
A Z O R S Z Á G O S S Z É C H É N Y I - K Ö N Y V T Á R 

S Z I N É S Z E T T Ö R T É N E T I F O R R Á S A N Y A G A . 

Az irodalomtörténetíró kezébe veheti régelmult idők irodalmi 
alkotásait; maga alkothat róluk fogalmat s az egykorú birálatokról 
függetlenül újra értékelheti; minden irodalmi mü számos ilyen át
értékelésen ment keresztül. Ugyanilyen közvetlen szemlélet tárgya 
minden képzőművészeti tárgy is. Csak a színészettörténet kutatója 
nem szabadulhat az egykorú bíráló véleményétől ; állandóan közé 
és tárgya közé tolakszik. A színi alkotás egyetlen bírája saját kora ; 
a színésznek nem adatott meg az utókorhoz fellebbeznie. A régi 
színészek játéka nem értékelődik át korról-korra ; a következő nem
zedék továbbadja engedelmesen, amit az előbbi a mindenható kor
társaktól átvett. Régi játékok mikéntjéről leírásokból tudunk s csak 
azt tudjuk, amit az egykori szemlélő meglátott. S amit nem látott 
meg? Elveszett mindörökre. 

Örök emberi természet, hogy a magunk szemével akarunk látni. 
A tudomány objektív igazságokat keres. S a színészettörténet igaz
ságot kereső útja az egykorú vélemények megkerülésével közvet
lenebb források után kutat. Az egykorú szemlélőt semmikép se 
rekesztheti ki. De az egykorú szemléletben keresi az objektumot 
úgy, hogy a közvetítő személyét lehetőleg kirekeszti. Kétszeres fon
tosságú lesz minden, ami öntudatlanul került bele a kortárs tanúság-
tételébe. A színészettörténetben a legfontosabbak a források s a 
forrásoknál még fontosabb a forráskritika. 

A színászettörténeti források becsességét az határozza meg, 
hogy mennyire helyettesítik a közvetlen szemléletet. Legbecseseb-
bek ennélfogva a képzőművészeti ábrázolások: egykorú dráma
illusztrációk, színészképek, figurinák. Csak azután jönnek az írott 
források, a színlapok, súgókönyvek, memoárok, szövegek és szín
padi utasításaik. A drámák csak annyiban jelentenek színészet-
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történeti forrást, amennyiben egy bizonyos színpadkép vonható 
ki belőlük. 

Az Országos Széchényi Könyvtár mint Hungaricum-könyvtár 
a leggazdagabb lelőhelye mindannak, ami a magyar szellemre vonat
kozik. Leggazdagabb kincsesháza egyúttal mindennek, ami a nemzeti 
színészet, a nemzeti szellem egyik legértékesebb megnyilatkozásának 
múltjára vonatkozik. Szétszórva bár, de mégis itt vannak azok a 
kövek, amelyekből a letűnt magyar színészet emléképülete megépít
hető. Ezekből akarok egy sorozatot bemutatni. 

I. 

EISENBERG Péter : Ein zwiefacher poetischer Act und Geistliches 
Spiel: Von den dreyen Gaben Der Weysen ausz Morgenlande. Bártfa, 
1652.1 

Már a Régi Magyar Könyvtárban, amely a magyar szellem 
1711. előtti irodalmi megnyilatkozásainak gyűjteménye, találkozunk 
ilyen színpadtörténeti tanulságtétellel. EISENBERG Péter eperjesi tanító 
kis tanítványaival igazi barokk ízlés szerint dramatizált vizsgát ját
szat el; tipikusan barokk jelenség, hogy a színpadi elem több benne, 
mint a dráma; a barokk a színpad virágkora, amelyben a színpad 
önmagáért van s amely színi elemekkel hatja át az élet összes vo
natkozásait, drámainak alig nevezhető ez a kis szellemi termék. De a 
benne levő tizenkét metszet becses színészettörténeti forrássá teszi.2 

A drámaillusztrációkat színpadtörténeti szempontból először 
Max HERRMANN, a berlini egyetemen a színészettörténet professzora 
értékesítette Forschungen zur deutschen Theatergeschichte des Mittel
alters und der Renaissance c. munkájában ; itt Hans SACHS színpadát 

