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A hitében megingott XVII . századi kálvinista pré
dikátor viaskodása önmagával, démonaival, környe
zetével a magyar irodalomban egy eladdig ismeret
len műfajt, a „megtérési önéletírást", a „conversi-
oi autobiographia"-t honosított meg. Vörösmarti 
írása egyrészt Bornemisza Péter Ördögi kísérteiéit 
idézi, másrészt a vallomásos önéletírások számára 
formálja át a magyar prózanyelvet. 

A katolikusok gyalázásáért Forgách Ferenc nyitrai 
püspök bör tönbe zára t ta Vörösmartit . I t t , fogsá
gában ismerkedik meg a katolikus teológiai szaki
rodalommal, mindenekelőtt Bellarmino műveivel, s 
válik — olvasmányainak és Pázmány hatásos téri-
tó' munkájának eredményeképp — harcos ellenre
formátorrá. A súlyos döntést , azt, hogy az igaz hit 
a pápistáké, Vörösmarti hosszú és kegyetlen önmar-
cangolás u tán , kétségek közt hányódva hozza meg. 
Ezt a folyamatot írja le veretes, Pázmánytól tanult 
nyelven a kortársak által renegátnak, pribéknek, hi
tehagyot tnak gyalázott szerző, tükröt ta r tva a ma 
olvasója elé: mit je lentet t , jelent egy hit, egy esz
me vállalása, illetve megtagadása, milyen morális 
kínokkal, következményekkel jár az átállás az ellen
táborba . 



Párbeszédes vitabeszámolói nyomán az olvasó részt
vevője lehet egy-egy hitvitának, szakirodalmi hi
vatkozásai pedig e szellemi összecsapások európai 
há t te ré t rajzolják fel. 

Ipolyi Arnold ma már könyvritkaságnak számító 
múlt századi kiadása óta nem jelent meg a história 
teljes szövege. Nyerges Judit és Jankovics József sajtó 
alá rendezése, mindenüt t visszanyúlva a források
hoz, számos helyen javítja a korábbi kiadás fogyaté
kosságait, továbbá közli a közelmúltig elveszettnek 
hit t Ajánlás hiteles szövegét is. A XVI—XVII. szá
zadi hitviták szövevényes dogmatikai, patrisztikai, 
egyháztörténeti utalás-labirintusában Geréhy Gyöxgy 
jegyzetei segítik az olvasót. 



Az Argumentum Kiadó a humán tudományok köré
ből válogatja a gondozásában megjelenő' köteteket. 

A magyar kul túra gyökereit feltáró forrásmunkák, 
kézikönyvek, tudományos kuriózumok, a kutatások 
legújabb eredményeiről szóló tanulmányok, a közel
múlt műveló'déspolitikai kérdéseit feltáró viták do
kumentumai mellett népszerű klasszikusok kiadat
lan vagy kevéssé ismert műveinek címei sorakoznak 
kiadói te rvünkben. 

Várható megjelenés: 1992. I. negyedév. 
Bolti ára kemény papírkötésben 260,— Ft 
Megrendelhető' közvetlenül az Argumentum Kiadó
nál 20%-os árkedvezménnyel. 
Cím: 1023 Budapest , Margit utca 2. 
Telefon: 115-3217 

MEGRENDELŐLAP 

Megrendelem a Vorösniarti Mihály Megtérése históriája című kötetet 
példányban, melyet kérek utánvét tel címemre megküldeni. 

Vállalom, hogy a megrendelt kötet (ek) árát és a postaköltséget kéz
besítéskor kifizetem. 
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A megrendelő cég vagy személy neve: 

Postacíme: 

Céges pecsétje vagy aláírása: 



VARGA IMRE 

Funkcióváltás iskolai színjátszásunkban 

(Molière és a magyar vígjáték) 

A reformáció Magyarországon is korán és széles körben meghonosította az isko
lai színjátszás szokását.1 Először német polgárságú városainkban játszottak antik és 
humanista szellemű darabokat, majd ezek mellett bibliai drámákat. 

Az előadások kezdetben német nyelven folytak, a latin csak később nyert teret. 
A nemzeti nyelv használata megfigyelhető magyar vonatkozásban is. Sztárai magyar 
nyelven nyomtatta ki mindkét darabját, A papok házasságáról (1550) és Az igaz 
papságnak tiköre (1557), mint ahogyan a kálvinista Szegedi Lőrinc is a Theophaniái 
(1571), és magyarul szólt az unitárius Debreceni disputa (1572), valamint a Három 
ifjúról szóló bibliai játék is, az 1670-es évek közepe tájáról. 

Mikor az ellenreformáció jegyében létrejött jezsuita rend szembeszállt a huma
nista-protestáns nevelő-oktató rendszerrel és sajátos oktatási és nevelési elveket 
valósított meg, a színjátszást nem száműzte az iskolából. De mint ahogyan a rend 
egész tevékenységét a katolikus egyház szolgálatában folytatta, a színjátszást is eb
ben a szellemben irányította. Az iskolában előadott darabok a vallási-erkölcsi neve
lést, emellett elsősorban a latin nyelv elsajátítását célozták. De szem előtt tartottak 
más nevelési szempontokat is, mint pl. a biztos fellépés, a beszédkészség kifejlesz
tését. Szórakoztatásra azonban hosszú ideig nem gondoltak. A 17. század közepe 
felé egyes darabjaikban megjelennek ugyan a főcselekmény feszültségét feloldani 
hivatott, nevetésre indító köznapi jelenetek, a közjátékok, majd az actio Bacchana-
listicák, de a szórakoztatás szándéka csak a 17. század közepe táján kap hangot, az 
iskolajátszásban funkcióváltozás csak a század közepe után figyelhető meg. 

Az iskolai színjátszásban a többi rend is a jezsuitákhoz alkalmazkodott. Változ
tatás nélkül sokáig az ő darabjaikat játszották, azokból merítettek inspirációt. A je
zsuita hatás csak az iskolai játékok elvilágiasodása és magyar nyelvűvé válása idején 
csökkent, csak a 18. század közepe táján szűnt meg. Az újabb kutatások azonban azt 
mutatják, nem helytálló a jezsuita színjátszás elmarasztalása sem a magyar nyelvű
ség, sem az elvilágiasodás kérdésében. 

