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I. Alkotók és alkotói elvek – a XVIII. századi iskolai komédia kialakulása, 

változásai 

I/1. Csöndes forradalom – az iskoladrámák transzformációja a XVIII. századi Ma-

gyarországon 

Ha elfogadjuk Spiró György véleményét, amely szerint „a dráma valójában megkövült 

színház
1
”, akkor a gondolatot folytatva azt is mondhatnánk: a színház valójában „megkö-

vült dráma”. A XVIII. század végéig a drámák a játéktér sajátosságaihoz is szükségképpen 

igazodtak, s így volt ez minden korban, amikor a drámai előadást fontosabbnak tartották, 

mint a drámai szöveg rögzítését, amikor a szerző nem „vonult ki” a színházból, s nem vált 

vezető színészből, „színre vivőből” „irodalmárrá”.  

Spiró szerint a XIX. század előtti drámákban jelen van mindaz, amit a korszak be-

fogadója „az élete folytathatósága szempontjából fontosnak tart ... a színpad és a közönség 

között ... működnie kell egy magától értetődő formanyelvnek, sőt éppen ez a formanyelv az 

... amely a kollektív tudást elsőrendűen alkalmazza.”
2
 A formanyelv kifejeződik a drámá-

ban, a színészi játékban, de nem kevésbé a játéktér sajátosságaiban is. Spiró elkülöníti 

egymástól a „szakrális” (pl. a görög), a „mecénált” (pl. a francia udvari barokk) illetve a 

„kommersz” (pl. az Erzsébet-kori angol) színházat, és azt állítja, hogy a föntebb említett 

formanyelv elsősorban a kommercianizálódott színházakban működött, de minden szín-

háznak volt közönsége, amelynek elvárásaihoz a színháznak alkalmazkodnia kellett.  

Spiró kategóriái mellett meg kell említenünk még egy negyedik lehetőséget is; a di-

daktikus színházat. A barokk és a felvilágosodás korabeli egyházi iskolák szinte mindegyi-

kében gyakorlattá vált az ún. „iskoladrámák” színre vitele és előadása. A magyarországi 

felekezeti iskolai színjáték ráadásul a hazánkban egyáltalán nem, vagy csak elszigetelten 

létező udvari, ill. kommersz színházat is pótolta, és változásai folyamán azok sajátosságait 

is egyre inkább fölvette. Mivel a hazai közönség csak az iskolai teátrumok látogatása és az 

iskoladrámák befogadása révén jutott színházi élményekhez, ezért különösen fontos a ma-

gyar dráma és színháztörténet szempontjából a XVII – XVIII. századi magyarországi isko-

ladrámák vizsgálata. 

A színház típusa tehát több szempontból meghatározza a dráma jellegét is, amelyet 

színpadán bemutatnak. A színházfajták kialakulása a szerző, az előadó és a közönség bo-

nyolult és kölcsönös hatásmechanizmusokon alapuló kapcsolatának eredménye. Azonban a 

darab cselekménye szempontjából a színház, amelynek keretei közé íródott, amelynek tör-

                                                 
1
 Spiró György, 1997. 8. p. 

2
 Spiró György, 1997. 10. p. 
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vényszerűségei alakítják fölépítését, csak külső körülményt jelent; a szöveget egy másik, 

nagyon fontos belső tényező is alakítja, és ez a szöveg keretein belül elhelyezkedő drámai 

szituáció. Az iskoladráma cselekményét nyilván meghatározza, hogy eredetileg didaktikus 

színház keretei közé írták – ennek konkrét szabályszerűségeiről a későbbiekben szót is 

ejtünk – majd az udvari és a kommersz színház szerepének fölvétele után ezek sajátosságai 

is motiválják a szövegek alakulását, de a drámai műnemben többféle törvényszerűség is 

működik, ezek vizsgálatához, a drámák értelmezéséhez pusztán a színházak tipológiája 

nem elegendő. 

Bécsy Tamás a drámai szituáció szempontjából három csoportra osztja a drámákat:  

1. Amikor a szituáció egy konfliktus körül szerveződik. (Konfliktusos dráma.) 

Ebben az esetben a cselekmény két szembenálló fél vagy oldal, vagy ezek kép-

viselői egymás elleni „tett-váltás-sorozatában” zajlik le. 

2. Amikor a szituáció egy középpont körül szerveződik. (Középpontos dráma.) 

Ekkor a cselekmény az adott középpont körül épül fel, s ez a középpont minden 

résztvevőre „rákényszeríti” a hozzá való viszonyulásokat. 

