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DEMETER JÚLIA 

Kép és szöveg, fény és árnyék 
a 18. századi magyarországi drámák allegorikus közjátékaiban*  
 

An Embleme is but a silent Parable.1 
 

Főcselekmény és keretjelenet az emblematikus drámában 
 

A Picture, though with most exactnesse made, 
Is nothing but the Shadow of a Shade. 
For, ev’n our living Bodies, (though they seeme 
To others more, or more in our esteeme) 
Are but the shadowes of that Reall-being, 
Which doth extend beyond the Fleshly-seeing; 
And, cannot be discerned, till we rise 
Immortall-objects, for Immortall-eyes.2 

 
George Wither emblémáról szóló verse szerint a valóság nem az, amit látunk. A 
jelen tanulmányban ugyanezzel, a homályt oszlatni vágyó biztossal, az érzékszer-
vekkel foghatón túli vagy feletti valósággal foglalkozom, a színház világában: a 17–
18. századi, jezsuita, történeti tárgyú iskolai színjátékok vizuális és verbális aspektu-
saival. E darabokban ugyanis a főcselekmény történései mögött vagy azokon túl 
volt valami megfejtésre váró, titkos értelem, üzenet is.  

A vizsgálandó 17–18. századi drámák két párhuzamos réteget tartalmaznak: a 
drámai történéseket felfejtő főcselekményt, valamint a főcselekmény allegorikus interp-
retációját, melyet a keretjelenetek bontottak ki. (Összefoglalóan keretjelenetnek neve-
zem a prologust, az epilogust, az intermediumokat, interludiumokat, a chorusokat, 
stb., vagyis mindazon jeleneteket, amelyek keret-helyzetben vannak a struktúrán 
belül.) Olyan történelmi tárgyú drámákat választottam, melyekben a keretjelenetek-
ben összefüggő allegorikus cselekménysor bontakozik ki, párhuzamosan a főcse-
lekmény valószerű történéseivel.3 A „valószerűség”-hez való viszony a döntő; a 

* A kutatást az OTKA 83599 sz. programja támogatta. 
1 Az embléma nem más, mint szótlan parabola. Lásd To the Reader = Emblemes by Fran[cis] Quarles, 
London, 1658. (Azért e kiadásból idéztük, mert az 1635-ös első kiadásból ez a szöveg hiányzik.) 
2 George Wither (1588–1667) = A Collection of Emblemes, London, 1635. – Egy, a 17. századi angol 
maszkajátékkal foglalkozó tanulmány e verset választotta mottójául, vagyis nincs oly messze a színház 
az emblémaköltészettől. (Lásd The Jacobean Masque című fejezetet: Stephen KOGAN, The Hieroglyphic 
King, Wisdom and Idolatry in the Seventeenth-Century Masque, Mississauga, Ontario, Canada, Associated 
University Presses, 1984, 39.) 
3 Az irodalmi emblematika magyarországi kutatásában Knapp Éva dolgozatai alapvetőek (lásd főleg: 
KNAPP Éva, Irodalmi emblematika Magyarországon a XVI–XVIII. században, Bp., Universitas, 2003.) Az 
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főcselekmény és az allegorikus történés reflektál egymásra, vagyis a két cselekmény-
réteg – szöveg és némajáték, szó és látvány, földi és nem-földi szüzsé, egyedi és 
általános figurák – interrelációjából bonyolult rendszer épül; a valószerű és valósze-
rűtlen, a reális és irreális fogalmai tehát jelentősen megváltoznak, olykor össze-
csúsznak. 

Az irodalmi emblematika úttörő kutatója, Peter M. Daly szerint akkor beszélhe-
tünk emblémáról a színpadon, ha a szcenika (vagy a szcenikus elem) önmagán túl-
mutató jelentést hordoz.4 Az emblematikus dráma szöveg és látvány interakciójára 
épül;5 a keretjelenetek és a főcselekmény egymást magyarázó voltára Daly többször 
felhívta a figyelmet.6 Daly szerint a 16–17. századi Európa irodalmi műfajai közül a 
drámai forma a leginkább emblematikus, mert az a gesztusok, élőképek, mozgalmas 
némajelenetek vizualitását kombinálja a hangzó szöveg verbalitásával,7 így a főcse-
lekmény és az allegorikus keretjelenetek kapcsolata is emblematikus. Az emblematikus 
drámát Daly vezette vissza az emblémaköltészetre. Emlékeztetőül: „Az emblémát 
egy rövid motto vagy inscriptio indítja, alatta a pictura, az alatt pedig a magyarázat 
vagy subscriptio olvasható.”8 Dráma esetében a pictura és az inscriptio megfelelője a 
főcselekmény, azaz a representation (bemutatás, megjelenítés). A subscriptio drámai 
párhuzama a főcselekmény magyarázatát, értelmezését adó allegorikus jelenetsor, 
vagyis az interpretation.9 Két párhuzamos cselekményt kapunk tehát: a főcselekmény 
valószerű (leginkább a történelemből vett) szüzséjét, s vele párhuzamosan egy nem 

embléma és a dráma kapcsolatáról lásd még: PETRŐCZI Éva, On the Dramatic Nature of the Most Famous 
English Emblem-Collection. Francis Quarles: Emblemes, 1635 = School and Theatre in the Past and Nowadays – 
Iskola és színház: Az iskolai színjátszás múltja és jelene, CD-ROM, szerk. KEDVES Csaba, NAGY Júlia, 
Miskolc, Academia Ludi et Artis, 2002; UŐ., Francis Quarles: Emblemes – egy világhírű kép–szöveg gyűjtemény 
a 17. századból, Egyháztörténeti Szemle, 2003/1.  
4 Peter M. DALY, Literature in the Light of the Emblem. Structural Parallels between the Emblem and Literature in 
the Sixteenth and Seventeenth Centuries, Toronto–Buffalo–London, University of Toronto Press, 1979, 
155; továbbá UŐ., Sixteenth-Century Emblems and Imprese as Indicators of Cultural Change = Interpretation and 
Allegory. Antiquity to the Modern World, ed., introductory essays by Jon WHITMAN, Brill Academic 
Publishers, Inc., Boston, Leiden, 2003, 383–420. – Érdekes adalék, hogy a jezsuiták a kezdetektől 
érdeklődtek az emblémák iránt, s ennek jelei már a Ratio Studiorumban is megtalálhatók: G. Richard 
DIMLER S. J., Humanism and the Rise of the Jesuit Emblem = Emblematic Perceptions (Essays in honour of William 
S. Heckscher on the occasion of his ninetieth birthday), ed. Peter M. DALY, Daniel S. RUSSEL, Baden-Baden, 
Verlag Valentin Koerner, 1997, 98. 
5 Vö. Jean-Marie VALENTIN, Le théâtre des jésuites dans les pays de langue allemande (1554–1680). Salut des 
âmes et ordre des cités, Bern, Peter Lang, 1978, I, 317; Dieter MEHL, Emblémák az angol reneszánsz drámá-
ban, ford. GRÓF Szilvia = A reneszánsz szimbolizmus, szerk. FABINY Tibor, PÁL József, SZŐNYI György 
Endre, Szeged, JATEPress, 1988 (Ikonológia és műértelmezés, 2), 117–134.; KNAPP Éva, Irodalmi 
emblematika…, i. m. 
6 DALY, Literature in the Light of the Emblem…, i. m., 151–152. – Daly ugyancsak emblematikusnak tekin-
tette a 17. századi német tragédiában a cselekmény és a minden felvonást követő chorus viszonyát (159–
167.) 
7 I. m., 134. 
8 I. m., 151; UŐ., Emblem Theory. Recent German Contributions to the Characterization of the Emblem Genre, 
Nendeln/Liechtenstein, KTO Press, 1979 (Wolfenbütteler Forschungen, 9), 21. [Ford. D. J.] 
9 DALY, Literature in the Light of the Emblem…, i. m., 162. (Megtartottam a representation és az interpretation 
szavak Daly által használt angol alakját.) 
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valószerű történetet. A korabeli magyar terminológiában az ábrázolás hangsúlyozot-
tan az allegorikus rétegre, tehát az értelmezésre használt szó (pl. közben járó ábrázo-
lásnak nevezik a sokszor magyarázó jellegű közjátékot).  
 
