
BÉCSY TAMÁS 

Másvilág és evilág 
(A XVIII. századi magyar drámák műfajairól) 

A XVIII. századi magyar iskoladrámákról első említésüktől kezdődően az adott 
katolikus szerzetesrendek, illetve a protestánsok iskoláihoz kötve szólnak. Az 
utóbbi évtizedekben is ugyanezen nézőpontból adták ki - példamutató gondos-
sággal - a műveket. A szövegek kiadása más alapból kiindulva teljességgel 
lehetetlen és értelmetlen lenne. 

Mióta meglehetősen sok m ű hozzáférhető, és mivel a kiadások kiváló filológiai 
munkával készültek,1 lehetőség van arra, hogy összességükben másképpen, „ke-
resztben" szemlélve drámaelméleti nézőpontból vizsgáljuk meg a szövegeket. 
Erről az alapról kiindulva az elméleti fogalmak tisztázása tűnhet az első fontos 
lépésnek. Dolgozatunk utolsó szakaszában igyekszünk majd rögzíteni, mi az 
értelme a műnemi és műfaji fogalmak alapján történő vizsgálódásnak, illetve a 
vizsgálódás eredményének. 

A drámákat - és korántsem csak az iskoladrámákat - egészen különböző 
megközelítésből kialakítható fogalmakkal szokták elkülöníteni. Shakespeare drá-
máinak hat kötetét 1961-ben a következő címekkel jelentették meg: Királydrámák 
(két kötet), Vígjátékok, Tragédiák (két kötet), Színmüvek. Ez utóbbiakat régebben 
például a „regényes színművek" terminussal is jelölték. Az 1961-es kiadás négy 
fogalma közül egy - a Királydrámák - a főalak és így az ő cselekvései révén a 
témát adja meg, kettő - Vígjátékok, Tragédiák - az esztétikai minőség nézőpont-
jából jelöli meg a műfajt, a negyediknek - Színművek - a jelentését voltaképpen 
negatívan lehet meghatározni: nem tragédiák, nem vígjátékok. Ebből következ-
het - és ez így korántsem extrapoláció - , hogy a drámákat általában is lehet a 
téma, az esztétikai minőség, sőt valami negatívan, illetve kizáróan értelmezett 
fogalommal is meghatározni. 

A XVIII. századi magyar drámák témáját - hogy már hagyjuk el a pejoratív 
felhangú iskoladráma terminust - többen rögzítették: Kilián István, Pintér Márta 
Zsuzsanna, Varga Imre stb. A témák: ószövetségi és újszövetségi, görög és latin 
mitológiai, továbbá a szentek, mártírok életéből vett történetek mellett világ-, 
illetve magyar történelmi témák, fiktív történelmi témák, szerelmi-féltékenységi, 
valamint a korabeli életből vett történetek. Más megközelítésből történő elkü-
lönítés szerint vannak moralitások, misztériumok, mirákulumok, allegóriák, al-
legorikus vetélkedők, vitatkozók, farsangi témájúak, isteneket parodizáló témák 
és társadalmi bohózatok. Ezek egy része ugyancsak a témát jelöli, legalábbis a 
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mai értelmezésben. Más részük művészetelméleti fogalom (például az allegória). 
A kötetek szerkesztői a filológiai részekben használják egyszerűen a „dráma" 
fogalmat is. 

Elvben lehet még például a „vallásos és profán művek" megjelölést is alkal-
mazni. A vallásos fogalmon belül meghatározó lehet a különböző szerzetesren-
dek szellemtörténeti aspektusa,3 és a protestáns irányzatok közötti szellemtör-
téneti, netán teológiai különbségek. A „szakrális" és „didaktikus" fogalmak -
noha az előzőkhöz közeliek - jobban hangsúlyozzák a drámák hatásának mi-
néműségét mint megvalósítandó célt, illetve a drámák tendenciáit. 

A téma szerint való megkülönböztetés annak ellenére eligazító, ha tudjuk -
mindenfajta dráma esetében - , hogy ugyanazok a témák egészen különböző 
korokban is felbukkannak, és más és más megközelítésből formálódnak meg. 

A XVIII. századi magyar drámák közül viszonylag kevés tüntet fel terminust 
önmaga műfajának meghatározására. A következőket olvashatjuk. Latin nyel-
ven: drama, drama maius, dramation, ludus theatralis, poeticum dramma, actio, 
actus, colloquium, heroicum, certamen. Magyarul: Tragoedia, Szomorú Játék, 
Históriai Szomorú Játék, Passió, Comoedia, Víg-Játék, Komédiai-Játék, Beszéd-
beli Víg-Játék, Tréfa, Tündéres-játék, Pásztori ének játék, Személyes játék, Szín-
játéki darab, Beszélgetés. 

Ebből a felsorolásból kitűnik, hogy az önmeghatározó fogalmak nem a té-
mákra vonatkoznak. A témára adott esetben a cím utal. A címben vagy a Pro-
lógusban jelölt téma és a műfaj t jelölő fogalom egybeeshet, mint például Szath-
mári Paksi Sámuel (református) Elvádolt ártatlanság című, Phaidra-témájú mű-
vének műfaji megjelölése: „Szomorú Játék". De ugyancsak „Szomorú Játék"-nak 
minősíti Péntek István (pálos) a Pál című drámáját. Itt ellentmondás van a cse-
lekmény és a műfaji megjelölés között. A cselekményben Pál eléri célját, ami 
számára boldogság. Eljut remeteségének színhelyére, a barlangba. Ugyanakkor 
a mű többi alakja allegória. A cím és a műfaj i önmeghatározás között nemcsak 
ellentét, hanem össze nem egyeztethetőség is fennállhat. Csak egy példa: „Actio" 
- méghozzá! - „Pro Die Parasceves" olvasható Bene Demeter (minorita) nagy-
pénteki Passio-történetének önmeghatározásaként. Holott a misztérium vagy a 
passió lenne a megfelelő. Feltűnő, hogy a misztérium és a passió fogalma jó-
szerével a csíksomlyói ferences drámákban fordul elő, ezenkívül Koncz Gábor 
(unitárius) művében: „Passionis Christi..." Juhász Máté (minorita) nagypénteki 
történetének viszont „A KRISTUS-nak érettünk való kínszenvedéséről..." címen té-
ma-megjelölést adott. 

A XVIII. századi magyar d rámák témái közül igen sok megtalálható az európai 
középkor drámáiban. Ezen semmi meglepő nincs, hiszen mindkét korszak drá-
mái vallásosak és didaktikusak. Ezért is kedvelik a bibliai történeteket és a 
szentek, mártírok életeseményeit. Utalni kell azonban arra is, hogy a XVIII. 
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századi magyar drámákban több a görög vagy római mitológiából kölcsönzött 
téma, mint a középkorban. 

A középkor nem szerette az ügynevezett pogány témákat. Ha már világi 
témákhoz nyúltak, inkább a saját koruknak vagy az előző évszázadoknak tör-
téneteit dolgozták fel. A XIV. századból származik a francia Miracles de Notre 
Dame című gyűjtemény, amelyben a Chanson de geste-ekből veszik a törté-
neteket. Ha a középkori és a XVIII. századi magyar drámák vallásos világszem-
lé l e t ek , és témáik is gyakorta azonosak, célszerűnek látszik a középkori mű-
fajfogalmak értelmezéséről is szólni, elsősorban azokról, amelyek a magyar drá-
mák önérteimező fogalmaihoz hasonlóak. De ezen okok mellett a műfaj i 
terminusok összevetésének igazolására említhetjük azt is, hogy mindkét korszak 
szerzői - akár fordítói, másolói, átdolgozói - koruknak művelt emberei voltak, 
akikről feltehető, hogy nemcsak szoros értelemben vett teológiai műveltséggel 
rendelkeztek. 

Közismert, hogy a X. századtól kezdődően a vallásos, liturgikus dráma az 
egyház húsvéti, illetve karácsonyi szertartásaihoz kapcsolódóan alakult ki. Az 
első időkben az officium és az ordo terminusokkal jelölték ezen alkalmakat: az 
officium a szertartást magát denotálta - mondja - 1903-ban E. K. Chambers,4  

míg az ordo a könyvet, az írott utasításokat, amelyek alapján kivitelezték az 
officiumot, a szertartást. Ezt a megállapítást átveszi K. Young is 1933-ban,5 és G. 
Wickham is 1974-ben.6 Amikor a középkori liturgikus dráma alakulása eltávo-
lodott kissé a szertartástól, a representatio fogalma tűnik fel. Erről a terminusról 
mondja E. K. Chambers, hogy olyannak kell tekintenünk, mint ami a középkori 
latinban a „drámai előadás" fogalmával azonos.7 Már a Mystère d' Adam-пак 
(1150 körül) - amely átmeneti mű a liturgikus és a világi szemléletű d rámák 
között - „Ordo representacionis Ade" a műfaji megjelölése. A misterium (myste-
rium) a ceremóniák cselekvését jelölte francia területeken, az első időkben. Ké-
sőbb itt is a kidolgozott dráma-szertartást, a XIV. századtól kezdődően pedig 
a dramatikus előadásokat. A misterium tehát a XIV. századtól kezdve jelölte a 
drámákat. Ezt a fogalmat Angliában viszont nem használták, itt a representatio 
miraculi a vallásos drámákat jelölő terminus. A „mystery" a színjátékot előadó 
céhek funkcióját jelentette.8 

A XVIII. századi magyar drámákban olvasható a Játék terminus. Latin meg-
felelője, a ludus, amivel kapcsolatban általában azt mondják, hogy a népi vigas-
ságokat denotálja. Vannak olyan nézetek is, hogy a bibliai témák Indusként való 
meghatározására a Quem queritis dialógus-váltás kibővülése után került sor, pon-
tosabban azután, amikor már nemcsak bibliai személyeket jelenítettek meg. (Pél-
dául a kenőcsárust, akitől a Máriák a balzsamot vették.) Ez utóbbit vallja Grace 
Frank is.4 E. K. Chambers viszont azt állítja, hogy a ludus egyszerűen 'szórako-
zást, mulatságot ' jelentett. A Indusnak mint műfaj-meghatározó fogalomnak a 
pontos jelöltje azért is bizonytalan, mert jelenthet 'felüdülést, szórakozást ' -
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noha bizonyosan nem a XX. századi értelemben - , továbbá verseny-játékot és 
darabot, színdarab értelmében. Ez utóbbi jelentésében időnként az exemplummal 
kapcsolják össze. Például Incipit liidus, immo exemplum, Dominicae Resurrectionis, 
amely mű a XIII. század végére datált Carmina Burana gyűjteményben található. 

A XVIII. századi drámák Actio terminusa a középkorban viszonylag ritkán 
olvasható. Alkalmanként a misét jelölték ezzel a fogalommal.10 

Látszólag a két legnehezebben értelmezhető fogalom a tragédia és a komédia. 
Először arra kell utalnunk, hogy többen11 még nem is a műfajról, hanem a 
drámaműnemről, ennek természetéről állítják, hogy középkori felfogása félreér-
tés. Főként G. Frank hangsúlyozza ezt. A Terentius-magyarázatokra hivatkozva 
mondják, Chambers is, hogy a középkort nem érdekelte, miszerint Terentius 
művei dialógusokban íródtak. Úgy vélték, a latinoknál maga a szerző szavalta 
a szövegeket, és egy mímus mozgással illusztrálta. Még félrevezetőbb volt -
mondják - a tragédia és a komédia meghatározása. Ennek okát elsősorban abban 
látják, hogy a kettőt egymáshoz viszonyítva definiálták. A közvetett forrás Not-
ker Labeonak Boetius-értelmezése a X. század végéről. Mások egy IV. századi 
grammatikusnak, Serviusnak tulajdonítják a félremagyarázás eredetét. Valószí-
nű, hogy Chaucer is a „nagyajkú" Notkertől vette át a komédia és a tragédia 
ismérveit. A következőképpen értelmezték: a cselekménynek a kiinduló helyzet 
ismérveihez képest történő megváltozását - jóból rosszba a tragédia, a fordított 
a komédia - , az emelkedett, illetve alacsony stílust, és harmadik ismérvként a 
személyek és események minéműségét, a társadalmilag magas állásúak jelentős 
eseményeit, illetve az alacsonyrendűekkel megtörtént dolgokat. Ezt a felfogást 
vette át például Johannes Januensis 1286-ban, és vallotta a magáénak Dante is. 
így például Lucanus epikus műveit, Ovidius elégiáit is tragédiának minősítették, 
mint ahogy Angliában „tragikus legendáknak" az 1555-től több kiadásban meg-
jelent Mirror for Magistrates szerzői a jelentős emberek élettörténeteit. Ovidius 
epistoláit, Vergilius pásztori eklogáit viszont komédiáknak. Azonban feltűnő, 
hogy egyetlen liturgikus drámát sem jelöltek a tragédia terminusával. Igaz, egyik sem 
végződött „rosszul". Ennek vallási, illetőleg - mai szóval - történetfilozófiai oka 
van. A középkor bármely drámai műfajban megjelenő története történet-
filozófiailag egységes. Szent Ágostontól eredően a Biblia története az univerzális 
történelem, az evilági ennek csak árnyéka. A teremtett ember bűnbe esik, Krisz-
tus megváltja az emberiséget, az üdvözülés minden ember számára lehetőséggé 
válik, és a vég az Utolsó ítélet. Az egyed léte nem ér véget a test halálával, 
lelke létezik tovább. Az Isten végtelen irgalmú, a bűnösöknek, ha megbánják 
bűneiket, mindig megbocsát. Azt is mondhatjuk, hogy minden történet üdvtör-
ténet, az egyedre vonatkoztatva pedig a lélek története, nem a testé. Ezért a 
történet mindig jól végződik, lévén mindenképpen spirituális történet. Például: 
a mártír teste iszonyú kínok között meghal, ez azonban nem jelenti a történet 
végét, mert lelkét a mennyekben való örök életre ítéli az Isten. 
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A tragédia és a komédia említett meghatározása Aristotelés Poétikájában 
megtalálható, a tragédia és a komédia ismérvéből nála is hiányzik a dialógus-
ban való megformáltság szükségessége. Homérost is tragédiaköltőnek nevezi.12 

Vagyis a tragédia és a komédia a Poétikában sem csak a dráma két változata, 
hanem a drámáé és az eposzé egyaránt. 