3. Bizonyos esetekben szituáció szerveződhet az adott kor és az író világnézete ál-

tal meghatározott két világszint között. (Kétszintű dráma.) Itt az egyik szint a 

mindennapi élet, a másik pedig az ezt meghatározó „világszint”. Ekkor a mű 

cselekménye „annak megmutatása, hogy a második szint törvényeit hogyan le-

het és kell a mindennapokban érvényre juttatni” ahhoz, hogy az első szinten az 

„élet jobb legyen.”
3
 

A dráma kompozíciójának, mint később utalunk erre, más megvilágítása is lehetsé-

ges. Bécsy Csokonai Vitéz Mihály drámáinak vizsgálata kapcsán megállapítja, hogy a köl-

tő mind a négy fennmaradt drámáját – tehát a Gersont is – a középpontos dráma szabály-

szerűsége szerint építi, mivel az ilyen típusú művekben, amelyekben – mint a Gersonban is 

– hiedelemlények szerepelnek, a középpont legtöbbször egy bizonyos szereplő, esetleg egy 

fogalom vagy szimbólum. A középpont mindig passzív, mivel a „hozzá való viszonyuláso-

kat megtestesítő személyek ellen tettekkel küzdeni, velük szemben ellen-tetteket felvonultat-

ni nem képes.” A középpont a leggyakrabban pozitív (amennyiben a cselekmény végkime-

netére nézve tekintjük hatása eredményét). Ez a helyzet – Bécsy szerint – tipikusan az ál-

                                                 
3
 Bécsy Tamás, 1980. 12. p. 
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dozat helyzete. „Az áldozat ugyanis mindig az a pozitív személy, aki környezetének negatív 

akcióit elszenvedi, azoktól gyötört és levert – de ellenakciókra… nincsenek eszközei.”
4
 

Bécsy a Gerson vizsgálatakor annak középpontjaként a szellemet, illetőleg a benne 

való hitet jelöli meg. A középponthoz való viszonyok lényege, hogy a főbb szereplők hisz-

nek a kísértetben, és félnek tőle, de két szereplő másként viselkedik: az egyik Abrahám, a 

zsidó, aki szellem-hitet a maga céljaira kihasználja, a másik a felvilágosult főhős, Gerson 

du Malhereux, aki nem hisz a szellemek létezésében. A többi szereplő csak a kísértetben 

való hit mértékében és ennek aktív kinyilvánításában különbözik.
5
 

Munkánkban olyan felekezeti iskolai komédiák műfajtörténeti szempontú áttekinté-

sével kívánunk foglalkozni, amelyekben hiedelemalakok szerepelnek. Ha Bécsy megállapí-

tásait elfogadjuk, akkor az a meggyőződésünk alakul ki, hogy a hiedelemalakokat fölvo-

nultató vígjátékok többsége a drámai szituáció szempontjából szintén középpontos drámá-

nak tekinthető, mivel ezek mindegyikének központjában maga a hiedelemlény, ill. a benne 

való hit áll, és az alakok a középponthoz való viszonyuk alapján rendeződnek el. Ez alól az 

általunk vizsgált szövegek között csak egy kivétel akad: a BAKKHVS c. pálos vígjáték, 

amely a konfliktusos dráma törvényszerűségeit követi. Ez a drámatípus a középkori 

certamenek egyenes ági leszármazottja, s mint ilyen, nagy múltra tekinthet vissza az iskolai 

előadások történetében.
6
 

A színház típusa és a drámai szituáció tehát együttesen hatnak szituációra, a műfaj-

választásra, ill. ezek alakulására. Van azonban még egy tényező: a közönség elvárása, 

amely meghatározza az előző két összetevő sajátosságait is, és beleszól a színjátékok belső 

történetébe. A felekezeti iskolák szerzői, színre vivői elkerülhetetlenül a közönség hatása 

alá kerülnek, különösen azon településeken, ahol az iskola ill. a felekezet hatékony műkö-

dése, netán fennmaradása a közösség jóindulatától, rokonszenvétől függ. Az iskolai színjá-

téknak – tetszik, vagy nem tetszik – előbb utóbb ki kell szolgálnia közönségigényeket is. A 

szerzők és színre vivők persze próbálkozhattak a közönségízlés befolyásolásával, formálá-

sával, de ezt a tevékenységet csak óvatosan, a mindenkori elvárások és tűréshatárok figye-

lembevételével tehették meg. A XVI. században az egyház már nem a lelkek mindenható 

ura. A hívekért harcolni kell, és meg is kell tartani őket. A korábban elképzelhetetlen ver-

senyhelyzetből adódó kihívásokra először a jezsuiták figyeltek fel. 

                                                 
4
 Bécsy Tamás, 1980. 14 – 15. p. 

5
 Bécsy Tamás, 1980. 52 – 53. p. 

6
 Erről részletesebben: Kilián István, 2002. 22. p. 



 6 

Mint tudjuk, a jezsuiták a XVI. század vége óta írtak, rendeztek és játszottak isko-

ladrámákat, jelmondatuk szellemében: „Omniam ad maiorem Dei gloriam” („Mindent Is-

ten nagyobb dicsőségére”). Loyola Szent Ignác, a rend alapítója, kezdettől szorgalmazta az 

iskolai előadásokat, hiszen úgy vélte, hogy a színházi előadásba csomagolt ideológia, ha az 

érvrendszer a logika vastörvényei szerint van megalkotva, nem mulaszthatja el malasztos 

hatását az ellenfél ideológiájának lerombolásában. Az iskolai színjáték továbbá alkalmas 

eszköznek bizonyult a jövendő nagyhatású ellenreformátor-prédikátorainak képzésében, 

mert az előadásokon való részvétel bátorította az ifjút a nyilvánosság előtti fellépésben, 

segített a helyes és főleg hatásos testtartás, mimika, gesztusok, hanghordozás elsajátításá-

ban. Szent Ignác utasításai nyomán a jezsuiták gondosan kidolgozták az iskoladrámáik 

metodikáját, színpadképét, előadásmódját is,
7
 valamint fontosnak tartották sokszereplős, 

nagy formátumú játékok színre vitelét, hogy lehetőleg minél több tanulójuk lehetőséget 

kapjon a föllépésre. Ennek a gyakorlatnak a hasznát a XVI. század végére a legtöbb fele-

kezet iskoláiban fölismerték, és az iskolai előadások egyre általánosabbá váltak.
8
 

