
MAGYAK KÖNYVESHÁZ 

Ismeretlen régi magyar iskolai nyomtatványok. A barokk könyvtárak jellegzetes 
könyvegysége a kolligátum. Ebben a régi bibliotéka tulajdonosa egybekötve őrizte azokat 
a kisebb, egy-két leveles nyomtatványokat, amelyeket nem volt érdemes külön be-
köttetni; viszont kötés nélkül a könyvtár esztétikai rendjét zavarták. Ezek a régi kolli-
gátumok igen gyakran egészen ritka, az idők viszontagságaiban elkallódott nyomtatvá
nyokat is őriznek. Az alábbiakban a budapesti Kegyestanítórendi (piarista) Központi 
Könyvtárnak a XVIII. század első negyedében összeállított és a szepességi Podolinból, 
valamint Privigyéről származó hat kolligátumából harminc 1711 előttről való, iskola-, 
színjátszás- és kiadástörténeti érdekességű nyomtatványt ismertetünk. 

A kolligátumok jelenlegi raktári jelzete a következő: A 47, A 48, M 72, M 77, M 78 
ós Q 7. Ezek közül az A 48. Privigyéről, a többi Podolinból származik. A kolligátumokban 
található száztizenkilenc színjáték-program és más alkalmi iskolai nyomtatvány 1633 és 
1713 közötti nyolc évtizedből való. Közöttük harmincnégy lengyel, négy osztrák és 
tizenegy már korábban ismert régi magyar nyomtatvány is található. A harminc ismeret
len magyarországi kiadvány a megjelenés időrendjében a következő: 

1. RUTHKAY, Stephanus: Thema Apollineum. De Spiritu Sancto Paracleto; ab 
aeterno Pâtre rerum omnium conditore, et increati Verbi mysterio, humani generis Salva-
tore, ineffabiliter procedente. Quod . . . Paulo a Chiaplin Chiaplinszky . . . nec non . . . 
judicibus et senatoribus Reipublicae Kesmarcensis, Podoliczensis et Lubloviensis . . . 
obtulit . . . Anno Domini 1639. Leutschoviae, 1639, Laurentius Brever. [4] lev. 4°. 

Két latin köszöntő vers, amelyet a szerző 1639. június 5-én CSAPLINSZKY Pál 
szepességi alkapitánynak és a késmárki, podolini és lublói városi magisztrátusnak aján
lott.1 Jelzete: M 77/18. 

2. Caput toli in insignibus . . . d[omi~\ni c[omüis] Stephani de Csák . . . adumbratum. 
Eidemq[ue] . . . parenti colendissimo a Comitibus Stephano, et Ladislao filiis, xenii, et 
genethliaci titulo, una cum caetera . . . gymnasii societatis Jesu Scepusii juventute, prima 
subscribente rhetorica, sub symbolis, scenica explicatum. [Leutschoviae], 1649, [Bre
ver]. [4]. lev. 4°. 

Allegorikus színpadi játék latin nyelvű programja CSÁKI István örökös szepesi 
gróf, a jezsuiták szepes váralj ai letelepítő jenek tiszteletére.2 A darabot a címirat szerint 
a tanév kezdetén a retorikai osztály új tanulói, közöttük két CsÁKi-fiú, adták elő. 

A betűk ós a nyomdadíszek a lőcsei nyomda készletéből valók. Jelzete: M 77/7. 

1 CsAPLiNSZKYról vö. BRÜCKNER Győző: A reformáció és ellenreformáció története 
a Szepességben. 1. köt. Bp., 1922. 240. 1. 

2 CSÁKI Istvánról vö. BRÜCKNER: I. m. 242 — 257. 1. 
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3. Mitra Persica seu infula solaris reverendissimi d[omi~\ni . . . Matthiae Tár
nod . . . Quam gymnasium societatis Jesu Scepusii eidem . . . dicavit . . . quando liberalis-
sima manu, bene meritis literariis publicos inter applausus praemia distribueret et electo 
Ungariae palatino . . . Paulo Palfi, votis Scepusii reversus fuerat. [Leutschoviae, 1649, 
Brever.] [4] lev. 4°. 

A csanádi püspökké kinevezett TARNOCZI Mátyás szepesi prépost és PÁLFI Pál 
nádor tiszteletére írt allegorikus iskolai színpadi játék latin nyelvű programja.3 

Az impresszum nélkül megjelent nyomtatvány kiadási évét a címlapon levő 
kronosztichon rejti. A betűk és a nyomdadíszek a lőcsei nyomda készletéből vannak. 
A címlapon kéziratos dedikáció töredéke olvasható: ,,Adm[odu]m Re[veren]do P[at]ri 
Professori Poeseos. M. Ignatius Mar . . ." (a többi levágva). Jelzete: A 47/16. 

4. Sapientia Salomonis quaesita et possessa quam . . . Mathiae Tamoci . . . neo-
gymnas Scepusiensis societatis Jesu . . . in scenam dabat. Anno quo primo societas Jesu 
exercitationibus poeticis Scepusii vigere et innotescere incepit. [Leutschoviae, 1649, 
Brever.] [6] lev. 4°. 

A bibliai SALAMON király életéből szerkesztett iskoladráma latin nyelvű programja. 
Az impresszum nélkül megjelent, de a lőcsei nyomda betűivel és könyvdíszeivel 

készült nyomtatvány kiadási évét a címlapon levő kronogram rejti. Jelzete: M 77/13. 

5. Magnes amoris divini a gymnasio soc[iet~\atis Jesu Scepusii . . . Paulo Palfy . . . 
dedicatus ; nec non ab ejusdem societatis Jesu gymnasii. . . juventute scenice propositus, 
cum primo facultatem rhetoricam humanitati adjecisset Scepusii. [Leutschoviae], 1650, 
[Brever]. [6] lev. 4°. 

A három napkeleti király és a betlehemi aprószentek bibliai történetéből alakított 
iskoladráma latin nyelvű programja. 