E két műfaj félremagyarázásáról akkor lehet beszélni, ha a tragédiának a 
német romantikus írók és esztéták, valamint Diderot munkája nyomán kialakult 
értelmezését vesszük alapul. 

A komédiával kissé más a helyzet. Elsősorban azért, mert a komikumnak 
több olyan változata van, amivel a tragikum esztétikai minősége nem rendel-
kezik. Nincs „helyzet-tragédia", és nincs tragikus megfelelője a bohózatnak, a 
burleszknek, de viccnek, a tréfának stb. sem. A komikumra olyan módon is bő 
lehetőség nyílik, amilyen módon a tragikum nemigen jelenhet meg: a testi, nem-
verbális eszközökkel való megnyilvánítás módján. Például komikus elemnek 
minősíthető a XI. vagy XII. századi limoges-i Sponsus végén az a mód, ahogyan 
a Démonok, szöveg nélkül, kapkodva elragadják az Ostoba Szüzeket. Az ördö-
gök egyébként is komikus alakok voltak, és nemcsak szövegeik, hanem a színész 
testi megnyilvánulásai révén is. G. Frank azt mondja , hogy a már nemzeti nyelvű 
francia szövegekben a commedia terminus csak kivételesen fordul elő, a feste 
viszont gyakran. Azonban sokszor az is bizonytalan, hogy az adott terminussal 
a szöveg írója élt, vagy a másoló fordította a commedia szót feste-nek. A francia 
nyelvű szövegekben gyakori még a jeu (jocus) terminus, amelyet viszont soha-
sem használtak liturgikus drámák műfajaként. 

A középkori irodalomban van még egy műfaj, amelyről érdemes a komédiával 
kapcsolatban megemlékezni. Ezek a XI. és XIII. század közötti úgynevezett „elé-
gikus komédiák". A latin nyelvű elégikus versek részben elbeszélők, részben 
dialogizáltak. Alakjaik egy csoportját az ókori íróktól vették át, másokat a kö-
zépkori történetekből merítették. A szövegben is előfordul a comoediae fogalom, 
mint önmagukat jelző terminus. A legismertebb a Geta és az Aululária volt, s 
ez már utal plautusi eredetükre. Népszerűségük abból származott, hogy rövid, 
bölcs szentenciákat mondtak. Például Geta, Amphi t ruo szolgája, amikor hason-
mását - Mercuriust - meglátja, ezt mondja: „Minden dolog, ami létezik, csak 
egy, de én, aki beszélek, nem egy vagyok. Ergo, Geta: semmi." Később, a gon-
dolatmenet jellegét is belefoglalva így beszél: „Pusztuljon a dialektika, amely 
teljesen tönkretett. Tanultam, de a tanulás ártalmas. Geta logikát tanult és meg-
szűnt létezni."13 Az ilyen mondatokban való fogalmazás egyfelől - a helyzet 
miatt is - komikus, másfelől a didakszist jól szolgálja. E. K. Chambers egyébként 
is mondja, hogy ezek az „elégikus komédiák" iskolai darabok voltak.14 

Ebből az igen rövid és vázlatos áttekintésből is nyilvánvaló lehet, hogy a 
középkorban a műnem és a műfa j fogalma egyáltalán nem volt egységes. Nem-
csak koronként változott, hanem országonként, pontosabban nyelvterületenként. 
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Ha itt most rövid kitérés következik, azt ennek a ténynek világosabb értelmezése 
kedvéért tesszük. A XX. század második felében megírt magyar d rámák műfaji 
önmeghatározásai között a dráma, színmű, tragédia és vígjáték mellett ilyenek 
is olvashatók: Drámai vizsgálat, Tragédia tánclépésekben, Vidám agónia, Trak-
tátus a nyárspolgárság végleteiről, Krónika, Történelmi tragi-bohózat, Rém-
bohózat, sőt ilyen is van: Valami, két részben. Nos, látható, a drámaírók saját 
műveiknek műfaji terminusát voltaképp igen szubjektíve adják meg, az adott 
műhöz való íróilag szubjektív viszonyból. Ám ezzel azonnal jelzik, hogy szá-
zadunkban a műfaji ismérvek a világ széttörtsége miatt felbomlottak, és ezért 
nyílik lehetőség az ilyen műfaji terminusok használatára. 

Ezzel szemben a középkor szerzői az egységes világszemlélet alapján adtak 
terminusokat. Még akkor is, ha azok változtak-módosultak, vagy - mai értel-
mezésünk szerint - bizonytalanok voltak, netán „félrevezetők". Ha a művek 
ismérvei változtak - például mert elszakadtak a szertartástól, a bibliai szemé-
lyektől, latin helyett nemzeti nyelven íródtak - , akkor az új terminus is a vi-
lágszemlélet alapján alakul ki, és nem a szöveghez vagy a témához való szub-
jektív viszonyból. 

A műnemi és műfaji fogalmak jelentésének módosítása a XVI. században 
történt meg. De ekkor is csak annyiban, hogy Robortello 1548-ban megjelent 
Poétikaja" után a tragédia és a komédia már eddig is hangoztatott ismérveit 
tudván-tudva Aristoteléstől származtatták. Ezt a folyamatot jelenleg n e m érde-
mes még kissé sem részletezni. 

Annál inkább kell szólni - vázlatosan - a művészeti, illetve műnemi fogal-
maknak a barokk korszakában érvényes jelentéséről. Persze csak azokról, ame-
lyek a drámát illetik. 

Mindenekelőtt arra kell utalnunk, hogy az európai lexikonok a barokk lénye-
ges drámai műfajai között nemcsak a klasszicizáló tragédiát, a látványos szín-
művet, az operát, a pásztorjátékot, a teátrum mundit és a commedia dell'artét 
sorolják fel, hanem ezekkel egyenértékűként az iskoladrámát is. Ez utóbbi el-
sősorban Franciaországban és a délnémet területeken volt jelentős. A barokk 
kor drámaelméletei általában nem hoztak újat a reneszánszhoz képest. Aristo-
telés, Horatius és az ő elveiket-fogalmaikat követő Scaliger nézeteit hangoztatták 
akár a komédia és a tragédia meghatározásában, akár abban - s ez azonban 
jellegzetesen reneszánsz nézet - , hogy nem kell új témát keresni-találni - a 
régiek által kidolgozottakat kell szebben, választékosabban megformálni. Már 
a múlt század irodalomtörténészei megállapították - mint például Georg Popp 
1895-ben - , hogy a XVIII. században a tragédia meghatározásának lényege 
ugyanaz, mint a középkori grammatikákban és lexikonokban.16 

Az ismert meghatározások mellett - különösen német nyelvterületen, amelyet 
valószínűleg a leginkább ismertek a magyar szerzők - nagyon erősen hangsú-
lyozták a drámák etikai tartalmának fontosságát. Gottsched szerint - aki, hadd 
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jegyezzük meg, Christian Wolff filozófiáját követte, akinek a művei nyomán 
vált lehetővé a metafizika nélküli ontológia - az irodalom komoly és felelős-
ségteljes foglalkozás, célja pedig művelni, nevelni, boldoggá tenni az embereket. 
Vagyis: az erkölcsi példa, az olvasók-nézők lelki nevelése és művelése korántsem 
csak az úgynevezett iskoladrámák ismérve, hanem a korszak összes drámájáé, 
sőt összes művészi munkájáé. 

A korszak történelemfilozófiai jellegzetességeit igen jól rajzolta meg Walter 
Benjamin A német szomorújáték eredete című művében (1928).17 „A barokk - írja 
- történetfilozófiai eszményképe az akmé [virágzás, érettség - B. T.] volt, a béke 
és a művészet aranykora, amelytől minden apokaliptikus vonás idegen, melyet 
megfogalmazott és in aeternum szavatol az egyház kardja."18 A középkori drá-
mákkal - elsősorban a Corpus Christi művekkel, a misztériumciklusokkal szem-
ben - e kor, még a jezsuita drámák sem - nem az üdvösségnek, az üdvözülés 
drámájának egészét minősítik fontosnak. Helyette - főként az ellenreformációs 
tevékenység miatt - az ószövetségi történeteket és a szentek életét részesítik 
előnyben. Ez annyit is jelentett, hogy immáron nem az ember bibliai és üdv-
történeti létállapota az eszmei problémakör, hanem az evilági, teremtett élet. 
„Ott - írja Walter Benjamin - , ahol a középkor az üdvözülés útjának állomásai-
ként mutat ta be a világ forgásának esendőségét és a teremtmény múlandóságát, 
a német szomorújáték teljesen beletemetkezik a földi dolgok vigasztalanságá-
ba." Az élet, a földi élet szomorúsága és vigasztalansága, a kegyelem híjával 
lévő természetben való lét, az eszkatológiától való elfordulás nyilvánvalóan több 
aspektusban érinti a kor drámáját. Ha a tragédiáról a középkori - eredetét te-
kintve aristotelési - ismérveket tartják hitelesnek, akkor az ember vigasztalan-
sága, a kegyelem híjával lévő természetben való léte olyan alakot tesz központi 
fontosságúvá, aki egyrészt a társadalmi hierarchia csúcsán van, másrészt evilági 
oka az evilági nyomorúságnak: a zsarnokot, a tyrannust. Ezért lesz például 
Heródes a kor drámáinak jelentős százalékában a főalak. A zsarnok, a tyrannus 
alakja nyilván meghatározza, megszabja a drámák cselekményét is. A mártírok-
nak sem a tettei a hangsúlyosak - ezek ugyanis az üdvözüléssel, vagyis Krisztus 
megváltó tettével vannak szoros összefüggésben - , hanem evilági kínjaik, lelki 
és fizikai értelemben egyaránt. A barokk drámákban található sok kegyetlenség 
is innen ered. A mártír sorsa azt az állapotot jelöli, amelyben az ember mint 
teremtett lény létezik. (Ez is a kétszintes drámák egyik magyarázata, erről ké-
sőbb.) A barokkban a misztériumdráma is elvilágiasodik, nem a megváltás, az 
üdvözülés lehetőségének megteremtése a közvetítendő jelentés, hanem a neve-
lés, Krisztus önfeláldozó élete mint követendő példa, és a Krisztust üldöző bű-
nösök mint negatív példa. Az elvilágiasodás persze „csak" ennyit jelent, a drá-
mák természetesen vallásos drámák maradnak. 

A kor világszemléletének egy másik következménye az eseménysor oksági 
láncolatának problémakörét érinti, amelyről egy további ismérvvel együtt szól-
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hatunk. Lehetetlen ugyanis nem azonnal említeni az allegóriát és a szentenciát. 
A szomorújáték - jegyzi meg ugyancsak Walter Benjamin - az allegória köréből 
nőtt ki. Az allegorikusság összefügg a barokk egyik fő jellegzetességével, a 
pompakedveléssel. Az allegória a fogalmat, a dolgot ugyanis személlyé változ-
tatja, ami által a fogalom, a dolog azonnal impozánssá és az elvontsághoz vi-
szonyítva pompázatosabbá válik. Az allegorikusságból következik a kor drá-
máiban olyannyira kedvelt közjáték. A közjáték a dráma cselekményét és /vagy 
problémakörét és /vagy alakjait más síkon jeleníti meg, és ez a síkváltás szellemi 
példázat, s ez allegorikus jellegű. Eredetileg az exegetikusság az alapjuk. De 
csak a kiindulópontjuk. A barokk drámák allegóriái a világból erednek. Ezért 
töredékesek, vagy pontosabban: széttagoltak, nincs közöttük, mint a Biblia al-
legóriái között, összekapcsolódó egységes világszemlélet. A szomorújáték egyik 
ismertebb német képviselője, aki elméleti munkákat is írt, Georg Philipp Hars-
dörffer (1607-1658) írja az ugyancsak innen származtatható szentenciáról: „Az 
oktatói mondások és szentenciák mintegy a szomorújáték tartóoszlopai, kijelen-
tésük azonban nem szolgák és csekély értékű emberek, hanem a legelőkelőbb 
és legéltesebb személyek dolga."20 

Nos, az allegória és a szentencia - ez természetük egyik ismérve - rendszerint 
leállítja, lassítja a cselekményt. A barokk drámákban - általánosságban említve 
- nem a cselekmény a fontos. 

