
Szolnokienses ludi — Verseghy Diáknapok

„Recordor ego Szolnokini ad Tibiscum, loco meo natali, dum ibi pueritiam
exigerem, a ludimagistro Hungarico in festő S. Georgii 12. Mártii quotannis iudos
publicos celebratos fuisse, ubi inspiciente totó fere oppido, pueri partim lucta,
rursuve certabant, partim sagittas ín medio cursu per sertum perticae impositum
trajiciebant. Festum ignium, per quos in Vigilia Nativitatis S. Joannis Baptistáé
juventus utriusque sexus repetitis vicibus transilire sólet, tam Szolnokini, quam
in Tyroli vigere pariter vidi. Denique admodum vensimile est, vix oppidum in
nostra Patria reperiri, ubi messis aut vindemiae, ludis quibusdam non celebrarentur,
qui meliori forma instrui, in ordinem debitum redigi, atque etiam proficui reddi
possent, quin peculiares sumtus exigant."'

(Verseghy Ferenc: Analyticae Instítutionum Linguae
Hungaricae. III. Vsus aesteticus linguae Hungaricae.
Caput XXI. De Dramate in genere; § 201.)

„Emlékszem, hogy Szolnokon, tiszamenti szülőhelyemen gyermekkoromban a
magyar iskolamester szt. György ünnepén, március 12-én évente ünnepélyes nyil-
vános játékokat rendezett, amikor a fiúk részint futásban vagy birkózásban ver-
senyeztek, mások futás közben nyilakkal póznára függesztett koszorún lőttek át,
s ezeknek a versenyeknek szinte az egész város nézőközönsége volt. A tűz ünnepét,
amikor Keresztelő szt. János születésének éjjelén mindkét nembeli ifjúság válta-
kozva átugrálja a tüzet, Szolnokon is, Tirolban is egyaránt láttam virágozni. Egy-
ízóval nagyon is valószínű, hogy alig találni hazánkban várost, ahol aratást vagy
szüretet valamilyen játékokkal ne ünnepelnének, amelyeket lehetne jobb formába
önteni, korlátok közé szorítani, sőt hasznossá tenni, anélkül hogy különösebb költ-
ségráfordítást igényelnének".

(A magyar nyelv szabályainak elemzése. III. A magyar nyelv művészi fel-
használása. XXI. fejezet: A drámáról általában. 906. lap.)

Verseghy Ferenc halálának 150. évfordulójára készül Szolnok város, s a szü-
lötte nevét viselő könyvtár feladatának tekinti az író hagyatékából közkinccsé tenni
azt, ami >a ma emberét is érdekelheti. Sok szó esik az évforduló kapcsán Verseghy-
ről az iskolák tantermeiben is, s a pedagógus — különösen ha olyan elavult-
nak, a kor ifjúsága számára érdektelennek jelzett tantárgyat tanít, mint a latin
— a felkínálkozó alkalmat örömmel ragadja meg, hogy bizonyítsa a diákság előtt:
nem is olyan ,korszerűtlen" a latin nyelv tanulása.

Az izgalmas problémáknak a közelsége, az értelmi megismerés szépsége, a tu-
dás, mint magasrendű értékkategória — ez az a közeg, amelyben serdülő ifjúsá-
gunk él. Ez pedig nem a kivételezések lélegzetelállítóan magas teljesítményéből,

• Kedves Olvasónk! Ne ijedjen meg a latin nyelvű bevezető mondatoktól, követi a magyar
fordítás és egy érdekes felfedezés. (Szerk.)
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tudásszínvonalából mérhető le. Már tipikusnak tekinthető az az érdeklődés, amely
a szolnoki Varga Katalin gimnázium egyik közepes képességű osztályában eme prob-
lt-ma felvetését motiválta: „Mit jelent az: kutatni?" „Hogyan kell kutatni?"'

A kutatóknak — és a pedagógusoknak — gyakran a véletlenek is segítenek,
így bukkantam rá Verseghy: Analyticae Institutionum Linguae Hungaricae című
latin nyelvű művének tanulmányozása közben a fenti sorokra, amelyekből azon-
nal szakköri foglalkozásbeli kutató-téma lett: Voltak-e előzményei a városunkban
pár év alatt szinte hagyománnyá vált Verseghy Diáknapoknak?

A tanulók lelkesen fogtak a szövegrész lefordításához, összehasonlították a
Verseghy Diáknapok kulturális tartalmát a Verseghy korabeli sportjellegű, de
egyformán ünnepélyes keretek között, az egész város érdeklődése mellett lezajló
seregszemlével.

Jobban elmélyülve a szövegben új, megválaszolásra késztető probléma merült
fel: az „in festő S. Georgii" és a „12. Mártii" közötti ellentmondás, mivel szent
György napja április 24-én van, március 12-e pedig Gergely nap. Feltételezve,
hogy a Georgii és a Gregorii szó (Georgius, György ül. Gregorius, Gergely geni-
tivusa) felcserélése a szedő tévedése, tehát sajtóhiba lehet, március 12-ét fogadtuk
el a játékok időpontjának. A dátummal megjelölt nap azért is valószínű, mert
a Gergely-napi iskolásünnepeknek, Gergely-járásoknak évszázadokra visszamenő
hagyományai vannak nemcsak a mi hazánkban, hanem Európa szerte is.

