
Ugyanez a kénytelen viIlszakanyarodás érez·
hető az els6 szerelem történetében, amikor az él.
mények bwkait Cejtegetve,ruhák (pepita öltöny és
Cehér panamaingl), illetve érZélIek mögött nem
marad semmi A reflexiók végtelen 8Orozataiban
megfoghatatlanná válnak a személyek, a megfi
gyelés pomográfiába torkollik, mert megBZÜnteti
a szereplők identitását, akik azon igyekezetükben,
hogykilétük lényegét megragadják, tukörképekké
és visszfényekké halványulnak.

Egyéni és egész, érzéki és transzcendens közti
ellentét nem oldódhat Cel, de nem is telftödhet fe
szaltséllIlel az ÉukOnyuben. Az ellentétek maguk.
ba zár6dnak, és még Cájdalmat vagy megrendülést
Ile ébresztenek. Éppen az igazi személyesség hía
nyának tullljdonítható, hOllY ez a gyönyönlen
megírt könyv csalódást kelt.

Keresve a helyet, ahol reflexiók és elemzések
egyetlen pont körül valóban Ö88Ze8Ünlsödnek, egy
napl6szenlen precíz visszaemlékezés ötlik fel a
kisfiúro}, ki az elbeszélő valamikor volt, aki meg·
tudva származásának titkát, a tukörbe néz: ,.Az.
óta nézem, ki vagyok én. Azóta gondolkodom,
hogy mit állfthatok máBOkrol és önmagamről. Ha
tükörbe nézek, akkor nem magamat látom azóta,
hanem aki valakit néz a tukörben." (86. o.) A va
lasz képtelensége tennészetesen nem vonja két
ségbe a kérdés jogosságát. (~pirodalmi)
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Minorita iskoladrámák

18.századi, népszen1 irodalmunkképzeletbeliköny.
vespolcá:rólmindezidáig hiányoztak a magyar nyel.
vűdrámairodalom fOITásai, a drámaszövegelt. Aszá·
zadfordulóidején megjelentszövegkiadáaok, antoló
giák közöltek ugyan a gazdagt.ennésből egyet-egyet,
de az anyag mennyiségét ésjelent6ségét nemtudták
érzékeltetni, s ígyaz irodalomtörténészek és a nagy.
kGzönségismegmaradtabban ahitben,hogy18.szá·
zadi drámairodalmunk csak vékonyan csordogáló
erecskevoltköltészetankés széppr6zánkböséges pa.
tslga mellett. Ezt a vélekedést cáfolja megaz a csak
nem ezeroldalas, szép kiállftá8l1 kötet, amely egy
nagyszabásó. munka els6 hfnnondójaként, a ma is
mert több mint száz magyar nyelvil ískoladráma
szövegbőlközöl húszat, a minorita rend iskolál1l61.

Ahogy a bevezet6ből megtucijuk, Szent Ferenc
követői gyakran és szívesen éltek a szfnjátszással
mint a nevelés egyik leghatékonyabb eszközével, s
ez a húsz darab (33 latin nyelvil dráma8ZÖVeg
mellett) csak töredéke annak a nagyszámú iskela
drámának, ami a rend iskoláiban tartott kb. 110.

előadáson színre kerülhet.ett. Különösen két vá·
rosban, KézdivásáIhelyen és Miskolcxm volt élő a
szú\iátékhagyomány, 19 mii.kézirata ezekbőla vá
rosokból került elő. Nyomtatásban mindössze
egyetlen dráma jelent meg saját korában, Juhász
Máté nyírbátori, nagyenyedi tanár "Krisztusnak
érettünk való kínszenvedéséröl és némely példái.
röl.;" szölö, szép lírai betétekkel átszőtt passiójá·
téka. Egy másik nagypénteki játékot is találunk a
kötetben, Bene Demeternek a csfksomly6i passió
hoz nagyon hasonló, az evangélium 8ZÖVegét alle
gorikus szereplőkkel, égi tanácskozással, ördögje
lenetekkel kibövftő érdekes .actio"·ját. Az őszinte

hit, a naiv, népi vallásosság szép példái a kötet
misztériumjátékai, ó- és újszövetségi történeteket,
példabeszédeket dramatizáló darabjai is (Ábra
hám áldozata, A dúsgazdag és a szegény Lázár, A
tékozló fiú). Alegrégibb ránk maradt szöveg mora
litás: a hit, a remény és a szeretet megszemélyesí
tett figurái küzdenek benne Krisztus segítségével
az Emberért, aki a bűnök Cogságában él. Az ifjú.
ság elé példaként állitott tiszta élet, h11ségés elkö
telezettség útmutatói a szentekről és márUrokrol
(pl. a Trajanus császár alatt csalálljával együtt ki
végzett, kalandos életű Szent Eustadliusrol) szóló
prózai darabok. A Szent István-dráma emellett a
magyar nemzeti érzést is erősítette,

A profán darabok mögött is ott a nevelési saan
dék, a szatfrák az úrhatnámságot, kapzsiságot, a
részegeskedést teszik nevetségessé, a tragédiák a
nagy szenvedélyektőlóvnak. Például a hatalom
vágytól (Az Iszonyán kegyetlenkedőKarakalla és
az igazságért meghaló Papinianus), a bosssütöl (A
rendetlen szeretet bo88ZÚja), vagy az elvakult sze
relemtöl. AhOIlY KeItso CyJják, ez utóbbi darab
szerzője üja: "Tanullyatok Iffiak, Szüzek, ne hogy
világi, tűndér szeretettól meg tsalatattván, Leoni
na keserves példájára jussatok, ki attol meg vakít
tatván els6bben Atyját, ez után jegyesét halhatat
lan kegyetlenséggel e' világhol ki kőltöztette,vég·
tére nem irtozván maga magának Hohéra lenni,
kegyetlenül a vak szeretetért magát vesztette." A
véres tragédia borzalmait vidám k~átékok old
ják fel, elsz6rakoztatva a mai olvas6t is. De nem
csak olvasni lehet ezeket a szép, ízes magyar drá
mákat, -hanem előadni is. Ha Celéled az iskolai
színjátszás hasznos, közösséget teremtő, összetar
tó szokása, újra azínpadra kenllhetnek a régi is
koladrámák, bút adva a közönségnek és a diák
színjátszóknak egy két évszázada letűntvilág 1Z1é·
séröl, nyelvéről, hitéről.

A lehetőség már megvan rá: bármikor leemel
hetö a könyvespolcr61 a "Minorita ískoladramak"
Kilián István szerkesztette, sokszfnii., érdekes kö
tete. (AkacUmiai)
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