Ehhez még csak annyit kell hozzáfűznünk, hogy a barokké is, mint minden 
kor művészetszemléletéé - tudván-nem tudván, akarván-nem akarván - kiala-
kítja a maga befogadói ideáltípusát. Különösen érvényes ez a színházra, a szín-
házi nézőre vonatkozóan. A középkor ideáltípusa az, akit a m ű képes felzaklatni, 
aki alkalmas arra, hogy feltámadjon benne az „üdvözítő félelem", aki nézőként 
maga is szereplője az isteni drámának, aki azonosul Krisztus életének eseményei-
vel.21 A barokk kor nézői ideáltípusa viszont a töprengő befogadó, aki elmélyed 
a felfogottakon, és aki - tágan értve a fogalmat - erkölcsileg bizonyosan fogé-
kony, s így nevelhető. 

A barokk dráma egyik alapismérve tehát, hogy immáron evilági történet-
filozófia hatja át szemléletmódjukat a vallásos aspektus mellett. Ezt jelzi, hogy 
olyan művészetelméleti fogalmak is elvilágiasodnak tartalmaikban, mint az al-
legória és a szentencia. A barokk szomorújáték főalakja magas állású személy, 
gyakran zsarnok. Ugyanakkor a műfaji ismérvek meghatározásában lényeges 
módosulás nem történt. A szomorújáték is rosszul, szerencsétlenséggel, halállal 
végződő történet, miként a tragédia, a komédia fordított irányú történetet jelez, 
de immáron csak a drámára vonatkozóan. Lényegében ugyanez olvasható olyan 
kézikönyvekben is, amelyeket a magyar iskoladrámák szerzői ismertek, mint 
például Ph. L. Piscator 1642-ben, Gyulafehérvárt megjelenő poétikai munkájá-
ban,22 továbbá Moesch Lukács könyvében is, mely 1693-ban jelent meg. A tör-
ténetfilozófia és a művészetelméleti fogalmak térhódítása jelzi, hogy a művek 
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tartalmisága fontos, lényegesebb, mint például a XVI. század számtalan poéti-
kájában. Azok még őrizték a poiesis fogalom eredeti görög jelentését: 'csinálás'. 
Vagyis a „technikai" nézőpontot, azt, amely a megszerkesztést, a „működést" 
biztosító szerkesztettséget igen lényegesnek tartja. A tartalmi aspektusok persze 
sohasem hiányoztak teljesen, itt is, mint a legtöbb elméleti problémában, a hang-
súly számít. De - miként Aristotelésnél - elsősorban a hatással, a befogadóra 
tett hatással összefüggésben: akár ami az erkölcsi nevelést, akár ami a katarzist, 
akár ami a gyönyörködtetést illeti. A „technikai", a mű megszerkesztésének, 
vagy megszerkesztettségének nézőpontja, ebben a korban is megmarad, noha 
itt ez elsősorban a hármasegység megvalósítását jelenti, lásd például D'Auvignac 
La Pratique du Théâtre (1657) című művét, ami a drámaírás gyakorlatának első 
kézikönyve. 

Nyilván számolnunk kell azzal, hogy a műfaji terminusok jelentése az ókori, 
középkori és barokk korbeli jelentéséhez viszonyítva megváltozott, illetve több 
terminus eltűnt, és esetleg mások keletkeztek. 

Először utalni kell arra, hogy a középkorban a fogalmakat vagy a szerzők, 
vagy a másolók adták. Itt a későbbi gyakorlathoz viszonyítva az oppozícióba 
hozható fogalom a fontos: nem az irodalomtörténészek. Persze nemcsak ezért, 
de ezért is változott a műfaji terminusok jelentése és használata. A középkori 
szerzők nem is a témát jelölték. Jellemző, hogy a misztérium, a mirákulum és 
a moralitás - noha a terminus olvasható a középkori szövegekben - , mégis mint 
egy-egy középkori drámai műfajt jelölő fogalom, az irodalomtörténészek mun-
kája nyomán alakult ki. Ám mind a három fogalommal a tágan értelmezett 
téma alapján jelölik a műveket. A ludus terminust játékként akár a szerzők, akár 
a fordítók használták, a drámatörténészek nem vették át műfajt jelölő fogalom-
ként. Ha a népi vigasságokat jelentette, és ha a vallásos drámákra vonatkozóan 
valóban a Quem queritis-jelenet lényegesebb kibővülése után alkalmazták, akkor 
sem jelentett okvetlenül színjátékot. Jelölhette, hogy a szöveg - bár természetesen 
előadása is - a bibliai történeteket immáron nem a maguk, a Bibliában lévő 
valójukban formálta meg, hanem úgy, hogy vallásos példázatot adjon, és szó-
rakozást, lelki felüdülést váltson ki, és ebbéli jellege miatt minősítették játéknak. 

A tragédia és a komédia jelentésének módosulása az európai elmélet törté-
netében voltaképp a XVIII. század második felében kezdődött el, Diderot, va-
lamint a német romantikus esztéták működése nyomán. Diderot még a régi -
görög, középkori, barokk - meghatározás ellenében állította, hogy rosszul, sze-
rencsétlenséggel végződő történetek nemcsak a társadalmi hierarchia magas ré-
tegeiben élőkkel eshetnek meg, hanem polgárokkal is. A régi tragédia-fogalom-
mal párhuzamosan hangoztatta, hogy az is „az egyik fajta tragédia, mely tárgyát 
családi bajainkból meríti":23 és ez az úgynevezett „polgári tragédia" - Schiller 
a régi harmónia, a régi egység megszűnését, széttörtségét vette észre - persze 
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korántsem volt olyan általános és nagymérvű, mint manapság - , és ezért kap-
csolta össze a drámák eseményeit és világát a történetfilozófiával, miként azután 
a német romantikus esztéták több nemzedéke. És akkor kezd - épp az embernek 
a széttört világhoz való viszonyából - a széttört világban lehetséges sorsából 
fakadóan megjelenni a tragédia mellett a tragikum mint alapvető ismérv. Több-
féle értelemben is, sorsérzetként, esztétikai minőségként, és egy eseménysor bel-
ső és a befogadóra tett hatásában érvényesülő minéműségeként. Ez persze ókori 
és középkori értelmezést tekintve meglehetős zavart okozott. Ez időtől kezdve 
ugyanazokat a műveket minősítették tragédiáknak - a jól kezdődő és szeren-
csétlenséggel végződő műveket - , mint az ókorban, a középkorban és a barokk-
ban, csak éppen egészen más alapból, nem a történet irányából, hanem a tra-
gikum-minőség alapján. És hovatovább eltűnt - Diderot után és részben az ő 
nyomán - az, hogy a nem-dialógusban írott, de tragikumot hordozó vagy su-
gárzó műveket is tragédiának nevezzék. A tragédia immáron csak a dráma 
műfajává vált, szemben a régi értelmezésekkel. 

A XVIII. századi magyar drámák műfajait nyilván mai nézőpontból kell meg-
határozni. Az előzőkből látható, hogy a középkori műfaj terminusok nem alkal-
mazhatók minden további nélkül, és hogy a drámatörténészek által bevezetett 
fogalmakat lehet alkalmaznunk. 

A dráma műfajairól, a kisebb, részletezőbb kategóriáról valószínűleg úgy ér-
demes szólni, ha előbb a nagyobbat, a műnem fogalmát határozzuk meg. 

Kilián István, akinek a XVIII. századi magyar drámákra vonatkozó kutatása 
elévülhetetlenül nagy jelentőségű, ezt a módszert követi. így ír: „Az iskoladráma 
fogalmába tartozónak érezzük tehát mindazokat a nyilvános szerepléseket, ame-
lyeken a dráma leglényegesebb elemei: a látvány, a jelmezes szereplő, az élő 
szó, a drámai konfliktus, a közönség együttesen, csoportosan vagy külön-külön 
megjelennek."24 Ehhez a definícióhoz teljesen jogosan teszi hozzá, hogy az is-
koladráma „Műfaj tekintetében magán viseli mindazokat a jegyeket, amelyeket 
a hivatásos színjátszás képvisel".25 A megjegyzés azért jogos, mert a nagyobb 
kategóriát, az iskoladrámát is a színjáték ismérveivel definiálja. A felsorolt öt 
ismérv közül négy csak és kizárólag a színpadon jelenhet meg, és nem az írott 
szövegben, a drámában. Persze tudom, hogy ebben a tekintetben Kilián István 
az irodalmárok és színházi emberek szinte világszerte, elsősorban angolszász 
nyelvterületen elfogadott alapállását vallja: a dráma fogalma azonos a színjáték 
fogalmával. 

A magam részéről mindig alapvető különbséget teszek az írott dráma és a 
színjátékmű között. Lényegében azért, mert a színjáték megkülönböztető sajá-
tossága a nem-verbalitás, mások mellett, de hangsúlyosan éppen a látvány, a 
jelmez és az élő szó. Élőbeszéd eo ipso nem létezhet metakommunikáció nélkül. 
Ez a jelentéscsatorna viszont olyan jelentéseket léptet életbe, amelyek verbálisan, 
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az írott szövegben nincsenek ott, nem is lehetnek benne. És ez nemcsak azóta 
van így, mióta a színjátékmű a múl t század második felétől igen-igen komplex 
műalkotássá vált, amióta - éppen a nem-verbális jelek bővülése miatt - a drá-
mától elválván, teljesen önálló művészeti ággá alakult. Mindez természetesen 
magában foglalja, hogy a műnemi és műfaji problémákat a magam részéről 
csak az írott szövegre vonatkoztatva értelmezhetem. 

Kilián István hat nézőpontból határozta meg a tárgyalt magyar drámák mű-
fajait, méghozzá a három évszázados lengyel gyakorlat, illetve „a mintegy két 
és fél évszázadot átfogó magyar jezsuita és az egy évszázadon át működő 
minorita iskolai színjátszás"26 drámáinak alapján. A hat nézőpont a következő: 
1. A drámai műfajok a kimenetel szerint. Itt sorolja fel a hagyományos műfa-
jokat, illetve azokat a terminusokat, amelyekkel a szerzők-fordítók önmaguk 
műveit illették. 2. A színre vivők és a nézők osztálya, rétege alapján, például a 
szerzetesrendek és protestáns irányzatok drámái. 3. A drámai konfliktus jellege 
alapján, például dialógus exercitium, certamen, interludium stb. 4. A színjátszó 
alkalom alapján, például karácsonyi, húsvéti, iskolai, iskolán kívüli. 5. A drá-
matéma alapján, például misztérium, mirákulum, moralitás, hitvitázó dráma, 
lélektani dráma, továbbá didaktikus mű, istenparódia, szerelmi témájú, pastorale 
stb., és végül 6. a cselekményközlés jellege alapján, például recitált, énekelt, 
táncolt stb.27 Ez a hat nézőpont teljesen jogos. 

Ez a műfaji rendszerezés azért jó, mert figyelembe veszi a művek önmegha-
tározását és a fogalmak mai jelentését. Ebből a szempontból nyilván közömbös, 
hogy a szerző, a fordító, vagy a másoló adta-e a terminust. Akármelyik tette, 
az adott hagyományba beépülve, a hagyomány által kijelölten tette. Ezt a rend-
szert alapjaiban csak akkor lehetne módosítani, ha az írott szöveget és a szín-
játékművet egyértelműen megkülönböztetnénk egymástól. Ennél kisebb módo-
sítás esetleg az lehetne, ha csökkentenénk a műfajok számát. Erre két lehetőség 
is kínálkozik. Az egyik, hogy az 5. szempont, „a drámatéma alapján" kialakított 
műfajok között lehetne megvizsgálni, hogy a XVIII. században valóban van-e 
„liturgikus játék". Továbbá kérdezhető, hogy a „liturgikus spectaculum" egyál-
talán a drámai műfajokhoz sorolható-e? A műfajok szűkítését, pontosabban dif-
ferenciálását jelenthetné, ha „a drámai műfajok" fogalma alá csak „a kimenetel 
szerint", illetve „a drámatéma alapján" történő csoportosítás maradna, és egy 
harmadik, azonnal javaslandó kerülne „a drámakonfliktus jellege alapján" cso-
port helyébe. A többi „a színre vivők és a nézők osztálya, rétege", „a színjátszó 
alkalom" és „a cselekményközlés jellege" szempontjából kialakított csoportok 
„az iskolai színjáték műfajai" fogalma alá tartozhatnának. Ezen szempontok 
mindegyike ugyanis tökéletesen megegyezne a Székely György által kidolgozott 
színjátéktípusokkal, ezek paramétereivel. 

Lényeges kérdés: a műfajok bármely szempontból megfogalmazott definíciója, 
akár körülírása, hozzájárul-e a művek, illetve egy-egy mű értékének meghatá-
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rozásához? Ez a műfaj-hierarchia kérdése. Két dolgot kell azonnal kizárnunk. 
A folklórt, ahol a műfaj a legnagyobb kategória, és ez akként rendszerező fo-
galom, hogy saját esztétikai törvényszerűségek jellemzik. A másik a szubjektív 
viszony, amely Friedrich Hebbelt jellemezte, aki szerint a tragédia minden mű-
vészet csúcsa, vagy Lukács György viszonyát, aki a d ráma legmagasabb értékű 
műfajának tartotta a tragédiát. 

