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A DEBRECZENI DISPUTA KEZIRATAROL. 

А XVI. század harmadik hitvitázó drámáját, a Debreczeni Dis-
putát, tudvalevőleg, Jakab Elek fedezte fel a Kénosi Tősér-Uzoni 
Fosztó-Kozma-féle unitárius egyháztörténetnek a székelykeresztúri 
középiskola könyvtárában levő példányában s innen közölte a Petőfi -
Társaság havi közlönyében, a Szana Tamástól szerkesztett Koszorúban.1 

Ez a közlés sok tekintetben fogyatékos : nem elég teljes s nem 
elég világos. Nem teljes annyiban, hogy nem közöl mindent, ami a 
a szövegben található. Nem világos, mert amit közöl is, nem közli 
oly tisztán, hogy meg lehessen különböztetni a saját véleményét forrása 
adalékaitól. 

Már Ferenczi Zoltán is kifejezte emiatti bizalmatlanságát.2 Volt 
oka reá, ami abból is látszik, hogy őt is megtévesztette Jakabnak egy 
állítása. Jakab ugyanis forrása alapján állítja, hogy a darabot Válasz-
úton előadták ; Ferenczi ellenben azt vélve, hogy Jakab ezt csak a 
darab címéből következteti ki, vitatkozik vele. 

Ez a tévedés is mutatja a közlés zavarosságát s igazolja, hogy a 
Debreczeni Disputának újabb, behatóbb vizsgálatára van szükség. Leg-
első feladatunk azon egyháztörténetnek részletes ismertetése volna, 
amelyben a Debreczeni Disputa kézirata fennmaradt. Ezzel kapcso-
latban természetesen ki kellene terjeszkednünk az egyháztörténet összes 
meglevő példányaira ; össze kellene állítanunk ez egyháztörténet csa-
ládfáját s úgy követni azon végig drámánkat. Minthogy azonban e 
feladat, az eddigi hozzászólók tisztázatlan s gyakran ellentmondó állí-
tásai miatt, nagyobb filológiai kutatást igényel, munkánknak e részét 
máskorra halasztva, ez alkalommal csak magának annak az egyház-
történeti példánynak az ismertetésére szorítkozunk, melyből Jakab 
Elek a darabot közölte. 

Mielőtt azonban ehhez hozzáfognánk, foglaljuk össze pár szóban 

1 1879. évf. 2. köt. 337—366. 11. 
2 A kolozsvári színészet és színház története. Kolozsvár, 1897. 15. 1. 

jegyz. 
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és általánosságban mindazt, amit egyháztörténetünk szerzőiről s azok-
nak a műhöz való viszonyáról tudunk. Úgyis édes-kevés az. 

Egyháztörténetünk négy embernek a műve. Négy unitárius pap 
dolgozott rajta : Kénosi Tősér János, Uzoni Fosztó István, Kozma 
Mihály és Kozma János. Egyik a másiknak adta át a tollat, mikor 
az már kihullani készült kezéből. 

Kénosi Tősér János, Erdély első bibliográfusa, Kénoson (Udvar-
hely megye) 1708-ban született. Tanulóéveit a kolozsvári unitárius 
kollégiumban töltötte. 1730-ban ugyanott osztálytanító, 1732-ben senior 
s egy hónap múlva az orátorok preceptora lett. 1734-től 1755-ig az 
ótordai unitárius tanítóintézet közoktatója s egyszersmind igazgatója. 
Ez évek alatt szentelik föl pappá (1753.). 1755-től 1771-ig bágyoni 
(Torda-Aranyos vm.) lelkész. 1771-ben parókiát cserél Uzonival s ápr. 
22-én már Toroczkószentgyörgyön van (Torda-Aranyos vm.). Itt is halt 
meg 1772 jún. 27-én. Mint lelkész sokáig viselte az aranyostordai 
egyházkerületnek jegyzői tisztét. Három nagy kéziratos műve maradt 
reánk, melyek hangyaszorgalomról tanúskodnak. A két elsőt tordai 
rektorsága alatt írta (Bibliotheca scriptorum Transsylvanico-Unitario-
rum, 1753 júl. ; De typographiis et typographis unitariorum in Trans-
sylvania atque libris in iisdem impressis, auctore Theophilo Mono-
theita, 1754 nyarán) s utóbb mindkettőt a harmadikba, az egyház-
történetbe is beleillesztette. Ez utóbbihoz Bágyonban fogott, az 1767-iki 
zsinat buzdítására. 1772-ig dolgozott rajta, midőn Uzonit kérte fel a 
folytatásra. A XVI. század történetét dolgozta föl s műve az egész 
munka első kötetét alkotja. 