A betűk és nyomdadíszek tanúsága szerint ez az impresszum nélkül kiadott nyom
tatvány a lőcsei BREWEB-műhelyben készült. A végén a szereplők névsora található. 
Jelzete: M 77/8. 

6. [PAPCZYNSKI, Stanislaw]: Immaturum occasum integerrimi juvenis, qui in ipso 
ingressu accidit . . . Wladislao Solinski, in collegio Podolinensis lugubri calanio depictum. 
E voto amoris, ob expressam integerrimae adolescentiae ideám, discipuli sui posthumi 
auctor reliquit maestis amicis. [Leutschoviae], 1650, [Brever]. [10] lev. 4°. 

Gyászbeszéd a podolini piarista kollégium lengyel diákja, Wladislaw SOLINSKI 
felett. 

K. ESTREICHER (Bibliográfia Polska XXIV. 294.) ezt a művet a címlapon név 
szerint is feltüntetett Maciej Kaz. PiETRASZKiEWicz-nak tulajdonította, és lengyel nyomda 
termékének tartotta. Jelzett kolligátumainkban ennek a beszédnek három példányát is 
megtaláljuk. Ezek közül az M 78/3. jelzetűnek az utolsó lapján ez a beírás olvasható: 
,,Hanc orationem fecit Stanislaus a Jesu Maria . . . Quae in lucem sub nomine supra 
memorati Authoris prodiit Podolinü." Az itt jelzett „Stanislaus a Jesu Maria", családi 
nevén Stanislaw PAPCZYNSKI tehát ennek a beszédnek szerzője.4 

Az impresszum nélküli nyomtatvány a betűtípusok és főleg a záródísz tanúsága 
szerint a lőcsei BREWER-műhelyben készült. A záródísz megtalálható a következő, 7. 
számmal leírt és pontos impresszummal ellátott lőcsei nyomtatványban is. A példányok 
jelzete: M. 78/3, M 78/10, M 78/11. 

7. RATULOWSKI, Joannes: Ramus stemmatis gentililii . . . Matthiae de Lelocz 
Tarnoczi . . . quem . . . in auspicio növi anni M. DC. L. summisse obtulit. Leutschoviae, 
1650, Brever. [6] lev. 4°. 

3 TARNOCZI Mátyás szepesi prépostságáról vö. PIRCHALLA Márton: A szepesi prépost
ság vázlatos története kezdetétől a püspökség felállításáig. Lőcse, 1899. 439 — 445. 1. 

4 PAFCZYNSKiról vö. FRIEDREICH Endre: Hanacius Ferencz (FranciscusaS. Vences-
lao e S. P.) élete. Veszprém, 1906. 19. 1. Franco János élete. Vác, 1908. 109. 1. 
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Latin nyelvű újévi köszöntő vers (panegyris) TARNÓCZI Mátyás csanádi püspök, 
szepesi prépost tiszteletére. 

A címlapon egykorú beírás: „Domus Podoliniensis." Jelzete: M 78/3. 

8. Sapientia Salominis in Boboamo perdita, et . . . Georgio Lippay, archiepiscopo 
Strigoniensi . . . Ab ill[ustrissi]ma et praenobili gymnasii societatis Jesu juventute in 
scenam data Scepusii; ipsis Feriis ante-cineralibus . . . Anno M. DC. L. [Leutschoviae], 
1650, [Brever]. [4] lev. 4°. 

SALAMON király fiáról, a bibliai IlOBOÁMról szóló és LIPPAI György esztergomi 
érsek tiszteletére a szepeshelyi jezsuita kollégiumban előadott farsangi iskolai színjáték 
latin nyelvű programja. 

A betűk és a nyomdász jelek tanúsága szerint ez az impresszum nélkül megjelent 
nyomtatvány is a lőcsei nyomdában készült. Jelzete: M 77/14. 

9. Talasio Serenissimae, ac celsissimae principi sponsae . . . Henriettáé a gymnasii 
societatis Jesu Scepusii stúdiósa juventute sub Cybeles schéma te in scenam datus, et 
transeunti eidem serenissimae omine felicissimo acclamatus. [Leutschoviae], 1651, 
[Brever]. [2] lev. 46. 

RÁKÓCZI Henriette házasságkötésének ünneplésére írt és a szepeshelyi jezsuita 
kollégiumban 1651. június 21-én előadott allegorikus iskolai színjáték latin nyelvű 
programja. 

Az impresszum nélküli nyomtatvány a betűk és nyomdadíszek tanúsága szerint 
a lőcsei BREVER-műhelyből való. Az utolsó levélen a jelen volt CSÁKI Istvánhoz, a püspök
höz és a kanonokokhoz intézett Alloquium olvasható. Jelzete: M 77/6. 

10. S[anctus~\ Stephanus. Tragoedia filialis observantiae . . . titulo . . . Stephano 
de Csak . . . ab illustrissfimis] cornitibus Stephano Ladislaoq[ue] f'liis, caeterisq[ue] 
gymnasii Societatis Jesu Scepusii auctoribus in scenam data. [Leutschoviae], 1651, 
[Brever]. [4] lev. 4°. 

Szent ISTVÁN első vértanúnak az újszövetségből vett történetét feldolgozó iskola
dráma programja. 

Az impresszum nélküli nyomtatvány a betűk és a nyomdai díszek tanúsága szerint 
a lőcsei műhely terméke. A darabot a címirat szerint a szepeshelyi jezsuita kollégium 
diákjai 1651. január 1-én adták elő. Az utolsó levélben a szereplők teljes névsora talál
ható. Jelzete: M 72/38. 

11. Hungária virtvte Mártis Avstriae svae vindicata libertati et Iopsepho primo regi 
svo ivre volentibvsqve proceribvs haereditaria. Honori . . . Casimiri Meiners . . . cum annuos 
studiorum labores praemiorum censu animaret, ab illustrissima . . . gymnasii societatis 
Jesu juventute in scenam data Leuchoviae, Mense Junio. Leutschoviae, [1681], Samuel 
Brewer. [4] lev. 4°. 