1 Teljes címe : Ein Zwiefacher Poetischer Act ; und Geistliches Spiel : 
Von den dreyen Gaben Der Weysen ausz Morgenlande. Der Erste ; zum schul
digen Opffer | und Ehren-preysz | dem lieben Jesulein : Der Andere ; Zum 
Geschenck | und Newen-Jahres Wuntsch ; den dreyen Ständen der Königlichen 
Frey-Stadt Epperies | In Ober-Vngern. Daselbst gehalten | und vorgestellet | 
Von Acht kleinen Jungfräwlein | (und zween Knaben!) Im Jahre Christi: 1651. 
Gedruckt zu Bartfeld | Bey Jacob Klôsz Anno, 1652. 8° 40 sztl. lev. - j - 12 met
szet. V. ö. Szabó Károly, Régi Magyar Könyvtár II. 76s. sz. 

2 A Nemzeti Múzeum Könyvtárának példányából a 8. sz. metszet hiányzik. 
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oly pontosan rekonstruálta, hogy leírása nyomán el lehetne készí
teni a Meistersingerbühne modelljét. Az ő útmutatása nyomán meg
indul a német drámaillusztratió anyagának színpadtörténeti szem
pontból való átvizsgálása Bruno VOELCKER CHODOWIECKI Hamlet
metszeteiből rekonstruálta DOEBBELTN Hamlet-előadásait olyan pon
tosan, hogy könyve alapján meg lehetne rendezni a Hamletet úgy, 
ahogy a XVIII. sz. berlini közönsége élvezte.1 

Nem CHODOWIECKI metszetei hevernek előttünk ; az EISENBERG-
féle «poétikus aktust» illusztráló metszetekről képzőművészeti szem
pontból hivatottabbak megállapították már, hogy igen közepesek.2 

Sajnos, nem is valami magyar Hamlet-előadásra vetnek fényt, 
csak egy idegenből idevetődött eperjesi tanító próbálkozására. De 
a mi szempontunkból mégis páratlanul becsesek. Az egyetlen ábrá
zolást képviselik számunkra, ami a magyarországi iskoladráma szín
padáról ránkmaradt. Most már a metszetek alapján két kérdésre 
kívánunk megfelelni : milyen volt EISENBERG színjátékának előadása és 
mennyiben jellemző a XVII. század magyarországi iskolai színpadára ? 

EISENBERG Péter személyéről csak annyit tudunk, amennyit ő 
maga mond el könyvének Eperjes város rendéihez intézett ajánlásá
ban, amelynek aláírása Petrus EISENBERG, Hallensis-Saxo. Hogy mikép 
került Eperjesre s hogy meddig működött itt, mint tanító, arról 
semmi adatunk sincsen. Darabjának kiadásával s különösen részletes 
színi utasításaival az volt a célja, hogy használható vezérkönyvet 
adjon hasonló játékok rendezésére. Maga kétszer adatta elő: 1651 
január 12-én és 25-én; a gyors megismétlés arra vall, hogy nagy 
érdeklődés és siker koronázta igyekezetét. Eperjesen termékeny 
talajra találhatott ez az iskolai színjáték, hisz a szomszédos Bártfa 
a XVI. században STÖCKEL Lénárd működésének színhelye, akinek 
nevéhez fűződik a felsőmagyarországi iskolai színjáték felvirágozta
tása s akinek Zsuzsanna-drámája valóságos népi játékká lett. STÖCKEL 

1 Dr. Bruno VOELCKER : Die Hamlet-Darstellungen Dániel Chodowieckis 
und ihr Quellenwert für die deutsche Theatergeschichte des 18. Jahrhunderts-
Leipzig, 1916. Theatergeschichtliche Forschungen 23. 

2 CZAKÓ Elemér : A magyar könyvillusztrációról szóló tanulmányában. 
(Az Iparművészet Könyve szerk. RÁTH GYÖRGY.) 
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biztatására már a XVI. században tartottak Eperjesen is iskolai színi
előadásokat, amelyekről azonban csak szórványos adatok marad
tak fenn. Ép ezért nyilt kérdés marad, hogy mennyiben plántált át 
EISENBERG a maga színjátékával új, idegen hatásokat s mennyiben 
folytatója a régi eperjesi hagyományoknak. A protestáns iskolai 
színielőadások szokásos puritán stílusától mindenesetre erős eltávo
lodást mutat balettszerüségével, látványosságával, díszes kiállításával. 
mindezek erősen közelítik a barokk iskolai színjáték s annak leg
jellegzetesebb képviselője, a jezsuita színpad felé. A fősúlyt nem a 
szövegre, nem a szóra, hanem az előadásra helyezi ; primitív irodalmi 
érzékkei nagy rendezői készség és gond párosai, ami arra vall, hogy 
fejlett színházi kultúrából nőtt ki. 