Történeti tény, hogy az iskola falai közül kilépve a jezsuiták szívesen alkalmaz
ták a latin helyett a vulgáris nyelvet. így karácsonykor, virágvasárnapján, nagypén
teki és úrnapi körmeneteken, tehát a liturgikus cselekmények során. Már 1601-ben 

1 A protestáns iskolai színjátszásról: VARGA Imre: A magyarországi protestáns iskolai színjátszás 
forrásai és irodalma. Bp. 1988. 



2 Funkcióváltás iskolai színjátszásunkban 

Vágsellyén a templomban térítő szándékkal előadott „comoediában" magyarul be
széltek, hogy a nép világosan megértse a katolikus hit vallástételeit.2 

Az oktatás célkitűzése is latin nyelv központú, az iskolai előadások nyelve csak a 
18. században kezd magyarrá válni, az bizonyossággal csak a század közepétől doku
mentálható. Az előző időkből származó magyar vagy más vulgáris nyelven szóló pro
gramokból ugyanis nem lehet az előadások nyelvére következtetni. Az anyanyelven 
kinyomtatott programok azt segítették, hogy a latinul nem értő néző is tájékozódjék, 
mi történik a színpadon. Túlzás, tévedés a magyar nyelvű nyomtatványok alapján 
magyar nyelvű darabként elkönyvelni ezeket az előadásokat.3 Magyar előadásokra 
az olyan programokból következtethetünk, melyekben magyarul van megadva mind 
a szerepek, mind a szereplők neve.4 

A jezsuiták magyar nyelvű iskolai előadásának első fecskéi eddigi ismereteink 
szerint Faludi Ferenc drámái.5 Ezt követőleg a rend felosztásáig (1773) Nagyszom
batban még 7-8, Sárospatakon 8, Nagyváradon 14, Komáromban 5 alkalommal ját
szottak magyarul a jezsuita iskolások. De természetesen más helyeken is volt magyar 
nyelven előadásuk.6 

Az előadások magyar nyelvűségét illetőleg a többi rendnél is a jezsuitákéhoz ha
sonló a helyzet. 

Kivétel csak a csíksomlyói ferencesek esete. 1721-től dokumentálható színjátszá
suk folyamatosan és kevés kivétellel magyar nyelven folyik. Igaz, hogy nagypénteki 
passiókat, misztériumokat, moralitásokat játszanak, de előadásaikat nemcsak bibliai 
előképekkel, példázatokkal, égi tanácskozásokkal szövik át meg át, hanem a min
dennapi élet elrettentő vagy megtérést példázó jeleneteit, zsánerképeket is szín
re visznek. A pünkösdi búcsúk alkalmával rendezett produkciókban inkább, mint 
a húsvétiakban. Határozott és következetes magyar nyelvűségük a néptömegekkel 
való szoros kapcsolatban gyökerezik.7 

A minoriták kantai iskolájában is korán kezdődik a magyar nyelven folyó szín
játszás. Inkább feltételezés csak, hogy már a 17. századból van rá példa. Mert ha a 
Jaj én hütrégentén kezdetű töredékes drámát8 a stílusa, versformája és egyéb formai 
jegyei, az ortográfiája a 17. század negyedik negyedére, esetleg harmadik harmadá
ra teszik, akkor az nem minorita, hanem jezsuita drabnak minősítendő. Kétségtelen 

2 „idiomate Ungarico, quo populus intelligeret clarissime" — (STAUD Géza: A magyar jezsuita 
iskolai színjátékok forrásai 1.1561-1773. Bp. 1984. 342.) 

3 Vö. JABLONKAY Gábor Az iskoladrámák a jezsuiták iskoláiban. Kalocsa, 1927. 
4 L. pl. JUHAROS Ferenc: A magyarországi jezsuita iskoladrámák története. Szeged, 1933. 
5 Caesar Aegyptusföldjén. (1749), Constantinus. (1750). 
6 STAUD Géza: L m. /-///. Bp. 1984-1988. Passim. 
7 A ferencesek színjátszásáról 1. A magyarországi katolikus tanintézmények színjátszásának forrásai 

és irodalma, S. a. r. KILIÁN István — PINTÉR Márta Zsuzsanna - VARGA Imre. Bp. 1991.43-99. 
8 Kiad. a többi magyar nyelvű minorita dráma szövegével együtt a RMDE (Régi Magyar Drámai 

Emlékek) XVIII. 2. kötetében. S. a. r. KILIÁN István. Bp. 1989. 
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azonban, hogy a minoriták 1738-ban magyarul játszottak Kézdivásárhelyen.9 A ma 
ismert további 18 magyar nyelvű minorita dráma a 18. század közepe utánról való.10 

A piarista színjátszás a rend működésének kezdeti évtizedeiben szellemében, 
tárgyválasztásában szinte egészen a jezsuitákat követte. A magyar nyelv művelésére, 
ápolására Cörver János rendfőnök biztatta rendtársait. Methodusában (1757) hívta 
fel figyelmüket, hogy a latin mellett a hazai nyelvet is műveljék.11 

A pálosok magyar iskoladrámái a 18. század második feléből származnak.12 

Ahhoz, hogy az iskolai színjátszás funkcióváltozása megtörténjék, az előadások
nak anyanyelvre, nemzeti, vulgáris nyelvre való átváltása mellett szükség volt az 
iskoladrámák elvilágiasodására is. Több-kevesebb világi vonatkozás számos iskola
drámában akadt már a 17. századi jezsuiták vagy más szerzetesi iskola játékában is. 
Elvilágiasodásról szólva azonban nem gondolhatunk személyes jellegű, valamilyen 
alkalomra készült, részeiben vagy egészében világi történelmi tárgyú, esetleg világi 
színezetűvé alakított bibliai témára. Az elvilágiasodás másféle profán tárgyválasz
tást, más előadásmódot, világiaknak szóló szórakoztató élményt jelent. A18. század 
második felében az emberek nem igényelték, hogy a színjáték csak oktasson, példát 
mutasson hősi önfeláldozásra Istenért, az egyházért, a királyért, a hazáért vagy más 
magasztos eszméért. Valami mást kívántak. Ezt évtizedekre visszanyúló érvénnyel is 
jól kifejezte az 1790-ben Pozsonyban eljátszott, nyomtatásban is napvilágot látott A 
tisztségre vágyódók előszava, amikor ezt mondja: „ezen játékban a mulatságot, mint
sem az oktatást, mellynek a játékoknak tzéljának kellene lennie, kerestük."13 