Uzoni Fosztó István születési éve ismeretlen. Unitárius lelkész és 
egyházkerületi jegyző volt Toroczkószentgyörgyön s 1771-től kezdve 
Bágyonban, hol 1778-ban halt meg. A Kénositól hátrahagyott első 
kötetet több helyen kibővítette, folytatólag megírta a második kötetet 
s a harmadiknak első nyolcadfél fejezetét, melyben 1774-ig tárgyalja 
egyháza történetét. 

Kézdiszentléleki Kozma Mihály unitárius esperes-lelkész 1723 aug. 
6-án (Kénosi szerint : júl. 5-én) született Uzoni és Kénosi papi szék-
helyén, Toroczkószentgyörgyön. Tanulmányait Tordán kezdte s Kolozs-
váron végezte be. 1751-ben nyárádszentlászlói pap s később egyház-
kerületi jegyző. 1771 jan. 14-én Szentgericére nevezik ki s ettől kezdve 
rohamosan emelkedik :-egyháztanácsos, főjegyző, esperes lesz s a hé-
vízi zsinaton (1774) már ő tölti be az elnöki tisztet. A halál Szent-
gericzén érte 1798 szept. 3-án. Kerek húsz esztendőt szentelt közös 
munkájuknak s az egyház történetét halála évéig hozta le. 

Kézdiszentléleki Kozma János. Mihály fia, 1800-tól 1817-ig csók-
falvi (Marostorda vm.) unitárius lelkész a negyedik szerző. Halálának 
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éve: 1840. Az események fonalát 1798-tól folytatva, az egész művet 
hat kötetre egészítette ki.1 

A négy szerző művének egyik példánya, mint említettük, a szé-
kelykeresztúri unitárius középiskola könyvtárában van. Hat kéziratos 
kötetből áll. Az ívrétű kötetek liberekre és caputokra oszlanak. Nyelvük 
latin, néhol magyar idézetekkel tarkítva. 

Bennünket elsősorban az első kötet érdekel, mely Kénosi műve 
s amelyet Uzoní kibővített s kijavított. Címe : História Ecclesiastica 
Transilvano- Unitaria. 

A betűk alakjában s a tinta színében mutatkozó határozott elté-
rések három kézírást tüntetnek fel. Nevezzük az időrendben legrégibb 
kézírást az első kéz írásának, az időre újabbat a második, s végül a 
legújabbat a harmadik kézének. És most nézzük, miképen oszlik meg 
az írás a három kéz között. Mondhatni, hogy az egész első könyv az 
első kéz írása ; minden, ami szorosan a tárgyhoz tartozik, az övé. 
A második kéz írása külsőségekre szorítkozik : a könyv címe, az 
elenchus capitum libri a könyv elején, a lapszámozás, az egyes oldalak 
felírásai, lapszéli jegyzések, utalások, betoldások. A harmadik kézzel, 
melynek írása már erősen mult századias, nincs dolgunk, amennyiben 
a könyv címén kívül az első könyvben máshol nem fordul elő. 

Drámánk és a reá vonatkozó megjegyzések az itt ismertetett első 
könyv negyedik cap útjában foglalnak helyet a 159. oldaltól a 182.-ig. 
Vegyük magunk elé ez oldalakat egyenként. A 159. oldal, a második 
kéznek egy lapszéli megjegyzését kivéve, az első kéz írása. (A lapszá-
mozás és az oldalfelirat, mint az első könyvben mindenütt, természe-
tesen a második kéztől eredő.) A 160. oldal teljesen az első kézé. 
A 161. oldalt szintén az első kéz írta, a szöveg alatt pedig ismét egy 
megjegyzés látható a második kéztől. Ez oldalon a szövegnek végső 
szava, persona, meg van szakítva, azonban a folytatása nem a 162., 
hanem csak a 182. oldalon olvasható (161.: per-, 182.: sona). A 182. 
oldal is az első kéz írását tartalmazza lapszélen a második kéz meg-
jegyzéseivel. A 162—181. oldalak, melyeknek papírja a többi olda-
lakétól feltűnően különböző, vékonyabb, a második kéznek az írásai. 