(A színpadi megjelenítés) A gyakran unalmas és nehezen érthető latin nyelvű előadás 
egyes részei között a keretjelenetek nyújtottak felfrissülést, ezzel is kiemelve az in-
terpretáció, a magyarázat jelentőségét. Az előadásmódról, a színpadi látványról és 
játékról igen kevés közvetlen ismerettel rendelkezünk, közvetve – a kéziratok inst-
rukcióiból, a közönség reakcióit rögzítő krónikás megjegyzéseiből, visszaemlékezé-
sekből, egyéb korabeli leírásokból és mindenek előtt képekről, rajzokról – azonban 
következtethetünk minderre. Az interpretáló keretjelenetek előadásmódja sokkal lát- 
ványosabb lehetett, mint a főcselekményé;10 a keretjelenetekben kevésbé volt fontos, 
vagy akár hiányzott is a szöveg (muta) – éles ellentétben tehát a főcselekmény verba-
litásával. Ezzel szemben a látvány dominált, egyrészt dinamizmusával, a mozgás, 
pantomim, akrobatikus mutatványok, tánc révén, másrészt az éppoly szemkáprázta-
tó mozdulatlansággal, tablóval, élőképpel – és mindkét esetben zenével. A zene és a 
látvány uralta a színpadot, színes kellékekkel és függönyökkel, sőt a tehetősebb 
iskolákban bonyolult színpadi gépezetekkel fokozva a hatást.  

Az allegorikus színpadi játék gyakorlatát bizonyosan befolyásolták a Medici-
udvar intermezzoi és a Stuart-udvar maszkajátékai, s a szakirodalom részben ezekre 
vezeti vissza a barokkban elterjedt allegorikus színjátékokat.11 (Jóllehet a magyaror-
szági jezsuita ikonográfia, színi szemlélet és gyakorlat kapcsolódását az itáliai és az 
angol anyaghoz, csakúgy, mint a közvetítőket kevéssé tárta fel a szakirodalom.) A 
legfontosabb forrást természetesen a korabeli iskolai poétikák drámáról szóló feje-
zeteiben találjuk. E poétikák előírták a főcselekménnyel párhuzamos, azt értelmező, 
de a főcselekmény részét nem képező allegorikus cselekményt.12 A tanulságot, az 
üzenetet nem a főcselekményből, hanem az annak elvont, tiszta ideáját hordozó 
allegorikus rétegből kellett a nézőnek levonnia.13 A főcselekmény történései lehettek 
esetlegesek, de a főcselekményt értelmező keretjeleneteknek a tévedhetetlent és 
örökérvényűt kellett felmutatniuk. A keretjelenetek kiemelték, értelmezték és átér-
telmezték a főcselekmény lényegét, azaz sajátos, többszörös látószög alkalmazására 
kényszerítették a befogadó nézőt. Iskolai előadásról és nevelendő ifjú közönségről 
lévén szó, a főcélként felfogott didaktikus üzenet dekódolását a jezsuita szerzők 
nem bízták a véletlenre, többszörös ismétléssel emelték ki az üzenetet, a spektáku-

10 Ezt támaszthatják alá az ú.n. soproni díszletkönyv szépséges vázlatai és színpadképei: The Sopron 
Collection of Jesuit Stage Designs, ed. JANKOVICS József, preface Marcello FAGIOLO, studies KNAPP Éva 
and KILIÁN István, iconography BARDI Terézia, Bp., Enciklopédia Publishing House, 1999.  
11 Az angol maszkajátékokról: DALY, Literature in the Light of the Emblem…, i. m., 163–167. 
12 KNAPP Éva, Irodalmi emblematika…, i. m., 164. 
13 „[…] ex idea argumenti vel totius fabulae” (lásd I. m., 165.). – A leggyakrabban hivatkozott jezsuita 
teoretikus Martinus Du Cygne (De arte poetica libri duo, Leodii, 1664.; erről lásd: I. m., 164–165.) és 
Franz Neumayr (Idea Poesosáról lásd Jean-Marie VALENTIN, La diffusion de Corneille en Allemagne au 
XVIIIe siècle à travers les poétiques jésuites, Arcadia 1972/7, 184–190.)  
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lum és a zene segítségével pedig egyszerre több érzékszervre hatva segítették az 
értelmezést, irányították a befogadást. 
 
A drámaprogram mint forrás 
 
Az iskolai színjátszás puszta adatain túl a 17–18. századi iskolai előadásokról alapve-
tően két forrásból van ismeretünk: a programokból (periocha) és a szövegekből. Ha 
egyazon előadás, dráma mindkét forrása fennmaradt, meglepve látjuk, hogy ezek 
nem azonosak. A drámaszövegek ugyanis szinte minden esetben csak a főcselek-
ményt tartalmazzák, s az allegorikus keretjelenetek létéről nem is tájékoztatnak, vagy 
ritkábban csak utalás olvasható a kéziratban arra, hogy „itt intermedium követke-
zik”. Az általában több- (két- vagy három-) nyelvű programokat az előadás előtt, 
tájékoztatásul osztották ki a nézők között, hogy a legtöbbször latin nyelvű előadás 
történéseit követhessék. A programok minden, az előadással kapcsolatos fontos 
információt felsoroltak (a darab címét, szerzőjét, az előadás helyét, idejét alkalmát, 
az előkelő látogatókat, a szereplőket stb.) és – ami most számunkra a legfontosabb: – 
színről színre leírták a részletes cselekményt, mégpedig annak mindkét rétegét, vagy-
is a főcselekményt és az allegorikus keretjeleneteket is, beleértve a némajelenetet, az 
élőképet stb. 