A „mulatság", a mulattatás nyomai ennél az időpontnál sokkal korábban feltűn
tek már, s fentebb utaltunk a közjátékokra, farsangi actiókra. A jezsuiták latin nyel
vű színpadán a 17. században sokszor színre lépett farsankor a tréfacsináló Morio, a 
Bacchust kedvelő részeges, az emberi gyarlóság egy-egy képviselője. Az ilyen actiók 
lehetőséget adtak bizonyos értelemben a világi élet némely jelenségének a bemuta
tására. De ezek az actiók mégsem voltak világi, profán tárgyú darabok; legtöbbször 
a világi vétkek, a részegség, a hívságok elítélésével, Bacchus csúfos bukásával, az 
eszem-iszommal szemben a Jejunium (böjt) győzelmével, erkölcsi tanulsággal vég
ződött az előadás. 

Az actio Bacchanalisticák, a közjátékok mégis tartalmaztak világi elemeket, ha 
nem is mutattak olyan mértékben a színjátszás elvilágiasodása felé, mint a század 
dereka táján divatba jött antik darabok. 

9 A rendetlen szeretet bosszúja. Kiad. uo. 2. sz. 
10 A17. század első, ül. második harmadából ránk maradt két úrnapi dráma: Filiusprodigus (kiad. 

RMDE XVII. S. a. r. KARDOS Tibor - DÖMÖTÖR Tekla. I-II. Bp. 1960. 2. köt. 36. sz.), valamint a 
Jesu FifyMariae (kiad. uo. 40. sz.). Ezek liturgikus cselekményekhez kapcsolódó darabok; a másodiknak 
minorita eredete kétséges. Bizonytalan, hogy a kantai minorita iskolához fűződnék a 17. század végén 
keletkezett Comoedia generalis de conflictu Twcorum et Hungarorum (kiad. uo. 49. sz.) Vö. BUSA Margit: 
Egy ismeretlen színjáték. = ItK 1956.187-196. 

11 FINÁCZY Ernő: A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában.^. 1899.152. 
12 A magyar nyelvű pálos drámák. Kiad. RMDE XVIII. 3. köt. 1-4. sz. S. a. r. VARGA Imre Bp. 1990. 
1 3 Kiad. Pálos iskoladrámák, királyi tanintézmények, katolikus papneveldék színjátékai S. a. r. VARGA 

Imre. Bp. 1990.10. sz. 
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A jezsuiták 1748-ban Ungvárott az Aululariát játszották.14 Plautust sejthetjük 
a nagyváradi Homo gloriosus cím mögött 1759-ből.15 A latin nyelvet a Platus-for-
dításokban, -utánzatokban hamarosan felváltja a magyar. Időben elsőként ismert 
a Mostellaria átdolgozása Nagyszombatból.16 A Pseudolusnak jezsuita szellemben 
való átdolgozása a Botfalvi az 1760-1770-es évekből17 

A század közepe táján másféle ihlető vígjátékforrások is megnyílnak. Az eper
jesi História Residentiae az 1747-ben előadott Schurdanus homo rupex equestrem 
in ordinem recipi cupiens című vígjátékkal kapcsolatban Molière-re utal.18 Molière 
azonban magyarul a jezsuitáknál még több mint 20 év múlva szólal meg — átdolgo
zásban, a Fennhéjázóban.19 

Az iskolai színjátszásban a jezsuiták mellett a legfontosabb szerepet játszó pia
risták útja az elvilágiasodás felé egyezik a jezsuitákéval. Náluk is volt latin nyelvű 
farsangi játék: előbb latinul, majd magyar nyelven Plautus- és Terentius-darabokat 
vittek színre.20 Az expurgatiókról, imitatiókról és magyarításokról jó képet rajzol 
értekezésében Tési Edit.21 

A minorita iskoladrámák száma jóval kevesebb a jezsuitákénál és a piaristáké
nál. A minorita drámagyűjtemények tanúsága szerint a profán, vígjátéki témában 
mégsem maradnak el amazok mögött. A minorita eredet azonban sokszor nem bi
zonyítható megnyugtató módon; többször csak az, hogy jelenlegi szövegüket a mi
noriták másolták le maguknak. Előadásuk sem mindig igazolható. így pl. a Hilaria 
deorum de Salacone sartorculo című latin vígjáték, amely Molière Úrhatnám polgá
rára emlékeztet,22 inkább minősülhet komikus szándékú jezsuita alkotásnak, mint 
minorita szerzeménynek. A Declamatio de Victore ebriosót 1732-ben Kantán csak 
katalogizálták, de nem is magyarországon írták vagy másolták.23 

A 20 magyar nyelvű minorita közül a vígjáték műfajba 5 sorolható. 
Van közöttük antik hagyományt folytató istenparódia (Az Erdélyországban vdó 

borszűkéről, 1773.)24 éppúgy mint Molière-i jegyeket magán viselő vígjáték {Stolander 
a bálban, 1774.; Stolanderprocator és négy mesteremberek a diétán, 1774.; Zsákosi 

1 4 STAUD: L m. II. 209. 
1 5 STAUD: Lm. 1.327. 
16 TÉSI Edit: Plautus Magyarországon Bp. 1948. 22. 
1 7 KÁRPÁTI Sándor: Botfalvi Egy ismeretlen vígjáték = UK 1948. 50-73,121-132. 
1 8 „Placita Rheetorica cumprimis cum Galliarum Plautum Mollierum dato Schurdano, quod mirere, 

in vitám Bacchi feriis revixit." — STAUD: L m. II. 426. 
19 Kiad. GRAGGER Róbert: Molière a magyar irodalomban. = ItK 1909. 327-352. 
2 0 PRÓNAI Antal — CSÁSZÁR Elemér: A kegyesrendiek magyarországi iskoláiban 1670-1678. előa

dottdrámákjegyzéke. = ItK 1915. 
2 1 L. a 16. sz. jegyzetet! 
2 2 KILIÁN István: Latin nyelvű komédia a XVIII. század elejéről a Borsod megyei Levéltárban. In: 

Hermán Ottó Múzeum Évkönyve X. Miskolc, 1971. 383-433. 
2 3 KILIÁN István: XVIII. század eleji komédia az iszákos papról és a részeges magisterről. In: A Deb

receni Déry Múzeum 1974. évi évkönyve. Debrecen, 1975. 779-804. 
2 4 Kiad. RMDE XVIII. 2.10. sz. 



