
KILlÁN ISTVÁN

KÉT PODOLINI PIARISTA'BETLEHEMES

Podolin a Zsigmond királyunk által elzálogosított tizenhat szepesi város közül az
egyik. A hajdani Szepes megye legfestőibb helyén fekvő városka neve Krúdy
Gyulát juttatja eszükbe. Pedig másról is híres - egykori piarista gimnáziumáról,
amelynek falai között az alapítás után több mint kétszáz esztendővel a neves író
is tanult. Idegen ritkábban fordul meg ezen a tájon, kissé távolabb esik a forgal
mas vidékektől, noha Késmárktól. a lomnici csúcstól mindössze néhány kilomé
ternyire fekszik annak az útnak a mentén, amely Poprádot Bártfával összeköti.

Podolin és a piaristák
Ebben a felvidéki városkában vetették meg először Magyarországon a lábukat a
piaristák. A rend Lengyelországból küldte el tagjait, hogy az alapító szándéka
szerint a szegényebb szülők gyermekeit oktassák alapvető vallási és profán isme
retekre. 1642 novemberében tizennyolc piarista érkezett. Az alapítás tartósnak
bizonyult, évszázadokon keresztül múködtek a magyar piaristák ebben a város
ban. Lakosai ekkor leginkább németül beszéltek. Az északi határon túlra jött
lengyel diákok nyelvével keveredett a szepességi németek szava, s csak elvétve
lehetett szlovák, még kevésbé magyar szót hallani.

Innen rajzottak ki azután Kalazanci Szent József fiai Magyarország sok váro
sába: Privigyére (1666), Breznóbányára (1673), Pozsonyszentgyörgyre, Nyitrára
(1698) és másfelé a szatmári béke után. A tanítás ezekben az iskolákban a leg
korszerűbb szellemben folyt. Bár az alapító előbb csak alsóbb osztályok létre
hozására gondolt, később a gimnáziumi tanulmányok legmagasabb szintjéig sike
rült iskoláikat kifejleszteniük. A grammatikai alapismeretek mellé természete
sen társították a hitoktatás alapvető elemeit, tanították azonban a fizikát, a
mechanikát, a matematikát, a csillagászatot, a technikai, térképészeti és hadi
tudományokat is. S érdekes, hogy például az irodalomelméletben tökéletesen
tájékozott Moesch Lukács - jegyzetei tanúsága szerint - magas szinten oktatta a
természettudományokat is, sőtrésztvévén Buda felszabadításában, egyes kutatók
még azt is feltételezik róla, hogy a vár bevételének hadmérnöki terveit is ő

készítette. Vagy a mintegy száz esztendővel később, a XVIII. század végén mú
ködő Dugonics András, akit elsősorban regényeiről ismerünk, maga is kiváló
természettudós volt.

" ... semmibe sem kell venni az emberek üres tapsát . . ."
A piaristák tanításának szerves része volt az iskolai színjátszás. Kalazanci

Szent József ugyan nem nézte jó szemmel a rend tagjainak ilyen irányú múködé
sét, mondván: "Ha a színi előadások tetszenek is a világi közönségnek, én ta
pasztalásból tudom, hogy miattuk nagy kárt szenved ~ ifjúság java. Ezért na
gyobb szorgalommal kell tanítani a tudományokat és az Ur félelmét, ami egyedül
tetszik Isten ő szent felségének, és semmibe sem kell venni az emberek üres tap
sát, akiket ilyen külső dolgok gyönyörködtetnek." A piaristák azonban az alapító
véleményével ellentétben valamennyi iskolában gazdag színi kultúrát honosítot
tak meg. S így most már nemcsak a híres jezsuita kollégiumok vagy a Felvidék
evangélikus iskolái, Bártfa, Eperjes, Késmárk, Poprád és más. városok diákjai
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· léptek színpadra a látványra, a szóra, a cselekményre éhes nézőközönség előtt,

hanem a piarista tanulók is. S a XVIII. század végére oly tökéletességre vitték
Thália művészetét, hogy a magyar világi hivatásos színjátszás piarista szerzők

darabjaival indult. Sőt - mint erre néhány adat utal - még a protestáns iskolák
egyike-másika is kölcsönzött tőlük komédiát.