A színpad. 

A színielőadás helye zárt szoba volt. Hogy ez milyen épületben 
foglalt helyet, vájjon a városház valamelyik terme vagy iskolaszoba 
volt-e, arról nem szól a szerző. De mint látni fogjuk, ez a színpad 
sok eltérést mutat a hagyományos iskolai színpadtól és más színpad
típusok hatását mutatja. A színpad maga egy öt rőf hosszú és hat 
rőf széles pódium volt s egy közönséges padnál egy rőífel volt maga
sabb. A nézők, mint az első ábra mutatja, körülülték, jobbról a fér
fiak, balról a nők foglalva helyet. A mellékelt metszeten, amely az 
összes metszetek közt a legérdekesebb, az első sorban ülők közül 
többet hátrafordulva ábrázol az ismeretlen metsző, valószínűleg azért, 
hogy a nagytekintetü eperjesi tanács több tagjának arcképét meg
örökítse. Ezekben az arcokban van is valami jellegzetes, szemben a 
többi képek teljesen egyforma bábu-arcaival ; de azokon csak a szín
padi csoportozatokat kellett rögzíteni. 

A színpadnak két függönye volt ; az első, zöld függöny, amelyet 
a terem tetejéről eresztettek le zsinórszerkezettel («mit seinen 
Zügen, Rincken und Rollen geheb») s amely leérve egészen a 
pódiumot fedő szőnyegekig csaknem egészen körülvette azt s elfedte 
a nézők szeme elől («niemand hinein sehen oder erkennen kan, 
was man darinnen machet»). Hátul a pódium végén elhelyezett ajtót 
egy külön, kétfelé nyíló kisebb zöld függöny zárja el, amely mögé 
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jelenésük végeztével a szereplők elvonulnak. Ez a berendezés a 
holland komédiások színpadtípusára emlékeztet, akiknek színjátszá
sával még több rokonvonást is mutat az ismertetendő előadás. 

Nagyon érdekes a terem világítása. Már maga az a körülmény, 
hogy mesterséges világításnál játszottak, egészen szokatlan jelenség; 
a 17. században az iskolai játékok, sőt hivatásos színészek játéka is 
túlnyomóan napvilágnál folyt. Münchenben a jezsuiták sr'npadán 
még 1638-ban napvilágnál folyik az előadás s az alkony váratlan 
beálltakor fáklyafénynél folytatják a játékot. FURTTENBACH, a Telari-
színpad feltalálója, még két nagy, egymással szembenfekvő ablakot 
alkalmaz színpadán, hogy a napvilág keresztülhatoljon a kulisszákon,1 

bár ő alkotja meg a mai színpadi világítás ősalakját is. Salzburgban 
a bencések színpadán 1644-ig folytak az előadások napvilágnál.2 

EiSENBERGnek nem is lett volna szüksége mesterséges világításra, 
hisz az általános szokáson kívül itt a szereplők zsenge kora (3—6 
év) is megokolttá teszi azt, hogy az előadás délelőtt vagy a kora 
délutáni órákban tartassék. S úgylátszik, így is volt, mert a termet 
mesterségesen kellett besötétíteni : «Nachdem alle Fenster des gant-
zen Zimmers mit Tepichten verhenget und verschlagen». Nála tehát 
öncél a világítás, a látványosság fokozása csupán, a tartalmi hatá
sokkal szemben. Ez az akkori viszonyokhoz képest pazar világítás 
is erős eltávolodást jelez a protestáns iskoladráma puritánságától. 
A nézőteret a színpad előtt egy tizenkétágú cdllár és két karos
gyertyatartó világítja meg. A színpad világítását a hátteret alkotó 
ajtó keretén elhelyezett tizenkét — négy piros, négy zöld és két 
sárga — lámpa és az ajtótól jobbra és balra felállított hat-hat gyertya 
látja el : «damit bey jedweder Action ein volles Liecht von beyden 
Seiten auffs Theatrum fallen | und die Personen | so das Spiel 
präsentiren | sampt ihrer Action | Gang und Gebährden | recht 
kentlich seyn; Die Zuseher aber | gleichsam aus dem dunckelen j 
ins Liechte | desto schärffer alles sehen und erkennen mögen». — 
Ezeket a színes lámpákat először FURTTENBACH alkalmazta Ulmban 

1 W. FLEMMING: Geschichte des Jesuitentheaters in den Landen deutscher 
Zunge. Berlin. 1923. Schriften der Gesellschaft für Theatergeschichte. 