A török uralmat Magyarországon felszámoló osztrák uralkodóházat dicsőítő 
allegorizáló iskolai színjáték programja. A darabot MEINERS Kázmér premontrei kanonok 
(„Sancti Norberti Praepositus"), lőcsei plébános tiszteletére adták elő a helybéli jezsuita 
kollégium növendékei. 

A nyomtatás évét a címirat elején levő kronogram rejti. Az előadás napjának 
helye példányunkon kitöltetlen. A lőcsei rezidencia diariuma szerint az előadás június 
14-én, a Szentháromság-vasárnapját követő hétfőn zajlott le.5 A nyomtatvány végén a 
szereplők névsora olvasható. Jelzete: M 72/36. 

12. [MÖSCH, Lucas]: Funèbres inscriptiones . . . nobilibus manibus . . . Ioannis 
Hanczok . . . a gratis benefaetori suo scholis piis Prividiensibus affixae, anno vindicis 
atqve salvatoris ex mortis ivgo. Tyrnaviae, [1686], Typis Academicis. [12] lev. 4°. 

5 Diarium Residentiae Societatis Jesu Leuchouiensis. Vol. 1. fol. 183v. Orsz. Levéltár, 
családi levéltárak 139. sz. 
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Gyászversek a privigyei piarista kollégium elhunyt jótevőjének, HANCZOK János 
Nyitra megyei jurátus emlékére. 

E nyomtatvány szerzőjére és a példányszámra vonatkozólag a privigyei piarista 
História Domush&n a következő bejegyzés olvasható: ,,Hoc anno in Martio pro funere 
G[ene]r[o]si D[omi]ni Joannis Hanczok obtulit in 300. exemplarib[us] funebrales pa-
negyricas inscriptiones impressas in 3. phyleris Domus Prividiensis, authore P[at]re 
L[uca] a S[ancto] E[dmundo]." „Lucas a Sancto Edmundo" családi nevén MÖSCH 
Lukács, abban az időben privigyei rektor volt.6 

A kiadás 1686-os évszámát a címlapon levő kronogramban is megtaláljuk. A cím
lapot fametszetű halálfej, az utolsó levelet pedig záródíszként IHS-monogram díszíti. 
Jelzete: A 48/7. 

13. Filivs viva imago paternae pietatis, et gloriae. Id est D[ivus] Stephanus Unga-
riae rex, piissimi et gloriosissimi parentis Geisae . . . Dicatus serenissimo regi Vngariae 
Josepho I. avgvstissimarvm caesarevm regiarumque majestatum Leopoldi I. et Eleo
nóráé . . . haeredi gloriosissimo. Dum regia munificentia bene meritis de re literaria, primo 
coronationis anno, in regia űrbe Posonii praemia largirentur. In scenam datus a gymnasio 
Posoniensi societatis Jesu. Mense Septembri, die 21. . . . Musices compositore D [omino] 
Férd [inando] Tobia Richter. Tyrnaviae, [1688], Joannes Christophorus Beck. Typis 
Academicis. [4] lev. 4°. 

Az uralkodónak ajánlott és á pozsonyi jezsuita kollégium növendékei által elő
adott iskoladráma programja. A kiadás évét a címirat utolsó mondatának kronogramja 
rejti. A címlap szerint a színjáték zenéjét Ferdinandus Tobias RICHTER udvari orgonista 
szerezte. A címlap hátoldalán, a rövid tartalmi kivonat végén a szerző utal forrásaira: 
BONFINI és TURÓCZI krónikája, valamint INCHOFER Menyhért Annales-e (Roma, 1644) 
mellett aHARTViie (CHARTUiTius)-féle Szent István-legendát feltehetően Laurentis SuRius 
hatkötetes legendáriumából (De probatis sanctorum historiis. Coloniae, 1570—1575) 
vagy Jacobus BONGARSITJS szövegkiadásából (Berum Hungaricarum scripiores varii. 
Franeofurti, 1600) használhatta. A nyomtatvány utolsó levelén a szereplők és a zenészek 
névsora található. Jelzete: M 72/29. 

14. Trivmphvs aetatis tenerae, de natura et tyrannide. Sev S[anctus] Celsvs pver pro 
fide Christi martyrio affectus. Ab . . . iuventute academici collegii societatis Jesv, in 
scenam datus. Honori . . . Georgii Fenesi, episcopi Agriensis . . . Dum in agone literario 
bene meritis praemia decerneret. Cassoviae, 1689. [6] lev. 4°. 

CELSUS vértanú történetéről szóló iskoladráma latin nyelvű programja. A darabot 
1689. szeptember 14-én a kassai jezsuita kollégiumban adták elő. 

A darab forrása a címlap hátán levő tartalmi összefoglalás (argumentum) szerint 
Simeon METAPHRASTES (LOGOTHETES), X. század második feléből való legenda-gyűjte
ménye (menologion, STJRIUS fentebb idézett feldolgozása alapján) és Michael P E X E N -
FELDER német jezsuita történeti tárgyú beszéd- és példagyűjteménye (Concionator 
historiens. Straubingae, 1672) voltak. Jelzete: M 78/4. 

15. Vox abbreviata, sive S[anctus] Joannes Baptista jussu Herodis regis capite 
munitus. Ab . . . juventute archiepiscopalis gymnasii Leutschoviensis in scenam datus. 
Dum a . . . Joanne Horavath de Moranicz . . . De re literaria bene meritae stúdiósáé 
juventuti praemia distribuerentur. Leutschoviae, 1691, Sámuel Brewer. [4] lev. 4°. 

Az újszövetségi szentírás elbeszélése nyomán Keresztelő Szent JÁNOS életéből 
szőtt iskolai színjáték latin nyelvű programja. 