A téma, önmagában, akár mint több drámáé, akár mint egyetlenegyé, nem 
árul el sokat a mű értékéről. Például királydráma Shakespeare II. Richard]a, 
Jantsó Ferenc Szent Istvánt középpontba állító „Actio Scenica"-ja, illetőleg for-
rásáé, F. Neumayr Scantus Stephanus Hungáriáé Rex című műve. Moralitásnak 
minősíthető például a XIV. századi francia Moralité de l'Alliance de Foy et Loyalte, 
amelynek alakjai allegorikus pásztorok, továbbá a Szerelem, Okosság, Becsület, 
Béke, és például az angol Castle of Perseverance, amelynek fő alakja az ember és 
lelke, és cselekménye folytatódik az ember halála után is, egészen az Isten tró-
nusa előtti megítéltetéséig. De moralitás a faj, én hűt régentén mint virágzóm vala 
című minorita mű. Erről is azt írja Kilián István, hogy moralitás, és hogy kü-
lönböző tartalmú jelenetekből áll, és csak az kapcsolja össze ezeket, hogy mind-
egyiknek a fő alakja a Jó és a Rossz harcának kereszttüzében áll.28 A példaként 
említett művek esztétikai, művészi értéke igencsak különböző. A példákat sza-
poríthatnánk a világtörténeti, a magyar történeti stb. témájú művekkel is. 

Azt is említenünk kell még, hogy a drámatörténészek a középkori dráma 
három legfontosabb műfaját manapság már nagyjából azonos terminussal jelölik, 
de ugyancsak a téma alapján. Misztérium a Biblia történeteiből formált drámák 
műfaja, mirákulum az, ami a szentek, mártírok életén alapszik, és moralitás a 
lélek történetét végigkísérő vagy a lélek történetének egy részét feldolgozó drá-
mák műfaja. 

* + * 

Nagy György (protestáns) Legények intése című darabjában a piaci kofák úgy 
árulják saját portékájukat, hogy társaikét leszólják. Ezt az attitűdöt és tendenciát 
kizárva, én is a magamét árulom. A „piacon" több portéka van, vagyis egyál-
talán nem tartom az alábbi szempontot a műnem és a műfa j kérdéskörében az 
egyedül helyesnek, igaznak. Úgy gondolom azonban, hogy a XVIII. századi 
drámákra is éppúgy alkalmazható a több könyvemben kidolgozott drámaelmé-
let, mint minden más drámára. Ez először is azt világíthatja meg, hogy azért, 
mert ezek iskoladrámák, nem kell más drámáktól eltérő műfaji elnevezést al-
kalmazni. Másodszor, egyáltalán nem iktatja ki azt a szempontot, amelynek 
alapján a misztérium, mirákulum, moralitás terminusok alkalmazhatók. Mind-
ezek - megítélésem szerint - összességükben növelik ezeknek a drámáknak a 
jelentőségét, drámaelméleti vonatkozásban. 
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A m ű n e m fogalmát az eseménysornak - nem okvetlenül a cselekménynek -
a létmódjából igyekeztem levezetni. A műfajokat pedig az eseménysor vagy a 
cselekmény megszervezettségének azon létmódjaiból, amelyek a m ű n e m lét-
módjának differenciált változatai. Vagyis a kisebb kategóriákat a nagyobból le-
vezetve, és nem attól függetlenül. így a műnemnek és a műfajoknak ontológiai 
értelmezését kapjuk meg, azt, ahogyan a dialógusban megformált szöveg létező. 
Ez a nézőpont természetesen nem eliminálja a bármely más szempontból meg-
határozott műnem-fogalmakat. Előnye talán az, hogy ezen fogalmak segítségével 
a drámatörténet összes művét jellemezhetjük, nem kell a görög, a középkori 
shakespeare-i, a klasszicista, az expresszionista, az abszurd stb. drámákra kü-
lönböző műnemi és műfaji terminusokat találnunk. És ebből a nézőpontból -
szemben az ismeretelméletivel - nem is állítható, hogy a műfaj minden műben 
megújul vagy más lesz. 

A m ű n e m létmódját az alapozza meg, hogy az eseménysor vagy a cselekmény 
kizárólag az alakok közötti dialógusváltásokban létező. Ehhez képest alapvetően 
más az epikus művek eseménysora: ez az eseménysor - még az alakok dialó-
gusváltása is - az írói elbeszélésben, az ő elbeszéléseként létező. A dialógus 
azért megalapozója a műnemnek, mert a dialógus foglalja magában a legfon-
tosabbat, az alakok közötti viszonyokat. Dialógust váltani ugyanis csak viszony-
ban lehetséges. A dialógus csak akkor létező, ha az alakok között már van 
valamilyen viszony, illetve, a dialógusváltás azonnal viszonyt létesít. A viszo-
nyokat illetően létező a statikus és a most változó viszony egyaránt, az alakok 
közötti ezen utóbbi, a most, a jelenidőben változó viszony különbözteti meg a 
drámát azoktól a dialógusban írt, bármily tartalmú, bármily jellegű szövegektől, 
amelyek nem minősíthetők drámának. Az alakok közötti viszonyok hálózata 
háromféleképpen szerveződhet szerkezetté, ám itt a különböző tartalmi ténye-
zők a szerkezet létesítői. A különböző tartalmi tényezők konkretizálódásai hoz-
zák létezésbe a műfajokat, a konfliktusos, a középpontos és a kétszintes műfaj 
valamelyikét. 

A legkönnyebben azok a XVIII. századi drámák tárgyalhatók, amelyekben az 
Isten (Deus Pater), Krisztus, Szűz Mária, illetve a görög vagy a római mitológia 
istenei indítják el, befolyásolják vagy irányítják a cselekményt. Ezek az alakok 
jelzik, miszerint a kor vagy a szerző világszemlélete szerint a világ egésze két 
nagy világszintből áll, ezekben létező: egy szellemi-spirituális (isteni) és egy 
anyagi együtt alkotja a világ egészének létmódját. A kettő fontossági értelemben 
hierarchikus viszonyban van, a felső tartalmazza azokat az erőket, dinamizmu-
sokat, parancsokat, amelyek hatnak az evilági, az anyagi létszintre, amelyek 
befolyásolják, irányítják és értékrenddel látják el ezt. Továbbá a második szinten 
létezők a fogalmak a maguk teljességében, a maguk maradéktalanul tökéletes 
létében. A szellemi-spirituális létszinten az Isten, istenek léteznek, illetve a ke-
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resztény világszemlélet szerint a Sátán. Meglehetősen sok dráma van, amely a 
maga szerkezetiségében a világ egészének ezen létmódját rögzíti, és ezek az 
úgynevezett kétszintes drámák. 

A kétszintes drámák cselekménye, eseménymenete a két világszint „határán" 
történik meg. Az Isten és a Sátán hatnak az emberre, dinamizmusokat építenek 
belé, amelynek alapján így vagy úgy cselekszik. Ebből a szempontból indifferens, 
hogy a második létszintről jövő parancs, dinamizmus, erő az Istentől vagy a 
Sátántól jön. A műfajt tekintve közömbös, hogy az evilági emberhez az Isten 
vagy a Sátán közvetlenül szól, vagy az Angyal hozza az üzenetet vagy paran-
csot, illetőleg valamelyik Ördög a Sátánét. Ezért például az összes középkori 
Ábrahám- vagy Noé-drámák kétszintes drámák, az Isten parancsát az Angyal 
hozza. 

Nemcsak a középkori, de a XVIII. századi drámák világában is a két világszint 
közötti alapviszony az, hogy az Isten parancsol, üzenetet, sejtést stb. küld, 
amelynek tartalmát az embernek meg kell valósítania. A középkori világszem-
lélet szerint azért, mert a lélek csak ezáltal üdvözülhet. A XVIII. századi drámák 
ebben a vonatkozásban már nem ily egyértelműek. Azt közlik, ha az ember 
engedelmeskedik Istennek, akkor üdvözül. A művek szerkezetének egésze a bűn-
bánatra, illetve az erényes életre hív fel, az ember végső célja a drámákban is 
- mint az életben - az üdvözülés. A görög vagy a római mitológiából kölcsönzött 
témák akkor formálódnak kétszintes műfajú drámává, ha valamelyik Isten -
Zeus-Jupiter, Aphrodité-Venus stb. - irányítja az emberek benső világát, ami 
azután cselekvésre készteti őket. Illetve, ha a görög vagy római isten gátolja, 
segíti tetteiben. Sok csíksomlyói Passióban az ördögök veszik rá Júdást Krisztus 
elárulására. Szászi János és Ákáb István (protestánsok) Dido-Aeneas törté-
netében is az istenek küldenek vezérlő dinamizmusokat, mind Didónak, mind 
Aeneasnak benső világába. Ez a két mű is kétszintes dráma, miként a Kótyavetye 
című protestáns mű, itt Jupiter és Juno egyaránt hatnak lóra. Jupiter változtatja 
tehénné, Juno adja vissza emberi alakját. 

Ezekkel a drámákkal kapcsolatban először azt kell megjegyeznünk, hogy egy 
drámában csak akkor létezik tisztán a kétszintes műfaj, a maga pontos ismér-
veivel, ha a főalak egyértelműen az Isten vagy más túlvilági lény hatására 
cselekszik. Vagyis nem okvetlenül elég, hogy a dráma világát a vallásosság 
hassa át. 

Másodszor azt kell említenünk, hogy a mitológiák is két világszintet jelení-
tenek meg, az istenekét és a mitológiai alakokét, héroszokét. Hangsúlyoznunk 
kell, hogy a Bibliának vagy a mitológiáknak az istenalakjain kívül evilági léte-
zőnek minősül minden más alak, például Io, Phaidra, Ábrahám, Júdás stb. 

A kétszintes műfajnak különösen remek, ma is pompásan élvezhető példányai 
a csíksomlyói Passiók. Azonban egyikük sem tragédia. Általános közlésük, ha-
tásuk a bűnök-bűnösök ellen szól, a bűnbánat érzésének felkeltése érdekében. 
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Vagyis az üdvözülés érdekében. Az 1751-es Passió a Sinagóga szavaival fejeződik 
be: „Azok is elpusztíttatnak, Kik vétkeznek Isten ellen Részesen lesznek Az én 
kínaimban."29 Az üdvözülésre való buzdítás itt is a pokol kínjaitól való félelem-
keltéssel történik. Az 1751-es a maga műfaji hovatartozását így közli: „Incipiunt 
Actiones Parascevico-Tragicae, in Mysteria Passionis Domini..."30 Az első jele-
netben Deus Pater adja ki a tízparancsolatot, aminek azután a zsidó nép n e m 
engedelmeskedik. A bűnös királyok elpusztulnak, a Chorus a II. felvonásban 
adja tudtul a Messiás eljövetelét. A Passio-történet maga a II. felvonásban be-
fejeződik. A III. felvonás egy évvel később történik. Titus Vespasianus Caesar 
rossz álmot lát. Az álom a második világszintről jövő dinamizmust tartalmaz: 
Titusnak azért van rossz álma, azért tölti el szívét bú és bánat, mert a zsidókat 
nem büntették meg Krisztus keresztre feszítéséért. A szíriaiakkal szövetkezve 
leveri a zsidókat, bevonul Jeruzsálembe. A mű nem a zsidók, hímem a bűnösök 
ellen szól, a bűnösökbe épít félelmet. 

Az 1752-es - legalábbis Fülöp Árpád közlésében - nem jelöli meg önmaga 
műfaját. Luciper az égbe kíván menni, elfoglalni Isten trónját. Michael arkangyal 
nem engedi, s Lucipert a mélybe taszítják. Az Arkangyal a kereszt, Luciper a 
maga zászlója alá hívja az embereket, s készek egymás ellen harcolni. Ezáltal 
a történet egésze az Isten és a Sátán által az evilágra bocsátott dinamizmusok 
erőterében létező. Az ószövetségi alakok, sőt ebben a műben a fák is, királyt 
választanak. A szó szoros értelmű Passió itt is a m ű közepe. A III. felvonás már 
a krisztusi áldozat következményeit jeleníti meg, a bűnök és az Amor Divinus 
hatását az emberre, akinek helyes útját a m ű utolsó mozzanata is rögzíti. Az 
Elevenek és Holtak Bírája a bűnös Lucipert végleg a pokolra veti. Ez az Epilógus 
az Utolsó ítéletet asszociáltatja. 

Az összes Passió voltaképp azért kétszintes dráma, mert főalakja az emberré 
lett Isten, akiben és aki révén a két világszint ú g y egyesül, hogy az eseménysor 
a két világszint határán történik meg, a két világszint kerül viszonyba, a földi 
embereknek a második világszinthez való viszonya változik, mint minden két-
szintes drámában. A második világszintet képviselve megjelenik a Deus Pater, 
az Angyal, az Arkangyal. A Fülöp Árpád által kiadott Passiók mindegyikében 
ott van a második világszint negatív dinamizmusa, a Sátán, a Genius Infernalis 
vagy a Genius Malus. Az isteni alakok pozitív, a sátániak negatív erőket bo-
csátanak az evilági alakokra. 

Több Passióban hosszabb jelenetek találhatók az Ószövetségből, az 1766-osban 
még a bűnbeesés is megformálódik. Az ószövetségi jeleneteket az Erich Auer-
bach által kidolgozott prefigura-figura viszony kapcsolja Krisztushoz, passiójá-
hoz. Ugyanakkor az ószövetségi történetek is az Isten parancsaihoz való alap-
viszony - az engedelmesség - problémakörét tartalmazzák. Mindkét részben 
megtalálhatók az Istennek engedelmeskedő és az ő parancsait megtagadó ala-
kok. Mivel a prológus vagy az első jelenet mindig tartalmazza az Istennek való 
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engedelmesség és az üdvözülés, valamint az Isten útjait elhagyók elkárhozásá-
nak gondolatát, ennek a választásnak az állandó lehetősége teremti meg a művek 
feszültségét. A feszültség ezen két túlvilági hely mint pólus között feszül. Persze 
csak akkor, érvényesül a félelem-és-vonzódás ívfeszültsége, ha eleven a befogadó 
hite az elkárhozásban és az üdvözülésben. 