Ezért a jelen vizsgálat tárgyául a Jezsuita iskoladrámák második kötetében kiadott 
drámaprogramok közül választottam ki néhányat, amelynek történelmi tárgyú főcse-
lekményével párhuzamosan összefüggő allegorikus cselekménysora van.  
 
(A történelem mint drámatárgy) Történelmi tárgyról lévén szó, a főcselekménybeli tör-
ténet esetlegességét az allegorikus réteg örökérvényűvé merevítette – végső soron 
ezért nincs személyes sors, nincs személyes tragédia, általában véve: nincs tragédia a 
jezsuita iskolai színpadon, mert onnan az egyedi, a személyes éppúgy száműzetett, 
mint az időbeli. Azt a sztereotípiákra, sémákra redukált történelemszemléletet látjuk 
tehát, melyet Valentin kimutatott a (korábbi) nyugat-európai repertoárban,14 s amely 
főleg az allegorikus keretjelenetekben manifesztálódott. 
 
Néhány példa a főcselekmény és az allegorikus keretjelenet-sor összefüggéseire 
 
(A jezsuita oktatás interiorizálandó főértékei) A jezsuita iskolák működése egyfajta idea-
lizmus és prakticizmus egészséges keverékeként is leírható. 1614-ben Aquaviva15 
generális megtiltotta ugyan a „kettős hatalommal” (értsd: hatalmi harccal) és a zsar-
noksággal16 foglalkozó előadásokat, a legtöbb történelmi drámában azonban to-
vábbra is trónbitorlók és hatalmi cselszövők vívták véres és ádáz harcukat. A 

14 VALENTIN, Le théâtre des jésuites…, i. m., 1978, I, 337–338. Lásd még: UŐ., Le théâtre des jésuites dans les 
pays de langue allemande. Répertoire chronologique des pièces représentées et des documents conservés (1555–1773), 
Stuttgart, Anton Hiersemann, 1983–1984. 
15 Claudio Aquaviva (1543–1615) a jezsuita rend ötödik, egyben az egyik legfontosabb generálisa.  
16 „des deux pouvoirs […] du tyrannicide” (VALENTIN, Le théâtre des jésuites…, i. m., 1978, I, 259.) 
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történelem iránti érdeklődést kihasználó tanárok a jelen számára igyekeztek parabo-
lát, példát is adni. Eközben a jezsuitáknak igencsak ügyesen kellett egyensúlyozniuk: 
egyik fő céljuk, a lojális államférfiak képzése gyakran és erősen szembe került azzal a 
tanításukkal, mely szerint az örök értékeket kell választani. Az örök rend és harmó-
nia vágya nemigen volt összeegyeztethető az udvari, politikai világban tapasztalható 
rendetlenséggel és diszharmóniával. A jezsuita drámaírók a politikai lojalitás és az 
örök értékek antagonizmusát főképpen épp az allegorikus keretjelenetek segítségé-
vel hidalták át, az időbelit, az esetlegest át- és beemelve az örökérvényűségbe. 

A továbbiakban néhány jellegzetes példával mutatom be, hogy az allegorikus ke-
retjelenetek hogyan magyarázzák, értelmezik és/vagy értelmezik át a főcselekmény 
üzenetét, értékrendjét. 
 
(A női figurák és az értékrend) Tudjuk, hogy a női figurák jezsuita iskolai színre lépésé-
nek szigorú tilalmát a gyakorlatban igen sokszor áthágták – elsősorban a nőktől 
eredő veszélyek bemutatása érdekében. A történelmi tárgyú darabokban a nők be-
vonása a hatalom témakörébe sokkal kuszább drámai helyzeteket, bonyolultabb és 
nehezebben magyarázható drámai megoldásokat eredményez, mint az egyszerűbb, 
mert férfias hatalmi tárgyú drámákban. Az alábbiakban példaként két olyan dráma-
program következik, amelyben a női minőség és a női sors különössége felveti a 
tragikus aspektus lehetőségeit vagy éppen sajátos hiányát. 

(Arsinoe, Nagyszombat, 173017) A valós főcselekmény ismert a történelemből. A 
dráma előzményében, tehát Arsinoe múltjában van egy sötét folt, amely fontos lesz 
a történetben: hatalomféltésből Arsinoe megmérgezte a mostohafiát, akinek kísérte-
tét a dráma elején meg is pillantja (I/3.). Arsinoe Macedonia törvényes királynője, 
trónját azonban bátyja, Ptolomaeus fenyegeti, aki szinte az egész országot megkapa-
rintotta már, egyetlen, Arsinoe kezén maradt város és annak erődítménye kivételével. 
Ptolomaeus épp e várat ostromolja, közben lojalitásáról és békevágyáról biztosítja a 
húgát. Valójában Ptolomaeus meg akarja szerezni a hatalmat, s reméli, ügyesen ki-
használhatja Arsinoe és Demeter (Demetrius) ekkoriban felébredt szerelmét: színleg 
ünnepélyes esküvőjüket készíti elő és békét ígér, így Arsinoé harc nélkül átadja neki 
az ostromlott várost. Álöltözetek, félreértések és intrika sora következik: Ptolo- 
maeus elől bújkálva Demeter és Arsinoe idősebb fia álruhát ölt, majd véletlenül 
összetalálkoznak Ptolomaeus Artagon nevű, kétszínű tanácsosával, aki megöli De-
metert, Arsinoe idősebbik fiát pedig fogságba ejti, majd e fiúra fogja Demeter halá-
lát. E fiú is meghal, tisztázatlan körülmények között, a tanácsos ármánya követ- 
keztében. Ptolomaeus azt hiszi, hogy a múltbélihez hasonlóan, Arsinoében ismét 

17 VILÁGHI István, Arsinoe, Nagyszombat, 1730 = Jezsuita iskoladrámák, (Ismeretlen szerzők), Programok és 
színlapok, szerk. VARGA Imre, s. a. r. ALSZEGHY Zsoltné, BERECZ Ágnes, KERESZTES Attila, KISS 
Katalin, KNAPP Éva, VARGA Imre, Bp., Akadémiai–Argumentum, 1995 (Régi Magyar Drámai Emlé-
kek XVIII. század, 4/2), II, 1018–1032. A mű kézirata: OSzK Színháztörténeti Tár, Pro 18. – és Buda-
pesti Egyetemi Könyvtár Kézirattára (BEKK) MIN. A. 7. – Az Arsinoe előadása 7 órán keresztül 
tartott, mintegy 90–100 szereplő színi megjelenésével. Az allegorikus keretjeleneteknek – már csak a 
hosszú előadás miatt is – különösen látványosnak, színesnek kellett lenniük, sok zenével, mozgással.  
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felülkerekedett a hatalomféltés, vagyis az asszony ölette meg Demetert. Az egész 
országot birtokló, bitorló Ptolomaeus ezért megöleti Arsinoe fiatalabb fiát, Arsinoét 
pedig száműzetésbe küldi. A drámazárlatban a száműzetésbe induló Arsinoe még 
megláthatja fiatalabb fia levágott fejét.  