Kitűnik tehát, hogy a 162—181. oldalaknak mostani helyükre 
való beillesztése erőszakosan és csak azután történt, miután már az 
első könyv teljesen kész volt és hogy e beillesztést nem az első könyv 
írója, hanem másvalaki végezte. 

1 Szinnyei József Repertóriuma szerint az egyháztört. folytatásában 
Kozma János testvére, Gergely, unitárius esperes-lelkész is közreműködött 
volna (élt: 1774 szept. 19.—1849 aug. 14.), de ezt sehol máshol említve 
nem találtam. 

23* 
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E rövid át lapozgatásból azonban az is kitűnt, hogy a Debreczeni 
Disputára vonatkozó megjegyzések is megoszlanak a két kéz között. 
Nézzük tehát először, hogy mit hagyott fenn róla az első kéz s azután, 
hogy mit a második. 

Az első kéz az egyháztörténet szövegében emlékszik meg drámánk-
ról. Miután a negyedik caput nagy részében hosszasan és részletesen 
foglalkozott a nagy hitvitákkal, köztük a gyulafehérvári másodikkal 
(1568.) és a nagyváradival (1569.), pár szóval megemlíti a kisebbeket 
s ezek között a Debreczenben tartott disputát is. 

[159. 1.] : Debreczinensis Disputationis mentio fit in Albana Disputa-
tione 1 Anno 1568. 

Die la, quam M. sz: Abrahami in Hist. Eccl. §. 116. institut am 
fuisse dicit Anno 1567. 4a deczembris. Volvitur per manus multorum quae-
dam vernacula Disputatio Debreczinensis. Sub hoc titulo : Debreczennek 
Blandrata György és Dávid Ferencz által való L'nitària Hitre tért Histo-
riaja.- Qui t i tu lus serius imposi tus esse videtur è nomine Unitária 
Hitre,3 

Elsobenis a Disputáló v. Disputaláshoz való Személyek következnek 
név. szer. 

lő: Péter Püspök (qui in Cursu colloeutionis dicitur Péter Pápa, forte 
postquam Bex Joannes Váradini corripuit dicens : 

A mü birodalmunkban ne Pápálkodjék. ex illo eventu et Despotismo 
Melii Sangvinario adhsesit sarcasticus ille titulus. 2. Varga vágj Dávid 
Ferencz. 3. Dékány. 4. Karianus János. Pastor Ecclesiae Baraszlaiensis 
Unitárius. 5. György kardinál. 6. Olasz Doctor, Sive Georgius Blandrata 
Italus. 7. Vicarius Pál. 8. Filep biro Civitatis Judex. 9. Gál Biro. 10. Máthé 
Biro ; qui duo postremi Religionis lutheranae a Rege Praesides Disputa-
tionis fuerunt constitutif Aderat et Ludovicus p. p. 

Dubiá Traditione aceepimus : Disputationis Debreczinensis vera ista 
Descriptione esse Mimesin in Válasz ut per Seholaa Bectorem in Comœdiis 
exhibitam, inde formal ia verba omnia in Debreczinensi Disputatione ad-
fuisse vix credi potes t , at rei gestœ Veritas aliunde patet . Statui tur hic è  
Consilio Georgii Cardinalis ; ut Melius Pastores ju ramentô ad suam Homo-

1 A gyulafehérvár i második nagy hitvitának egyháztörténetünkben 
levő terjedelmes, az egyes napok sorrendjében való leírásában (145. s kk. 
11.) a debreczeni hi tvi táról semmi vonatkozás vagy említés nem található. 

2 Az új bekezdésben a magyar cím előtti résznek aláhúzása tő lem 
származik, a többi a szövegben is alá van húzva. 

3 Az uni tár ius h i t elnevezés a vallással együtt 1568-ban törvényesít-
te te t t az országgyűlésen ; azelőtt, s így a gyulafehérvári második h i tv i tán 
is, az unitáriusokat evangélikusoknak hívták. (Aranyosrákosi Székely Sán-
dor : Unitária val lás történetei Erdélyben. 72—74. 11.) 

4 E mondat aláhúzása szintén tőlem származik. 
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'«luxiam devinciat ; Id post biennium interdicitur illi per Begem in Vara-
dina Disputatione : Senkit hittel az ő vallása mellé ne kötelezzen. 