Az ó- és az újszövetségi jelenetek között kétségkívül a befogadó intellektuális 
felismerése teremthet kapcsolatot. Ereje így egyrészt a példázatban, másrészt a 
Biblia történetének üdvtörténetként való értelmezésében rejlik, a befogadóban 
az ószövetségi alakok is az elkárhozástól való félelmet, illetve az üdvözülés 
vágyát keltik fel. 

A XVIII. századi - különösképpen a csíksomlyói - Passiók két speciális is-
mérvvel rendelkeznek a középkoriakkal való összehasonlításban. A középkori 
Passiókban nem jelennek meg az Ördögök, nincsenek bennük allegorikus ala-
kok, továbbá nem vezeti be történetüket ószövetségi eseménysor. Legtöbbjük a 
Bevonulás Jeruzsálembe, Krisztus Heródes és Pilátus előtt, a Keresztrefeszítés, 
A levétel, az Alászállás a pokolra és a Feltámadás jeleneteit tartalmazza. Vagyis 
a végét sem nyújtják meg, nem viszik el a történetet az Utolsó ítéletig. A csík-
somlyói Passiók zöme utal a Biblia egészére, és sok bennük az allegorikus alak. 

Ami a világszemléletet illeti, hangsúlyoznunk kell, hogy a középkori Passiók 
a Szent Ágoston értelmében vett univerzális történelem részeként értelmeződtek. 
A Biblia története az emberiség egyetemes történelme, az evilági ennek csak az 
árnyéka. A moralitások voltak azok, amelyek a másvilágról jövő két ellentétes 
dinamizmus erőterében élő emberi lélek történetéről szóltak. És ezen ellentétes 
erőket formálták meg allegorikus alakokban. Az 1751-es csíksomlyói m ű elején 
Deus Pater a tízparancsolatot adja Mózesnek, aki „ad populum" azt mondja: 
„lm, most Istenünkkel szövetséget vetünk",31 amit a zsidó nép nem tart meg. 
A Passio-részben Júdást négy Rossz Szellem (Genius Malus) készteti árulásra. 
Az 1752-es Luciper Isten elleni lázadásával kezdődik, és a Judex Vivorum et 
Mortuorum Luciperhez intézett szavával végződik. Az 1766-os kezdő jeleneté-
ben ugyancsak Luciper és társai esküsznek össze az ember ellen, és ezt követi 
első tettük, Ádám és Éva bűnbeejtése. Ezek a tényezők egyértelműen jelzik, 
hogy a XVIII. századi Passiók voltaképp a középkori moralitásokhoz közelí-
tenek. 

A középkori misztériumok, elsősorban az angol misztériumciklusok az uni-
verzális történelmet formálták meg éppen azáltal, hogy a Biblia egészét jelení-
tették meg különböző számú drámában. Ezek egyben az emberiség üdvtörté-
netét is megjelenítették. Különösen érvényes ez a Corpus Christi drámákra, a 
ciklusokra. IV. Urbán pápa 1264-ben jelentette be az új ünnepet , az Oltáriszent-
ség, az Eucharisztia, másképpen Krisztus Teste ünnepét, és a Szentháromság 
vasárnapja utáni első csütörtököt ajánlotta napjának. Ha Krisztus Testét n e m a 
nagyhéten ünnepelték, akkor ez az ünnep immáron nem egy történeti eseményre 
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való ceremoniális emlékezés. Az univerzális történelem fogalma azt jelenti, hogy 
a Biblia minden mozzanata, eseménye a valódi, a hiteles történelem, s a nagyhét 
ceremóniái ezekre emlékeztek, az idő ezért rituális idő. Ez az ünnep viszont 
sokkal inkább az ember háláját fejezte ki a megváltásért, azért, hogy Krisztus 
megfizette az ember helyett az ember bűnbeesését. Ebben a koncepcióban az 
ünnep és ceremóniája kivált a nagyhét rituális idejéből - és a Bibliában lévő 
időhöz hasonlóan - az univerzális időbe helyeztetett át. Krisztus teste doktríná-
jának nincs értelme a bűnbeesés, a kereszthalál és az Utolsó ítélet nélkül. Az 
univerzális történelem így azonos Krisztus testével, és három pillére a Bűnbe-
esés, a Megváltás és az Utolsó ítélet. A Passio-történet így a misztériumciklu-
sokban - akár aristotelési értelemben is - a történet közepévé vált. A XVIII. 
századi Passiókban a történelem univerzális szemlélete érvényesül, s ezért ke-
rülnek a történet első részébe Krisztus ószövetségi prefigurái és történetük. Az 
univerzális időben a múlt jelenné válik, a kettő egybe épül. Az eseménysor így 
az időnek „sub specie aeternitatis" fogalmába helyeződik, ami magával hozza 
a térnek az univerzális, spirituális térként való felfogását, értelmezését is. Az 
univerzális tér rugalmas, kiegyenlíti a fizikai távolságokat, sőt eltünteti a fizikai 
teret. A térbeli távolságot a menny és a pokol elhelyezésében és az evilághoz 
való „távolságában" összehozza, mind a három alapvetően az egységes spiri-
tuális-univerzális térben van. A középkor mindezt emblematikusan jelenítette 
meg. Ezért lehetett - Szent Ágostontól eredően is - az Isten-teremtette világot 
hasonlítani a színházhoz. Az Isten és Lucifer úgy nézi a halandókat, ahogyan 
a néző a színészeket a színpadon. A térnek ez a koncepciója teszi lehetővé, 
hogy megjelenjék az Angyal is, az Ördög is, továbbá, hogy bármely drámabeli 
alak egy pillanat alatt megváltoztathatja a helyszínt. Voltaképp ez a Theatrum 
Mundi eszméjének az alapja. 

Ezzel a koncepcióval értelmezhető - és nem a színpadra vitel miatt - , hogy 
a Passiók, de több más XVIII. századi mű sem jelöli meg a színhelyeket. Sajá-
tosságuk még, hogy egy-egy jeleneten belül is a lehető legegyszerűbb módon, 
de egyben a dráma műneméhez adekvátan, csak a dialógusokban közlik, mint-
egy ezekben rejtik el a színhelyek változását. Csak kevés példát hozhatunk: 

Josias. Meny el Safan hamar Helcias fő Paphoz 
Szedye fel az adót, fogjon e dologhoz. 

Safan. Mindyárt megyek uram, szent dolgot parancsolsz. 
josias. Hamar járj, de vigyáz, a Papnak szépen szólj! 

És nincs külön jelölve, hogy Safan már ott is van a főpapnál. Csak Helcias 
szavai jelzik, hogy sietve érkezett: 

Helcias. Mi dolog, tám feldőlt a király szekere?32 
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Egy hasonló a középből, a Passio-részből, Krisztusra vonatkoztatva: 

Annas. Vigyétek el hamar Caiphas fő Paphoz, 
Talám ő valamit szoll királyságához! 

Milites. Jere hamar, jere, mennyünk Caiphashoz, 
El közelgett már lelked a limbushoz. 

Servus Secundus. Üssed az oldalát, ne kimild, mert nem kár 
Üssed, mert nem tied, hiszem nem néked fáj! 

A szövegben nem jelölik az utat, csak a Servus Secundus szavai utalnak rá, 
hogy útban vannak Caiphashoz. És csak Caiphas dialógusából tudjuk meg, hogy 
már nála vannak: 

Caiphas. Mit hoztatok hivek, talám ez a Kristus?"33 

A XVIII. században a Passiókon kívül is írtak kétszintes drámákat. A Jaj, én 
hűt régentén mint virágzóm vala című minorita mű a kétszintes műfajban, alle-
gorikus alakokkal megformált moralitás. A szöveg töredékes. А П. felvonással 
kezdődően maradt fenn. Itt a Fides, a Spes, a Charitas, az Angelus Custos és 
a Poenitentia sajnálkoznak, hogy az emberek - többes számot használnak! -
nem az ő útjaikat járják. A 2. jelenetben a Hét Főbűn azzal kérkedik, hogy az 
ő sugallatuk szerint él, immáron nem a többes számú ember, hanem a Homo, 
aki bűnbánatra szánja magát. A 3. jelenet az Ördögöké, akik egymás közt tár-
gyalják teendőiket. A 4.-ben Vanitas és Praesumptio (Élvezetvágy) eltéríti Homót 
az erényes útról. Ezután a Chaldeai Boldizsár, Balthasar névvel kezd félni a 
Mene-Thecel-Phares felirattól. Vagyis: a bűnök és erények erőterében az ember 
először mint többes szám jelenik meg, ezután az allegorikus Homóvá lényegül, 
majd egy ószövetségi alakká, Balthasárrá. A bűn egyetemességét jelöli az alaknak 
ez az átlényegülése. Az univerzális idő éppúgy érvényesül itt, mint az univer-
zális tér, az erények, bűnök, Homo és Balthasár ugyanabban a térben jelennek 
meg. Távolság itt sincs: Balthasar hívatja a Bölcseket, fejtenék meg az írást, és 
máris „Hic sequitur Sapiens Primus".34 

A következő jelenetben viszont már Júdás a bűnös ember megjelenítője, s itt 
bánja bűneit. Ezután az eddig látott bűnök-bűnösök jelennek meg újra az uni-
verzális tér-időben - ha tetszik a Theatrum Mundiban - , Philautius (Önző), 
Laphistus (Falánk), illetve az Aulicus, aki a királynak, és nem az Istennek szol-
gált. Őt elviszik az ördögök. A következőkben a bűnök variációi láthatók: majd 
ebben az univerzális tér-időben megjelenhet Christus az Angelus Custosszal és 
a Poenitentiával. Sajnálkoznak, hogy egyikük sem tudta az embert megjavítani. 
Ebben a szemléletben még ott lehet a „két oroszlányok" is, akiknek „micsodás 
fogaj vadnak", azután „rettenetes tűz jő az égből". Á m ezek mind eltűnnek, 
mikor a „Kegyetlen oroszlánt meg tapodo Christus"-hoz imádkoznak. Krisztus 
is átlényegül itt Hierophilusszá, a Szent dolgokat Szeretővé. így gyilkolja meg 
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őt Philantius (Önző), vére egy pohárban van, s az Önzőnek meg kellene innia. 
A bűnös élet újabb konkréciója ebben az abszolút elvont tér-időben Laphistus 
(Falánk) vacsorája, ahová a halál menne be. Az előzőkben látott bűnösök közül 
most az Aulicus tér vissza a Rexszel. Az Aulicus nem hiszi, hogy üdvözülhet, 
noha a Király biztatja a bűnbánatra. Igen jellemző a befejezés. Ugyanez a Rex 
öreg már, a fiát hívatja. Figyelmezteti, ifjú még, de ő is öreg lesz, az ő fejéről 
is leveszi a koronát a halál. Éljen hát már most, ifjan, erényes életet. Az új 
Aulicus vidám, szórakoztató életre, vigalomra buzdítja, de a Filius Regis ezt 
mondja: 

Minden orán inkab akarok meg valnj 
Minden iovaimot s-világot el hadnj 
Hogy sem az halálhoz keszületlen mennj 
A' ki szernyű kárban fog engem eítenj. 

Ezt a drámát azért is említettük kissé részletesen, hogy kitetsszék, még az ily 
laza cselekményű, mozaikos művek - moralitások - is a kétszintes műfajban 
létezők. A két világszint kerül viszonyba, a viszony alakul-módosul a bűnös 
környezet, a hét főbűn és azon alakok között, akikre hatnak, az emberek, a 
Homo, Balthasar és a Rex között. És - noha nincs mód mindegyik moralitást 
részletesen elemeznünk - ugyancsak kétszintes dráma a XVIII. századi többi 
moralitás. Ezeket is az univerzális történelem spirituális tere és spirituális ideje 
jellemzi, ami megszünteti a tér konkrétságát. Mindezt a barokk allegorizáló 
tendenciája is megerősíti, az allegorikus alakok nyilván sokkal adekvátabbak a 
spirituális tér-időhöz. így a tér és az idő nem más, mint az alakok közötti 
viszonyoknak két, de itt egybeépült rendszere, szisztémája. A jeleneteket épp 
ez a spiritualitás kapcsolja össze, ez teremti meg az egységességet. Az események 
megformáltsága a szellemileg felfogott viszonylatok rendszere, amelynek jelen-
tése a bűnnel, a megváltással, a szükséges bűnbánattal szervesen-szorosan 
összekapcsolt. 

A XVIII. századi kétszintes moralitások speciálissága azonban az, hogy a má-
sodik, az isteni világszintet az evilágban benne lévőként vázolják fel: az allegó-
riák jelölik azt a világszintet, amelyekben az evilági ember bűnei és erényei 
tárgyiasulnak. Emellett az univerzális történelmet az Ó- és az Újszövetség tör-
ténetei révén bekapcsolják az evilágba, például az Aulicus és a Rex révén nem 
allegorikus alakokkal megjelenített evilági létszintbe. Ha az Ó- és az Újszövetség 
történeteit összekapcsolják a király révén az evilággal, és ha a második világszint 
a bűnök és erények allegóriái révén az evilágba beépülten létező - akkor, ez is 
a barokk „vallásos evilágiasságának" szemléletmódját rögzíti. 