A bitorló Ptolomaeus tehát király lett, az is marad. Elég nyugtalanító zárlat, kü-
lönösen egy iskolai tragédia végén. Emlékezzünk: az idő nem zökkenhet ki az iskolai 
színpadon, vagy ha mégis, a drámán belül kellene azt helyretolni.18 

Az („irreális, fikcionális”) keretjelenetekből kiolvasható üzenet a szerelem vesze-
delmes voltáról szól, mely miatt a királynők megfeledkezhetnek uralkodói kötelessé-
geikről. Az előjáték (elöl-járó ábrázolás)19 dominánsa a Fegyveres Nagyravágyás 
(Ambitus) és Dühösség (Furor) fáklyája lobbantotta szerelem, amelynek tüze min-
dent felemészt: a Királyi Méltóság (Majestas, azaz Arsione uralkodói minősége) 
zokog, a királyi ház széthullóban.20 A felvonások között két, egymással összefüggő 
közjáték (közben-járó ábrázolás)21 magyarázza és erősíti Jupiter végső döntését. Az 
első közjátékban Nagyravágyás, Dühösség és Álnokság (Dolus) a tengeren vihart 
támaszt, és csaknem elsüllyeszti a Királyi Méltóság hajóját. Ekkor azonban Perseus 
és a Szerelem Istene (Venus) megmenti a Királyi Méltóságot. A második közjáték-
ban a negatív allegóriák már biztosra akarnak menni a Királyi Méltóság tönkretétel-
ében, ezért a bűbájos Medaeát, a bűvös főzetek asszonyát, a gonosz boszorkányt 
hívják segítségül. Medaea egy méreggel átitatott koronát helyez a Királyi Méltóság 
fejére, aki iszonyú fájdalmak közepette „a királyi székbűl kiesik, s az pokolbéli 
ravaszságbul az ördögi ábrázatokkal teljes, irtóztató tömlöcben vettetni látja magát”. 
Az e jelenetek centrumában álló Nagyravágyás, Dühösség és Álnokság tevékenysé-
gének alapja a Szerelem ereje. A második közjáték a női szerelem veszélyét Medaea 
példájával nyomatékosítja, akinek mitológiai alakja önmagában is az őrületbe fordu-
ló női szerelmi szenvedély tragikus következményeit idézi. Ne felejtsük: „a korai 
modernség Európájában a női szenvedély és szexualitás maga volt a par excellence 
rendetlenség”.22 A drámaszövegekben a túlzó, helytelen, rossz irányba forduló ér-
zelmek és szenvedélyek jellemzésére ezért olvasható oly gyakran a nimius melléknév. 
Az Arsinoe-dráma epilógusa, a példának utólsó ábrázolása23 mintha a drámazárlattal 
kapcsolatos kételyeinkre reflektálna: Momus, a leleplező, a mindenekben gáncsot találó 
isten, Arsinoe szándékos tönkretételével vádolja Nagyravágyást, Dühösséget és Ál-
nokságot: Jupiternek és Fatumnak panaszolja Arsinoe igazságtalan sorsát, azonban 
mindkét isten egyetért Arsinoe tragikus sorsát illetően. A konklúzió: egy női Királyi 

18 „Kizökkent az idő; – ó, kárhozat! / Hogy én születtem helyretolni azt.” (William Shakespeare: 
Hamlet, I/5. – Arany János fordítása) 
19 A program latin nyelvű változatában: prologus. 
20 A program magyar nyelvű változata magyar fordításban hozza az allegóriák nevét. Zárójelben köz-
löm a latin program allegóriáit.  
21 A program latin nyelvű változatában: chorus.  
22 Rebecca W. BUSHNELL, Tragedies of Tyrants. Political Thought and Theater in the English Renaissance, Ithaca 
and London, Cornell Univ. Press, 1990, 66. 
23 A program latin nyelvű változatában: epilogus.  
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Méltóság könnyen a Szerelem veszélyes csapdájába esik – és nincs megbocsátás, 
nincs jóvátétel. Eközben egy férfi bitorló (Ptolomaeus) kényelmesen dőlhet hátra, 
hiszen halatomvágyát – lám – törvényes trónnal jutalmazták meg az igazságot szol-
gáltató istenek.  

(A házasság csalárdul elárult istene, Nagyszombat, 172524) A dráma dán történe-
lemből vett főcselekménye fordulatokban és fondorlatokban bővelkedik, s igen meg- 
lepő zárlat-lehetőségeket rejt. A vandalusok fogságából kiszabadulva Jarmericus dán 
király helyreállítja, sőt újabb hódításokkal gyarapítja is országát. Mivel közben meg-
özvegyült, feleségül veszi a meghódolt Konstantinápoly császárának húgát, Svan- 
vildát. A meghódított Svecia megölt királyának öccsét, Biccot viszont tanácsosává 
kényszeríti, s e kényszerű szolgálatból gyászos következmények származnak, Bicco 
ugyanis bosszút forral: a mélyen erényes Svanvilda királynét bevádolja, hogy Jarme- 
ricus fiával, Broderusszal házasságtörést követett el. A hamis vád tárgyi alapja egy, a 
királytól kapott ajándék, egy aranyszívet ékesítő, véletlenül összetört gyöngy. A 
féltékenységtől őrjöngő Jarmericus dühében saját fiát börtönbe, Svanvildát pedig a 
vadállatok vermébe veti. Svanvildát a vadállatok széttépik. A királynét megbosszu-
landó, a konstantinápolyi fejedelmek Dániára törnek, elfoglalják az országot, és 
megölik Jarmericust. A börtönéből kiszabadított Broderus leleplezi az intrikus Bicco 
ármányát, ezért Biccót megégetik. A konstantinápolyiak ezután hazatérnek, Broderus 
pedig elfoglalja Dánia trónját.  

Az alábbiakban néhány további részt is kiemelek a főcselekményből, mert így 
válnak érthetővé az allegorikus keretjelenetek.  