2 KUTSCHER: Das Salzburger Barocktheater 1924. 
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1628-ban s tőle vették át és általánosították későbbi játékaikban a 
jezsuiták. 

A kosztümök. 
A színpad részletes és gondos leírásához a kosztümöknek apró

lékos gonddal való részletezése járul. Ez is öncél, épúgy, mint a 
színpad s ugyancsak a drámai cselekmény hiányosságait van hivatva 
pótolni. A színpadi kosztüm tipikusan barokk; a barokk színpadi 
ruházat a kor divatjának egy stilizált változata, megtoldva a jel
képes járulékokkal.1 A szereplők ruházata pompázatos és drága 
fényes bizonyságául a város gazdagságának, amely a töröktől vé
dett helyzetben ép a béke áldásait élvezte. 

A szereplők közül az egyedüli két fiúgyermek adja az angyalok 
szerepét: az egyik a cherub, a másik a szeráf. Mindakettő szárnyat 
visel; hajuk kisütve és fejük babérkoszorúval ékes; hosízú, fehér 
ingbe vannak öltözve; a szeráf ruháját vörös, a cherubét kék szalag 
ékesíti. A szeráf ragyogó csillagot tart kezében s egy másik csillagot 
visel szárnyai közt; a cherub kivont kardot tart, amelyet a béke 
jelképéül csakhamar hármas liliomággal cserél fel. A nyolc kis leány
szereplő is kisütött, nyitott hajjal jelenik meg («in aufgelöseten 
herab-hangenden geflammeten und gekräuselten haren»). Kezeikben 
különböző szimbolikus tárgyakat tartanak ; a királynő jobbjában 
aranyozott kormánypálcát tart, baljában aranyos égő viaszfáklyát; 
az ima aranyát bemutató leányka felszerelése «Sie trägt in der 
lincken Hand einen schonen hochvergüldeten ausgetriebenen Pocal-
Deckel mit einer Trauben darinnen ein weisses űbergüldtes und 
zwiefach zusammengewundenes brennendes Wachs-Liecht stehet; 
In der rechten musz sie haben einen güldenen Schawpfennig mit 
dem Namen Jesu.» Minden leány ruháját másszínü szalagok éke
sítik s az egyes színeknek megvan a maguk szimbolikus jelentő
sége. Valamennyien koronát viselnek, amelyek egyikéről megjegyzi, 
hogy aranyozott bőrből van; a koronákat is szimbolikus ábrázolá
sok ékesítik és minden egyes koronát gondosan megszab és leír 
a hatéves KLEIN Rebeka koronája : «Ihre Krone ist oben auszge-

1 V. ö. GREGOR: Wiener Szenische Kunst. II. Das Kostüm. 
Magyar Könyvszemle. 1928. I—IV. füzet. 3 
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schnitten von dreyen Eicheln oder Eckern und dreyen geraden 
Stern-spitzen darzwischen inwendig mit einem güldenen Hütlein 
von Rauschgold an die helffte der Spitzen bedecket und ûmbher 
mit Rosen, Triangeln und anderen Figuren; Perlen, Edelsteinen 
und Schmuck etot prächtig gezieret.» 

Mindenesetre itt is óriási eltávolodást mutat a protestáns iskolai 
átékok egyszerűségétől, s a barokk színpadi Ízlésnek lesz hordozója. 

Rendezés. 
Az egész kis nyomtatvány igazi jelentőségét a rendezői utasítá

soknak az a nagy tömege adja meg, ami a játék holt szövegét előadássá 
eleveníti. Ezek az utasítások a szereplők csoportjait oly pontosan meg
szabják, hogy ezzel az egész játék valami balettszerü jelleget kap s 
mindenképen közelebb áll az allegorikus baletthez, mint a vallásos 
drámához. 