És ha a mindennapi ember bűnbánatának szükségességét közlik a drámák, 
akkor a nyelvezetben, a dialógusok szóhasználatában is közel kell vinni a bűnre 
való csábítást a mindennapokhoz. Ezt jelzi - elsősorban a csíksomlyói - Passiók 

7 9 



b é c s y t a m á s 

és allegorikus moralitások pompás népi nyelvezete. Erről Kilián István és Pintér 
Márta Zsuzsanna is bőven megemlékeztek. Közismert, hogy a dominikánusok 
és a ferencesek már a középkorban igyekeztek népszerűsíteni, komolyan veen-
dővé tenni a bűnbánat szentségét. На a XVIII. században a bűnös embert kí-
vánják jó útra téríteni, a bűnre való csábítást kell a korabeli mindennapokban 
megjelenő formákban bemutatni. Talán ezért használnak az Ördögök ízes népi 
nyelvet. Hadd álljon itt csak két példa: a csíksomlyói művekből. Júdásnak mond-
ják: „Ha aszt meg cselekszed, soha fejed nem fáj, Pokolban nem keni hátadot 
az óháj",36 „Látom szükséged van egy pipa dohányra, Semmi kedved nincsen 
boldog meny országra. Ha el akarsz élni, ne meny imádságra, Soha nem lesz 
gondod osztán fő fájásra."37 Egy minorita drámában - Jaj, én hűt régentén mint 
virágzóm vala - Asmodeus szól így a bűnösökről: „Ezek még mint legyek esnek 
erszényünkbe."38 

A bűnbánat szükségességének ilyen erős hangsúlyozása azt a barokk sajátos-
ságot is jelöli, miszerint a kegyelem híjával lévő természetben élünk. De erre 
utal az a sok jelenetrész, amelyben Krisztust verik, gyötrik, kínozzák. Az elvi-
lágiasodásra mutat a népi nyelv és a mindennapokban használt dialógusfajta, 
még az Ördögök egymás közötti dialógusváltásában is. Ezek a jellegzetességek 
elsősorban a csíksomlyói Passiókat és az említett minorita művet (Jaj, én hűt...) 
hatják át, és megítélésem szerint ezért is remekművek. A csíksomlyói Passiók 
közül több ma is remekműnek értékelhető; a Jaj, én hűt... című dráma hatását 
a mai világhoz való viszony nem engedi érvényre jutni. 

Mind a középkori európai, mind a magyar XVIII. századi vallásos drámák 
jelentik a legnehezebb kérdéskört a művek befogadását, hatását illetően. Igazán 
nincs semmi okunk kételkedni abban, hogy a maguk korában igen hatásosak 
voltak, olvasóikra és nézőikre erőteljes benyomást gyakoroltak. Egészen bizo-
nyos, hogy a befogadói hálózat is olyan volt, ami ezt biztosította. Nevezete-
sen a vallásosság, az Istenben, Sátánban és a túlvilági életben való feltétlen hit. 
A másik „oldalon", a művek között bőven vannak olyanok, amelyek az adott 
világszemlélet, mentalitástörténet, sőt a drámaelmélet nézőpontjából igazán ki-
tűnőeknek minősíthetők. Bizonyára ez is oka volt a művek hatásosságának. Ma 
azonban - nyersen szólva - kivéve a csíksomlyói drámákat, fölöttébb unalmasak. 

Ilyen dráma például a minorita Fancsali István A rendetlen szeretet bosszúja 
című műve. Alakjai nevük szerint mind allegóriák, megformálásukat tekintve 
nem mind egyértelműen azok. Tartalma egészen röviden a következő: a főalak 
- Antaerius (Ellenséges) - társaival elbúcsúzik az iskolától és klastromba vonul. 
Egy idő múlva apja és anyja érte megy, és kihozzák. Antaeriusban egy bizonyos 
idő elteltével elkeseredést és gyűlöletet vált ki, hogy szülei eltántorították Isten 
útjától. Az elkeseredés és gyűlölet annyira fokozódik, hogy megöli apját. Egy 
ideig tagadni próbálja tettét, de végül a bíráknak bevallja. Miután megbánta 
bűneit, megölik.39 
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Ma már az is alapvetően furcsa, illetve erős kétkedésre ad okot, hogy valaki 
azért megöli-megölheti az apját, mert eltántorította Isten szolgálatától. A „ren-
detlen szeretet" a szülőké, akik a világban való életre késztették Antaeriust. Ám 
a maga korában n e m váltott ki kétkedést a következő szöveg: 

Már veszem eszembe, és adom az árrát, 
Hogy inkább halgattam szüleimnek szavát, 
Mint sem az Ur Isten kegyes hivatallyát, 
Kétszer félre tévén a szerzetes ruhát 

Oh, kegyetlen szülék! De te, gonosz Atya 
Szerencsétlenségem s veszedelmem oka, 
Hogy ennyire gyűlölsz, mi lehet az oka, 
Meg látod, boszúmot töltöm még valaha.40 

Antaerius történetét végigkísérik az allegorikus alakok, a Caro, a Mundus és 
a Genius Infernalis. Ő, a főalak azonban soha nem találkozik, nem érintkezik 
ezekkel a bűnre csábító alakokkal. A Test, a Világ és az Ördög egymással tár-
gyalnak, időnként hozzájuk csatlakozik még a Cosmophilus (Világszerető). Ők 
egymás közt beszélik meg, mit tegyenek a világban és Antaeriusszal azért, hogy 
a pokolra kerüljenek az emberek, illetve az itteni főalak. Jellemző, hogy miként 
gyakorolnak hatást Antaeriusra. Egyszer ezt mondja Caro: 

Az Antaeriushoz akkor menten mentem, 
És az házasságra ottan gerjesztettem, 
Atyja híre nélkül társát is szerzettem, 
Mellyel gyűlölséget közöttük neveltem.41 

A házasságról azonban csak ebből a pár szóból szerzünk tudomást, nem is 
jelenik meg Antaeriusnak a Caro által emlegetett társa, és sem a fiú, sem apja 
egy szót sem ejt a közöttük emiatt kialakult gyűlölségről. Később, a gyilkosság 
után már nyomoznak a bírák, de Caro aggódik: 

Hiszem Antaerius még életben vagyon, 
A Bírák nem tudgyák dolgát bizonyoson. 

Ám a Genius Infernalis megnyugtatja: 

Bizonyoson tudgyák, mert nékik meg súgtam, 
Hogy atyát meg ölte, voxomat mondottam.42 

8 1 



b é c s y t a m á s 

Az idézett szövegek is jelzik, hogy az allegorikus bűn-alakok „súgással", vagy 
valamiféle más, érzékelhetetlen hatással vannak Antaeriusra. És - ismét hang-
súlyozzuk - nincsenek vele közvetlen kapcsolatban. A Caro, a Mundus, a Genius 
Infernalis állandó jelenléte olyan közegként funkcionál a drámában, amelyből 
eredően láthatatlan dinamizmusok érik el Antaeriust. Hiába láthatatlanok és 
számára közvetlenül nem tapasztalhatók a bűnre vivő alakok, mégis hatnak. Ez 
a mű alapos figyelmeztetése az Ördög ravasz tevékenységéről. 

Ezzel a megformálásmóddal ez a d ráma is az ezen a világszinten működő-
ható és erejét itt érvényesítő második világszintet épít fel. Specialitása ennek is 
éppen az, hogy a második, a túlvilági létszintet allegorikus alakokkal ebben, az 
evilági létszintben építi fel. Ezen a második létszinten nemcsak a b ű n ö k alle-
góriái vannak, hanem itt létező a Genius Theophili is. Ő akkor szólal meg, 
amikor az Antaeriusban feltoluló indulatok már atyja megölésére irányulnak. 
A dráma megszervezettségére, vagyis az evilági létszinten lévő második szintre 
jellemző, hogy a Genius Theophili „(Post cortinam)"43 szólal meg. Antaeriushoz 
beszél, de a függöny mögül, közvetlenül ő sem tapasztalhatóan. Az Ördög, a 
Genius Infernalis csak az apának, Jobonusnak az alárendeltjeivel - szolgáival, 
jobbágyaival - kerül egyetlenegyszer közvetlen viszonyba. A szolgák, jellemző 
módon, először Ádám és Éva ősbűnét említik, amely miatt 

Mégis ránk áradott minden terhes iga, 
S nékünk, fiainak tompult meg a foga.44 

Vagyis nemcsak a bűnök, hanem a földi nyomorúság is az ősszülők bűnéből 
ered. Ezután uruk kegyetlensége miatt panaszkodnak, siránkoznak. Ez a fölös-
legesnek látszó mozzanat talán a barokk világnézetből szivárog a drámába: a 
természet kegyelem nélküli, a földi élet vigasztalan. Az Ördög egy levelet hoz, 
melyet a Procuratornak ad át, de Jobonusnak, az apának szól. A levél hamisított, 
az áll benne, mintha Antaerius írta volna meg szüleinek, hogy szerzetesnek állt. 
Az apa így tudja meg azt a tényt, az Ördög az apával sem kerül közvetlenül 
kapcsolatba. 

Ez a mű sem közli a helyszíneket és az idő múlását. Amikor Antaerius meg 
akarja ölni apját, azt mondja 

Három esztendeje, leg fellyeb négy vagyon, 
Hogy fel fegyverkezél én ellenem nagyon, 
Szerzetből ki hozál igen hatalmason, 
Meg ésvén a szívem álnok sírásodon.45 

A tér és az idő tehát itt is univerzális, jelezvén a bűnök és erények általános 
és univerzális hatóerejét, jelezvén, hogy Antaerius a bűnök és erények univer-
zális terében és idejében, e két húzóerő között hányódó ember. 
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Mint minden más ember. És a „rendetlen szeretet" az apáé és anyáé, mert 
eltérítették fiukat Isten szolgálatától. Feltehető, hogy a korabeli olvasók és nézők 
a szülők ezen tettét igen magas absztrakt szinten fogták fel. És - mert ami a 
barokk szomorújáték általános célja - megedzette a befogadók erényességét. 
Az absztrakció tartalmának felfogásában segítette őket, hogy a tér és idő uni-
verzális jelleget, konkrétságon kívüli jelleget kapott. 

A dráma világszemléleti, mentalitástörténeti és drámaelméleti nézőpontból 
kiváló, de ma teljesen hatástalan, csak - furcsa szókapcsolattal - elvileg élvez-
hető. 

A drámabeli alakok között kialakuló viszonyhálózat egy középpontban lévő 
alak körül is felépülhet. Ezeknek az úgynevezett középpontos drámáknak a 
főalakja drámaelméleti értelemben passzív, mert nincs eszköze a benne lévő 
tartalmakat akként érvényre juttatni, hogy viszonyváltozást idézhessenek elő. 
Tehát nem gondolatilag, indulatilag stb. passzívak, hanem a drámai akciókat 
előidézendő eszközeik hiányzanak. A drámai akcióhoz - amely a viszonyvál-
tozás előkészítésével vagy magával a viszonyváltozással azonos - nemcsak in-
dulat, akarat, cél stb. szükséges, hanem az ezek érvényre juttatásához való esz-
közök is. Egy drámai alaknak több okból is hiányozhatnak az eszközei. 
Alkatából következően (például Isméne az Antigonéban, Danton Büchner drá-
májában), adott helyzeténél fogva (például Lear a trónról való lemondás után, 
Willy Loman az ügynökség organizációjában elfoglalt helye miatt), sorsa éppen 
adott szakaszának tartalmából következően (például Oidipus az Oidipns Koló-
noszban című műben), illetve mert egy organizációval vagy intézménnyel szem-
ben kellene akaratát érvényre juttatni, célját elérni, amire egy ember egy orga-
nizációval szemben sohasem képes (például Örkény István Pistije az állammal, 
a történelem erejével szemben). 

A középpontos drámák jellemző ismérve még, hogy a többi alak a passzív 
főalakról beszél, az őhozzá való viszonyát nyilvánítja ki akkor is, amikor maga 
a főalak nincs a dráma terében. 

A középpontos drámák ezen szerkezete is világossá teszi, hogy drámaclméleti 
értelemben milyen mű minősíthető konfliktusos drámának. Csak az a mű, 
amelyben a két személynek vagy csoportnak nemcsak egymással ellentétes célja 
és akarata van, hanem ha mindkét félnek eszközei is vannak a maga akaratának 
érvényre juttatására és célja elérésére. Ha a várandós Mária és József szállást 
kérnek és nem kapnak, éppúgy az ő eszköz-hiányukat bizonyítják, mint az a 
komédiabeli főalak, akit ezért-azért becsapnak. Jézus és Júdás között sem lehet 
drámaelméleti értelemben konfliktus. Jézusnak hiába van vagy lenne isteni mi-
voltából következően eszköze Júdás ellen, nem háríthatja el árulását és ennek 
következményeit. 
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Shakespeare-nél Othellónak lenne eszköze Jago ellen, de n e m használja, mer t 
nem tudja Jago ellene irányuló akcióit. Vagyis nem elég az eszköz megléte sem, 
használni kell ahhoz, hogy drámaelméleti értelemben, a d rámák világán belül 
konfliktus alakuljon ki. 

Egyértelműen középpontos Táncz Menyhért (pálos) József című drámája, to-
vábbá a XVIII. századi, meghatározhatatlan helyről és időből származó és cson-
kán megmaradt protestáns Egyiptomi József és Lestyán Mózes (jezsuita) Egyiptomi 
József című műve. Ezt a drámai műfajt a téma sugallja. 