A Szolnokot említő adat nemcsak azért jelentős, mert Szolnokkal kapcsolat-
ban rendkívül kevés régi etnográfiai feljegyzés található, hanem érdekes benne
a szalmakoszorún átnyilazás. méghozzá futás közben, amely nemcsak különleges
ügyességet és gyakorlást kívánó teljesítmény lehetett, hanem a Gergely-nap szláv
népektől átszivárgó szokásaiba egy távolabbi emléket illeszt, s amelyhez hasonló
néprajzi közlést nem találtunk.

Továbbá: néhány soros szövegrész is tükrözi a felvilágosult Verseghy gondol-
kodásának, tanításainak korszerüségét. A XVIII. századbeli pietista álláspontok-
kal szemben, amely ellenzi a népszokásokat, alakoskodó játékokat, sőt a drámák
olvasását is: „Ójjad pedig magadat az ocsmány és héjába való könyveknek, úgy-
mint tragédiáknak... olvasásától". * Verseghy több száz oldalas tunulmányt szen-
tel a dráma esztétikájának, s meglátja a népies-iskolás játékokban az értékesei:
a kollektív élmény semmivel össze nem hasonlítható pszichikus hatását, s ezáltal
a lehetőséget, hogy — megfelelő keretek közé emelve — a néző éltelmébe érté-
kesebb eszméket oltson, s ezáltal a lelkekben nagy, nemes vagy legalábbis hasz-
nos érzelmeket ébresszen: „mentibus spectatorum ideas mejoris momenti instil-
let, in animis verő magna. mobilia. aut saltem vére utilia sensa excitet", amely
gondolatban implicite benne van a felvilágosodás másik karakterisztikus jegye:
a hit az ember eredendő jóságában, s a társadalom feladata ezeknek az értékek-
nek a kibontakoztatása.

Ebben az időszakban, bár Verseghy Sulzer német esztétát idézi, s az ő gon-
dolataihoz kapcsolja gyermekkori emlékeit, más magyar írók. is érdeklődéssel for-
dultak a népszokások felé, s felismerték a dramatikus játékok értékét. így
Dugonics .András a Példa Beszédek és Jeles Mondások című kiadatlan könyvében:
„Szent Gergely napján a kisdedek katonásdit játszottak és a várost körüljárták
vagy lovon vagy némelyek gyalog. Villogtatták kargyokat, de senkit se vágtak.
„Virág Benedek Kazinczinak írja 1814-ben: „Eszembe jutott összveirni a „Magyar
szokásokat", a már eltörlötteket. a még élőket, p. o. ilyen volt Miklós tántza.
Szent Iván tüze, Gergely napján a gyerekeknek házról-házna járások és éneklések.

Harsány! István: Adalékok a magyar népszokások történetéhez. Ethnographia, 1915.
FrSnkei Bertalan közlése. Ethnographia 1902.
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— Ez álltai is sokan felébrednének a hazai dolgokra. Az idegen szokásokat ta-
nullyuk, a hazabelieket el felejtyük, illetlen dolog." "Verseghy javaslatot is tesz
a játékok nemzeti jelleggel telítésére: „Jam luctis et cursibus juvenurn plebejorum
praemitti, aut intermisceri utiliter possint exigua quaepiam dramat, quorum argu-
menta ad ludum adcommoda ex Historiis patriis petantur", a további sorokban
azonban már a deista morálteológiai meggyőződésót érhetjük tettein: „ludis verő
cum fine messis, aut vindemiarum instituendis addi possint cantica, in quibus
supremo Numini, quod nos pascit, gratiae referantur". **

Jó és szép munka volt a Verseghy-szövegrésszel eltöltött néhány óra az if-
júság körében, válasz is volt Szauder Józsefnek, aki a XVIII. századi magyar iro-
dalom és a felvilágosodás kutatásának feladatai című tanulmányában Horváth
János A magyar irodalom fejlődéstörténete című kéziratából idézi: „A latin nyelv
elejtésével elzártuk magunktól műveltségünk ismeretének egyes forrósait. Innen
van a mai magyar műveltségnek rövidgyökerusége. A mai magyar ember egy
ezeréves műveltségből századnyit ismer csupán''.

Ezért tölt el örömmel, ha ennek a latin nyelvű irodalomnak, egy töredékét
jövendő értelmiségünk tudatába beépíthetjük.

Dr. Bartha Lászlóné

* • Már a népi ifjúság birkózását és íutásait is haszonnal lehet valamiféle kis drámai játékkal
bevezetni, vagy ilyet közben is előadni, am ely a játékhoz illó témáját a magyar történe-
lemből merítse, az aratás vagy szüret végén rendezendő játékokhoz pedig éneket lehet kap-
csolni, amelyben hálát leihet adni a legfelsőbb istenségnek, minthogy táplált bennünket.

(VERSEGHY)
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