[160. 1.] : Hic eodem consiliariô mandata n i i t tun tur ad civitates et 
vicos, u t Trinitatem negant is fidei hommes illico captiventur et ubi reper t i 
fuer in t comburantnr, ideo dicit Вех Melio : A minisztereket az igaz val-
lásért ne kergesse, a könyveket meg ne égesse. Hic expostulat Georgius 
Cardinalis, quare Hungar ica Biblia emiseri t Melius ? quia iam quivis rust i -
cus literas coliigere potest Trinitatem in Bibliis nusquam reperiri asseve-
rat , et constat eorum temporis fuisse editos per Melium Scripturse Sacrœ 
al iquot libros. Hic induci tur Melius ad inopinatum Transylvanorum ad-
ventus nuncium animi deliquium passus esse. Atqui in Albensi e t iam 
disputatione vidimus il l ius vacillationes, confusiones, effugia, quibus elabi 
volebat etc. Finis disputationis fuit conversio al iquorum ad unius Dei 
confessionem prseeunte illis Paulo vicario, quem t i tu lum illico cum reliquis 
hominis iuventis abjecit. 

Ezután az oldal további felén s a 161., valamint a 182. oldalon 
az V. caputíg a kisebb hitviták ismertetése folytatódik. 

Az első kéz megjegyzéseiből megtudjuk tehát, hogy a drámánkkal 
kapcsolatban emlegetett 1567 dec. 4. évszám minő forrásra megy 
vissza; hogy ezt egyháztörténetünk írója Szentábrahámi Lombárd 
Mihály (sz. 1683., megh. 1758.) unitárius egyháztörténetéből meríti, 
aki viszont azt állítja, hogy a debreczeni hitvitáról a gyulafehérvári 
második hitvita (1568.) első napján (márc. 8.) történt említés. 

Megtudjuk azt is, hogy az első kéz ismer egy a debreczeni hit-
vitáról szóló, közkézen forgó kéziratot (descriptiót), melynek magyar 
címe, szerinte is, n e m , a vita idejéből, hanem későbbről való, mit a 
benne előforduló unitárius hit elnevezés mutat, mely csak 1568 után 
terjedt el. Közli e kéziratból a disputáló személyeket s eközben eddig 
ismeretlen, új adatokkal szolgál. 

János Zsigmondnak Meliusról mondott gúnyos szavaiban a dráma 
írásának idejére nézve nyerünk egy korhatározó adatot, amennyiben ezek 
a «Péter Pápa» elnevezést a nagyváradi hitvitára (1569.) vezetik vissza. 

Gál és Máthé bírák szereplésére pedig újabb világot vet az a 
megjegyzés, hogy ők a vitának a fejedelemtől kinevezett elnökei voltak. 

Ezekután pedig azt mondja, hogy : minthogy kétes hagyomány-
ként azt hallja, hogy e descriptio alapján — belőle nagyon könnyen 
vígjátékot formálva — a válaszúti iskola rektora egy színdarabot adott 
volna elő, nem szabad még a descriptióban sem minden szónak föl-
tétlen hitelt adni, ami esetleg csak a képzelet alkotása. De hogy ha-
tározott történeti adatok is vannak azért benne és hogy történeti 
alappal bír e descriptio, azt is kimutatja. Ilyen történeti alapokon 
nyugovó részek a következők. György kardinál két tanácsa. Az egyiket, 
azt t. i., hogy eskesse meg az összes papokat az ő hitvallásának a 
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megtartására, Melius a debreczeni zsinaton (1568 febr. 2.) valóban 
követte is és épen ezt tiltotta el neki János Zsigmond a nagyváradi 
hitvitán (1569.). A másik pedig, amelyik a parancsok szótküldésére 
és a háromságtagadók megégetésére, elfogására vonatkozik, a debreczeni 
zsinaton szintén megtörtént s ezt is János Zsigmondnak kellett el-
tiltania. György kardinálnak Meliushoz intézett korholó szavai, hogy : 
miért is adott ki magyar nyelvű bibliát, Meliusnak épen abban az 
időben (1565., 1567.) kiadott bibliafordításaival állanak szoros kap-
csolatban. Melius félő, ingadozó, a vita alól kibújni, menekülni akaró 
magatartása viszont a gyulafehérvári második dispután (1568.) tanú-
sított viselkedésén alapul. 