Józsefnek nincsenek eszközei testvérei ellenében, és nincsen eszköze Putifárné 
és Putifár ellenében sem. Ám minden dialógusrész feléje irányul, az akciókat ő 
szenvedi el. 

Táncz Menyhértnél is érvényesül az univerzális tér és idő. A Kalmár azonnal 
Putifárnál van, aki Józsefet, bármily akciója nélkül, azonnal „fővé" teszi orszá-
gában. Nincs jelezve a tér változása és az idő múlása sem: azonnal az Asszony 
énekel, csábítja Józsefet, akinek itt sincs akciója, passzívan ellenáll. Az Asszony 
és a Szolgáló, valamint Putifár és az Asszony ezt követő dialógusváltásában is 
Józsefről beszélnek. Józsefet Putifár nem engedi védekezni. A fáraó álma tüstént 
következik, a Bölcsek mejelenése és értetlensége is az idő múlása és a tér vál-
tozása nélkül következik be. A Pohárnok javasolja, kérdezzék meg Józsefet, aki 
„Ez előtt gondolom vagy hét esztendővel"46 megfejtette az ő álmát a börtönben. 
József azonnal megjelenik. A drámai események megszervezését tekintve egyál-
talán nem mindegy, hogy valakit hívatnak a dráma terébe, vagy saját dinamiz-
musai következtében lép be oda. Itt természetesen a téma adja, hogy Józsefet 
hívatják, ám ez nem változtat azon a tényen, hogy hívatják. A mű a bibliai 
történetnek azon részét, amelyben József már aktív lehetne, nem közli. 

A protestáns József-dráma noha csonka, mégis kirajzolódik a mű szerkezete 
és műfaja. A történet az álom megfejtéséig, illetve József főemberré való 
megtételéig, a d ráma szerkezetét tekintve itt is ugyanaz, mint Táncz művében. 
A történet folytatásában egy röpke jelenet tartalmáig József aktív: búzát venni 
jött testvérei közül egyet túszként visszatart, az akció belőle indul. Lestyán 
Mózes (jezsuita) a tömlöcbe vetett Józsefet mutatja be. A főalak itt is passzív, 
és mindenki más hozzá, pontosabban tartalmához viszonyul. Egyik börtönbéli 
társa azt mondja, engednie kellett volna Putifárnénak. Azután megjelenik a fáraó 
fia, aki a Putifárné elleni „merénylet" ellenére kieszközölte apjától, hogy vegyék 
vissza az udvarba Józsefet. A m ű jellegzetessége, hogy a bűnre való csábítás 
ellen szól, József börtöntársával is azt közli, ami miatt a fáraó fiának is nemet 
mond: nem akar a bűnre csábító udvarban élni, oda visszamenni. Ugyanis sokkal 
rosszabb tömlöcöt kerül el az erényes élettel, a poklot. A m ű az erényes élet 
melletti tökéletes állhatatosságot, ennek értelmét és jelentőségét közli. Az álom 
és megfejtése a dráma terén kívül történik, mintegy az erényes éiet jutalmaként 
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értelmezhető - amit egy hírnök szavából t udunk meg - , hogy József a fáraó 
főembere lett. 

Egészen rendkívüli példánya a középpontos drámáknak a pálos Péntek István 
Pál című műve. Említettük már dolgozatunk elején, mert a szerző által adot t 
műfaji meghatározás - Szomorú Játék - és a m ű eseménymenete között meg 
nem egyezés van. Senki nem hal meg, senki n e m ér el nyomorúságos helyzetbe. 
Sőt, az ellenkezőjébe: Pál eléri célját, megérkezik a barlangba. 

A dráma rendkívülisége arra alapozódik, hogy Remete Szent Pálon kívül 
minden alakja allegorikus. A műben meg n e m jelenő Decius császár üldözi a 
keresztényeket, s ezért Pál Thébaisból el akar menekülni, bár már előzőleg 
elhatározta, hogy egy sötét barlangba fog költözni, és ott Istennek szolgálni. A 
m ű az elindulás és a barlanghoz való megérkezés útját tartalmazza. Ez az út 
azonban nem valóságos fizikai út. Ezt abból lehet azonnal tudni, hogy van, aki 
rábeszéli az útra, és van, aki megfontolásra készteti, egyáltalán elinduljon-e. 
Az első Azarius néven az Őrző Angyal, a második Tiphon néven az Akarat. 
Az ellenakaratot kell legyőzni. Ebben és a továbbiakban segíti Felicianus néven 
az Elme és Piacidus néven a Jóra Való Hajlandóság. Ez utóbbi szavai adják a 
végső indíttatást az elindulásra. Az Akarat hátramarad, aztán mégis u tánuk 
ered. A visszhang mutatja meg neki, merre mentek a többiek. Útjukban akadá-
lyozni akarja őket Andrapodista néven a Kevélység, akinek szolgái - ugyancsak 
különböző latin neveken - a Képmutatás, a Hívság, a Tűrhetetlenség és a Tor-
kosság. Ők akarják elfogni - az Isten szolgálatától eltéríteni - Pált és kísérőit, 
akik pásztorokkal találkoznak, s tőlük megtudják a barlanghoz vezető utat. 
A barlang egy Kősziklánál van, az alatt Zöldelő Pálmafa áll. Útközben szörnyű 
állatokkal, két oroszlánnal is találkoznak. Kupido is el akarja téríteni őket és 
rávezetni a világi, hívságos útra. A barlanghoz érkezvén ott találják azt, ami 
rájuk vár, Evanestes néven a Szenvedést, de Isten szolgálatában őket érő szen-
vedést. A barlang lakója még Victor, „Kit soha meg nem győz senki",47 mer t ő 
az Állandóság. 

Az út mindebből következően belső, szellemi út. Mind a pozitív, mind a 
negatív allegóriák drámai vektorai Pál felé irányulnak. Ő mintegy mozdulatlanul 
áll ezeknek erőterében, az itt is érvényesülő univerzális térben és időben. Mű-
fajilag szabályos középpontos dráma. 

Ez a tér és idő itt adekvát, hiszen az út a bűnre vivő hajlamok legyűrésének 
útja, illetve a barlangba vivő, az Isten szolgálatába vivő útról való letérítő erők 
elhárításának az útja, a négy pozitív erő kísérletében és segítségével. 

Ez az út ezért nem elmozdulás, nem mozgás. A dráma világa érzékelhető 
akként is, miszerint minden egy változatlan absztrakt térben történik, illetve 
úgy is, hogy a m ű azonos Pál benső világa különböző részeinek alakokba és 
dialógusokba való objektivációjával. Ami persze a világszemlélet által legfőbb 
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útnak jelölt ú t objektivációja egy lélekben. így valóságos ú ton járás mint mozgás 
helyett szellemi-akarati mozgást érzékelhetünk. 

A dráma világának ez a jellegzetessége teszi Péntek István művét rendkívü-
livé. Igaz, a belvilágra való irányultság a kor - elsősorban német - drámáiban 
már megjelent. (Például Lessing Miss Sara Sampsowjában [1755], Goethe Iphigenia 
Tauriszban [1787] című művében és Schiller Az orleans-i szűz [1801] című drá-
májában.) Sőt, Goethe szerint a belvilágra irányult ember a dráma hiteles fő-
alakja. Azonban ezen drámák közül egyik sem helyezi a m ű világát allegorikus 
alakok közé és olyannyira az univerzális térbe és időbe, hogy ezt - tudniillik a 
mű világát - ilyennyire elvontnak, absztraktnak minősíthessük. 

A barokk allegóriának azt a Walter Benjámintól ismert jellegzetességét, mi-
szerint a fogalom impozánssá válik az allegóriában, ebben a műben láthatjuk 
a legpregnánsabban. Egy ember benső világának, lelki-érzelmi-értelmi életének 
részei allegorikus alakokba öntve először is általánosodnak, az ember benső 
világa összetevőiként értelmeződnek. Ugyanakkor, ezzel együtt, a lélek össze-
tevőit teremtettnek láttatja, vagyis nem pszichológiai, hanem ontológiai elem-
n e k . 4 8 

A dráma persze csak elvileg rendkívüli. Hatása - ma - meglehetősen csekély. 
Itt azonban nem azért, mert a tűlvilági életben való hit m á r nem cselekvést és 
viselkedést vezérlő dinamizmus. A befogadó befogadói hálózatában nincs sem-
mi, ami miatt ezen sajátos benső, lelki-szellemi út iránt érdeklődés támadhatna 
fel. A mű ezért elméletileg hiába rendkívüli, sajnos elévült. Ehhez ennek a 
szabályos középpontos drámának a mesterkélt nyelvezete is bőven hozzájárul. 

Kilián István gondos, alapos, igen nagyra értékelendő kutatása alapján mond-
hatjuk, hogy a minorita Leoninus és Leonina című mű Kertso Cirják munkája. A 
téma világi, Kilián István tartalmilag „szerelmi-féltékenységi" műnek minősíti. 

A cselekmény Rómában játszódik. Az apa, Leoninus császár, leányát, Leoninát 
egy Charillus nevű herceghez akarja hozzáadni. A lány a házasság előtti éjszakán 
szerelmesével, Meanderrel elszökik. Leoninus katonákkal visszahozatja őket, s 
börtönbe záratja. A szerelmesek egy barát segítségével talákoznak, s Leonina 
elmondja az apjával szemben követendő taktikát. Az apa hívatja lányát, de 
megbékélés helyett összevesznek. Leoninus egyik emberét a tanácshoz küldi 
azzal az utasítással, hogy Meandert ítéljék halálra. Ez a tárgyalás a dráma terén 
kívül történik. Igen jó megoldás ez, hiszen - később csak pár mondatban kell 
utalni rá - ugyanaz történik, mint amit Leonina és Meander a börtönben előzőleg 
megbeszéltek. Meandert mégis halálra ítélik. A lány vőlegénye, Charillus kéri 
a császárt, kegyelmezzen meg Meandernek. A császár előbb aláírja a halálos 
ítéletet, aztán mégis átváltoztatja száműzetéssé. Utasítja lányát, legyen kész az 
azonnali esküvőre Charillusszal. Leonina közli Meanderrel, hogy Charillust is, 
és apját, a császárt is meg kell ölniük, így ők uralkodhatnának. A dráma terén 
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kívül azonban Charillus öli meg Meandert. A lány ezt még nem tudja, amikor 
kéri apját, ne száműzze Meandert. A császári apa ezt megtagadja, mire az egyéb-
ként is indulatos Leonina annyira feldühödik, hogy megöli apját. Ezután tudja 
meg, hogy Meandert Charillus megölte. A megcsalt vőlegény most már Leorűnát 
is meg akarja ölni, ám mégis a lány öli meg őt, végül Leonina önmagával is 
végez. 

Ezt a drámát azért választottuk és azért említettük meg viszonylag részlete-
sebben tartalmát, hogy bemutathassuk, a XVIII. századi drámák között is talá-
lunk konfliktusos drámát. De nem a misztériumok és moralitások között, hanem 
a világi témájúak között. 

Ebben a „Keserves játék"-ban van két szemben álló fél, méghozzá olyanok, 
akik Aristotelés szerint a legjobban illenek a tragédiába: rokonok, itt apa és 
lánya. Az apa előzetes szándéka lánya esküvőjét illetően, illetve a lány szerel-
mesével való elszökése, egészen pontosan megteremti azt a viszonyhálózatot, 
amely potenciálisan magába foglalja mindazt, ami történni fog, és a megtörté-
néseknek a szerkezetét is. Mindkét félnek megvannak a maga eszközei. Leonináé 
saját egyénisége és Meander iránti szerelme, apjáé a császári trón és az ezzel 
járó lehetőségek, valamint azon továbbra is érvényes akarata, hogy Charillus 
vegye el Leoninát. Leoninát egyénisége és szerelme készteti olyan tettekre, ame-
lyekkel apjához való viszonyát, illetve apjának az őhozzá való viszonyát akarja 
megváltoztatni. Nemcsak az elszökés ilyen, hanem a cselszövés is, valamint az, 
hogy ráveszi Meandert, ölje meg Charillust. Végül alapvető viszonyváltoztatás 
az ő részéről a két gyilkosság. Leoninus ellenakaratának eszközei a katonák, 
üzenete a tanácshoz, hogy ítéljék halálra Meandert, Meander halálos ítéletének 
megváltoztatása száműzetésre, újabb parancsa, miszerint lánya legyen kész a 
Charillusszal való esküvőre. Az egyik fél viszonyt változtató akcióját követi a 
másik fél hasonló akciója. A szabályos konfliktusos dráma tragédia mivoltát, 
pontosabban tragikus hatását csökkenti az elején és a végén felhangzó ének. 
Ezek tartalma ugyanis erkölcsi intés, miszerint az ifjak tartózkodjanak a féktelen 
szerelemtől. Az elején lévő arra szólít fel, hogy az ifjak legyenek bizalmatlanok, 
s így nem kerülhetnek bajba. A záró énekben hallhatjuk, hogy a féktelen sze-
relem vitt pusztulásba sok ártatlan embert, sok ország fő méltóságát, sőt még 
Tróját is. 