Az allegorikus nyitó jelenet, az Elöl-járó játék az egész cselekmény summáját mu-
tatja be: a fő pozitív allegória az Ártatlanság (Innocentia), aki „a Svanvilda szívét a 
szeretetnek tüzében kiformálván, a szerelem isteni által címere jelei közé szerkeszti”, 
vagyis a hűséges Svanvilda igaz szerelemmel szereti férjét, a dán királyt. A negatív 
allegóriák – a Kegyetlenség (Crudelitas), Hazugság (Mendacium) és Gyanúság 
(Suspicio) – bekormozzák Svanvilda szívét, vagyis először hamis váddal befeketítik, 
majd a „Kegyetlenség oroszlyányok által (címeri ezek Dániának) öszveszaggatja” 
Svanvildát. Az Ártatlanság is csaknem sárkányok elé vettetik, ám ekkor segítségül 
hívja Jupitert, aki végül „ki is ragadván az Ártatlanságot, Dániának visszaadja”.  

A három részből álló darabban az Elöl-járó játék (prologus) folytatásaként két be-
tétjelenet – közben-járó énekszó – tárja fel a bonyolult allegorikus történetet. Mindkét 
jelenet középpontjában a hamis alakban megjelenő Hazugság áll. Az első rész cselek- 
ménye ott ér véget, hogy Jarmericus királynak Bicco elmondja a vádat fia és felesége 
ellen, majd a zárójelenetben a király elalszik, „s a dolognak kimenetelét álmában 
látja”. (Később kitérünk még a drámákban gyakran alkalmazott álom-jelenetekre.) 
Az első allegorikus betét szervesen és közvetlenül kapcsolódik a király álmához, 
amelynek tartalmát nem árulja el a program. Ezért nem tudjuk eldönteni, hogy 
Jarmericus „a dolognak kimenetele”-ként az allegorikus közjáték szerencsés megol-

24 A házasság csalárdul elárult istene (Hymenaeus fraude proditus) = Jezsuita iskoladrámák, i. m., 1005–1017. 
Kézirata: BEKK MIN. A. 6. 
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dását, avagy az Ártatlanság végső megsemmisülését látta-e álmában, nem tudjuk 
tehát, hogy az álom valós összefüggéseket vagy hamis tényeket közvetített-e Jarme- 
ricusnak; bár a következő rész alapján valószínű, hogy az álom Svanvilda ártatlanságát 
jelezte, s a király rosszul értelmezte az üzenetet. A közjátékban a Hazugság álorcaként 
Diána istennő alakját ölti magára, és vadászat ürügyén az Ártatlanságot a Kegyetlen-
ség hegyére csalja, s ott, a Dühösség (Dolus) segítségével a Gyanúság vermébe ta-
szítja. Ekkor kéri Jupiter segítségét a valódi Diána, e közjátékban tehát Jupiter még 
kimenekíti a hamisság allegóriái által kínzott Ártatlanságot.  

A második részben az ármányos Bicco rábírja a konstantinápolyi fejedelmeket, 
hogy avatkozzanak be húguk, Svanvilda érdekében, akire hűtlensége miatt meghara-
gudott a férje. E rész ötödik jelenetében baljós előjelként egy üstökös csillag jelenik 
meg, melytől megrettennek a dánok. A hetedik jelenetben azonban az üstökös és 
egy „álmában szívemésztő galambnak” látása csak megerősíti Jarmericus Svanvilda 
elleni indulatát. Vagyis: Jarmericus mind az üstökös megjelenését, mind a szerelmes 
hűséget üzenő álmot tévesen dekódolja. (Ennek alapján gondolhatjuk, hogy az első 
rész végi álmot is helytelenül értelmezte.) A második rész végén Broderust és 
Svanvildát elfogják a király emberei.  

Az ezt követő második allegorikus közjátékban a Hazugság álorcaként az Igaz-
ság (Justitia) képét ölti magára, majd, letévén álorcáját, a hegyek és vermek uralta 
bonyolult színpadképben a tróntermet oroszlánveremmé változtatja, „s a Dühösségtül 
felingereltetett oroszlányok a házasságbéli hitet elszaggatják”. Az Ártatlanságot a 
Gyanúság fojtogatja, de Diana kérésére Jupiter kiszabadítja.  

A harmadik részben Svanvilda szörnyű halála után a bűnösök megbűnhődnek, 
Dániába pedig visszatér a béke. A Befejezés (a jó tanulók díjkiosztása előtt) egyetlen 
mondatot szentel az allegorikus zárlatnak: „Jupiter a Kegyetlenséget sáncábul ki-
hányja, és hogy tűzzel emésztessen meg, Dániának adja.” 

A főcselekmény zárlata azért is rendkívül nyugtalanító, mert az ártatlanul meg-
hurcolt, megkínzott, majd megölt Svanvilda számára nincs elégtétel vagy igazság-
szolgáltatás. Ugyanígy hiányzik a királyné értékelése az allegorikus keretjelenetekből 
is, melyek üzenete pedig a negatív allegóriák kudarcáról, a jók Jupiter pártfogolta 
győzelméről szólt. Az Ártatlanság kiszabadulása és a Kegyetlenség legyőzése azon-
ban csak Broderus és Dánia számára jelent igazságtételt. Az Ártatlanság allegóriája 
Dániával, Dánia trónjával kapcsolatos, s nem esik szó az erényes, igazságtalanul 
büntetett és megölt Svanvildáról. Svanvilda alakja ezáltal összeolvad Dánia allegó-
riájával, így, együttesen képviselik az ártatlanságot. A dán címerben szereplő orosz-
lánok fenevaddá válásának oka a rossz uralkodó. A középpontban tehát az uralkodó 
felelőssége, jó vagy rossz döntése áll, az oroszlánok által széttépett Svanvilda szere-
pe csupán annyi, hogy az uralkodó rendetlen szenvedélyének tárgya, vagyis – a ren-
detlen indulatok női kiváltójaként – az ártatlan Svanvilda nem több, mint sajátos 
tárgyi bizonyíték. A féltékenység szenvedélyétől marcangolt, s ezért az igazság és a 
csalás megkülönböztetésére képtelen Jarmericus méltatlanná vált trónjára, nem jó 
uralkodó többé; e változás a szemünk előtt történik, a dráma elején. A király győz-
tes, országgyarapító háborúja a kezdetben erényes uralkodó jutalma, rossz uralko-
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dóvá válásának pedig az a büntetése, hogy Dániát elfoglalja az ellenség. Az uralko-
dói erkölcstelenség és nyomában a káosz csak egy erényes, legitim szereplő trónra 
lépésével szüntethető meg: a harmóniát hozó, új kegyes uralkodó a király fia.  