Varga Imre 5 

furfangjai és a két vén zsugorí, 1774.; Kintses Náso bált rendez, 1775.).25 Ezek azonban 
nem közvetlenül származnak a francia vígjátékokból. 

A 18. század második felében a szerzetesi tanintézményekben bemutatott vígjá
tékokkal kapcsolatban eredetiségről alig beszélhetünk. Ekkor azonban eredetinek 
minősült egy-egy kölcsönzött történet, ha a színpadon magyar nyelven szólt, magyar 
személynevekkel, hazai helyszínen játszódott. Az előadott darabok közt szép szám
mal találunk egyező motívumokat, azonos cselekménymozzanatokat, egész jelene
teket. A szövevényes összefüggések szálainak kibogozásával a kutatók sokat fog
lalkoztak, de nem mindig jutottak helyes, egyöntetű következtetésekre. Minthogy 
Molière is több antik vígjátéktémát, motívumot felhasznált, nehezen állapítható 
meg, hogy egy magyar „szerző" honnan merített, Plautusból, egyenesen Moheré
ből vagy hozzájuk visszanyúló közvetítőből, Holbergből, esetleg más ismeretlentől. 
Simái Mesterséges ravaszságát pl. azért tekintik egyesek a Mostellaria, mások a Les 
fourberies de Scapin adaptációjának, vagy fűzik mind a kettőhöz, nem zárva ki egy 
másvalamilyen közbülső forrást sem.26 

* * * 

Kétségtelen, hogy a 18. század második felének legtöbb magyar vígjátéka az antik 
komédiaírók mellett Molière-nez kapcsolódik. 

Molière magyarországi recepciójával elsőként Gragger Róbert foglalkozott.27 Az 
ő és mások kutatásai alapján joggal mondhatjuk, hogy a 18. század második felében 
Magyarországon Molière volt a legismertebb francia drámaíró. 

Vígjátékai közül a Le bourgeois gentilhomme szolgáltatta az első magyar Mo-
liere-adaptáció, az Egerben 1769-ben játszott Fennhéjázó és maga sorsával meg nem 
elégedő embernek bolondsága28 alapját. Az iskolai oktatás szellemének megfelelő át
alakítás ez, kissé megrövidítve; helyenként meg is egyezik az eredeti szöveggel. Az 
említett minorita vígjátékokon felül29 a komédia indítékát, több elemét megtaláljuk 
a piarista Hagymási, Szemtelen nagyra vágyódásnak nevetséges csúfolása (1775),30 

a nagyváradi nemesi konviktusi nevelő Gubernáth Antal Nagyrahájázó Ordas De
meter (1789)31 és Illői Tornyos Péter című32 (plautusi mozzanatokat is tartalmazó) 
darabjaiban. 

Molière népszerű komédiája volt a Les fourberies de Scapin is. A Fennhéjázóval 
kb. egy időben keletkezett első iskolai feldolgozása a Comedia satis lepida33. Ez a 

2 5 L. RMDE XVIII. 2.12., 14., 11,15. sz. 
2 6 Vö. TÉsi: i m. 25-30. 
2 7 Molière első nyomai a magyar irodalomban. = ItK 1909. 
2 8 Xiad. GRAGGER, = ItK 1909.327-352. 
2 9 L. a 25. sz. jegyzetet! 
3 0 PERHNYI József: Két népies bohózat a XVIII. századból Vác, 1936. 
3 1 RMDE. XVIII. 3. 9. sz. 
3 2 GRAGGER Róbert: Illei Tornyos Péterének forrásai = EPhK 1908. 588-598. 
3 3 TÉsi: L m. 29-30. 
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Molière-darab ihlette a minorita Zsákosi furfangjai34 adaptátorát, Hagymási Im
re Garabonczás Lászlóját (1775),35, Simái Váratlan vendégét36 és Mesterséges ra
vaszságát.37', A Scapin tsalárdságai címmel 1793-ban lefordította K. S. (Kibédi Sá
muel), de nem iskolai előadás számára. 1799-ben Debrecenben el is játszották.38 

L Avare című komédiájának Fejér György-féle átdolgozását a pozsonyi szeminá
rium papnövendékei szándékoztak eljátszani 1790 farsangján Az öreg fösvény cí
men.39 II. József betegsége, halála miatt az előadás elmaradt. Nyomtatásban azon
ban még ebben az évben megjelent, és a következő év farsangján a győri kispapok 
előadták.40 

A Georges Danáin című komédia magyar változatát is a császár betegsége akadá
lyozta meg a színpadra kerülésben. Erről a játékról alább bővebben szólunk majd. 

Molière komédiáit nemcsak katolikus egyházi férfiak olvasták, fordították, ala
kítgatták, nemcsak szerzetesi iskolák növendékei, kispapok játszották. A Nagye-
nyedi Kollégium diákjai 1791-ben bemutatták Simái adaptációját, a Mesterséges ra
vaszságot. Molière két játékát, a Le mariage forcét és Le médecin malgré luit pedig 
magyarra ültették át, és nyomtatásban is megjelentették.41 

Az enyedi diákok Moliere-fordításai már nem iskolajátékok. A 18. század utol
só évtizedének Moliere-fordításai, átdolgozásai már nemcsak iskolai előadásra ké
szültek. Simái Gyapai Márton feleség-féltő gyáva lélek42 (1792) című Sganarelle-
fordítását nem iskolások, hanem hivatásos színészek játszották. Ez a darab is, akár
csak a Zsugori43, a hivatásos színészek műsorára került. Azért váltak „színpadké
pes" darabokká, mivel megtartották az eredeti művek szerelmi cselekményszálát, 
ellentétben az iskolai előadásokra szánt adaptációkkal, melyek éppen ezért nem ju
tottak el a világi színpadra.44 Kivételt csak Illei Tornyos Pétere képez. Ezt több ízben 
is játszották. 1794-től azonban ez is letűnt a színpadról. 