A jezsuiták fő célja egységes és nemzetközi iskolaszervezet kialakítása volt, mely-

nek alapja a XVI. század első évtizedeiben, Párizsban működő humanista iskolák oktatási 

rendszerének továbbfejlesztése. Az oktatási rendszer első változata 1586-ban készült el, 

1599-ben a végleges szöveg Ratio atque institutio studiorum Societatis Jesu címmel, vagy 

egyszerűbben így: Ratio Studiorum.
9
 

A jezsuita gimnázium öt fokozatból áll. Az első három évfolyam ún. „grammatikai” 

osztályokat, az utolsó két évfolyam „poétikai-retorikai” osztályokat foglal magába. A ma-

gyar jezsuita iskolákban az első évfolyam anyagát megosztották, így Magyarországon a 

jezsuita gimnáziumok hatosztályosak voltak, de a tantárgyak összevonása ill. elhagyása 

alkalmanként négy- és háromfokozatú iskolát is eredményezhetett.
10

 A következőképpen 

összegezhetjük a jezsuita gimnáziumi rendszert: 

„I. osztály: classis elementaris, a parvisták, vagyis elemisták osztálya. Előkészítő osztály a 

gimnáziumra. Mint a különböző elnevezésekből is kitűnik, ez a fokozat az elemi iskolát pó-

tolja. 

II. osztály: classis infima grammaticae = alsó grammatikai osztály, vagyis a gimnáziumi, 

illetve kisgimnáziumi tagozat I. osztálya. Tanulóit principistáknak hívják. 

                                                 
7
 Kilián István, 1992. 578 p. 

8
 Kilián István, 2002. 23. p. 

9
 Tóth Sándor Attila, 2008. 10. p. 

10
 Tóth Sándor Attila 2008. 10 – 11. p. 
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III. osztály: classis media grammaticae vagy sintaxys = felső grammatikai, vagyis III. kis-

gimnáziumi osztály, tanulói a syntaxisták. 

IV. osztály: classis suprema grammaticae vagy sintaxys = felső grammatikai, vagyis III. 

kisgimnáziumi osztály, tanulói a syntaxisták. 

V. osztály: poesis vagy humanitas = a klasszikus irodalmi tanulmányok osztálya, a tagozat 

szempontjából pedig a gimnázium IV. a nagygimnáziumi tagozat I. osztálya, tanulói a poé-

ták. 

VI. osztály: retorica (eloquentia) = a klasszikus irodalmi tanulmányok, vagyis a nagygim-

náziumi tagozat II. és a teljes gimnázium legfelső osztálya, tanulói a rétorok.”
11

 

A költészeti és prozódiai ismeretek oktatása, ill. klasszikus szerzők olvasása és ér-

telmezése már az alsóbb osztályokban elkezdődött. A tankönyvek között szerepeltek Cice-

ro, Ovidius, Tibullus, Propertius, Vergilius és Horatius művei. Elemezték Arisztotelész 

Poétikájának latin fordítását is. A klasszikus szerzők purgálását (az erkölcstelennek vagy 

szükségtelennek vélt szövegrészek eltűntetését) azonban a szabályzat szigorúan előírta.
12

 

Ez utóbbi Tóth Sándor Attila szerint nem vallási, hanem pedagógiai-etikai okokból történt, 

hiszen már Quintilianus is javasolta egyes görög és latin szerzők műveinek alapos „megvá-

logatását”.
13

  

A XVIII. században megnő a poétika szerepe, és némileg a retorika fontossága is 

csökken.
14

 Ez a szemléleti változás a mind gyakrabban eredményezi iskoladrámák előadá-

sát, de jellegük változását is magával hozta. 

A jezsuiták – propagandacéljaiknak egyébként megfelelően – kezdetben elsősorban 

representatiókat (a középkori mirákulumokhoz hasonló műfaj), moralitás-játékokat, illetve 

deklamációkat (színpadi szónoklat) vittek színre. Nagypénteken szokásban volt még a 

nyilvános (de már csak jelképes) flagellatio és kereszthordozás is, e két utóbbi egyébként 

más rendeknél is elterjedt, csak a piaristák határolták el magukat ezektől a szélsőségektől.
15

 

Ugyanakkor Kilián István megállapítja, hogy a jezsuiták drámáinak témája „nem volt egy-

értelműen vallásos, nem is volt szigorúan didaktikus, inkább… pedagógiai célokat hordo-

zott.” A színpadtechnikát pedig oly magas szintűre emelték, hogy bármely más rend, vagy 

felekezet tanulhatott tőlük.
16

 Ünnepélyes alkalmakkor az is megesett, hogy az egész várost 

mintegy színpadukká tették: pompás díszfelvonulásokat, díszmeneteket szerveztek. Ilyenre 