A podolini diákszínjátszásról meglehetősen keveset tudunk. Iskolai színját
szás azonban természetesen itt is volt. Ennek egyik legbizonyosabb jele az a
kéziratos drámakötet. amely néhány lengyel 'nyelvu drámát őrzött meg szá
munkra. Akad azonban ezenkívül természetesen több latin nyelvű is.

A XVII-XVIII. századi iskolában megszokott jelenség, hogy a poézis elméletét
tanuló diáknak magának is verselnie kell. Csokonainak például a híres debre
ceni kollégiumban több olyan verse született, amely később átírva, módosítva a
költő jelentősebb versei sorába került. Nyilván ugyanez volt a cél a piarista
iskolában is: tanuljanak meg a diákok a megadott témáról a kívánt formában és
műfajban tökéletesen verseini.

Így kellett Theokritosz vagy Vergilius nyomán a podolini diákoknak pásztor
idillt, eklogát írniuk. Ez az antik műfaj azonban nem mentes a szerelmi érzések
től, gyakran hangzik el bennük vita arról, melyik pásztor kedvese a szebb, a
kívánatosabb. Könnyen érthető, hogy a piarista atyák nem akarták ilyen gondo
latokkal tanítványaik lelkét megzavarni, ezért a házi feladatként írt pásztori
játék témájául a betlehemi pásztorok képzelt beszélgetését választották. A Bib
liában erről a csodálatos éjszakáról csak Szent Lukács beszél részletesebben:
"Pásztorok tanyáztak kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat.
Egyszerre csak ott állt előttük az- Ur angyala, és beragyogta őket az Ur dicső

sége." - Miről beszélhettek a pásztorok, mielőtt az angyal megjelent nekik? Egy
XVI. század eleji betlehemes szerint ismerték azokat az ószövetségi jövendölé
seket, amelyek Jézus eljövetelére vonatkoznak. Más betlehemesekben más volt a
beszédtéma, az ismeretlen író sajátos érdeklődésikörének megfelelően.

A pozsonyi egyetemi könyvtárból nemrég került elő két podolini latin nyelvű

pásztorjáték, az egyiket az 1729 és 1738 közötti évek valamelyikében, a másikat
1739-ben adták elő. Különös, hogy a második darab előadásáranem karácsony
kor kerítettek sort, hanem február másodikán, illetőleg július 19-én. A korábbi
darab előadásánakpontos idejét nem ismerjük.

" ... Atyja szegény és Anyja szegény, ő szülte világra . . . "
A korábbi darab címe így hangzik: Carmen Bucolicum sive Ecloga, in qua indu

cuntur Pastores sermoeinentes et Christum Natum sibique ab Angelo annuntiatum
salutantes. Bukolikus vers, azaz Ecloga, amelyben beszélgető pásztorok jelennek
meg köszöntve a világra született Krisztust, akiről az angyal adott hírt. A cselek
mény a bukolikus hagyományokhoz híven a pásztorok környezetében játszódik:
Aegon, a leggazdagabb pásztor, bár igen sok állatot mondhat magáénak, s az
erdők boldog nyugalmában töltheti életét, szerencsétlenségről panaszkodik.
Képtelen egymaga ellátni a nyáj őrzését, s felfogadja a hozzá érkezett pásztoro
kat. Ezek már az első éjszaka elalszanak a rájuk bízott nyáj mellett. A gazda
rajta kapja őket, megfeddi, de távozása után újból elnyomja őket az álom. Ká
bultságukból három egymást követő fényjel riasztja fel őket, majd megjelenik az
angyal, s felhívására ajándékokkal felszerelkezve azonnal indulnak a betlehemi
Kisdedhez.