A darabot a lőcsei jezsuita kollégium növendékei az iskola jótevőjének, HORVÁTH 
János zarándi főispán, császári ezredes és lippai kapitány tiszteletére jutalomkiosztó 

6 História Domus Prividiensis. Vol. 1. fol. 18r. Piarista Központi Levéltár. MÖSCH 
Lukácsról vö. HORÁNYI, Alexius: Scriptores Scholarum Piarum. Budae, 1805. 349- 1. 
SZINNYEI József: Magyar írók. 9. köt. 88 — 89. h. FRIEDREICH Endre: Halápy Konstantin 
emlékezete. Temesvár, 1906. 33 — 35. 1. FRIEDREICH:Hanacius . . . 103 — 109. 1. VINAS, 
Thomas: Index bio-bibliographicus . . . Scholarum Piarum. 1. köt. 253. 1. 
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ünnepség keretében mutatták be. A címlapon az előadás napjának pontos ideje üresen áll. 
Ezt kéziratos forrás alapján tudtuk megállapítani. A lőcsei rezidencia naplója ugyanis 
már szeptember 1-én célzást tesz a készületekről: ,,1. Sabbathi . . . Propter Actionem 
praemialem, quae 13tia currentis producetur, hodie post prandium ualedixit suis Rhetori-
bus, et Poetis Magister Alexander Szörényi . . .". Szeptember 13-án pedig röviden így 
írja le az előadás megtörténtét: ,,13 Jouis. Media Secunda promeridiana incipit Actio 
praemialis, quae durauit usque ad mediam sextam, qua finita distributa sunt praemia 
Maecaenate Magnifico Domino Horuath de Moranicz Supremo Militiae Vngaricae Colonello 
actuali, et Confiniorum Lipensium Capitaneo. Interfuit Actioni Excellentissimus Dominus 
Comes Csaky Regiae Curiae Iudex cum tota Aula, et copiosi Cives . . ."7 

A címlap hátoldalán levő argumentumban a szerző forrásként a bibliát idézi. 
A nyomtatvány végén pedig a szereplők névsora található. Jelzete: M 72/31. 

16. Trias lauretata. Id est: Sancti Apollonius, Ariánus, et Philaemon, persequente 
christianos Diocletiano martyrum passi. Et ab . . . juventute academiae Cassoviensis 
societatis Jesu, in scenam dati. Dum . . . Georgii Fenyesi, episcopi Agriensis . . . de re 
literaria bene meritis praemia distribuerentur. Cassoviae, 1692. 4 lev. 4°. 

A DIOCLETIANUS császár idejében vértanúhalált halt három ókeresztény férfi 
történetét feldolgozó iskolai színjáték latin nyelvű programja. 

A nyomdahely a nyomtatványon nincsen feltüntetve. A szerző a címlap hátoldalán 
a darab tartalmát és erkölcsi mondanivalóját összefoglaló argumentumban forrásként 
SurtiTJST, Zacharias LIPPELOTJS holland származású kölni karthauzinak SUEIUS művéből 
készített Compendiumát és PEXENFBLDEE fentebb idézett Concionator historicusát jelöli 
meg. A nyomtatvány végén a szereplők névsora található. 

Az előadást a kassai rezidencia naplója szerint 1692. szeptember 9-ón tartották.8 

17. Ex fuga vidor. Sive Drasianus ex Antarsylvina, in Arginuam, tenebrium lunae 
amicum fugiens, ac fugans honori . . . Georgii Andrási . . . A nobili . . . residentiae 
Rosnaviensis societatis Jesu juventute, dicatus. Leutschoviae, 1693, Sámuel Brewer. 
[4] lev. 4°. 

Allegorikus, szentírási idézeteket megszemélyesítő képekből összeállított, a hűség 
és lelki erősség erényének diadalát hirdető latin nyelvű iskolai színjáték programja. 
Az előadás a rozsnyói kollégiumban 1693 szeptemberében volt, a játék napjának pontos 
ideje azonban a példányon kitöltetlenül áll. A végén a szereplők névsora található. 
Jelzete: M 72/39. 

18. Omen victoriarvm ex facto avgvstissimi caesaris Leopoldi primi de restaurandis 
divorum templis voto conceplum et in magni Geyzae primi Hungarorum regis voto scenice 
advmbratvm ab illustrissima . . . episcopalis academiae Cassoviensis juventute. Cvm . . . 
Octavii Nigrelli . . . munificentia literariis victoribus bene merentibus praemia distri
buerentur. [Cassoviae], 1694. [8] lev. 4°. 

Német és latin szövegű iskoladráma-program. A színjáték SALAMON, GÉZA és 
LÁSZLÓ hercegeknek a koronáért való versengését jeleníti meg. A címlap hátoldalán levő 
argumentumban a szerző forrásként BONFINIT jelöli meg. A nyomtatás helyét nagy 
valószínűséggel Kassára tehetjük, ahol a darab színre került. A címlapon possessor-
bejegyzés: „Bibliothecae Podolinen: Sehol. Piar." Jelzete: M 77/3. 

19. Periculum ex mala sociatate sive Vitellus in scenam datus, honori . . . Caspari 
Posgai . . . a nobili, ac ingenua residentiae Rosnaviensis Societatis Jesu juventute; dum 
illi praemia liberaliter distribuerentur . . . Leutschoviae, 1694, Samuel Brewer. [4] lev. 4°. 

A rossz barátok társaságába került ViTELLUSről szóló, Rozsnyón előadott jezsuita 
iskoladráma latin nyelvű programja. 

7 Idézett kézirat fol. 251^—252r. 
8 Diarium collegii Cassoviensis. 1672—1692. Bejegyzés 1692. szeptember 9-nél. 

Kézirat a budapesti Egyetemi Könyvtárban Ab 86/1. jelzettel. Jelzete: M 72/37. 
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A címlap hátoldalán olvasható argumentum szerint a névtelen szerző a történetet 
Alonso de ANDRADE spanyol jezsuita egyik beszédgyűjteményéből vette. A nyomtatvány 
végén a szereplők névsora olvasható. A darabot 1694 szeptemberében adták elő. A pontos 
nap megjelölése a példányon hiányzik. Nem árulja el ezt a rozsnyói rezidencia évkönyve 
sem.9 Jelzete: A 47/15. 