Hogy Molière 18. századi magyarországi népszerűségéről teljesebb képet alkot
hassunk, megemlítjük, hogy Szomor Máté, a Kelemen-társulat színésze 1794-ben 

3 4 RMDEXVIII.2.13.sz. 
3 5 PERÉNYI: L m. 
3 6 Magyar Museum 1. Kassa, 1788-1789. Vö. CZECZKO-PRÓNAI Antal: Simái „ Váratlan vendég"-e 

és „Mesterséges ravaszság"-a. Bp. 1895. 
3 7 RME 351-396. S. a. r. ALSZEGHY Zsolt. Bp. 1914. 
3 8 SüPEK Ottó jegyzete: Molière válogatott munkál Bp. 1954.1. 470. 
3 9 RMDEXVHI.3.11. sz. 
4 0 BAYER szerint Simái Zsugori'ját („ . . . ama híres francia költő Molière után készített" darabját) 

akarták előadni, mely a Magyar Játékszínben 1792-ben jelent meg Pesten (1.89-230.). Ez az állítás nem 
állja meg a helyét. Vö. A katolikus tanintézmények színjátszásának forrásai és irodalma. S. a. r. KILIÁN 
István — PINTÉR Márta - VARGA Imre. Bp. 1991. 

4 1 A Kolozsvárott 1792-ben kibocsátott Próba c. zsebkönyvben jelentek meg Az erőszakos házasság 
és A kéntelenségből lett orvos címmel. 

4 2 Megjelent Budán 1792-ben. 
4 3 Magyar Játékszín I. Pest, 1892.89-230. 
4 4 Magyar színháztörténet 1790-1890. Szerk. KERÉNYI Ferenc. Bp. 1990.71. 
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magyarra fordította az iskolai előadásra márcsak témájánál fogva sem alkalmas Am-
phytrioni. Fordítása azonban kéziratban maradt.45 

* * * 

A felsorolt darabok száma mutatja Molière-nek a 18. század második felében 
az iskolai színjátszásban, a vígjáték műfaj elterjedésében játszott jelentős szerepét. 
Termékenyítő hatását jól láthatjuk az eddig figyelemre nem méltatott komédiában, 
Kresznerics Ferenc cím nélküli Játékéiban, mely az író autográf kéziratában maradt 
ránk.46 

Kresznerics Ferenc (1766-1832) teológiai tanulmányait a pozsonyi seminarium 
generáléban végezte, 1787-1790 között. Ekkorra már kialakult ott a magukat szor
galmasan művelő, idegen nyelveket tanuló, külföldi irodalmakat tanulmányozó kis
papok lelkes csoportja, mely a magyar nyelv, a magyar irodalom fellendítését tűzte 
ki maga elé célul. Ennek egyik eszközeként a magyar nyelvű színjátszást tekintet
ték. Tagjai ismerték — többek közt — a francia drámaírók munkáit. Kresznerics is 
szorgalmasan tanult franciául. Kilenc kötetre terjedő kéziratos jegyzetei között ott 
van francia nyelvtanulási jegyzete (Lexidium Gallicum, 1788)47, Bossuet, Fleury, 
Calprenède, Louis Racine stb. mellett Voltaire több munkájának olvasmánykivona
ta.48 Hogy Molière-t is alaposan ismerte, bizonyítja magyar játéka, mely azért foglal 
el külön helyet a magyarországi Moliere-adaptációk sorában, mivel nem egyetlen 
darab átdolgozása, hanem Molière több vígjátékából készült kontamináció. 

Az alapötletet, a játék nagy részét a George Dandinbő\ vette. Nem annak eredeti, 
a versailles-i királyi palotában játszott zenés, táncos, pásztorjelenetekkel tarkított, 
hanem a pár hónappal később a párizsi közönségnek bemutatott, udvari pompáza-
tosságától, díszítményektől lehántott, leegyszerűsített változatából. A francia vígjá
ték a hiú, felfelé kapaszkodó ember, George Dandin komikumba fulladó története. 
Jómódú paraszt, aki egy dámát vett feleségül, és előkelő rokonsága miatt nem alkal
mazhatja felesége fékentartására őseinek bevált módszerét, az elnáspángolást. Fi
atal feleségének kacérságát, tisztességtelennek vélt szabadabb viselkedését akarja 
annak szülei előtt bebizonyítani. A vígjátékban felesége nem csalja meg, de rang
ján alul kötött házasságának áldozataként valami hideg, gyűlölködő ravaszsággal, 
kárörömmel, rosszindulattal, még nála is találékonyabb szolgálójának segítségével 
szégyenbe, sorozatos felsülésbe kergeti a felesége megalázásával magának tisztes
séget, nagyobb megbecsülést kívánó bamba, fajankó férjét. George Dandin három 
egymást követő felvonásban háromszor sül fel, igyekezetében mindig ugyanazon a 
módon: tudomást szerezvén a becsületét fenyegető dologról, igazságtévőknek fele
sége szüleit hívja a helyszínre. Felesége ravaszsága azonban mindannyiszor visszá
jára fordítja a dolgot: Dandin pácban marad, az asszony győztesként hagyja el a 
színteret. 

4 5 SÜPEK Ottó jegyzete: Molière válogatott munkái Bp. 1954. II. 547-548. 
4 6 MTAK M. Nyelvt. 4 r. 11. II. 261-408. 
4 7 Analecta pholologica. MTAK M. Nyelvt 8r. 8. 
4 8 SZABÓ Miklós: Kispapok és a magyar irodalom. Bp. 1938. 8. 
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Kresznerics vígjátékát a pozsonyi kispapoknak írta. Alkalmazkodnia kellett az 
egyházias szellemhez, a 90-es években is még elvárt gyakorlathoz. Mellőznie kellett 
a szerelmet, még férj-feleség viszonylatban is, főleg ha — mint jelen esetben — a 
házasság nem is volt problémamentes, ideális. Kresznerics adaptációjában a felesé
get a házasságukból született, gavallérságra törekvő, költekező, apját és foglalkozá
sát lenéző fiával helyettesítette. A harc az apa (Orbán) és fia (Rózsai) közt folyik. 
Minthogy a női szerepeket mellőzni kellett, hiányzik a szobalány és az előkelőskö-
dő anyós. Ez utóbbi helyébe az elhunyt feleség apjának (Világos gróf) a barátját 
lépteti. Természetesen Orbánnak van szolgája (Getzi), Rózsainak is van szolgaféle 
tanítómestere. A George Dandin felesége körül legyeskedő udvarló helyett a szél
toló Sohónyai báró csinálja a bonyodalmakat. 