                                                 
11

 Csesznokné Kukucska Katalin, 2009. 09. 12. http://tortenelem.ektf.hu/efolyoirat/05/csesznok.htm 
12

 Tóth Sándor Attila, 2008. 11. p. 
13

 Tóth Sándor Attila, 2008. 12. p. 
14

 Tóth Sándor Attila, 2008. u. o. 
15

 Kilián István, 2002. 34. p. 
16

 Kilián István, 2002. 43. p. 

http://tortenelem.ektf.hu/efolyoirat/05/csesznok.htm
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került sor pl. Nagyszombatban, 1652 novemberében, amikor az Esterházy család négy el-

esett tagja gyászünnepségének fényét a jezsuiták által összeállított forgatókönyv szerinti 

díszmenet is emelte. A menetben felvonulók ruháinak színe meghatározott tervet követett, 

s jelentős szerepet kaptak hang és fényeffektusok is.
17

 

A rend 1561-ben jelent meg Magyarországon, első iskolájukat Nagyszombatban 

alapították. Kezdetben hazánkban is a már jól bevált drámai műfajokat alkalmazták latin 

előadásban, ám 1750 után 1773-ig mind nagyobb a színre vitt művek között a magyar 

nyelvű vígjátékok aránya. (11 vígjáték, öt komoly tárgyú darab keletkezett ezen időszak-

ban.)
18

 Ez a folyamat a piaristáknál is megfigyelhető, s a jezsuita rend betiltása után fel is 

gyorsul. Összegzésképpen kijelenthető, hogy mind számukat, mind minőségüket tekintve a 

jezsuiták voltak az iskolai előadások (így komédiák) színre vitele szempontjából talán leg-

eredményesebbek. 

A jezsuitákkal ellentétben piaristák sokára és kissé kelletlenül jutottak el az iskolai 

előadások hasznosságának felismeréséig, mivel a szerzetesség alapítója, Kalazanci Szent 

József – a protestáns felekezetekhez hasonlóan – kezdetben elutasítja az iskoladrámákat. 

Kalazanci véleménye szerint az előadások kárára vannak a tanulóknak, mivel figyelmüket 

elvonják a tanulástól, és az erkölcsös élettől.
19

 

Tiltakozása ellenére mégis meg kellett érnie, hogy a piarista tanintézményekbe is 

diadalmasan bevonuljanak az iskoladrámák. A piarista rend generálisa 1641-ben ugyan 

betiltja a színjátszást az iskolákban, de még ugyanezen évben, Csehországban színre viszik 

az első piarista iskolai előadást. 

A piaristáknak kezdetben tisztán pedagógiai céljaik voltak a dramatizálással, a latin 

nyelvet és a hittant akarták élményszerűen feldolgozni. Ún. „tandrámák” keletkeztek ekko-

riban, még a történelem, matematika, nyelvtan, sőt poétika tárgyak ismeretanyagát is dra-

                                                 
17

 Kilián István, 2002. 51. p. 
18

 Jezsuita iskoladrámák. 1995. 9 – 10. p. 
19

 1623. június 14. Kalazanci Szt. József levele ismeretlen piarista iskola igazgatójához: 

"Tisztelendőséged nemcsak Marianus kanonoknak, hanem másoknak is mondja meg, hogy megtiltottam isko-

láinkba járó tanulóinknak, hogy nyilvános színművekben vagy másképpen föllépjenek engedelmünk nélkül, 

melyet én ugyan sohasem adok meg, mert megtanított rá a tapasztalat, hogy ezek a színjátékok kárára van-

nak a tanulóknak, mind tanulmányaikat, mind az erkölcsöt tekintve..." 

1636. február 27. Kalazanci Szt. József levele ismeretlen személynek: 

"Hallom, hogy a tanulók színjátékot akarnak adni, ezt, még ha jó dolgot tartalmaz is, tartsák kísértésnek, 

hogy a tanulók ez érzékgyönyörködtető dologgal elszórakozva mellőzzék a tanulást, ami nagyobb haszon..." 

1637. július 14. Kalazanci Szt. József levele meg nem nevezett személynek: 

"Ha a színielőadások a világi közönségnek nagyon tetszenek is, én tapasztalásból tudom, hogy miattok a 

tanulóknak java nagy kárt szenved. Amiért is nagy szorgalommal kell tanítani a tudományokat és az Úr fé-

lelmét... és semmibe kell venni az emberek üres tapsát, akiket ilyen külső dolgok gyönyörködtetnek." 

A levelek szövegét A piarista iskolai színjátszás forrásai és irodalma 1799-ig. c. kötetből vettük. 40. p. 
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matizálták, utóbbi témában Moesch Lukács ötfelvonásos drámát írt, mely XVIII. századi 

magyarországi irodalomelmélet egyik fontos forrása.
20

 

Moesch Lukács (Lucas à Sancto Edmundo) drámájának teljes címe: Vita poetica 

Per omnes ætatum gradus deducta sive Poësis tota vitalis Docens, canens et ludens. 

Imbuta pijs, moralibus, Historicis, Poëticis et curiosis eruditionibus, In Scenam Data Per 

Patrem Lucam à
 
S. Edmundo è

 
 Scholis Pjis Sacerdotem. Anno, à qVo DeVs hoMo VIta 

nostra, In sCena præsepII nobIs VoLVIt eXhIberI.
 