20. Monomachia cruenta, sive singulare Davidis cum Golia certamen . . . Scenice 
exhibitus a nobili ac ingenua Solnensis societatis Jesu gymnasii juventute honori S[ancti] 
Francisci Xaverii . . . Sub auspiciis . . . Michaelis Szmutko . . . Dum bene meritis in 
aréna literaria, arnplissima munifieentia praemia decerneret. Solnae, 1694, Johannes 
Dadán. [4] lev. 4°. 

DÁviDnak és GÓLiÁTnak az ószövetségi bibliából vett küzdelméről szóló iskolai 
színjáték latin nyelvű programja. 

A címlap szerint a darabot 1694 júliusában a diákokat jutalmazó ünnepség kere
tében adták elő. Az előadás pontos ideje a címlapon üresen áll. A nyomtatvány végén a 
szereplők névsora található. Jelzete: M 72/43. 

21. Mulier fortis ; sive S[ancta] Salomona cum filiis invincta occumbens: Dum 
ex singulari libertate, et munifieentia . . . Casparis Posgai . . . Mérita Literariis victo-
ribus praemia decernerentur, a nobili ac ingenua juventute gymnasii archiepiscopalis 
residentiae societatis Jesu Rosnaviae in scenam data. Leutschoviae, 1698, Brever. 
[4] lev. 4°. 

A rozsnyói jezsuita kollégiumban 1698 szeptemberében előadott iskoladráma 
latin nyelvű programja. 

A bibliából merített darab tárgya a MACHABEus-fiak anyjának, SALOMONÁnak 
hősiessége. A címlapon az előadás pontos ideje üresen áll. A példány a benne található 
korrektúra-jelek tanúsága szerint valószínűleg a darab írójának vagy rendezőjének a 
kézjegyeit hordozza. A rozsnyói rezidencia évkönyve minderről csupán ennyit említ: 
,,Prodierunt in theatro publico Actiones binae ita comparatae, ut etiam ab invitis 
acatholicis eommendationem obtinuerint . . ."10 Jelzete: Q 7/6. 

22. Deus eucharisticus in ara ignolo Deo . . . Olim per Sidrach, Misach, et Abdenago 
regi Nabuchodonosor, magistratibus, et populis ejus manijestatus . . . Dum feriis Theopho-
riae sacris, per űrben ad domum parochialem solenni pompa inferretur, actione salutatus. 
Ab illustrissima, . . . juventute academica Claudiopolitana. Claudiopoli [1700] [6] lev. 4C. 

A kolozsvári jezsuita kollégium növendékei által 1700 úrnapján nyilvánosan elő
adott iskoladráma latin és magyar szövegű programja. A darab tárgya NABFKODONOZOE 
király által tüzes kemencébe vetett három ifjú csodálatos története az ószövetségi 
szentírásból. 

A nyomtatvány megjelenésének évét a címlap utolsó mondatába rejtett kronog-
ram árulja el. A végén, a szereplők névsora után még ez a megjegyzés olvasható: ,,Acce-
dunt Musici, Tubicines, etc." Jelzete: M 72/30. 

23. Tragicus Fortunáé ludus in coronatis magnorum principum verticibus Conradini 
Sveviae et Friderici Austriae uliimorum ducum, repraesentatus. Et ab academica juventute 
episcopalis universitatis soc [ietatis] Jesu Cassoviensis in scenam datus. Dum laudabih 
munifieentia . . . Andreáé Petes . . . de re literaria bene meritis proemia distribuerentur. 
Leutschoviae, 1700, Brever. [6] lev. 4°. 

Iskoladráma latin nyelvű programja. A darab történeti példákból meríti azt a 
tanulságot, hogy az uralkodó sincs védve a bukás olykor még a hóhér bárdja ellen sem. 
A címlap hátán levő rövid tartalmi összefoglalás Justus LIPSIUS több munkáját említi 
forrásként. A nyomtatvány végén a szereplők névsora áll. Jelzete: M 72/26. 

9Vö. História annua residentiae societatis Jesu Rosnaviensis. 1656—1772. 9. 1. 
Kézirat a budapesti Egyetemi Könyvtárban Ab 100. jelzettel. 

10 Bejegyzés az idézett kéziratban az 1698-as évnél. 
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24. Lumen Solymae extinctum. Id est D[ivus] Joannes praecursor Domini, ad 
Herodis Galilaeae regis Jussum, sub ictu gladii occumbens. Scenice propositus. A nobili 
ac ingenua juventute, episcopalis gymanasii Scepusiensis. Honori . . . Joannis Sigray . . . 
Dum annuos palladis labores munificentissime remuneraretur. Leutschoviae, 1700. 
Brever. [4] lev. 4°. 

A sz epés váralj ai jezsuita gimnáziumban 1700. augusztus 29-én előadott iskola
dráma latin nyelvű programja. A darab az újszövetségi szentírásból Keresztelő Szent 
JÁNOS történetét vitte színre. 

A lőcsei jezsuita ház naplója szerint erre az előadásra a rektor és két tanár is 
átrándult Szepesváraljára.11 A nyomtatvány végén a szereplők névsora olvasható. 
Jelzete: M 72/27. 

25. Pastor bonus seu S[anctus] Joannes evangélista revocatvm per avia et devia 
montium inquirens ac reducens. Honori . . . Stephani Ladislai Györffy . . . Dum beneme-
ritis literaria ex arena victoribus singulari munificentia praemia decerneret. A specta-
bili . . . archi-episcopalis gymnasii juventute, in scenam datus. Leutschoviae, 1700, 
Brever. [4] lev. 46. 

Szt. JÁNOS apostol életével foglalkozó iskolai színjáték latin nyelvű programja. 
A címlap szerint a darab 1700 augusztusában került színre a lőcsei jezsuita kollégium 
jutalmazó ünnepségén. A nap megjelölése mindkét példányon hiányzik. A dátumot a 
rezidencia naplója árulja el.12. 