Kresznerics játékának I. és III. felvonása lényegében a George Dandin imitációja. 
Bár vannak azonos szereplők, helyenként szó szerint egyező szövegrészek, fordítás
nak az átvett passzusok sem nevezhetők. 

Kresznerics játéka is a főhősnek a helyzetről tájékoztató monológjával indul. De 
Orbán nem jómódú paraszt, hanem kalmár, felesége már egy éve meghalt. Az elő
kelő dáma-feleséggel kötött házasságából itt van most a nyakán Rózsai „nagyságos 
úrfi", aki „illetlen állapotnak" tartja apja foglalkozását; gavalléros életre vágyik, elő
kelő barátokra, úri társalgásokra. „Kenyérvesztő fiacskája" csak költi az apa jószá
gát. 

Orbán panaszkodó monológját félbeszakasztja a házából kiosonó Gazsi, Sohuny-
nyai báró szolgája, aki nem ismerve Orbánt, kikotyogja, hogy urának kölcsönkérő 
követeként Rózsainál járt, nála szerencsés meghallgatásra talált, sőt, az úrfi szolgája 
is ígérte segítségét. (Mint Claudine Lubinnek!) De nagyon kéri Orbánt, el ne szólja 
magát, mert Rózsai apja piszkosul fösvény ember. 

Az alaphelyzet megváltozását tekintetbe véve ez a jelenet tökéletesen megfelel a 
George Dandin 2. jelenetének, bár a szó másról folyik. Molière gyakran alkalmazza 
azt a fogást, hogy valaki éppen annak fedi fel a titkot ismeretlenül, aki abban legin
kább érdekelt. Kresznerics is ezt teszi, de Molière más darabjának mintájára; Gazsi 
beszéd közben le is szólja, ócsárolja Rózsai fösvény apját, mint ahogyan ez pl. a Les 
fourberies de Scapin III/3. jelenetében Zerbinette és Géronte esetében történik. 

A 3. jelenet nincs meg Molière-nél. Orbán és a szolgája, Getzi között játszódik. 
Orbán szigorú parancsot ad a ház őrzésére; Getzi arról panaszkodik, hogy ura sokat 
kíván tőle, azt szeretné, ha egy időben szakács, kapus, kulcsár, sáfár, szolga is lenne, 
de csak egy szolgának veszi fel a fizetését. Mintha A fösvény III/l. jelenete lebegett 
volna Kresznerics előtt, ahol Harpagon az egy személyben kocsis és szakács Jakab 
mesternek ad utasításokat. 

Ez után jön a George Dandin 1/3. jeleneteként álló monológ, a helyzetértéke
lés: többet érne a somfabottal helyrehozni a dolgot; de hát az úri atyafiság megköti 
Orbán kezét. George Dandin és Orbán ugyanabban a pácban érzi magát. 

Új az 5. jelenet. Rózsai szolgája megszerezte a Sohunnyai bárótól kívánt kölcsön
pénzt. Ezt a kimenetelt a Le bourgeois gentilhomme ihlette. Rózsai gavallérosságra 
törő álmait ismerjük meg ebből a jelenetből. Alinkai szolgájából itt lesz tanítómes
ter, aki majd kioktatja őt a „cikornyás complimentekre", hogyan kell gavallérokkal 
barátkozni, magát „cikornyásan ruházni", gavallérosan pénzt költeni stb. 
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A 6. kimenetel az alaphelyzetnek megfelelő adaptáció a George Danáin 1/4. jele
netéből. A két gróf kioktatja Orbánt az úri modorra, öltözetre, hogyan kell beszélni 
az urakkal és hogyan saját úri eredetű fiáról. Itt is akad szó szerinti fordítás, nyer
sebb hang Orbán reagálásában, amikor pl. nem akarja megérteni, hogy noha az ő 
pénze húzta ki a grófékat a csávából, neki kell szerencséjének tartania a „gavallé
rokkal való rokonságot". És ahogyan felháborodnak Molière-nél de Sottenville-ek a 
lányukat ért gyanúsítás miatt, Kresznericsnél ugyanilyen sértésnek veszi Világos és 
Emődi gróf azt, hogy Orbán úri anyától született fiát pénzének meglopásával vádol
ja.49 Rózsai szolgája, Alinkai persze letagadja a kölcsönkérés dolgát, és az ügyben 
érdekelt szereplők egymás között egyöntetűen a tagadás mellett döntenek. így is 
történik a 9. jelenetben: mindenki ártatlan, mindenki tagad, és felesége rokonsá
ga „rágalmai" miatt Orbánt kényszeríti, hogy a megsértett Sohunnyaitól bocsánatot 
kérjen. Ez utóbbi két jelenet — eltekintve a női szereplők kiiktatásától — a George 
Danáin 1/5-6. jelenetének a pendantja. A találkozás és bemutatkozás, a felelősség
re vonás, az önérzetes felháborodás és elégtétel követelés, Orbán pipogyasága, Ró
zsai jelenlétében való megalázkodó bocsánatkérése, melyett Világos gróf szavainak 
kényszeredett ismétlésével mond, nemcsak tökéletesen ugyanazt a hangulatot kelti, 
mint Molière darabja, hanem sokszor még a szavak is ugyanazok. Ezt a jelenetet 
mindkét darabban a főhős monológja követi és fejezi be. 

A női szerepek és a szerelmi motívumok kiszűrése következtében Kresznerics 
játékának II. felvonása más vágányon halad, mint George Danin, melyben a két 
pár széptevését, a főhősnek az erényes feleséget megjátszó Angélique ravaszsága 
miatti újabb felsülését láthatjuk. (Felesége el is náspángolja, a botütések az asszony 
udvarlója helyett reáhullanak.) 