(Nagyszombat, 1693.)

21
 

A szöveg műfaji szempontból eléggé bonyolult. Elsődleges célját tekintve 

tulajdonképpen a piarista iskolák poétai osztályai számára írott tankönyv, illetve tanári 

kézikönyv. Ugyanakkor drámai formában – színműként van megírva. Főhőse a Poéta 

(olykor Alumnusnak, vagy Neo-Poetának is nevezik), akit a Poesis, illetve valamelyik 

múzsa oktat a költészet szabályaira. A főhős a dráma végén meghal (lehetőséget adva ezzel 

a epitafium műfajának bemutatására), halála azonban nem tragikus; a középkori 

moralitások mintájára utalást kapunk arról, hogy erényes élete jutalmaként Örökkévalóság 

várja a mennyben. 

A poétai osztályokba – mind a korabeli katolikus, mind a protestáns tanintézmé-

nyekben – 11-12 éves tanulók jártak, olyanok, akik eddigre már elég jól írtak és olvastak 

latinul, hiszen erre őket vagy az elemiben, vagy az előkészítő osztályokban megtanítot-

ták.
22

 Mindazonáltal Moesch drámája nemcsak a középiskolások, hanem a továbbképzésre 

küldött novíciusok (repetentes humaniora) fontos tankönyve, és a gyakorló szerzetes taná-

rok kézikönyve is lehetett. 

A téma nem új a korban. Moesch Lukácsot megelőzően Comenius is írt poétikát, a 

későbbi szerzők közül pedig megemlíthetjük Losontzi István: Artis poeticae subsidium 

(Pozsony, 1769, 1784) c. munkáját.
23

 Mindkét szerző gyengébb Moeschnél. Comenius 

latinsága túl egyszerű, Losontzi poétikai rendszerezése következetlen, kategóriái egymásba 

csúsznak. Moesch rendszere „gazdagabb, következetesebb, sokkal inkább európai távla-

                                                 
20

 Lásd: Bán Imre, 1971. 62 – 79. p. 
21

 Költői Élet az emberi létezés teljességén végigkísérve, avagy a Poézis Egész Élete, mely Jámborsággal, 

Erkölccsel, Történetírással, Költészettel és szorgos művelődéssel eltelve tanít, énekel és játszadozik. 

Színpadra állította Lucas à S. Edmundo Atya a Kegyes Iskolai Rendből. Abban az évben, amely az Vtán 

köVetkezett, amIkor VrVnk, IézVs ChristVs, az IsteneMber a IászoL szInpaDán akart megIelennI a mI 

életVnkben. 
22

 A kérdést részletesen is elemzi Bajkó Mátyás, 1976. 27 – 35. p.  
23

 Bán Imre, 1976. 215. p. 
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tú.”
24

 Viszont Comenius és Losontzi könnyebben érthető, „nyoma sincs … a túlzó 

emphasisnak”, a barokk túlzásoknak, amelyek Moesch stílusát jellemzik.
25

 

Moesch kevés forrást említ, ezek egyik legfontosabbja Emanuelle Tesauro: 

Aristotelési messzelátó… c. könyve.
26

 Innen veszi a metaforákról és a költői elmésségekről 

szóló fejtegetései eszmei alapját.
27

 

A dráma szerkezetét a Synopsis c. fejezetből ismerhetjük meg, amely matematikai 

szabályszerűséggel van megalkotva. Először egy prológussal indul, amely a „Költői Ifjú-

sághoz” szól. (Ad Juventutem Poeticam) Ezt öt felvonás követi. (A felvonásokat Parsnak – 

résznek nevezi.) Mindegyik Pars magába foglal öt Inductiót (felléptetést, jelenetet) egy 

chorust és egy komikusnak és tanulságosnak szánt interludiumot. 

Az I. felvonás I. jelenetében az ifjú költő az unalmas grammatika helyett vidámabb 

dalért könyörög a Múzsához. Ekkor kezdődik oktatása, amely addig tart, míg az V. felvo-

nás III. jelenetében a kereszt lábánál meg nem hal.  

A II. felvonásban megismerkedünk a genethliacum műfajával, amely a gyermek 

születése alkalmából írt dicsőítő költemény, teli a kisded eljövendő életére vonatkozó pozi-

tív jóslatokkal, kedvező asztrológiai állások, dicső ősök fölsorolásával. Ezt a Krisztus szü-

letését ünneplő mintaversek követik, ezek után jeles napi gratifikációk, köszöntők, az ud-

vari költészet műfajai vonulnak fel. 

A III. felvonásban az ifjúkorhoz illő műfajok jelennek meg. Az I. jelenetben a mél-

tóságok elnyeréséhez szükséges hivatali gratulatiók. A II. jelenet a könyv leglátványosabb 

szövegegységeit tartalmazza, itt kerül sor az acrosticonok és az onomasticonok, Moesch 

híres képverseinek megalkotására a költői játékok bemutatásán keresztül. Az első szöveg 

szereplője Mária, mint misztikus rózsa, rózsa alakú, a másodiké Mária, a tenger csillaga, 

csillag alakú költeményben. A harmadik költemény szintén Mária magasztalása, kerék 

alakzatban. A negyedik szöveg Jézus és Mária katonáiról (az egyházról) szól, hadizászló 

alakban. A negyedik a szent keresztet dicsőíti – természetesen kereszt alakú – s az ötödik a 

Szentháromságot, egyenlőszárú háromszögbe foglalva. Végül, a hatodik, egy Szent János 

vértanúról szóló szöveg, ami rostély alakú, mivel ezt a szentet izzó vasrostélyon végezték 

ki. 