Minden egyes jelenet utasításai két részre oszlanak, melyek 
közül az első a «Verdônung und Ab-bildung», a második az «Action 
und zugehôrung» címet viseli. Az első rész annak az előképnek a 
leírása, amely az elmondandó szöveget magyarázza. A szimbolikus 
élőképnek (scena muta) ez a szokása a németalföldi drámából 
származik, ahol «vertooning»-nak nevezték; hogy kis játékuknak 
épen ezzel a holland drámával volt bizonyos kapcsolata, azt a 
«Verdônung» elnevezés is mutatja, amely nyilvánvalóan a «vertoo-
ning» megnémetesítése. Innen kerül át a jezsuiták játékaiba is, de 
csak a XVII. század második felében:1 ennek a példáját látjuk az 
oberammergaui passziójáték ótestamentomi előképeiben. EISENBERG 

kis iskolai játékával mindenesetre az elsők közt van, akik a barokk 
drámának ezt a kedvelt eljárását a színpadi hatáskeltés eszközei 
között alkalmazzák. Az élőképcsoportok változatos elrendezése 
EISENBERG rendezői gondoskodásának főtárgya, mint ezt ezeknek 
részletes leírása is mutatja. így mindjárt a Prológus Specialist meg
előző előkép (Verdônung und Ab-Bildung): Nachdem nun die 
Engel ab | und die Music angangen, wird der grosse Vorhang 

1 L. Willi FLEMMING i. m. 188. 1. 
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wieder herab aufs Theatrun gelassen | und alle Persones | (nem-
lich | die Acht Jungfrâwlein I in Einer Reyge und die zween En
gel) hinder sie ; | gestellet. Der Seraph hat jetzt einen andern und 
grossem Liecht-Stern | in der lincken Hand; an dessen sechs 
Spitzen | die drey Weysen ausz Morgenlande | mit jhren Dienern ; in 
dér Mitte aber die História | der Geburth CHRISTI | und der heyligen 
Drey Könige | schon abgemahlet ist: und weyset mit der rechten 
Hand auf denselben. Der Cherub aber trägt einen dreyfachen weisz-
Lilien-Zweig in der lincken ; und zeiget mit der rechten auch auf den 
Stern. Sie weisen beyde | gleichsam mit Verwunderung | i n diesz 
grosse Geheimnisz, Deszgleichen zeigen auch alle acht Jungfrâwlein 
mit der rechten Hand auf den Stern ; mit den Leibern und Ange
sichtern ringsherumb gegen den Zusehern gantz unverwendt gerich
t e t . . . Ihre Königin aber | J. E. S. (Johanna Elisabeth SCHOLTZIN) 

mit Scepter und Fackel ist deszhalben vorausz gestellet ; weil sie nach 
dieser Repräsentation und Verdônung den Special-Eingang macht. 
Vnd also stehen alle Personen (wie gesagt) unverwendet ] als 
Bilder j ein jede in jhrem sonderbaren Ornat und Stellung | mit 
Fingern auf den Stern und also den Inhalt des gantzen Orts an
zeigende; eine kleine weile.» 

Az élőképen kívül a rendelkezésre álló kevés szereplővel is 
beilleszti játékába a barokk (főkép jezsuita) drámának egy másik 
hatástkeltő eszközét, a processziót. A szereplő leánykák a fentebb 
leírt előkép után szigorúan meghatározott sorrendben, a szeráf és 
cherub vezetésével párosan néhányszor énekelve körülvonulnak a 
színpadon s mielőtt elvonulnak, háromszor meghajolnak a nézők 
felé : Als erstlich gegen den Herren Predigern | Herrn Richter j und 
Rath | 2C. Darnach vor dem (sic) Frawenzimmer | zur linken. End
lich gegen den Manns-Personen | zur Rechten. — De minden egyes 
magánszereplőt is hasonlóképen körülvezet a cherub s a szeráf, akik 
a karvezető és balettmester közt alkotnak valami átmeneti jelen
séget ; s minden jelenet ugyanezekkel a meghajlásokkal zárul. 