A drámában felismerhetők azok a topikusnak tekinthető motívumok, amelyeket 
a kor nagy tragédiái is használtak: féltékenység, fiú és mostohaanyja közti valódi 
vagy hamisan vádolt szerelem, mindennek az uralkodói feladatokkal, a trónnal és a 
trón legitimációjával való kapcsolata. A didaktikus jezsuita színpadot távolról sem 
érintette meg az emberi szenvedélyek ereje, amely több valós, drámai helyzetet ad-
hatott volna: ilyen például a küzdelem a féltékenység, a szenvedélyek ellen, a privát-, 
sőt intimszféra ütközése a köz-feladatokkal és a kötelességgel. E széles és mély 
választékból csak annyit használt fel a szerző, amennyi számára az udvari képlethez 
kellett. Képlet, séma ez, mert a dráma erre redukált: a királyt megtéveszti a bizalmába 
férkőző a gonosz tanácsadó, s ez tragédiába sodorja az egész országot. A Svanvilda 
iránti részvétlenség pedig ismét jelzi, hogy a jezsuita iskolai színpad mit sem tudott a 
tragikumról. 
 
(Fortitudo és Constantia) A világbeli rendetlenség, így a női szenvedély okozta rendet-
lenség is megszüntethető, a rend és a harmónia visszahozható a jezsuita oktatás két 
kardinális értéke: Fortitudo (Erő) és Constantia (Állhatatosság) segítségével. Az erényt, 
morális és lelki erőt, bátorságot, kitartást reprezentáló örök értékeket leggyakrabban 
két allegorikus alak személyesíti meg: Hercules és Attilius Regulus.25 A Masen által 
hangsúlyozott26 két fő érték – Fortitudo és Constantia – ugyancsak megragadható a 
sztoicizmus és az újsztoicizmus felől, melynek befogadásában és propagálásában 
egyébként élenjártak a jezsuiták. A jó uralkodó kötelességei, a férfias önfegyelem és 
a heroikus lemondás erényei tehát Seneca és az újsztoicizmus, Justus Lipsius közve-
títésével27 is könnyen utat találhattak a jezsuita színpadra. 

25 Marcus Attilius Regulus (kb. i. e. 307–250), valós történeti személy, ám mitizált alakja hasonlóvá lett 
a mitikus Herculeshez. Jean Marie Valentin ezt főleg Jacob Masen poétikájára vezeti vissza. (VALEN-
TIN, Le théâtre des jésuites…, i. m., 321–326; lásd még: Michael C. HALBIG, The Jesuit Theater of Jacob Masen. 
Three Plays in Translation with an Introduction, Peter Lang Publ. Inc., New York (American University 
Studies Series, 17; Classical Languages and Literature, 1). Masen magyarországi hatásáról: TÜSKÉS 
Gábor, KNAPP Éva, Jacob Masen irodalomelméleti műveinek magyarországi hatástörténetéhez, Irodalomtörténeti 
Közlemények, 2004, 139–154. Valentin repertóriuma Attilius Regulus mitikus figuráját az amour de la 
Patrie fogalmához kapcsolja (VALENTIN, Le théâtre des jésuites… Répertoire, i. m. 972.) 
26 I. m., 321–326.  
27 Lásd többek közt: KLANICZAY Tibor, A manierizmus politikai filozófiája. Paruta és Lipsius és Az arisztok-
rácia és Justus Lipsius politikai gondolkodása = K. T., Stílus, nemzet és civilizáció, vál., szerk. KLANICZAY 
Gábor, KŐSZEGHY Péter, Bp., Balassi, 2001 (Régi Magyar Könyvtár; Tanulmányok, 4), 224–235. és 
236–249; Jeanine de LANDTSHEER, From Ultima Thule to Finisterra. Surfing on the Wide Web of Justus 
Lipsius’ Correspondence = Lipsius in Leiden. Studies in the Life and Works of a great Humanist on the occasion of 
his 450th anniversary, ed. Karl ENENKEL, Chris HEESAKKERS, Leiden, 1997; nemzetközi összefüggésben: 
Gordon BRADEN, Renaissance Tragedy and the Senecan Tradition, New Haven and London, Yale University 
Press, 1985, 69–80; Rebecca W. BUSHNELL, Tragedies of Tyrants. Political Thought and Theater in the English 
Renaissance, Ithaca and London, Cornell University Press, 1990; Jean-Marie VALENTIN, Theatrum 
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(Keresztyén Hercules avagy Dobó István, Pozsony, 172928) A dráma realisztikus 
főcselekménye Dobó Istvánnak a török felett aratott diadalát mutatja be, de már 
maga a főcselekmény is allegorikusan megemelt: Dobó diadala a kereszténység győ-
zelme a pogány káosz felett, maga Dobó pedig az egyik leggyakoribb toposszal – a 
Keresztény Herculessel29 – azonosíttatik. A dráma csak jelenetekre oszlik, ezért a főcse-
lekménnyel párhuzamos allegorikus réteget az elöljáró beszéd (prologus) és a befejezés 
(epilogus) képviseli (bár a későbbiekben lesz szó a főcselekménybe épített allegori-
kus szcénáról is.) A prologusban a Magyarország hármas hegyére romlást hozni 
szándékozó Hecate és Mercurius elaltatja a Békességet, s a bőségszarut Pandora 
iskatulájára cseréli ki. A feleszmélő Békesség Jupiter segítségét kéri, aki erre elküldi 
Herculest. Az epilogusban Hercules legyőzi Hecatét, s visszahozza Magyarországra 
a békét és harmóniát. 

(A szeretet és erősség ritka példája, Nagyszombat, 171730) Hasonló sémára épül, 
nemzetközi történeti térben, az angol hadaknak hősiesen ellenálló calais-iakról szóló 
dráma, melynek cselekménye szintén allegorikusan megemelt: a pogány (értsd: pro-
testáns) angol hadakat legyőzi a keresztény (értsd: katolikus) Calais városa. Az elöljá-
ró beszéd (prologus) így foglalja össze a történteket: „Az Állandóság, Hadi Istennek 
és Vulcánusnak dühössége ellen erősen magát oltalmazza. Azután Istennek gondvi-
selése segítségére küldi az Erősséget és a Szeretetet, melyek által teljes győzedelmet 
nyer.” (A történet ilyen alakításában finoman szólva akad fiktív elem, hiszen az 
1347-ben elfoglalt Calais 1558-ig angol kézen volt.) Az allegorikus réteg főalakja az 
Állandóság, a három felvonás közötti két közben-járó beszédben is az ő helyzetét, 
sorsát követjük (az elsőben ellenáll a csábító, hamis ígéreteknek, a másodikban a 
megingathatatlanságot jelző borostyánok közé rejtőzik). Az epilogusban – ahogy a 
prologus már ígérte – a Gondviselés által küldött Erősség helyreállítja a békét, s 
Hesperus, az esthajnali csillag búcsúzik a keresztény (katolikus) világtól, melynek az 
Állandóság „kegyes folyásokat ígér”. Mivel csak a programot ismerjük, nem tudjuk, 
mi lehetett a zenés chorusokban (In Choro Musicorum), amelyek szerepfelsorolásában 
számos további allegória (Liberalitas Astrae, Religio, Fortitudo, Charitas, America, 
Africa, Europa, Asia stb.) szerepelt.  