                                                 
24

 Bán Imre, 1976. 218. p. 
25

 Bán Imre, 1976. 222. p. 
26

 Bán Imre, 1976. 191. p.  
27

 A kötet teljes címe: Aristotelési messzelátó, avagy az elmés és szellemes beszéd lényege, igen hasznos a 

szónoki, kőfaragó és címerkészítő művészet számára (1655) Fontos szemelvényeket, szövegrészeket közöl 

belőle Bán Imre, 1962. 119 – 140. p. 
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A III. szín az epigramma írásáról szól, amelyek közül azonban a szelídebbeket (va-

gyis kevésbé bántóakat) ajánlja. A IV. szín az elégiák és a római ódák (carmenek) műfaji 

sajátosságait tekinti át, majd az eposzokat. Moesch itt mutatja be az időmértékes sorfajtá-

kat is. Az V. színben a Poeta búcsút vesz az ifjúkortól, ifjú szentek panegyricusaival és a 

vadászat örömeiről szóló szövegekkel, elégiákkal, emblémákkal. 

A következő felvonások már a férfikorhoz és az öregségről szólnak. A férfi- és 

öregkor műfajai közt említi a házasénekeket, panegyricusokat, a dedicatiót (e hármat a 

„nagy lelkek ünneplésének” nevezi), majd a satyra következik, itt tárgyalja részletesebben 

a dráma követelményeit is, és végül a gyász műfajaival zár: nænia (gyászdal), lessus (si-

ralmas ének), epicédium (gyászvers). Végül a komoly és komikus epitaphiumok és példák 

fölsorolásával zárja művét.
28

 

Moesch két helyen foglalkozik részletesebben a drámával. Az első rész III. 

Inductiójában a három műfajt (species) különít el: a drámát, az epopeiát és a dithyrambust. 

A negyedik rész V. Inductiójában Moesch egy mintadrámát is közöl (egy certament) 

Drama Ethicum contra Vitium (Az Erkölcs és a Bűn vetélkedése) címmel. Véleménye 

alapján a dráma egy megtörtént vagy koholt történetről szóló előadás, amelynek szereplői 

olyan kitalált, elvonatkoztatott alakok, amelyekkel jól ki lehet fejezni egy eszmét. Moesch 

szerint az eszmék kifejezésének legjobb módja a szimbolikus vagy mitológiai alakok szín-

re vitele. Szorgalmazza a színek előtt némajáték fölléptetését is, a jobb értelmezhetőség 

miatt.
29

 Célkitűzései még a kései kegyesrendi komédiákon belül is érvényesülnek. 

Az idő előrehaladtával azonban a pusztán pedagógiai tandrámákat fokozatosan fel-

váltják a jezsuita hatású műfajok (representatio, moralitás, deklamáció), mindazonáltal a 

jezsuitákénál egyszerűbb, közvetlenebb megfogalmazásban. Inkább pedagógiai, nem teo-

lógiai, agitatív célú darabok ezek is, de egyre inkább beléjük lopakszik a közönség szóra-

koztatásának igénye.  

Az iskolai színielőadások a szorgalmi időszak beosztásához igazodtak. A piarista 

iskolaév szeptember elejéig tartott, s a következő évet novemberben kezdték. Az iskolaév 

zárását, kezdését egy-egy nagyobb szabású színielőadással köszöntötték, továbbá farsang-

kor mindinkább szokássá vált vidám farsangi komédiát előadni.
30

 Sajátosan kialakult az a 

gyakorlat is, hogy a piarista diákok és oktatóik Kalazanci Szt. József emlékét egy-egy 

                                                 
28

 A drámáról tanulmányt közöl Bán Imre, 1971. (62-79. p.) 
29

 Knapp Éva, 2002. [on-line] 
30

 Kilián István, 2002. 31. p. 
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drámával tisztelték meg, pedig nem valószínű, hogy egykori alapítójuk éltében ezt az ak-

tust örömmel fogadta volna. 

A piarista szerzetestanárnak egyre elkerülhetetlenebb kötelezettségévé válik, hogy 

évente legalább egy darabot betanítson. Ezért a rend tanárképzésében a konkrét tárgyi is-

meretek, teológiai alapvetés mellett megjelennek a zenei, zenekarvezetői, ill. dramaturgiai 

végzettséget biztosító tantárgyak is. 

A darabokat néha kinyomtatták, de nem valami gondosan; az eredeti példányok 

nagy része eltűnt, vagy töredékesen maradt ránk. Szerencsére ezen felül különböző hivata-

los iskolai, kollégiumi iratokban (legfőképpen a historia domusokban) is feljegyezték lega-

lább a darabok címét, a betanító tanár, és a játszó diákok neveit, továbbá a cselekmény 

rövid foglalatát, az actusok, inductiók tárgyát. 