Hogy mennyire a játék, az előadás a fontos a szöveggel szem
ben, azt legjobban a színi utasítások mutatják, amelyek csak egyet
lenegy esetben vonatkoznak a beszédre ; az első rész harmadik jele-

3* 
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netében Anna KARATININ «spricht mit betrübter Stirn und kläg
lichen Gebehrden». Különben az összes utasítások kizárólag moz
dulatokra vonatkoznak, amelyek hivatva vannak arra, hogy egy
magukban az egész lelkiállapot hordozói legyenek: «gehet darauf 
mit freudigen Gebáhrden auf und nieder | und spricht» — «Gehet 
darnach | mit scharfsinnigen Gedancken auff und nieder | und spricht | 
mit Verwunderung und tiefsinnigen Gebehrden;» — «gehet auf 
und nieder | die Zuseher anschawende | und spricht j mit an
dächtigen lieblichen Gebehrden | also» : — «mit fröhlichen Gebehr
den» — «mit demüthigen Gebehrden» — «mit wehmütigen Gebehr
den» s a legkisebb, a három és egynegyed éves Rebecca SCHNEIDE

RIN «Gehet hernach hupfende auf und nieder | und spricht mit 
holdseligen und láchlenden Gebehrden». 

A barokk dráma hatástkeltő eszközei közül a zene sem maradhat 
el; az egyes jeleneteket énekszámok választják el zenekari kísérettel ; 
mint fentebb említettük, a zenészeknek külön emelvényük volt. 
Ezek a zeneszámok, különböző egyházi énekek protestáns zeneszer
zők müveiből. Összesen tizenkét ilyen többszólamú zenekíséretes 
énekszám volt. Hogy a kísérő zene külön érdeklődésre számíthatott, 
azt mutatja a következő jegyzet : «Die Musikalischen Concerten findet 
man bey Herrn Georgio PLOTSCHIO Teutschen Organisten bey der 
Pfarrkirchen zu Epperies.» Ezenkívül a szereplők a karban is énekel
nek, a két angyal is ad elő egy duettet olyképen, hogy az egyik egy terc
cel magasabban énekel. 

A szereplők. 
EISENBERG színjátéka egyedülálló nemcsak a magyarországi iskola

dráma történetében, hanem a német irodalomban is abban, hogy 
nem középiskolai tanulók, hanem kicsiny leánygyermekek számára 
íródott.1 A férfi szerzetesiskolák mintájára a női zárdák is bevezették 
nálunk is az iskolai játékokat, így a pozsonyi Notre-Dame-zárdában, 
ahol azonban az életbe kilépő, felserdült leányok a szereplők. Ugyan
ebben az esztendőben, amelyben EISENBERG játéka Eperjesen színre
kerül, Sárospatakon COMENIÜS előadott egy a jANUÁból szerkesztett 

1 L. GOEDEKE : Grundriß. III. 2. Aufl. 220. 1. 
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darabot kis diákjaival ; de az itt szereplő gyermekek nem is kis diákok, 
hanem egész apróságok; a legidősebb a cherubot és szeráfot szemé
lyesítő két fiúgyermek: a nyolcéves Casparus Henrid von FRAN-
CKENSTEIN és Sámuel STRASCOVIUS. A nyolc leányszereplő között ott 
találjuk a bíró leányát, a hatéves KLEIN Rebekát is ; a többi hét 
leányka : a hatéves SHOLTZ Erzsébet Johanna, aki a «királynő», a nem 
egészen hatéves HENRICHS Rozina és KARATIN Anna, a hatéves PEUTH-

NER Mária Anna, az ötéves CRAMER Anna és BRESNENSKY Anna és 
végül a háromesztendős SCHNEIDER Rebeka. A cél itt nem a nyelv
gyakorlás, mint az iskolai játékok legnagyobb részénél, hisz az elő
adás a gyermekek anyanyelvén folyt; sokkal inkább a jó fellépés 
a kecses mozdulatok elsajátítása, amire a város legjobb családjaiból 
származó leányoknak szükségük volt. Az előadáson meg is jelentek 
a város notabilitásai, a városi tanács. Az előadások végén a lelké
szek («Die Herren Prediger») a közönséghez prédikációt tartottak 
a gyermeknevelésről és levonták a játék tanulságát («damit es 
ihnen auch zu fruchtbarlicher Erbawung dienen möge»), köszönetet 
mondottak a bíráknak és a tanácsnak megjelenésükért, EISENBERG 

Péternek, aki, mint ezt az utolsó ábra mutatja, meg is jelent kezé
ben a rendezői pálcával; végül a gyermekek között ajándékokat 
osztottak ki a városbíró és a tanács adományából («etzliche Präsent 
ausz Freygebigkeit des Edlen, Ehrenvesten Nahmhaíften und Wohl
weisen Herrn Johannis KLEINEN damahligen Richters [für seine 
Person] wie auch absonderlich eines gantzen Ehrsamen Raths der 
Königlichen Freystadt Epperies), mire a gyermekek meghajtván ma
gukat, visszavonultak («gehen darauf! mit Freuden in guter Ordnung 
ab in die Scena). 