(Szent László, a váradi püspökség alapítója, Nagyvárad, 174431) A dráma realisztikus 
főcselekményében Szent László legyőzi a kúnokat, a mű végén pedig megalapítja a 

Catholicum. Les jésuites et la scène en Allemagne au XVIe et au XVIIe siècles. Die Jesuiten und die Bühne im 
Deutschland des 16–17. Jahrhunderts, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 1990, 275–300. 
28 Keresztyén Hercules avagy Dobó István (Hercules Christianus, sive Stephanus Dobo) = Jezsuita iskoladrámák, i. m., 
1079–1087. Kézirata: OSzK Színháztörténeti Tár, Pro 10–11–12. 
29 Hagyományosan és elsősorban Godefroy de Bouillon, a középkori frank keresztes lovag (1090-es 
évek) viselte a Keresztény Hercules toposzát. (A 18. századi magyar irodalomban további magyar hősöket 
is azonosítottak a toposszal, pl. Hunyadi Jánost a jezsuita Pákay János eposzában. Vö. SZÖRÉNYI 
László, Hunok és jezsuiták. Fejezetek a magyarországi latin hősepika történetéből, Bp., AmfipressZ, 1993, 38.) 
30 A szeretet és erősség ritka példája = Jezsuita iskoladrámák, i. m., 985–995. Kézirata: OSzK Színháztörténeti 
Tár, Pro 3. 
31 Szent László, a váradi püspökség alapítója = Jezsuita iskoladrámák, i. m., 1070–1076. Kézirata: OSzK 
Színháztörténeti Tár, Pro 40. 
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váradi püspökséget. Ezt a történést emelik egyetemessé a magyar nyelvű program-
ban is latinul olvasható allegorikus keretjelenetek (a prologus, a három felvonás 
közötti két chorus és az epilogus), Fortitudo és Religio pogányság (Idolatria) elleni 
küzdelmének bemutatásával. A keretjelenetek allegóriái, Fortitudo és Religio a főcse- 
lekménybeli kegyes király toposzát erősítik. Lászlóban nincs hatalomvágy, egyedüli 
célja a béke és a hit, ezért is lenne kész átadni a trónt a hataloméhes Salamonnak, 
ezt azonban a Boldogasszony megakadályozza. Az epilogus boldogan nyugtázza 
Fortitudo és Religio győzelmét.  
 
Kopulatív elemek „realitás” és „irrealitás” között 
 
Vannak olyan, nem-allegorikus és nem-keretjelenetekbeli, tehát épp a realisztikus 
főcselekményben előforduló mozzanatok, elemek, figurák, amelyek egyszersmind 
szorosan kapcsolódnak az allegorikus ábrázoláshoz és interpretációhoz: álmok, 
üstökösök, jóslatok, előjelek és ezek megfejtői (próféták, jósok, az „asztrológus 
önmagában is emblematikus alakja”32 stb.). Vagyis e kopulatív elemeket rejtő szcénák 
a közjátékszerű előadásmódot tekintve is az allegorikus réteghez hasonlítanak. Az 
álom mint eleve és önmagában nem valós esemény hordozója, határozott kapcsolat 
az égi és földi, szuperreális és emberi között, s általában fordulatot, sorsfordulót 
jelez. Az iskolai színpadon e fordulat mindig pozitív. Legvalószínűbb előadásmódja 
a pantomím, élőkép, erős zenei aláfestéssel.  

A Dobó győzelméről szóló darab igen látványos és izgalmas lehetett, sok szerep-
lővel, harci jelenetekkel, szünet nélkül, 15 színben. A nézőknek ez esetben szüksége 
lehetett egy kis pihenésre, amelyet a darab 12-ik (tehát a végéhez közeli) jelenete 
nyújtott. Ekkor a végsőkig elcsigázott és reményét vesztett Dobó elalszik, és álmot 
lát: az álhatatosság (Constantia) és erősség (Fortitudo) néki hozatott, s pozitív for-
dulatot sejtető jeleit, melyekből erőt merít. Az „irrealisztikus” álomjelenet tehát 
egyrészt nagyon is valóságos (hiszen beteljesül), másrészt az emberfölötti világhoz, a 
transzcendenshez tartozik, s ezáltal az allegorikus réteghez (is) kapcsolódik, épp egy 
olyan drámában, melyben csupán a prológus és az epilógus alkotja az allegorikus 
jelenetsort – vagyis az álom-jelenet közjátékként vagy közjáték helyett is beékelődik. 

A Calais ostromáról szóló drámában Johannes, Calais kapitánya álmában (I/5.) 
fegyveres liliomokat lát, s az álom megfejtéseként a következő (valós) színben meg 
is érkezik a francia segítség.  

A Szent Lászlóról szóló drámában az álom összekapcsolódik az üstökössel. 
László imája után, az I. felvonás zárójelenetében egy üstökös jelenik meg az égen. A 
II. felvonás első két jelenetében László kún ellenfele, a bálványozó Ákos erőszako-
san sürgeti a jósokat az üstökös magyarázatára, ezért hamis jóslat következik, amely 
Ákosnak jósol szerencsét, így az megkezdi a harci előkészületeket. Rögtön ezután 
azonban, a II/3. jelenetben megkapjuk az üstökös megjelenésének helyes értelme-
zését: Lászlót az álma figyelmezteti a kúnok közeli támadására, s így ő is felkészül-

32 KNAPP Éva, Irodalmi emblematika…,  i. m., 182. 

15 
 

                                                      



 

het az összecsapásra. Vagyis itt, mind az álom, mind az üstökös toposza megtalálha-
tó, a főcselekményben ugyan, de fontos kötődésekkel a transzcendenshez és az 
allegorikus réteghez. Nyilván az üstökös megjelenésének interpretációjakor volt 
szükség a szereplistában feltüntetett négy Haruspexre is. 