A XVIII. századra a darabok témaköre megváltozik, ezt a magyarországi piarista 

iskoladrámákon is láthatjuk. A tandrámák helyett kegyes, történelmi tárgyú tragédiák, 

pasztorálok és egyre inkább a komédiák tűnnek föl. A darabok még latinul íródnak, de el-

sőbben szórványosan, majd egyre gyakrabban fölbukkannak köztük magyar nyelvűek is. 

Demeter Júlia a következő három fő pontban ismerteti a magyar nyelvű piarista is-

koladrámák létrejöttének majd „világizálódásának” folyamatát: 

1. 1757-ben a magyarországi piarista iskolákban kötelezővé tették a magyar nyelv 

tanítását.  

2. 1757 után a rendelet következtében rendszeressé válik a magyar nyelvű darabok 

bemutatása. 

3. A XVIII. század végén több piarista auktor (Simai Kristóf, Dugonics András, 

Pállya István) világi színházak szerzője lett.
31

 

Ha a katolikus iskoladrámák magyarországi hatásmechanizmusait vizsgáljuk, meg 

kell állapítanunk, hogy nagy hatást gyakoroltak a hazai világi drámaírásra és a színházi 

életre.  

A legnevesebb piarista auktor, Simai Kristóf tekinthető első „hivatásos” színpadi 

szerzőnknek; 1790-ben mutatja be „Igazházi” c. darabját az első magyar színtársulat. 

(Melynek gyökerei egyébként kecskemétiek: a társulat több tagja, s vezetője, Kelemen 

László kecskeméti származásúak.)
32

 Simai Kristóf Kecskeméten is tanított, és itt fontos 

                                                 
31

 Demeter Júlia, 1993. 32. p. 
32

 A magyar irodalom története II. 1965. 338. p. 
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megemlíteni egyik kecskeméti tanítványának, egy szépreményű piarista diáknak a nevét: 

Katona Józsefnek hívták. 

Katona a pesti piaristákhoz is járt, ugyanoda, ahová később Vörösmarty Mihály. És 

még egy neves piarista tanítványról kell megemlékeznünk; Madách Imréről, aki a váci 

piarista gimnázium tanulója volt. Érdekes lenne egyszer megvizsgálni, hogy a Bánk bán, a 

Csongor és Tünde valamint Az ember tragédiája visszatükröz, magába foglal-e bizonyos 

elemeket a piarista történelmi színművekből, komédiákból, esetleg misztériumdrámákból.  

Az iskoladrámák közművelődési funkciójára rávilágíthat egy kecskeméti piarista 

iskolai színdarab interludiuma, mely a De Zingaro címet viseli, és Rozsinszky Ambrus 

Actiunculájának betétje. Itt egy pesti nemesember arról érdeklődik, miért siet annyira haza 

a címben nevezett kordélyos cigány? A válasz így hangzik: „mert holnap komodia lészen s 

– nekem ott köly lennem.”
33

 A szövegben említett cigány fuvaros (aki persze nem létező 

személy, ahogy a szituáció is költött) egészen biztosan nem értette volna az akkoriban 

(1716) főleg latinul, de még a későbbiekben is pl. a minoritáknál jellemző, két (magyar és 

latin) nyelven előadott iskoladrámák szövegét. De az előadások mégsem csak a tanárok, 

diákok, meghívott vendégek okulására szolgáltak, hanem azokat a település egész közös-

sége megtekinthette, és meg is tekintette, mivel a számukra elérhető egyetlen szórakozási 

lehetőséget biztosították. Ily módon az előadások, mint művelődési - szórakozási igényt 

kialakító aktusok, hozzájárultak a vándorszínészet, majd pedig az állandó társulatok, kő-

színházak majdani közönségének megteremtéséhez.  

Az első világi teátristák és a katolikus intézmények diák-előadói még sokáig egy 

időben, szinte egymás mellett játszottak, s az iskolai darabokat sokszor technikailag jobban 

felszerelt színpadokon, fegyelmezettebben, színesebben – mindenképpen szerencsésebb és 

kedvezőbb háttérrel adták elő, mint amilyen eszköz- és emberállományt az egykorú szí-

nésztruppok megengedhettek maguknak. Ennek illusztrálására egy kecskeméti példa kí-

vánkozik. A városban a piarista rendház a mai Jókai utcán található, amely a várost átszelő, 

Nándorfehérvárról Szegeden át Budára, a Felvidékre, végül Lengyelországba tartó régi 

hadiúton fekszik. Ma ez a fontosabbik közlekedési irány, ám a XVIII. század végén az 

Erdélyt a Német-római Birodalommal összekötő másik fő útvonal volt a meghatározóbb. 