A címlap hátoldalán az argumentumban forrásként Caesar BARONIUS bíboros 
egyháztörténetíró Annales ecclesiastici című munkája (Romae, 1588 —1607) van meg
jelölve. A nyomtatvány végén a szereplők névsora található. Példánvok jelzete: M 
72/25, A 47/9. 

26. Triumphus gloriosus sive novem Stephanorum pro Agria strenue pugnantium 
gloriosa deiensio ac victoria. Honori . . . Stephani Telekesi . . . Dum annuos Palladis 
labores praemijs remuneraretur. A perillustri . . . archi-episcopalis gymnasii Agriensis 
juventute in scenam datus. Leutschoviae, [1700], [Brever]. [6] lev. 4°. 

Iskolai színjáték latin nyelvű programja. A darab előadásának és a program 
nyomtatásának idejét az egri jezsuita kollégium história domus-ából tudjuk.13 A cím
levél hátoldalán az argumentumban az ismeretlen szerző forrásként a ÓASTALDO-féle 
hadjáratot dicsőítő Ascanio CENTORIO munkáját (Gommentarii della Overra di Transilva-
nia. Vinegia, 1565) és ISTVÁNFI Miklós nagy történeti művét idézi. A nyomtatvány végén 
168 szereplő diák nevét találjuk. Jelzete: M 72/23. 

27. Triumphus innocentiae interitus inviciae in Finardo et Salvarto regia ex pro-
sapia germants fratribus progenitis, in scena theatrali exhibitus; sub auspiciis . . . Joannis 
Sigray . . . Cum literariis victoribus tertia munificentia proemia largiretur; a specta-
bili . . . juventute episcopalis gymnasii Socientatis Jesu, Scepusii in capitulo. Leutscho
viae, 1701, Brever. [4] lev. 4°. 

Az ártatlanság diadaláról költött nevekkel oktató iskolai színjáték latin nyelvű 
programja. A címlap szerint a darabot a szepes váralj ai jezsuita kollégium diákjai 1701. 
június 27-én jutalomkiosztó ünnepség keretében a szepesi káptalanban adták elő. A cím
lap hátoldalán levő argumentum megjegyzése szerint a történet forrásául az ismeretlen 
szerző Johann CARIO frankfurti matematikus-csillagásznak először 1531-ben Berlinben 
megjelent, később MELANCHTHONtól is átdolgozott Chroniconját jelöli meg, de hozzá
teszi: „reliqua poesis addidit . . .". A nyomtatvány végén a szereplők névsora olvasható. 
Jelzet: Q 6/3. 

" Idéze t t kézirat fol. 246v. 
12 Idézett kézirat fol. 246. 
13 Az egri kollégium história domusa, Egerben, az érseki könyvtárban található. 

Mikrofilmje az Országos Levéltárban (1691. sz.). Az említett helvét idézi TAKÁCS József: 
A jezsuita iskoladráma (1ÓS1 — 1773). Bp. 1937. 39. 1. Vö. M agy. Sión. 1864. 333. 1. 
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28. Patriae amor et amatőr amorem jilioruni perduellium, amori patriae Brutus 
postponens et religatos ad pulum filios, virgis caesos, capite plexos condemnans . . . Nico-
lao Josepho Palffy . . . et Juliannáé Palffianae prognatae comitissae de Homona . . 
familiae Hominianae et Zichianae. A nobili et ingenua gymnasii Palffyani Prividiensis 
Scholarum Piarum juventute in vim magnae in tanta nomina observantiae dedicatus. 
Tyrnaviae, [1701], Joannes Andreas Hoermann. [2] lev. 4°. 

A hazaszeretet ókori hősét, BnuTUSt bemutató iskolai színjáték latin nyelvű 
programja. A példány címlapjának kéziratos megjegyzése szerint „Előadta Holtzhauser 
Károly". Ezzel szemben MISKOLCZI István azt állítja, hogy a szerző az iskola igazgatója 
P . Nicolaus volt, aki két iskolai színjátékot is írt.14 Jelzete: M 72/41. 

29. Singulare clementiae prototypon. Id est Edvardus occisori fratris sui scelus 
condonans, et gratiam viae amore Bei crucifixi liberalibus indulgens. Sub auspiciis . . . 
Joannis Sigray . . . cum literariis victoribus quarta munificentia praemia largiretur. 
A nobili ac ingenua juventute episcopalis gymnasii societatis Jesu Scepusii in capitulo in 
scena theatrali exhibitus. Bartphae, 1702, Typis Civitatis. [4] lev. 4°. 

A megbocsátás erényét dicsőítő iskolai színjáték latin nyelvű programja. A címlap 
csupán az előadás évét árulja el; a hónap és nap helye üresen áll; a hátoldalán levő argu
mentumban az ismeretlen szerző forrásként Simon de BERTIS firenzei születésű, XV. 
századi domonkos Diversorium concionatorum című beszódgyűjteménvét idézi. Jelzet: 
M 72/24. , 

30. Moriens Deus-homo pro homine peccatore ; morte sua de morte humani generis, 
per esum vetiti in paradiso pomi contracta triumphans. Ab alma, ac venerabilis sodalitate 
majori B[eatae] Virginis Mariae Elisabetham visitantis, erecta, et confirmata Tyrnaviae, 
feria sexta Parasceves, sub ipsam flagellantium processionem symbolice propositus . . . 
Tyrnaviae, 1703, Joannes Andreas Hoermann. [2] lev. 4°. 

A nagyszombati Mária-társulat nagypénteki flagellánskörmenetén bemutatott 
négy szimbolikus bibliai jelenetnek programja latin nyelven. Jelzete: M 72/28. 