Kresznerics az események menetébe jól beleillő felvonást szerkesztett három Mo-
lière-darab (L'avare, Le bourgeois gentilhomme és Les forberies de Scapin) jelene
teiből. 

A felvonás első jelenete bizonyára magának a szerzőnek a találmánya. Rózsai át
adja a kölcsönpénzt Sohunnyainak, és szükség esetére újabb pénzt ígér neki. Alinkai 
nem helyesli; figyelmezteti: mértékkel éljen a kölcsönzésben, ajándékozásban és ne 
költsön túl sokat egyetlen gavallérra, hanem ajándékaival szerezzen több jóbarátot. 
A 2. jelenet monológ. Erősen emlékeztet a Fösvény monológjára. Veszedelmes az 
embernek a pénzét a házánál tartani, a ládácskájában hevertetni — töpreng Orbán. 
Interestre szándékozik kiadni. Távozása előtt szolgájának a lelkére köti, senkit se 
engedjen be a házba Sohunnyai báró kivételével. De őt hallgassa ki, mit beszél a 
fiával. (Harmadik kimenetel.) 

Orbán távollétében a báró valóban megérkezik. Azért jött, hogy adósságát szám
ba vegye, éppenúgy, mint a Le bourgeois gentilhomme-ban teszi Dorante gróf Jou-
dainnél (III/4.). Az elszámolás is úgy folyik, s hasonló eredménnyel végződik. Sohuny-
nyai tartozása 83 arany, Dorante-é 15 800 font. „Mettez encore deux cents pis tôles 
que vous m'allez donner, cela fera justement dix-huit mill francs que je vous payerai 
au premier jour." Azaz magyar pénznemben Kresznericsnél: „Ezekhez adjon 17, te
hát mindenestől kerek számmal 100 aranyt fog tenni, a' mellyet mennél hamarább 

„így gyalázni egy nemes vért!", hangzik a felháborodás. 
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le fogok olvasni." (Dorante 200 frankot kért, hogy kerek összeggel, 18 000 fonttal 
tartozzék.) Rózsai Alinkait, Joudain a feleségét igyekszik lecsillapítani az újabb köl
csön miatt. Előkelő barátaik mindkettőjüket levették lábukról. Hogyne kölcsönzött 
volna Rózsai szívesen, mikor a báró esti társalkodásra invitálta őt Belentzei herceg
néhez (II/5.)! 

Még nem hagyta el Sohunnyai a házat, mikor Orbán közeledik. Alinkai figyel
mezteti a bárót, hogy Orbán meg akarja verni, ha a házában kaphatja. A báró azon
ban fordít a dolgon, és összeszűrve a levet Alinkaival, ők látják majd el Orbán baját 
(II/6.). Ez meg is történik a következő két jelenetben. Alinkai ugyanis, hogy Orbán 
a fia és a báró beszélgetését kihallgathassa, őt zsákba bújtatja, hogy így észrevétle
nül lehessen az ajtó közelében. A megbeszélés szerint azonban a távozó Sohunnyai 
gyanúsnak tartja a zsákot, meg akarja nézni a tartalmát, s mivel Alinkai ellenkezik, 
botot ragad. De ütlegei Orbánra zuhognak, Alinkai csak jajgat hozzá. A Scapin 
furfangjai-ban rakja meg alaposan a szolga zsákba bújtatott gazdáját (III/3.). 

Orbán még nem bújt ki a zsákból, mikor a helyszínre érkezik a gróf. Ez a 9. ki
menetel, valamint a következő három utolsó Kresznerics munkája. Orbán nagyon 
restelli helyzetét, talán még fiával szemben is elnézne dolgokat, csak meg ne tudja 
szégyenét. Meglepetésképpen azonban a gróf ettől a pillanattól kezdve tárgyilagos, 
építő szellemű alakja a vígjátéknak. Megtiltja Rózsainak a báróval való barátkozást, 
a pazarlást. Orbán szolgája segítségével nagynehezen kikecmereg a zsákból. Bez
zeg a gazdája most nem bottal fenyegeti, szép jelzőkkel becézgeti, tallért csúsztat a 
kezébe, csak hogy esetét senki meg ne tudja tőle. Kresznerics előkészíti az utolsó 
jelenetben a III. felvonást is. Megtudjuk, hogy a gróf tilalma ellenére Rózsai elmegy 
a Sohunnyaitól bejelentett estélyre. 

AIII. felvonás — mutatis mutandis — a George Bándinből való. Az eredetinek 
1-3. jelenetét, az éjszakai szerelmi találkozást, legalábbis az első felét, mellőzni kel
lett. A felvonás azzal indul, hogy a bakter éneke ébreszti fel a strázsálni (virrasztani) 
akaró Orbánt és szolgáját. Éjszaka van, és a sötétben ők egymást keresik. A helyzet 
még komikusabb, mint Molière-nél. Nemcsak összeütköznek, egymást kerülgetik; 
gyertyát akarnának gyújtani, de nehezen találják a taplót. Végre sikerül nekik vilá
gosságot csinálni, s megállapítani Rózsai távollétét. Orbán a szolgáját a grófért sza-
lasztja. A kaput jól bezárván, maga az ablakban várja a fejleményeket. Meg is érke
zik a jó hangulatú társaság. A kellemesen töltött estét emlegetik, Orbánt ócsárolják. 
Mint Molière darabjában, a hazatérők a kaput zárva találják. Ugyanaz a helyzet a 
két darabban. A kizárt Rózsai éppenúgy a szolgát szólítja, hogy kinyissa a kaput. Az 
ablakból Orbán jóleső kárörömmel élvezi hoppon maradt fiának kínos helyzetét. Ez 
elismeri bűneit, álnokságait. Fogadkozik, bocsánatot kér, javulást ígér. Esküdözik, 
kérleli, de mindhiába. Végül öngyilkossággal fenyegetődzik, s elhallgat. Az eddig 
fölényes Orbán mégiscsak megnézi, mi történhetett. De ahogy kilép a kapun, Ró
zsai és Alinkai beosonnak, őt kizárják. Most az ablakból visszaadják Orbánnak, amit 
az előbb tőle kaptak, a gyalázat akkor tetőződik, mikor az álmából felvert világos és 
Emődi gróf megérkezik. 