A Svanvilda szomorú sorsáról szóló dráma különös módon alkalmazta az álom-
jelenetet: a főcselekmény felvonást záró jelenetében hajtotta álomra fejét a király, de 
álma szorosan kapcsolódott a következő allegorikus közjátékhoz. E darabban is 
megjelent egy üstökös, melyet Jarmericus nem értett meg, s ezért helytelenül interp-
retált, akárcsak az üstököst követő álmában látott galambot is. Ahogy tehát azt 
László király pogány ellenségénél is megtanulhattuk, a transzcendens „üzenetek” 
nem mindenkinek nyílnak meg, csak az arra érdemeseknek, ezért a már rossz ural-
kodóvá süllyedt dán király téves megfejtése törvényszerű, s ez a törvényszerűség 
érvényesülhetett Jarmericus király első álmában is. 

Az előzőekből nyilvánvaló, hogy különösen fontos szerepet kapnak egyes figu-
rák – leginkább jósok, próféták, asztrológusok, álomfejtők, magyarázók stb. –, akik 
a földi ember és a transzcendens közötti összeköttetést jelentik, ők segítenek a felül-
ről érkező üzenetek felfejtésében, megnyitásában. 

Előbbi példáinkban többször találkoztunk a főcselekményben olyan színhellyel 
– várossal, országgal –, amely nemcsak valós tér, hanem egyszersmind egy-egy aktív 
közösség jelölője is. Ekkor lesznek a főcselekmény valós, fizikai terei azok genusává, 
vagyis határozottan érintkeznek az allegorikus réteggel. A genus a drámai szereplő 
vagy tér ideája, imagoja, principiuma, esszenciális tulajdonságainak összessége. Ilyen 
allegorikus megjelenítésben szerepelt a kereszténységet képviselő Eger, a katoliciz-
must jelentő Calais városa, Magyarország „hármas hegye”, vagy Dánia mint a ki-
szolgáltatott ártatlanság allegóriája. Az országok esetében gyakran a címer-elemek is 
az allegória részét képezik. (Láttuk, hogy a Dánia címerében szereplő oroszlánokat a 
program többször ki is emelte.) 

Példáinkból is kitűnt, hogy sokszor antik mitológiai figurák személyesítik meg az 
allegóriákat. Mivel a 17–18. századi tananyag részletesen tartalmazta a latin-görög 
mitológiát, a mitológiai alakok, istenek és istennők egyrészt „valószerű” ismerősök 
(személyek) voltak, másrészt könnyen, „automatikusan” allegóriákká is válhattak a 
színpadon, egyszerre reflektálva a „reálisra” és az „irreálisra”. 

Az allegorikus keretjelenetekben fizikai valójukban megjelenő díszlet-elemek és 
kellékek visszatérő, topikus vagy tipikus tárgyak, melyeket jól ismerünk a barokk 
írott és rajzolt, metszett kincses házából33 – vagyis e valós tárgyak egyszersmind 
allegória-hordozók, allegorikus eszközök is. (E kellékek száma, minősége és általá-
ban a használata persze nagyban függött az adott iskola lehetőségeitől, a kelléktár 
méretétől.) 
 
 
 

33 DALY, Literature in the Light of the Emblem…, i. m., 143–144, 152.  
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Összegzés 
 
A jezsuita színház allegorikus keretjeleneteinek forrásaként említettük az angol és 
olasz barokk udvari ünnepségek, maszkajátékok eljárásait és hagyományait. Ben 
Jonson a maszkajátékot az „emberi élet tükre”-ként határozta meg,34 s e kijelentés a 
jezsuita iskolai színjátékok allegorikus keretjeleneteinek örökérvényű üzenetére is 
emlékeztet. Az angol barokk maszkajáték lélegzetelállító látványosságai mögött hatá- 
rozott ethost lát a szakirodalom: a harmónia, a stabilitás, a változatlan, örök értékek 
utáni vágyat, az időbelivel és az időlegessel szemben felvállalt küzdelmet. „A Stuart-
kori maszkajáték világát szétszálazhatatlanul uralja az időbeliség és az örökkévalóság 
ellentéte, s ebből adódik a finom egyensúly iránti különleges érzék”.35 A finom 
egyensúlyt azért is hangsúlyozzák a szakértők, mert a látványos elemeket, a meglepő 
történéseket és fordulatokat első pillantásra inkább dinamikus felbillentséggel, egy-
fajta barokk aszimmetriával azonosítanánk. Ám mégis: „A gondosan kidolgozott 
maszkajáték előkelő műfajában az abszolút és végső egyensúly, nyugalom iránti 
vágy, a világharmónia legmélyebben platonikus allegóriája érezhető; paradox módon 
épp a szélsőségek iránti vonzalmaiból következik a kiegyensúlyozott szerkezet, 
mellyel e műforma a vizuális hatást és a szimbolikus nyelvet tökéletes egyensúlyi 
állapotba hozta.”36  

Bármily távolinak is tűnik, a jezsuita barokk színpad világa hasonló; a stabilitás és 
a harmónia igényét mutatja fel egy kiszámíthatatlan, bizonytalan világban. A hivat-
kozott jezsuita történelmi drámákban a tipikus barokk bizonytalanságot ismerjük 
fel, ahol az egyes ember és az országok sorsa a szeszélyes Fortuna kénye-kedvének 
kiszolgáltatottja – de csak látszólag. A jezsuita iskola ugyanis megnyugtató választ 
keresett a bizonytalanság és a kiszolgáltatottság érzésére, a barokk létélményre: ezért 
a jezsuita oktatás keresztényiesítette Fortunát, vagyis Fortuna önállósága csak lát-
szólagos, mert valójában ő is csak eszköz a Gondviselés kezében.37 Ennek követ-
keztében a törékeny világ visszanyerte stabilitását és egységét, hiszen semmi sem 
esetleges (bár annak látszik), hiszen minden bölcsen el- és megtervezett. Főleg ez az 
a pont, ahol a reális és az irreális szétcsúszik, és a „valós” főcselekmény lepleződik 
le valószerűtlenként. A főcselekmény esetleges, véletlenszerű történései, földi szen-
vedélyei, igazságtalanságai a drámák allegorikus keretjelenetei révén bizonyultak 
hamisnak: törékeny, sebezhető valóságukat sikerrel írta felül a Gondviselés és az 
örök harmónia üzenete.  
 
 
 

34 The Court Masque, ed., intr. David LINDLEY, Manchester, Manchester University Press, 1984, 8. 
35 Stephen KOGAN, The Hieroglyphic King, Wisdom and Idolatry in the Seventeenth-Century Masque, i. m., 50. 
[Ford. D. J.] 
36 I. m., 29. 
37 Valentin a teoretikus Baltasar Graciánt (1601–1658) idézi, aki Fortunát a Gondviselés szolgálóleá-
nyának (ancilla) nevezte. (VALENTIN, Le théâtre des jésuites…, i. m., 331–334. 
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