Az egyes „Ki menetel"-ek, azaz a jelenetek előtt itt sincs térleírás, csak a 
jelenetben megjelenő alakok nevét sorolja fel a szerző. Az eseménysorból világos, 
hogy több helyszíne van, a börtön és a császári palotának több terme is. A 
szerző nemcsak a térrel nem számol, az idővel sem. Az univerzális tér-idő-
szemlélet áll ennek a műnek is a hátterében, ami egyébként alapvetően megfelel 
a dráma műnemének. Minden dráma benső időtartama ugyanis mindig annyi, 
amennyire a kezdeti viszonyrendszerben potenciálisan benne lévő viszonyvál-
tozások aktualizálódásához, gyakorlativá alakulásához szükség van. A dráma 

8 7 



b é c s y t a m á s 

terét ugyanakkor mindig a viszonyhálózat jelenti - nem a konkrét fizikai tér - , 
a d ráma tere a viszonyhálózattal azonos. Varinak drámák, amelyeknek a vi-
szonyhálózat-terében olyan alakok is benne vannak, akik a dráma fizikai terében 
meg sem jelennek. (Például Zeus Aischylos Leláncolt Prometheusában, a Fejedelem 
Schiller Ármány és szerelem című művében, Fülöp spanyol király Goethe Egmont-
iában, Godot Beckettnél.) 

A bibliai Noé- és Ábrahám-történetek csak elvileg lehetnének konfliktusos 
drámák. Noé és Ábrahám megtagadhatná Isten parancsát, az első esetben a 
parancs értelmetlensége miatt, hiszen még nincsen vízözön. A másik esetben 
azért, mert az apának éppen azt kell feláldoznia, akit mindenek fölött a legjobban 
szeret. De egyikőjük sem tagadja meg a parancs teljesítését. Drámaelméleti -
vagyis nem például lélektani - értelemben azért sem lehet ezekben konfliktus, 
mert az Isten és az ember eszközei korántsem összemérhetők. 

A három drámaműfaj mellett meglehetősen sok olyan dialógusban megírt mű 
van, amelyek életképek vagy csak dialogizált példabeszédek. Ezekről azt mond-
hatjuk, hogy nem drámák. Ez nem sajátossága a XVIII. századnak, minden 
korban írnak dialogizált műveket, amelyek nem drámák, és elő is adják azokat. 

De meglepően sok az a mű is, amely a barokk egyik kedvelt műfajával tart 
szoros rokonságot. Ez pedig az oratórium. A fogalom maga „nagyterjedelmű 
vokális és hangszeres (zenekari) műfaj. Elbeszélő karakterű, de dramatizált".44 

Előde a dialógus lauda, amely himnusz jellegű moralizáló ének. Az oratórium 
egyik első példánya az Előadás a lélekről és a testről, de'Cavalieri munkája, 1600-
ból. A barokk zenemű tehát elbeszélő, ám a „cselekményben részt vevő szemé-
lyeket szerepként felfogva énekes szólisták szólaltatják meg", és nemcsak a tár-
gyat, hanem a reflexiókat is megszólaltatják.50 

A XVIII. századi művek között meglepően sok „prózai oratóriumot" találha-
tunk. Jellegzetesen ilyen például A világ változásai című unitárius mű. Itt van 
szereplő személyként Narrátor is. Megszólal az Arany, az Ezüst és a Vas idő. 
Ezután az Igazságnak Isten Asszonya elmegy a világból. Jupiter az ember bűnei 
miatt tüzet bocsát a világra, az egyik isten kéri, tűz helyett vízözönnel pusztítsa 
el a földet. Ezt Nep tun teszi meg. A vízözön után Deucalion és Pyrra maradnak 
életben. Themist kérik, segítsen. Ők ketten köveket hajítanak hátuk mögé, 
Deucalionéből férfiak, Pyrraéből nők támadnak. Ezután a Múzsák indítják útjára 
az életet. A történet, pontosabban a gondolatmenet, egyes pontjait a megszólaló 
alakok szerepként értelmezve kibeszélik. Az egyes események oksági összekap-
csoltságát megtörténtük után, később tudjuk meg. Vagyis nem az oksági ösz-
szekapcsoltság, és így nem az egyenes vonalú történet bennük a hangsúlyos. 

A protestáns művek között találunk több prózai oratóriumot, például Koncz 
Gábor Krisztus kínszenvedése, az ismeretlen szerzőjű Komédia egynémely mester-
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ségről, Háló Kovács József Csak a test a halálé, Bökényi János Zsuzsanna históriája 
című műve ilyen. 

Ez utóbbi talán a legegyértelműbb példánya a prózai oratóriumnak. A Zsu-
zsanna-történetet már a tárgyaláson kezdi. Az Első és a Másik Vén Bíró paráz-
nasággal vádolja az asszonyt és halálra ítéli. Zsuzsanna azonnal kéri az Istent, 
bosszulja meg a hamisan vádoló bírákat. Már meg is szólal Dávid, miszerint 
bizonyítani fogja az igazságot, hogy a Vén Bírák erőszakoskodtak az asszonnyal. 
A Nép Közül Egy ezt nem hiszi, de a Vén Bíró törvénykezésre hívja Dávidot. 
Az ügyet szemlélő és megítélő közösség egyaránt a nép, akik előtt Dávid a 
történetből ismert módon bizonyítja be a Vének hazugságát. A nép ítéli halálra 
a hamisan vádoló véneket. 

Nem kétszintes dráma, hanem prózai oratórium a pálos Szluha Demeter Pász-
tori játék című munkája, annak ellenére, hogy Apollo és a Múzsák is mejelennek 
az eseménysorban. Öt pásztor siratja Meliboesnek, atyjuknak, elöljárójuknak, 
főpásztoruknak a halálát. Mindegyik kissé más és más konkrét dologgal ösz-
szekötve mondja el siralmát. Kár lesz juhaikban, a megmaradtak kelletlenül 
harapják a füvet, a pásztorok most már nem táncolnak vidáman, és a források 
sem csörgedeznek, a madarak sem csacsognak. Megjelenik közöttük Apollo, s 
közli „Meliboeus helyett Daphnis rendeltetik, Fő Pásztornak, s ide Váradra kül-
detik".51 A pásztorok nyomban vidámak lesznek. Daphnis megérkezik, először 
a Múzsák köszöntik, ki-ki a maga módján kíván minden jót az új főpásztornak. 
Ezután a pásztorok érkeznek, most ők köszöntik Daphnist, dicsérik és segítségét 
kérik. A mű ezen a módon szól a meghalt előző váradi püspökről (Patachich 
Ádám volt) és az újról (Kollowitz László lett). A mű a befogadó számára tehát 
kettősen is allegorikus. 

Ezeknek a prózai oratóriumoknak a speciális jellegzetessége nemcsak az, hogy 
- mint a zenei oratóriumban - szerepeknek fogják fel a megszólaló alakokat, 
akik szerepként beszélik ki az epikus történet vagy a gondolatmenet egyes pont-
jait, etapjait. A folyamatos történet helyett az a jellemzőjük, hogy az egyes sze-
repek tartalma, jellege, tónusa egymással kontrasztot képez. Még ha ellentét 
van is az egyes megszólalók között - mint például a Vén Bírák és Dávid 
között - , a szövegek nem ellentétként, hanem a tartalmak különbözőségében 
megjelenő különbségként formálódnak-szerveződnek meg. A hangnem, a téma 
nézőpontja és ezeknek a variációi a szövegben is kontrasztokkal teli váltakozá-
sokat, hullámzásokat jelenítenek meg, mutatnak föl. A befogadóban é p p ez, a 
kontrasztok hullámzása épít feszültséget és ez tartja fenn az érdeklődést. 

Az elégikus komédiát, ezt a középkori műformát azért is említettük dolgo-
zatunk elején, mert ezek a „prózai oratóriumok" meglehetősen hasonlóak. Ezek 
is szentenciákkal teüek, ami a didakszist jól szolgálja. Iskolai darabok a XVIII. 
században éppúgy, miként E. K. Chambers szerint az elégikus komédiák is azok 
voltak a középkorban. 
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A prózai oratórium kétségkívül megfelel a barokk eszmetörténeti kívánalmai-
nak és ugyanakkor tökéletesen megfelel a XVIII. századi drámák mögött lévő 
világszemléletnek és a művek közlése általános tendenciájának. Ez a szerkezet 
a reflexiók kimondására is fölöttébb alkalmas, a reflexiókban tömören lehet 
közölni akár az erényes élet dicséretét, akár a bűnös élet veszélyeit, akár az 
ördög csábításának állandó jelenlétét. És egyéb, a kor világszemlélete számára 
már fontos dolgokat. Az Első Narrátor például ezt mondja A Világ változásai.. 
ban: 

Az mi Teremptetett, nincs egy állapatban, 
Sőt inkább tétetett valtozando sorsban. 
Ó, vajha nem volna részünk nekünk abban, 

S2 Nem hevernénk talam ennyi bajos bubán. 

A Tanulóknak A Múzsákról Való Búcsúzásában ezt mondják a Múzsák: 

Szüleitek ha evilágra szülnek, 
Gondjaitok azután ránk kerülnek, 
Elméitek itt frissülnek, 
Hasznos Tudományokra készülnek.53 

Dávid igazságtételét a Nép Közül Egy ekként realizálja: 

Oh, nagy igasságu egeknek Istene, 
A ki benned bizik, van Annak mindene, 
íme, a kit meg őlt ez a ket nagy fene, 
Te általad szepen életre mint mene!54 

A szentenciaszerűség, a szentenciák gyakori megjelenése egyébként majd 
mindegyik XVIII. századi dráma ismérve. Ezek a szentenciák persze példák, az 
alapproblémát vagy az éppen közlendő tartalom-részletet szélesítik, általánosít-
ják, a világ, az emberi élet különböző terrénumain. Ezért szorosan összefüggenek 
az alakok allegorikusságával, miként ahogy ez az allegorikusság a művek álta-
lános közlési szándékával: a bűnöktől való félelem és az üdvözülés vágyának 
felkeltésével. Kétségkívül mindezek összefonódottsága eredményezi a drámák 
zömének bőbeszédüségét és ennek következményét, a cselekmény, az eseményme-
net lassúságát. Úgy is fogalmazhatjuk ezt a tényt, hogy szerzőik számára a vi-
lágszemlélet megjelenítése a műformánál , ennek pontosságánál fontosabb, talán 
sokkal fontosabb. 

Láthattuk, hogy a középkori műfaj-terminusok jó része egyáltalán nem tűnik 
fel a szövegekben. A művek világában sem érezhető, hogy a régi terminusok 
megfelelően érvényesülnének. Az officium szükségképpen hiányzik, hiszen egyik 
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m ű sem része ekkor már a szertartásnak. Az ordo fogalma pedig átalakul az 
újabb, az Aristotelés nyomán, illetve a barokk szemléletmódban kialakult mű-
fajfogalmakká, mint például Szomorú Játék, Keserves játék. Akad egy-két mű, 
amely tévesen jelöli magát tragédiának. A komédia terminus mindenféle értel-
mezésében pontos. A játék megjelölés olvasható, talán abban a jelentésben, amit 
a ludus jelentett: lelki szórakozás, de tanulság is egy fikció, egy dráma révén. 
Ez a fogalom még azon drámák esetében is alkalmazható lenne, amelyek nem 
a játék fogalmával jelölik önmaguk műfaját . A játék, a barokk fogalomhaszná-
latában nem a produkciót, hanem a produktumot jelöli. 

Dolgozatunk elején felsoroltuk azokat a fogalmakat, amelyekkel a XVIII. szá-
zadi drámák önmagukat jelölték. Utaltunk arra, hogy ezek alkalmi és korántsem 
mindig drámapoétikai nézőpontból megadot t fogalmak. Ezt vizsgálódásunk 
után is fenntartjuk. 

Ugyanakkor egyáltalán nem „alkalmi" a drámák világában megjelenő világ-
szemlélet és mentalitástörténeti aspektus. A világszemlélet szerint itt is két vi-
lágszintből áll a valóság egésze, a mentalitástörténet korabeli aspektusa pedig 
a bűnös életű ember megbüntetése, az ettől való félelem és az üdvözülés vá-
gyának felkeltése. 

A XVIII. századi drámákban rejlő, általunk kifejtett műnemi és műfaji ismér-
vek alapvetően segítettek abban, hogy felismerhessük legfontosabb jellegzetes-
ségeiket: 1. összeolvad bennük a középkori misztérium és moralitás, 2. a két 
világszint közül a második, az isteni világszint az evilágiba beépülten jelenik 
meg igen sok műben, 3. csak a világi témájúak, akkor is ritkán, formálódnak a 
konfliktusos dráma műfaji ismérvei szerint. Úgy gondolom, ezek miatt érdemes 
a műnemi és műfaji ismérvek alapján vizsgálódni, hiszen a műveknek nemcsak 
a más művekkel közös vonásait lehet felderíteni, hanem - legalábbis részben -
egyediségét, egyszeriségét is. 

Talán sikerült rögzíteni azt is, hogy az általam kidolgozott drámaelmélet alap-
fogalmai ezeknek a drámáknak az elemzésében is hasznosíthatók, méghozzá 
ezen fogalmak változataival, variációival. 

Említettük, hogy Kilián István hat nézőpontból alakította ki a XVIII. századi 
magyar drámák műfaji osztályait. A harmadik: „A drámai konfliktus jellege 
alapján." A fentiek alapján javasolom, hogy ezt változtassuk meg. Helyébe: „Az 
ontológiai műfajfogalmak alapján" nézőpont kerüljön. 
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