Utolsó megjegyzésével viszont Pál vikáriusnak eddig tisztán látni 
vélt alakját homályosítja el. Eddig ugyanis az volt az egyetlen és 
általános nézet, hogy drámánk ez alakja Thuri Pállal, a bihari cigány-
barna 1 prédikátorral azonos. írónk azonban a descriptio történeti 
alapjai között említi Pál vikáriust, mint olyant, kinek alakja és sze-
replése egy bizonyos Pál nevezetű egyénre megy vissza, ki a gyula-
fehérvári második hitvita után egy pár emberrel együtt az unitárius 
vallásra tért át ; Thury Pál pedig tudvalevőleg élte végéig református 
maradt. Első tekintetre ugyan azt is hihetné az ember, hogy itt az 
író már nem a történeti alapok felsorolását folytatja, hanem hirtelen 
a descriptio befejezésére tér s arra vonatkozik ezen utolsó mondata. 
De annak, hogy e nézetet elfogadjuk, útjában áll az «aliquorum» szó. 
A Debreczeni Disputában tudvalevőleg Péter Pápa és György kardinál 
kivételével mindenki áttér az unitárius hitre, míg az aliquorum csak 
egynehány embert jelent s így inkább érthető a gyulafehérvári má-
sodik hitvitára, ahol az unitáriusoknak ilyen sikerük valóban volt is. 
írónk azon föltevését, hogy Pál vicarius név alatt egy már 1568-ban 
unitáriussá lett emberről van szó, igazolni látszik maga a dráma is, hol 
a gúny és humor fegyvere legkevésbbé épen a Pál vicarius alakját éri, 
ki okos, tudós embernek van feltüntetve s egyedüli rokonszenves alak, 
mintegy nyugvópont a Péter Pápa eszét vesztett, izgatott táborában. 

A második kéz megjegyzései egyrészt a lapszéli utalásokban talál-
hatók, másrészt magával a darab szövegével függenek össze. 

Jakab nem szól e lapszéli utalásokról, melyekből pedig feleletet 
nyerünk arra, hogy miért erőszakos a darab beillesztése, miért kellett 
azt épen egy szónak két tagja közé beékelni. Ez ugyanis szükségszerű 
kényszerűség következménye. A második kéz az első kéz kész művének 
negyedik caputja után akarta a drámát beilleszteni mint odaillőt, 

1 Cigányos barnaságáról a Válaszuti György Pécsi Disputájában (1588.) 
történik említés, hol ezzel kapcsolatban egy anekdotát mondanak róla. 
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szóval azon fejezet után közvetlenül, melyben épen részletesen szólott 
az első kéz róla, minthogy azonban a negyedik caput nem végződött 
külön oldalon, hanem egy oldalon az ötödik caput kezdetével, kény-
telen volt azon oldal elé kötni be, amelyen a negyedik caput végződik 
s azután a különböző utalásokkal mutatni rá arra, hogy annak tulaj-
donképeni helye a negyedik fejezet után, szóval a negyedik és ötödik 
fejezet között van. 

A darab szövegével egybetartozó, eddig figyelmen kívül hagyott 
megjegyzéseket a dráma leírása után találjuk, hogy azonban tisztán 
álljon előttünk, hogy Jakab mit, honnan vett, közöljük azt is, ami a 
dráma előtt áll. 

162. 1. (legfelül): Dispiüatio Debrecen. Comoedia valasziitiná i l lustrata. 
Interlocutores : Nimi rum in comoedia theatralistas agentes Person® 

Calvini : Péter Pápa, Dékány, György kardinál, Yicárius Pál. Person® 
Unitari i . Varga Ferencz, Cárianus János, Olasz Doctor, Filep Biro. Person® 
Lutherani . Gál Biro, Máthé Biro. (Ezután kezdődik maga a dráma Péter 
Pápa monológjával.) 

181. 1. (a Debreczeni Disputa befejezése Vicarius Pálnak Amen vég-
szavával s utána) : 

H a akkor á Papok ègvben nem esküdtek volna ; mind az Unitàr ià 
Keligióra állottak volna az népei édgyütt (procul dubio credendum est). 

Az Ur minden Sötétségben Élőköt hozzon világosságra aző nagj nevéért 
Amen. 