A szöveg. 
Bár esztétikai szempontból nagyon szerény hely illeti meg 

EISENBERG iskolai játékát a német irodalom történetében, tipikus 
képviselője korának. A mereven keresztül vitt szimbolizmus, a hármas
ságnak szabályos alkalmazása a felépítésben, az egésznek barokk 
jellege, alkalomszerű színezete, pietisztikus szelleme a 17. század 
közepének jellegzetes alkotásává teszik. Ennek a tartalomnak teljesen 
stílszerű hordozója a protestáns puritánságtól teljesen eltávolodott 
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barokk színpad, amelyet fentebb ismertettünk. Költői formában a 
Sprachgesellschaftok iskoláján ment keresztül a szerző, ezeknek 
keresettsége, de egyben formamüvészete érvényesül darabjában a 
változatos versformák alkalmazásában. Különösen Johann KLAjnak, 
a Pegnitzschäferek ugyancsak szászországi származású vezérének 
hatása érzik, aki elsőnek alkalmazta a protestáns vallásos színjáték
ban a zenét és a váltakozó lírai versformákat. 

A darab a szeráf prológusával kezdődik, aki elmondja, hogy 
Isten küldte és nyolc leánykát fog most a kis Jézushoz vezetni, akik 
ajándékaikat a napkeleti bölcsek módjára nyújtják át a kis Jézuská
nak. Lesznek csúfolkodók, akik gúnyt űznek a gyermeki játék
ból; ezek gondolják meg, hogy Jézus hogy szerette és mindenkinek 
mintául állította a gyermekeket. A «Prológus specialis »-ban azután 
megkapjuk a játék foglalatját : három kisleány a betlehemi Jézus
nak nyújtja át a napkeleti bölcsek hármas ajándékát: a hit aranyát, 
az ima tömjénét és a bűnbánat myrrháját ; majd másik három a 
város három rendjének adja át ugyanezt a hármas ajándékot újévi 
ajándékul, nekik szóló speciális értelmezéssel. Az első leányka 
elmeséli a három királyok fáradságos útját és felhívja a hallgatókat, 
hogy vigyék hitük aranyát a kisded Jézushoz, egy iparüző- és keres
kedőváros polgárainak gondolatköréből véve a megokolást: hogy 
ez még csak pénzbe sem kerül s az út sincs messze, csak szívesen 
kell rajta menni. A második, a város rendéihez intézett részben az 
arany a világi rendet illeti, amelynek ez az igaz hitet, az isteni tör
vényt és a kedves békét jelenti ; a tömjén «Der süsse Weyhrauch 
des Gebets, In einem güldenen Ráuchfasse des Hertzens Mit der 
glühenden Kohlen des Geistes ; In Beständigkeit des Glaubens : an
zuzünden» — az egyházi rendé, a harmadik ajándék, a myrrha pedig 
a város egész házanépeé: «Ein dreyfaches Labsahl und Trost-
geschenck ; Wider die unvermeydliche dreyfache Myrrhe Des äussern 
Creutzes; Der inneren Seelen-Noth ; Vnd des letzten bittern Todes...» 
Ezek a város lakóihoz intézett intelmek híven tükrözik a XVII. szá
zadi eperjesi polgárság lelki légkörét. Ma már furcsa elképzelnünk, 
hogy egy hatéves leányka tartson intő beszédet a bírákhoz, hogy 
igazságosak legyenek, ítéletükben ne nézzenek se tekintélyre, se 
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ajándékra s pénzt ne fogadjanak el. Azokban a zavaros és bizony
talan időkben, amikor egyre fenyegetett a török veszedelem és a 
belháború, az uralkodó érzés a béke utáni vágy : 

Ihr wisset, dass der liebe Fried 
Nechst Gottes väterliche Güth 
Vnd Gnade ist das höchste Guth 
Das Land und Leuth erhalten thut. 

Ezért a békéért könyörögnek a kis Jézushoz a gyermek
szereplők. 