A harminc bemutatott nyomtatvány könyvészeti és könyvtörténeti adatainak 
magyarázatához még néhány összefoglaló megjegyzést kell fűznünk. Mindenekelőtt fel
tűnhetik a leírt kolligátumokban található lengyel nyomtatványok nagy száma. Ezt az 
magyarázza, hogy az 1642-ben Stanislaw LTJBOMIRSKI krakkói palatinus által alapított 
podolini rendház 1772-ig, az elzálogosított szepesi városok visszacsatolásáig és az 1666-ban 
PÁLFFY Pál által alapított privigyei kollégium 1695-ig a lengyel piarista rendtarto
mányhoz tartozott. így tehát a magyarországi piaristák az iskolai gyakorlat kialakításá
ban igen erős szálakkal a lengyelországi piarista és jezsuita iskolák hagyományaihoz kap
csolódhattak.15 

A leírt nyomtatványok tartalmát tekintve azok között egy alkalmi beszédet 
(panegyris), három dicsőítő verset és huszonhat iskolai színjáték programot találtunk. 
Az iskoladrámáról közismert, hogy a barokk pedagógiai elgondolásban milyen nagy sze
repe volt ennek az irodalmi műfajnak. Az itt ismertetett valamennyi darab jezsuita 

14 MISKOLCZI István: A kegyes-tanitórendiek privigyei kollégiumának története. 
Vác, 1907. 60 — 63. 1. 

15 A kolligátumokban található közel félszáz lengyel nyomtatvány közül tizenöt 
ismeretlen; adata nincs meg sem K. ESTREICHER nagy lengyel bibliográfiájában, sem a 
varsói Bibliotéka Narodowa polonika — adattárában. A piaristák lengyel- és magyaror
szági megtelepedésének történetét összefoglalta: BALANYI György (Emlékkönyv a magyar -
piarista rendtartomány háromszázéves jubileumára. Bp. 1943. 27 — 33. 1.) GULYÁS János: 
A podolini piarista kollégium története (.1642—1710). Bp. 1933. (Palaestra Calasancti-
ana 2.) 
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iskolában került előadásra. Ennek a rendnek az előírásai már a XVI. század második 
felében az évenkénti színjátszás rendszeres gyakorlatát sürgették. A piaristáknál viszont 
az iskolai előírások ebben a kérdésben tartózkodóbbak voltak, és kezdetben a tanulók 
fegyelmezettsége, összeszedettsége érdekében a látványosságokat, színdarabokat ki
fejezetten tiltották. Később azután a piaristáknál is meghonosodott az iskoladráma 
szokása. A XVIII. század elején gondosan egybekötött hat podolini és privigyei kolligátum 
mindenesetre a piaristáknak a jezsuita gyakorlatot figyelő érdeklődéséről tanúskodik.16 

A hazai iskolai színjátszással foglalkozó újabb kutatások szempontjából a három 
rozsnyói darab érdemel nagyobb figyelmet (17., 19. ós 21. sz.). ESZE Tamás két dolgozatá
ban foglalkozott MISSOVITZ Mihály rozsnyói evangélikus rektor kuruckori Mátyás- és 
Cyrus-drámájávai. A nyomtatott programokra támaszkodó részletes elemzése és a törté
neti összefüggések megvilágítása során kiderült, hogy MissoviTZnak a RÁKÓCZI független
ségi mozgalmát támogató darabjai és a korabeli, jobbára HÁBSBURG-célokat hirdető 
jezsuita darabok között sok rokon vonás, felépítésbeli hasonlóság figyelhető meg; ugyan
akkor viszont a korabeli evangélikus színjátékhoz egyetlen szál sem fűzi. A jezsuita hatás 
dolgában ESZE Tamás szerint MISSOVITZ diákéveinek színhelye, Rozsnyó kevésbé jöhet 
számításba; viszont Trencsénben, korábbi rektorságának helyén a jezsuita iskolai szín
játszás sokkal fejlettebb volt.17 A bemutatott három rozsnyói darab a helybéli hagyomány 
folytonosságáról győz meg bennünket, sőt a história domus egy idézett megjegyzéséből 
(vö. 21. sz.) még a helybeli protestánsokra tett hatására is következtethetünk. Nem tartjuk 
ezért lehetetlennek, hogy MissowiTZot hazafias beállítású darabjainak megírásában 
a korábbi minták, a diákévek élményei, az erős rozsnyói helyi hagyományok is vezet
hették. 

A magyarországi színjátszás kezdeteinek teljes történeti áttekintéséhez — ez 
vizsgálódásunk módszeres tanulsága — igen hasznosnak látszik a fentebbiekben segít
ségül vett kéziratos forrás-típusok gondos áttekintése. Belőlük sok nem ismert, lappangó 
vagy egészen elveszett iskolai színjátékra, közöttük sok régi magyar nyomtatványra 
következtethetünk. Viszont a meglevő programok körültekintő elemzése a hazai művelő
désnek eddig még egészen fel nem tárt, sokrétű eszmei rétegződésére világíthat rá. 

HOLL BÉLA 

16 A pesti piarista könyvtár ismeretlen iskoladráma-programjait általánosságban 
említi: M. CESSTAKOVÁ-MICHALCOVÁ (Z mad'arkych kniznic a archivov. Slovenska Litera-
tura. 1956. 463 — 467. 1., itt néhány darabot cím szerint is említ, de a bibliográfiai ada
tokat nem idézi; vö. Bohemika a slovenika v mad'arskych archivech a knihovnách. Ceská 
bibliografie II . Praha, 1961. 220 — 226.1.) és DÖMÖTÖR Tekla (Régi magyar drámai emlékek. 
1. köt. Bp., 1960. 230 — 233. 1.). A jezsuita iskoladrámák történetére vonatkozólag vö. 
Takács József: I. rn. (A szerző e munkájának harmadik, adatközlő része kéziratban 
még kiadásra vár!) Az idevonatkozó bibliográfiát összefoglalta: POLGÁR Ladislaus: 
Bibliographia de história Societatis Iesu in regnis olim corona Hungarica unilatis (1560— 
1773). Roma, 1957. 32 — 34. 1. A piarista iskoladrámák magyarországi történetére vö. 
KOLOZSVÁRI János: Magyar piarista iskoladráma. Pécs, 1938. A lengyelországiak leg
újabb összefoglalása: HAHN, Wiktor: Pijarski teatr szkolny w Polsce. Násza Przeszlosc 
XV. Krakow, 1962. 199 — 215. 1. 