A játék szerzőjétnem ismerjük. A pásztorok itt is bukolikus neveket viselnek:
Aegon; Tityrus, Damaetas, Menalcas, Corydon, Alexís, Meliboeus, Pollio, Daph
nis, Thyrsis, Sylenus, Lycidas, Mopsus jelenik meg a színen; Mária, József és a
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Kisjézus azonban még néma szereplőként sem látható. A betlehemi istállót ta
lán úgy mutatták be, hogy egy maguk barkácsolta, hordozható betlehemet állítot
tak a színre, A szereplők bizonyára piarista diákok voltak.

A pásztorjátékot az ismeretlen szerző nem. osztotta jelenetekre. Mindamellett
világosan elkülönülnek egymástól a részek. Az elsőben Aegon monologizált: Bol
dogan él, nem kell törődnie a hatalmasokkal, a királyokkal, gazdag urakkal.
Gondja semmi, élete, itala az, amit az állatok nyújtanak neki. Ruházatát is nyája
biztosítja. Szemét a zöldellő erdő, a virágzó mező gyönyörködteti, furulyájának
édes hangjára kicsiny kecskéje járja a táncot, s a kíséretet az erdő madarai szol
gáltatják. Egyedüli gondja, hogy nincs társa. Maga őrzi a zsíros legelőkön lege
lésző kecskéit. Nincs, aki segítse az állatok fejésében, a birkák nyírásában. S éjt
nappallá téve kell a farkasoktól őriznie nyáját. Kéri tehát az isteneket, ha már
ennyi juhval, kecskével megáldották, adjanak hozzá segítséget is, hogy valamics
két könnyebbedjék munkája.

A második jelenetben érkeznek meg a pásztorok, s nevükben Tityrus ajánlja
fel szolgálatukat. Ezután egymás után bemutatkoznak Aegonnak, majd ebben a
sorrendben elmondják, hogy az állatok körüli munkák közül mihez értenek leg
inkább. Aegon ezek szerint osztja ki feladataikat. A csapat vezetője, Tityrus, a
továbbiakban részletesen elmeséli mindegyiknek, hogy mi a teendője. A munkát
megkezdik ugyan, az éjszaka azonban mindannyiukat álomba kényszeríti. Nyu
galmukat Aegon zavarja meg. Megígérik neki, hogy éberek maradnak. Gazdájuk
távozta után azonban ismét csak elalusznak. Hirtelen fényjel cikázik át az égen.
Daphnis riasztja társait, de egyik sem hisz a megriadt pásztornak. Majd amikor
másodszor és harmadszor is feltűnik az égen ez a különös fényjelenség, vala
mennyien felugranak, féltik a nyájat a tűztől. De csakhamar angyal jelenik meg
és elmondja, hogy Isten született Betlehemben:

Istennek kedves pásztornép félni minek félsz
Az égből küldött angyalként jöttem a földre,
Hogy az örömről szóljak néktek, mely ma e tájra
Szállt már. Ettől kezdve örül majd újra a föld is.
Itt van Atyáink sóhaja, vágya, imája is itt van,
Az, akiért prófétáink oly gyakran esengtek,
S jöttét versében jósolta Szibilla Kuméban,
Jött a világra, de nem ismerte egészen a jósnő.

Üdvözítőtök szállt a világra, ma ezt íme zengem.
Tudjátok meg hát, mely drága szerencse tiétek.
Ime a földre az Isten jött ide emberalakban.
Atyja szegény, és anyja szegény, ő szülte világra.
Zárva előtte a büszke kapuknak nagy sokasága.
Testét egy istállóban szalmára helyezték,
Társa a súlyos testű marha s az árva szamárka.
Ott térdel mellette az Atyja s szúzi Szülője.

Betlehem őrzi az Istent. Keljetek útra barátaim,
Es hódoljatok. Innen csillag fénye vezessen.