Az allegorikus cselekvényt epilógus fejezi be, amelyet a leg
kisebb, a hároméves SCHNEIDER Rebeka mond el ; ez a darab egyet
len helye, amelybe a szerzőnek valóban sikerült valami gyermeteg 
bájt belevinnie: 

Jesulein hertziges Brüderlein mein 
Dich allein lobet mein Züngelein klein : 
Weil du hast wollen mein Helffer jetzt seyn. 

Vns deine Schwesterlein hastu geführt 
Auf grüner Awen du himlischer Hirt : 
Dir derowegen auch Ehre gebührt. 

De ezzel a játéknak még nincs vége; most következik az 
Examen; SCHULTZ Erzsébet Johanna kikérdezi kis pajtásait azokból a 
bölcs mondásokból, amelyeket tanítójuk, EISENBERG Péter Sirák fia 
könyvéből számukra összefoglalt és Bártfán ki is adott.1 

Könyvét előszava szerint elsősorban tanítványainak, az előkelő 
eperjesi polgárleányoknak szánta: «dass sie sich täglich darinnen 
üben, ihn recht lernen und heylig behalten mögen : Damit sie als 
gehorsame und heylige Kinder wachsen wie die Rosen an den 

1 Drey Hundert fünff und sechzig Auszerlesene, güldene Lebens-Regeln 
Ausz dem Büchlein Syrachs, Durch funffzig Capittel, Fragweise zusammen getra
gen. Darinnen die Lehre der Weyszheit, und guter Sitten, für Junge und Alte 
(wesz Standes und Würde dieselben seyn) gegen sich selbst und andere Leute 
und also die rechte geistliche Hauszucht, begriffen und verfasset: auffs kürtzeste 
und leichteste fürgetragen wird. Sampt einem Anhage, Christliches Fragstück 
für die Jugend : Vom Leben, Leyden und Sterben Jesu Christi. Gedruckt zu 

'Bartfeld bey Jacob Klôsz, Anno 1652. — SZABÓ Károly: Régi Magyar 
Könyvtár IL 766. sz. 
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Bächlein gepflantzet und süssen Geruch von sich geben wie Weyh-
rauch...» A kérdések és feleletek megválogatása a kisleányokra 
való tekintettel történt s azért szerepelnek nagy számmal az afféle 
kérdések, mint: Milyen élete van annak, akinek erényes felesége 
van ? vagy : Mije urának a házias asszony ? Mi az erényes asszony ? 
Mi az iszákos asszony ? Minő hasznot hajt a jámbor, kedves, szép 
asszony ? avagy : «Was ist das köstlichste und liebste auff Erden ? 
Es ist nicht liebers auf Erden denn ein züchtig Weib: Vnd ist 
nichts kôstlichers, denn ein keusches Weib. Wie die Sonne, wenn 
sie aufgangen ist in dem hohen Himmel des Herrn eine Zierde 
ist; also ist ein tugendsam Weib eine Zierde in ihrem Hause.» 

Ez a szöveg természetesen nem sok alkalmat szolgáltatott 
kifejező drámai játékra. Ezért kellett kívülről vinni bele a színi ele
meket. De épen az, hogy kívülről belevitték, mutatja, hogy talaja 
volt Eperjesen a színházi kultúrának, megértő közönsége s ez a 
talaj és a megértés valószínűleg régi hagyományokból táplálkozott. 

A játék, mint láttuk, különböző színi elemeket fon eggyé s tipiku
san barokk alkotás ; protestáns mü, erősen pietisztikus színezetű, de 
allegóriáival, előképeivel, felvonulásaival, balettszerüségével a jezsuita 
dráma felé közeledik. Hogy a színpad- és játéktípust EISENBERG ké
szen hozta-e magával, vagy itt alakult-e ki ; hogy a jezsuita játékok 
hatásáról beszélhetünk-e, vagy inkább közös forrásokról, hogy ha 
valóban a jezsuita előadások hatása nyomozható ki, vájjon hol tör
tént ez az egymásrahatás, mindez a terület teljes felkutathat-
lansága folytán felelet nélkül marad. Annyi bizonyos, hogy ilyen 
közeledés a katholikus szerzetesi játékok s a protestáns iskolai szín
pad között leginkább Magyarországon tehető fel, ahol sohasem vol
tak olyan nagyok a vallási ellentétek és sohasem voltak vallás sze
rint annyira mereven elkülönült területek, mint Németországban. 

PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR JOLÁN. 