17 ESZE Tamás: A kurucok Mátyás-drámája. Irodtört. Közi. 1958. 1 — 18. 1. U A . : 
Missovitz Cyrus-drámája. Uo. 1964. 54 — 59. 1. ESZE Tamás a MissoviTZ-drámák fel
tűnő jezsuita rokonságának tulajdonítja, hogy ALSZEGHY Zsolt egy tanulmányában 
(Egyet. phű. Közi. 1911. 109 — 110. 1.) MISSOVITZ Palladium Sacrumát a jezsuita darabok 
közé sorolta. ALSZEGHY egy későbbi munkájában (A tizenhetedik század. Bp. 1935) 
ez az állítás már nem szerepel. E helyen említjük még azt is, hogy az egykori szepes-
váraljai jezsuita rezidencia háztörténetét, amelyet ALSZEGHY Zsolt a szepesi püspöki 
könyvtárban használt (I. m. 288. 1.), nem találtuk; néhány éve elveszett. 
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Két ismeretlen lőcsei kiadvány 1694-ből, A győri evangél ikus egyház k ö n y v t á r a 
A—394 szám a l a t t őriz egy eddig bibliográfiai ny i l ván t a r t á sba n e m v e t t EMK I I -be 
t a r tozó kol l igá tumot : egy német nyelvű, címlapja vesz te t t 24-rét f rak tur be tűs imádságos-
könyve t és egy vele b izonyára egyidejűleg k i ado t t l u the ránus n é m e t nye lvű énekes
könyve t , amely 1694-ben jelent meg Lőcsén B K E W E E Sámuel n y o m d á j á b a n . Szedéstükre 
m i n d k é t m ű n e k (élőfejtől őrszóig) 8,5 cm magasságú és 4 cm szélességű, az imádságos
könyv ívjelzese A-tól Nvi:-ig, az énekeskönyvé A-tól 07-ig terjed. Az imádságoskönyv 
címlapos A levele hiányzik, lapszámozása az Aj: levéllel kezdődik, ezért az első ív a 22. 
l appa l végződik. Mindké t könyvecskében ívenként 24 lapot t a lá lunk . Az a m á r jelzett 
körü lmény , hogy az imádságoskönyv ívbe tű i mellet t római számozás, az énekeskönyvben 
pedig a r ab számozás van , a r ra m u t a t , hogy a ké t k ö n y v egyszerre készült . E z t a papír 
azonossága is megerősít i , va l amin t az a korabeli lu theránus gyakor la t , amely imádságos-
és énekeskönyve t előszeretet tel hozo t t közös kötésben forgalomba. 

A ké t m ű szedése, nyomása igen gondos, német helyes{rása következetes és csak
n e m h ibá t l an (ami n e m ál l í tható az akkor i lőcsei m a g y a r nye lvű nyomta tványok ró l ) . 

Az imádságoskönyvben 89 imádság áll, főleg egyéni és családi haszná la t ra . Különö
sen jellemzőek ko rának vallási és tö rökháborús nyomorúságára a következők: Gebet umb 
Einigkeit des Glaubens (131. lap), umb zeitlichen Frieden (135. 1.), für die Gefangenen (171. 
1.), wider die Türken (264. 1.). 

Az énekeskönyv 180 éneket t a r t a l m a z , mégpedig a n é m e t reformációi ónekanyag 
javából . 82-t közülük megta lá lunk az 1952 ó ta szinte az egész néme t nyelv terü le ten be
veze te t t egységes énekeskönyvben (Evangelisches Kirchengesangbuch). 

L U T H E R 37 egyházi énekéből 25-öt közöl, Michael WEissÉtől , illetve a cseh-morva 
tes tvérek énekeskönyvéből 12-t, Sebald H E Y D E N I Ő I , a nürnberg i iskolamester től ke t t ő t . 
Megvan a M Á R I A m a g y a r k i rá lynénak ( I I . L A J O S özvegyének) tu la jdoní to t t ének is (Mag 
ich Unglück nicht widerstahn), viszont P a u l GERHARDTnak még csak egyetlen egy 
énekét hozza. 

Fe l t űnő e kis német énekeskönyvnek a kapcsola ta a vele közel egyidöben ugyancsak 
Lőcsén megjelent m a g y a r énekessel, a Zöngedező Mennyei Karral. 

U t ó b b i n a k 101 m a g y a r nye lvű éneke közül 39 a németbő l fordí tot t , s ezek h á r o m 
kivételével mind m e g v a n n a k a német énekesben, a m i n d k é t könyvben ta lá lha tó h á r o m 
la t in ének közül pedig ke t tő azonos. A la t in-német kever tnye lvű karácsonyi ének: In 
dulci jubilo, Nun singet und seyd froh m a g y a r megfelelőjét: In dulci jubilo, Most zengjen 
énekszó a Zöngedezőben jelenik meg először. 

A könyvésze t i a d a t o k a köve tkezők: 
A : C ímlap ta lan néme t imádságoskönyv . 
[Gebe tbuch] [Lőcse, 1694, Brewer Sámuel . ] 307, [3] . 24r. (RMK I I . 1778a) Címlap 
h iányz ik . 

Evangél ikus E g y h á z i K ö n y v t á r Győr 

B : Psalmeyi / und j Geistliche f Lieder ( Wie die in Evangelischen Kirchen j dieser Lande / 
gesungen j werden. 

Leut schau , 1694, bey Samuel / Brewern . 
[2] , 324, [10] 1. 24rf (RMK I L 1778b) 

Evangél ikus Egyház i K ö n y v t á r Győr 

ScHtJLEK T I B O R 
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