalmával játszott előjáték szövegét 
olvashatjuk. Szereplői részben ugyanazok, akik az eddig említett produkciókat deklamálták, előadták. 
Találunk azonban néhány újabb nevet: Latzko, Iván, Bali. A befejező rész (Conclusio Examini per 
Simonium, 55a.) mellett a margón dátum áll: 98. Die 16 Mag. Ebben az időben Solymosi Nagy már 
külföldön járt. A szebeni magyar iskola sorsáról semmit sem tudunk az ő távozását követőleg. Ha a 
datálásból ítélünk, működött a Szebenből való távozása után is. 

És adtak elő iskolai színjátékot azután is. Az 1698. évi vizsgán egy rövid darabot, melynek 
bevezető és befejező része latinul szól. összesen 11 szereplő lépett fel benne, s ezek 32-szer szólaltak 
meg. Szerkezetileg tökéletes dráma. Témája érdektelen, hasonlót más magyarországi iskolában is 
bemutattak. 

A játékot bevezető 5 latin strófában apatrónusokat köszöntik és jóindulatukat kérik az előadandó 
csekélységhez, mely talán méltatlan is hozzájuk. Az ezt követő magyarul szóló strófákban arról van 
szó, hogy sorakoztatni kell a sereget - bizonyára a vizsgázókat. A Constructor sorakoztat: előáll a 
Nomen, utána a Verbum; a Pronomen lesz a sereghajtó. A Participium azonban rosszul participál, 
nincs rajta elég posztó. Az Adverbista lesz a Calendarista (aki a jegyzőkönyvet vezeti), összesen sem 
tesznek ki azonban egy tizedalját. Fegyverük ugyan nincs, de készek a harcra: 

Közel ne jöjjetek! Ki vagyok, ismertek, 
Sok mezőn szuszogva forgottam veletek, 
Meg nyomorítottam sok betűt, itt vesztek. 

Végül azonban lemondanak a harcról meg, hogy leírják a nagy fáradozást: 

"El kelne, jól tudom, osztán a' barátság, 
Ha sokat mondanánk. - Eddig a mulatság. 

így ér véget kissé váratlanul a furcsa cselekmény. 

A N T E E X A M E N 
(per Johannem Gasner) 

Amplissimi, Gravissimi, Venerandi Domini, 
Circumspecti, huc huc Vecti consulturi Nomine, 
Quique pari compellari nomine Dignamini, 
Multum grati, Salutati parcite Examini. 

Rebus paucis, verbis raucis Tantos Viros molari 
Praesumpsimus, quid si sumus indigni tolerari, 
Paucitatem et aetatem caveatis morari, 
Nunc Rustici<iuam Phisici plus solent honorari. 

Neque mirum sunt nimirum res Verbis meliores, 
Si sat aeris habes, eris vehendus ad honores, 
Ast Sapiens, Insipiens sine munere fores, 
Ergo disce, sine pisce ne profecto lepores. 

3 2 Yö.Lususde 8 partibus orationis 1790 körűiről. Kiad. HARSÁNYI István, ItK 1914. 334-337. 
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Omnis vilis Ais et bilis Sua habent munera, 
Nee Musici, nee Clerici gratis cantant funera, 
Hoc Examen forte tarnen ne talibus numera 
Non curatur, qui Scrutatur nunc latini genera. 

Ast quid vanum, ista manum de ingrati Tabula, 
Tolle vates, redde grates pro gratia tantula, 
Ouod audiris Tantis Viris lingva ne sis garrula. 
Noszsza rajta, te nagy pajta, e bezeg nem fabula. 

SIMONIUS 

SOLYMOSI 

LATZKO 

Lassaban, jó János, a' Szárad meg ne tsapd, 
Félek, még ma tőlem, mit nem vársz, el ne kapd, 
Okos beszédedben nyelved meg ne harapd, 
Simplex seregedet menten jo rendben szabd. 

Noszsza, jó Vitézek, álljatok tsuportra, 
Még ma, a' mint látom, kiáltnak itt botra, 
Mit forogsz lab alatt, pulya, fordulj sutra, 

Non ije Domine, et ego est Schola. 

SOLMOSI PÉTER Magyar rendben álnak Seregim, így látom, 
Akár merre készek, úgyé, jó barátom. 

IVÁN Zó as a Csupunye opints Csoresz gluga 

Bun dorn jeszt ahela háre da la soluga. 

SOLYMOSI Be nagy Tök a' fejed, úgyé bar, jo koma. 

IVÁN Úgy Ugy teja (?) deszenl (?) jeszte la noj amma (?) 

SIMONIUS Készek a' Seregek, hói van a' Constructor? 

DEIDERICI Itt vagyon, azt tudad, mig nem néki a' sor. 

SOLYMOSI Mit beszélsz, jó Brúder, ki tett Constructorrá, 
A' szelíd körtvélybül hogy levél Vatzkorrá? 

DEIDERICI Nem lettem, jó Uram, de meg ijjettem, volt, 
Gondolám, nyákomban szakad ez a' nagy bolt, 
Parantsolj, most meg ládd, miben mozog a' holt. 

SIMONIUS Látom, Cons'tructor vagy; hát e' rongyos hadbúi 
Válasz Constructiót,de ne paraszt svadbúl, 
Jobbak lehetnek ott, látom, mint magadbúi. 

DEIDERICI Constructive vadnak, de majd Distingválom, 
E rosdás komával ha füled Találom, 
Simplex legitime állítsd, paratsolom. 