Hœc Disputatio peracta est in Anno 1542. Diè verő 13a Április 
Debreczini Gloria Deo ! Amen. 

A második kéz tehát igazolja az elsőtől még kétesnek állított 
hagyományt, amennyiben közli a drámává átalakított descriptiót s 
tudatja színrekerülésének idejét. A baj csak az, hogy bár az előadásnak 
a napja is határozottan meg van mondva, maga az évszám mindjárt 
az első pillanatra hibásnak látszik. Erről azonban csak annyit mond-
hatunk, hogy, bár lehetetlenségnek látszik — és valóban az is —, az 
unit. főiskola könyvtárosának, Pálfi Mártonnak vizsgálata szerint is 
az csakis 1542-nek olvasható. A kéziratok későbbi összevetése van 
hivatva erre világosságot deríteni. Természetesen addigra is a valóhoz 
nagyon közel áll az a föltevés, hogy a négyes helyén hetesnek kellett 
állnia az eredetiben s csak a másolás közben cserélődött össze az írásban 
egymáshoz nagyon hasonló két szám. 

* 

Eddigi kutatásunk eredményei tehát pár szóban összefoglalva a 
következők : 

A Kénosi-Uzoni-Kozma-féle unitárius egyháztörténet azon (szé-
kelykeresztúri) példányának első kötete, melyből Jakab Elek a Deb-
reczeni Disputát közölte, egy korábbi, meg egy későbbi kéz műve. 
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A drámát a második kéz illesztette be az első kéz kész művébe. 
Az első kéz esak egy közkézen forgó descriptiót ismert a debre-

czeni hitvitáról s csak mint kétes hagyományt hallotta, hogy e de-
scriptiót vígjátékká is átalakították és elő is adták. S hogy az általa 
ismert descriptio nem azonos a vígjátékkal, azt a két műnek egymástól 
különböző címei, valamint szereplőiknek különböző elnevezése is mu-
tatja. Míg a descriptio címe : Debreczennek Blandrata György és Dávid 
Ferencz által Unitária hitre tért Históriája, szóval história ; addig a 
vígjátéké : Disputatio Debreczinensis Comoedia Yalaszutina Illustrât a, 
azaz comoedia. Az elsőben disputáló személyek vannak, a másodikban 
interlocutores nimirum in comœdia theatralistas agentes, azaz közbe-
szólók, mint a Balassi-comcediában. (1569.) 

Az első kéz írásából tudjuk meg, hogy a debreczeni históriának 
máig köztudatban forgó évszáma Szentábrahámi História Ecclesiastica 
c. művének 116. §-án alapul. 

Az első kéz tudósítása alapján szól Jakab Elek is a dráma elő-
adásának hagyományáról, tehát nemcsak a címből következtet, amint 
azt Ferenczi Zoltán gondolta. 

Az első kéz tolja ki a Debreczeni Disputa írásának idejét a Péter 
Pápa elnevezés eredetének magyarázatával 1569-en túlra s így egy-
szersmind igazolja Ferenczi Zoltán azon föltevését, hogy a válaszút^ 
comœdiât aligha írták 1570 előtt (Id. m. 16. 1.), ami különben magából 
a darabból is teljes határozottsággal kimutatható. (Szegedy Lőrinc az 
erdélyi unit. prédikátort 1570-ben fogatta el Békésen.) 

Új vonásokat szolgáltat a darab két szereplőjéről: Gál és Máthé 
bírákról. 

Miközben a descriptiónak történeti alapja után kutat, minthogy 
drámánk a descriptio alapján készült, egyúttal drámánknak történeti 
alapjait ismerteti meg velünk s Melius jellemét, György kardinál sze-
replését ő vezeti vissza történeti tényekre. 

A Vicarius Pál szereplésénél valóságban megtörtént eseményre 
való hivatkozás által megdönti az eddigi azon felfogást, hogy drámánk 
e szereplőjében továbbra is Thuri Pált lássuk. 

A második kéz reánk hagyta a drámát — melyet azután a caput 
(IY.) után illesztett be, melyben az első kéz a debreczeni hitvitáról, 
descriptiójáról s ennek történeti alapjáról nagyon részletesen szólott — 
s így ennek és egy — bár nyilvánvalóan téves — dátumnak a köz-
lésével amellett bizonyít, hogy a darab előadatott, szóval igazolja a 
hagyományt. 
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