A remegő pásztorok közül először Tityrus mer megszólalni, s azonnal indulásra
hívja fe] társait. Aegon azonban figyelmezteti őket, hogy ajándék nélkül nem il
lik az Udvözítő előtt megjelenni. Igy Tityrus egy újonnan született kecskét,
Damaetas, Menalcas egy-egy báránykát, Corydon egy kakast, Alexis friss tejet,
Melibaeus hurkát, Pollio sajtot, Daphnis kolbászt, Thyrsis birkabőrt, Sylenus éne-
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kes madarakat, Lycidas egy tyúkot, Mopsus egy bőrdarabot visznek ajándékba. S
megérkezvén az istállóba, egyszerre így köszöntik aKisjézust:

Isteni Gyermek, buzgón hódolok íme előtted

Üdvözlégy, kit a fénylő ég és föld csak imádhat!
Eg s föld megszületett és lett egy puszta szavadra.
S most mi a mű láttán fölséged imádva
Szívvel-lélekkel vallunk hát Téged Urunknak.
Vedd el, mit mi szegények íme néked ajánlunk.

E szavak után sorban átadják ajándékaikat. Szavaikban csodálat, félelem és
tisztelet vegyül, s végül valamennyien ünnepi énekkel búcsúznak el a Kisdedtől.

Égi vendég, óvj meg minket,
Drága Gyermek, Isten veled!
Isten, ki a földre szálltál,
Betlehemben ránk találtál,
Dicsőítünk, mi pásztorok,
Nyájat őrző nyers parasztok.
Udvözlégy, világnak üdve,
Embereknek reménysége!
Minden madár dalol Neked,
Szavunk tiszta hangját vegyed.

Minden teremtményed örül,
Mert teáltalad üdvözül.
A föld, az ég, éj csillaga,
Angyaloknak égi kara
A jöttödön örvendeznek,
Mert a bajok elmerülnek.
Mí is velük újjonghatunk.
S kicsiny ajándékot adunk.
Őnmagunkat felajánljuk,
Aldj minket, azt kívánjuk!

Idill, vallásos áhitat és tanulság keveredik a kis darabban.

"Üdvözlégy, ki földre szál/tál, gyennek Jézus ránk találtál"
A második dráma címe: Carmen Tragicum Bucolica junctum, azaz bukolikus

műhöz kapcsolódó tragikus vers. A cím további része a cselekményt foglalja
össze. Ez két fő részre oszlik. Az első négy, a második tizenkét jelenetből áll. Az
első rész tökéletesen alkalmazkodik a magyarországi barokk dráma stílusához,
dramaturgiai előírásaihoz. Allegorikus alakok: Mundus (Világ), Justitia (Igaz
ság), Religio (Vallás), Idolotria (Bálványimádás) jelennek meg a színen. Mundus
nemtörődömségén joggal felháborodik Justitia, s ezért elfogatja s az alvilágban
letöltendő börtönre ítéli. A szabadságát elvesztő s emiátt siránkozó Mundust
Misericordia megszánja s megszabadítja bilincseitől, s ezután Religio próbálja
arra tanítani, hogyan kell az Istent dicsérni, Hamarosan az Isten dicsőségére

énekelni is kezdenek. Idolotria azonban nem nézi jó szemmel Mundus megtéré
sét, s a pogány isteneket idézi fel emlékezetében. Hamarosan áldozatot mutat
nak be Apollónak. De az elárulja, hogy az újszülött gyermek parancsára neki
hallgatnia kell, s ezután darabokra törve megsemmisül.

A második rész a tulajdonképpeni betlehemes játék. Tityrust, miközben al
szik, Aegon látogatja meg. Hamarosan megérkeznek a mezőről a pásztorok is,
akik azon sopánkodnak, hogy vezetőjük, Tityrus nem sokat törődik Vélük. A
megvádolt első pásztor ebéde! ad társainak. Evés közben heves vita támad közőt

tük, de Tityrus lecsillapítja. Igy ebéd után mindenki mesél társainak élményei
ből valamit. Eközben érkezik meg Delphiből, Apollón isten híres jóshelyéről

Corydon, s elmeséli, mint tört darabokra az isten remekmívű szobra:
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Gondolom Delphi Apollónját jól ismeritek mind.
Tudjátok, hogy híre nagy és sok-ezernyí csodája.