Kresznerics azonban csak eddig a pontig követte Molière-t. Itt fordulat áll be 
a komédiában. Molière-nél a szülők elfogadják leányuk rágalmazó hazudozásait 
és Dandint alapos megleckéztetés után az „erényes" feleségétől bocsánatkérésre 
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kényszerítik; a grófék meghallgatják Orbánt, átlátnak Rózsai és Alinkai álnoksá-
gán, igazságot szolgáltatnak. Alinkait elkergetik, Orbán és Rózsai közt úgy terem
tenek békét, hogy a fiút Emődi gróf magával viszi Párizsba. Igaz, sok kiadást okoz ez 
Orbánnak, de azzal vigasztalódik, hogy több pénzébe kerülne, ha itthon maradna. 

Az igazságszolgáltatás keze eléri Sohunnyai bárót is, adósságai miatt bebörtön-
zik. Olyan váratlanul sújt le rá az igazságszolgáltatás, mint Tartuífe-re sújtott. Az 
utcán hazafelé mentében árestálja a rendőrség. 

A játék kimenetelének irányváltozata érteti meg, hogy míg Dandin befejező mo
nológjában nem lát más megoldást, mint „bele a vízbe fejjel előre" („c'est de s'aller 
jeter dans l'eau la tête la première"), Orbán záró szavai arra tanítanak: 

„Ne végy, ha kalmár vagy nagyságos bóbitást. 
Mert ez erszényedre szül jajos apadást." 

A 18. század második felében az iskolai színjátszás magyar nyelvűvé válásával, 
a bemutatott darabok tárgyának profanizálódásával egy időben és ezt követőleg a 
legtöbb magyar vígjáték azon a módon született, ahogyan Kresznerics a maga Já
tékát megalkotta. A vígjátékírók átvették egy idegen darab cselekményét. Nem vál
toztatás nélkül, hanem az egy házias iskolai színjátszás hagyományaihoz alkalmazva 
azt, változtattak rajta. A többé-kevésbé átformált cselekményt sokszor máshonnét 
kölcsönzött cselekménymozzanatokkal, hatásosnak vélt jelenetekkel, új alakokkal, 
saját ötleteikkel (ilyen lehet Kresznericsnél a bakter énekeltetése) bővítették. Bi
zonyára sok átvett mozzanatot emlékezetből, közhelyként dolgoztak bele munkáik
ba. De ha nem, a kornak az eredetiségről alkotott felfogása szerint nem minősültek 
plagizátornak, ollózónak. A „Je prends mon bien, ou je trouve" elvének jóindulatú 
megvalósítói voltak. 

Elvileg a sok — ismeretlen! — vígjáték közt lehettek eredetiek fordításai is. A cí
méből ítélve ilyenre gondolhatunk pl. a Sárospatakon 1768 farsangján játszott Tök 
Mac Filkó esetében.50 A Kocsonya Mihály házassága51 vagy a Borka asszony és 
György deák52 folytatásos közjáték elvileg önálló előadásként is megállhatta volna 
a helyét és képviselhetné az antik és más idegen hatás nélküli magyar bohózatot, 
az eredeti magyar vígjáték egyik fajtáját. Ez utóbbi kettő alkalmas lehetne annak 
a fikciónak az alátámasztására is, hogy a magyar vígjáték a 18. században gazdagon 
kivirágzott közjátékaink kiszélesítéséből keletkezett. A források azonban határozot
tan intermediumoknak nevezik őket, „a magyar vígjáték közjátékainktól függetlenül 
jött l£tre, idegen darabok magyarítása, fordítása révén."53 

5 0 KILIÁN István: A XVII-XVIII. századi iskolai színjátszás Sárospatakon. In: Hermán Ottó Múzeum 
Évkönyve. XII. Miskolc, 1973.163. 

5 1 Kiad.RMDEXVIII.3.6.sz. 
5 2 Kiad. RMDE XVIII. 2. IIB - önálló darabként. 
5 3 VARGA Imre: Közjátékainkról In: Iskoladráma és folklór.Szerk. PINTÉR Márta Zsuzsanna — 

KILIÁN István. Debrecen, 1989.164-165. 
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VARGA, IMRE 

Un changement de fonction dans notre art dramatique scolaire 

(Molière et la comédie hongroise) 

En guise d'introduction, l'auteur résume les origines de l'art dramatique scolaire en Hongrie. Ce 
genre, acclimaté par la Réforme, fut introduit par les Jésuites aussi, surtout en vue de l'éducation re
ligieuse et morale des élevés et pour l'exercice de la langue latine. L'intention de divertir se manifeste 
seulement au milieu du XVIIIe siècle. Ce changement de fonction ne peut être observée qu'après le mi
lieu du siècle. C'est au cours de ce siècle que l'art scénique de langue hongroise commence. Ce fut une 
des conditions les plus importantes du changement de fonction et de la laïcisation de l'art dramatique 
scolaire. Les traces de l'amusement apparaissaient déjà dans les intermèdes du XVIIe siècle, mais, à cet
te époque, il n'y avait pas de pièces traitant des sujets profanes. La route de l'art dramatique vers la lai 
icisation piariste et minorité était identique à celle des jésuites. 

La plupart des comédies hongroises du XVIIIe siècle se rattachaient, outre les écrivains de comé
die antiques, à Molière. A cette époque, c'est lui qui fut en Hongrie l'écrivain dramatique français le 
plus connu. Les acteurs d'école présentèrent de nombreux remaniements ou adaptations de ses drames. 
L'auteur du présent article analyse l'influence fertilisante de Molière dans la diffusion du genre comique 
par l'exemple d'une comédie, jusqu'ici négligée, de Ferenc Kresznerics (1766-1832), d'une pièce sans 
titre, qui était une cotamination fabriquée de plusieurs comédies, mais surtout une imittation de Geor
ge Dandin, que l'auteur écrivit pour les séminaristes de Pozsony. L'étude s'achève par l'analyse détaillée 
de cette comédie en en tirant l'enseignement que les écrivains de comédies de l'époque modifiaient les 
pièces étrangères empruntées d'après les traditions de l'art dramatique ecclésiastique. 