SOLMOSI Hiszem, nagy dolog az, mint disznók úgy álnak, 
Jó hogy illy pihésen szárnyokra nem szálnak, 
Ki találna kedvét a köszvényes száznak, 
Mint Nagyságos Úrnak, jobb volnál lovásznak. 

DEIDERICI E z a' kettó's Nomen Méltán elsó' lehet. 
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GINDESCH 

DEIDERICI 

STRANOVIUS 

DEIDERICI 

STRANOVIUS 

BALI 

STRANOVIUS 

LUTSCH 

STRANOVIUS 

DEIDERICI 

STRANOVIUS 

DEIDERICI 

SOLYMOSI 

LUTSCH 

Itt vagyok, ha kellek, tudok mint két karra, 
Akár sült malatzra, akár a' pohárra, 
Kész vagyok fekünni akár mely oldalra, 
Akár a' paplanra, akár a' párnára. 

Verbum törpe, 's mégis utánna evezhet, 

Patkón állok én is, gyenge legény lévén, 
Hat Zászló allyára tőled hó pénzt kérvén, 
Által vágom magam akár mely . . . isén, 
De nem igen kapok mezőbe a' kévén. 

Hói hat Zászló alljja, dobosod sints annyi. 

Nomen, úgy Irányzóm, lészen Zászló Tartó, 
Ez a' kis Pronomen lehet sereg hajtó, 
Participiumnak nyitassék az ajtó, 
Rosszul participált, nints rajta sok posztó. 

Téged mivé teszlek, szemes Adverbista? 

Úgy gondolom, leszek én Calendarista. 

Bene, male fiant, tu non curas ista 
Hói a' Conjunctio? 

El szakadt a' lántzom. 

Légy Interjectk) 's ott leg végső rantzom, 
Nékem, seregemnek gyalázata sántzom. 

Mind eló' Számláltad? Nints egy tizedallya. 

Kis Latzko dobosnak magát offerállja, 
Bali is a' dobot tjukkal hajigállja, 
Iván is evésbül a' Sárt ma meg állja. 

Rajta, jó vitézek, mit válogat bennünk, 
Hatan egy egeret sokszor meg kergetünk. 
Vitéz a mi nevünk, ha nem da lós retkünk. [?) 

Csit, pat. Simplex bátja egyszer miért nem fordulsz? 
Illy fegyveres lévén kementze megge busz? 
Pártos seregedre kardot miért nem húsz? 

Közel ne jöjjetek! Ki vagyok, ismertek, 
Sok mezőn szuszogva forgottam veletek, 
Meg nyómoritattam sok betűt. Itt vesztek. 
Tartóslántzós szomszéd, le ülek kösztetek. 

Ne veszédz magadat illyen esztelenül, 
Hogy halnál meg, kérlek, nagy jo szemtelenül? 

5 ItK 86/5 547 



Fegyvered sints, látom, 's te olly kegyetlenül 
Fel tartottad szádad, majd beled is meg hül. 

SOLYMOSI Botra! Mit pirongatz, hogy nintsen fegyverünk? 
Náloknál töb szilvát bottal mi le vertünk. 

VETT Lóra, constructio, itt jü a parasztság! 
De ezt mind le irni volna kis fáradság, 
El kelne, jól tudom, osztán a' barátság, 
Ha sokat mondanánk, eddig a mulatság. 

C O N C L U S I O E X A M I N I S 
(per Simonium) 

Compellati, hic morati Viri Consultissimi, 
Pro favore nostro more nobis quam gratissimi, 
Nos ingrati, honorati quid possemus optimi, 
Quam precari, asservari vos favore optimi. 

Vos ut nobis, Deus vobis Esto favorabilis, 
Nobis nostra, vobis Vestra Culpa exorabilis, 
Parvos quanti, facit tanti, vos faciat labilis, 
Ne sit honor, Ars ut olor albis feratur alis. 

Quod assvetas, quas fért aetas, musicas negleximus, 
Magis laetas si poetas Vobis Nos promittimus, 
Core istas, quia astas, ditiores putamus, 
Has nunc tritas, sic finitas vobi recomendamus. 

Quod tam breves sumus leves, quaeso ne miramini, 
Sex sunt Dies, ex quo quies data est Examini. 
Nee mentimur, arbitramur hic Terminum termini, 
Hic moramur nullum eceur, ut sit ira memini. 

Varga Imre 

Orczy Lőrinc és Fekete János elveszettnek hitt közös munkája 

Egy téves attribúció helyesbítése 

Az ItK 1977-es évfolyamában (197. kk.) A Károlyi család és a korai felvilágosodás címmel számoltam 
be Károlyi Ferencnek (1705-1758) és fiának, Antalnak (1732-1791) irodalmi munkásságáról. Ami 
Károlyi Ferencet illeti, a cikknek vele foglalkozó részét ma sem szükséges módosítanom. Annál inkább 
a fiával kapcsolatban elmondottakat. 

Károlyi Antalnak a család levéltárában P.1503 jelzet alatt őrzött iratai közül 1976-ban került eló' 
egy Lettre ä A / de Voltaire című, francia nyelvű verses episztola, amelyet szerzője - az előszó tanúsá
ga szerint - egy franciául nem tökéletesen tudó barátjának, egy lovassági tábornoknak a fogalmazvá
nya alapján írt meg Voltaire nyelvén, majd a szöveget bőséges lapalji jegyzetekkel látta el, ugyancsak 
franciául. A mű egy magyar nemes panaszát fejezi ki amiatt, hogy Voltaire, aki történeti műveiben a 

548 