. Jósdájában bárkin, ha kérte, segíteni tudott ő.

Már szótlanná vált. Kérdeztem, válasza nem volt.
Majd ezután az emelvényéről földre leomlott.
S porrá hullott szét, és gyászban hagyta a jóshelyet.

Az eset mélyen megrázza a pásztorokat, s rettegni kezdenek. Félelmüket csak
Tityrus képes lecsillapítani. Megmagyarázza, hogy Apollón szobrának a sorsa
nem tartozik rájuk, hiszen a nyájak őrzőinek saját isteneik vannak, úgymint Pan,
a szatírok és a faunok. A nyolcadik és kilencedik jelenetben nem is történik
más, mint az, hogy énekelni kezdenek isteneik tiszteletére. E közben a pogány
vigadozás közben tűnik fel a hármas fényjel az égen, s a magasban lebegő angyal
hozza hírül a Megváltó születését. Most értik meg csak igazán Apollón szobrá
nak az esetét, s ezért maguk is darabokra törik isteneik szobrait.
. Elindulnak Betlehembe, hogy egyszerű ajándékaikkal köszönthessék a meg
született Megváltót. Odaérvén ajándékaikkal az alábbi énekkel hódolnak
előtte:

Isteni Vendég, íme köszöntünk,
Durva pásztorok, éneket zengünk.

Udvözlégy, ki földre szálltál,
Gyermek Jézus, ránk találtál.

A juhok őrző pásztorai Neked
Adunk Istennek járó tiszteletet.

Üdvözlégy, ki földre szálltál.
Gyermek Jézus, ránk találtál.

Az egész világot Jézus megváltottad,
Megszületvén azt a pokolból kihoztad.

Udvözlégy, ki földre szálltál,
Gyermek Jézus, ránk találtál.

Jöttödön örvend minden teremtményed
A gyászt elvetve köszöntenek Téged.

Udvözlégy, ki földre szálltál,
Gyermek Jézus, ránk találtál.

Az égi seregek Tenéked hódolnak,
Melyre a hangszerek áldott dalt dalolnak

Udvözlégy, ki földre szálltál,
Gyermek Jézus, ránk találtál.

tm mi önmagunkat neked felajánljuk,
Es az áldásodat esedezve várjuk.

Üdvözlégy, ki földre szálltál,
Gyermek Jézus, ránk találtál.

Hol a helye ennek a két betlehemesnek a történeti betlehemesek sorában?
Legrégibb magyar nyelvű betlehemesünk 1629 táján keletkezett, valószínűleg a
nagyváradi református kollégiumban vagy annak vonzási körzetében. 1633 és
1668 közé tette Schram Ferenc az úgynevezett Kézdiszentléleki betlehemest.
Eszéki István Rythmusokkal való szent beszélgetése a nagybányai református
diákok számára készült 1667-ben. Az ecsegi katolikus betlehemes 1684 és 1694
közé tehető. 1696-ban a kolozsvári unitárius iskolában jásztották a Nativitas

.cwnabula című magyar darabot. 1700-ban ugyanebben az iskolában Jesu Christi
Nativitas címmel mutattak be egy magyar nyelvű drámát. 1732 előtt, de mínden
képpen a XVIII. században kellett keletkeznie a Kézdivásárhelyt őrzött latin
játéknak. Ezek után következik időrendi sorrendben az itt bemutatott két betle
hemes. A podolini játékok kifejezetten bukolikus jellegűek - a klasszikus vonat
kozások jelzik, hogy tanulók alkothatták ezt a darabot is, Theokritosz vagy még
inkább Vergilius művei nyomán. A podolini betlehemeseket tehát öt magyar és
egy latin nyelvű játék előzi meg. Magyarországnak erről a vidékéről nem került
elő eddig hasonló tárgyú dráma.
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