Kecskeméten egyébként az első világi színjátszó hely a Cserepes csárda udvara (Petőfi is 

itt lépett föl, Jókai pedig csak néhány házzal lakott odébb innen),
34

 és ez a csárda a piarista 

                                                 
33

 Kilián István (szerk.) 1994. 395. p. 
34

 Egyébként Jókai éppen Kecskeméten döntött úgy, hogy a festészet helyett az írói mesterséget fogja művel-

ni – és első irodalmi műve egy dráma: A zsidó fiú. 
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rendház közelében, azzal éppen átellenben állt. A város már említett másik fő közlekedési 

útja a Debrecen, Szolnok, Cegléd és Nagykőrös felől betorkolló Nagykőrösi utca (ennek 

folytatása a dunaföldvári réven át a Dunántúlra és Székesfehérvárra menő régi országút) 

odébb haladt el. A vándorszínészek tehát választhattak volna olyan vendéglőt is előadásaik 

színhelyéül, amely közelebb volt a meghatározóbb kereskedelmi úthoz (már csak azért is, 

mert e mellett helyezkedett el torkolatától egészen a főtérig a mindig zsúfolt nagypiac). A 

Cserepes csárda azért lett mégis a színészek megállója, mert a piarista színdarabokon ne-

velkedett kecskeméti közönség már megszokta, hogy az előadások ezen a környéken foly-

nak, s mivel a kegyesrendi drámák népszerűek és kedveltek voltak, a világi színészeknek 

alkalmazkodniuk kellett ehhez a megszokáshoz. 

A ludusok bemutatóira minden keresztény felekezet – így a katolikus egyház isko-

láiban is sor került. Az előadás anyagául szolgáló latin nyelvű drámai szöveget általában az 

adott intézmény szerzetes- vagy lelkésztanára állította össze, illetve tanította be a diákok-

nak. Az előadók a 11 – 18 éves korosztályból kerültek ki. A közönség eleinte a többi diák-

ból, ezek hozzátartozóiból verbuválódott, igen hamar azonban meghívott tekintélyek illet-

ve az iskolákat körülvevő városok polgárai is állandó látogatói lettek a bemutatóknak.  

Kerényi Ferenc tanulmányában
35

 részletesebben is kifejti az iskolai színjátszás ha-

tásait a magyar hivatásos színészet első évtizedeire. A Kelemen László által szervezett első 

pest-budai színtársulat (1792 – 1796) könyvtárában egyebek mellett számos jezsuita és 

piarista szerző kinyomtatott szövegei is szerepelnek.
36

 A hosszú listán olyan művek is föl-

lelhetők, amelyek sikeres előadásúak voltak, erre az előadások számából következtethet az 

utókor. Hasonló képet mutat a kolozsvári színtársulat 1799-es cenzúrajegyzéke, ill. a Ko-

lozsvár – Debreceni színtársulat könyvtárának összeírása 1810-ből.
37

 A vándortársulatok 

viszonylag kis közönségük miatt nagyszámú bemutatóra kényszerültek, ezért könyvtáraik-

ba gyűjtöttek minden nyomtatásban megjelent iskoladrámát. A kéziratos példányok közül a 

legtöbb elveszett, csupán Csokonai Vitéz Mihály Karnyónéjának maradt fönn 1821-es 

vándorszínészi lejegyzése.  

1753 és 1793 közé kétszeri rendfeloszlatás esik, de a vándorszínészek által megőr-

zött drámaszövegek áthidalták a világi és a felekezeti színjátszás közötti „idő-szakadékot.” 

Ez azért is történhetett így, mert az iskoladráma-szerzők fordításai, magyarításai belesimul-

                                                 
35

 Kerényi Ferenc, 1993. 143 – 148. p. 
36

 Részletesebben lásd: Kerényi Ferenc, 1993. 143. p. 
37

 Kerényi Ferenc, 1993. 144. p. 
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tak a korban kibontakozó, Teleki Ádám Czidjétől (1773) datált drámafordítói mozgalomba. 

A hivatásos színészek műsorrendjébe átkerült iskolai darabok kivétel nélkül vígjátékok.  

Kerényi szerint „jól tettenérhető az a folyamat, amely a az iskoladrámák vonatkozó 

hányadát a hivatásos műsorhoz átkötötte.”
38

 Itt elsősorban a magyarítást, a szereplők tipi-

zálását említi, amelyet a beszélő név használata erősített. Az iskolai színjátszásban ennek 

persze nem volt akkora jelentősége, mint a hivatásos színészi gyakorlatban, ahol a színész 

és a társulat létszükséglete volt, hogy a közönség a játékon jól mulasson. Diszkontinuitás 

figyelhető meg azonban a „komolyabb” színpadi műfajok, tragédiák, történelmi színművek 

esetében, mivel a filozofikus mondanivalót hordozó, dialogikusabb, a cselekményt inkább 

nélkülöző iskolai darabok nem találkoztak a fordulatosabb meseszövésre áhítozó világi 

közönség elvárásaival.
39

 

Kerényi is megerősíti, hogy az iskolai és hivatásos színjátszás közötti legfőbb kap-

csolatot azok a diáktársaságok jelentik, amelyeknek tagjai a kollégiumokban kapták meg 

képzettségüket, s első színpadi élményeik is az iskolai színpadokhoz kötődtek. Kerényi 

több példa között említi föl Szöllősy Szabó Lajos táncművész-koreográfust, aki a gimnázi-

um VI. osztályáig Kantán, majd egy évig a nagyszebeni jezsuita gimnáziumban tanult. 

1880-as önéletrajzában Szöllősy így ír indíttatásáról: „…Kézdi Vásárhelyen már többször 

láttam színi előadásokat…”  

A színészi pályán oly fontos ének-, tánc-, mozgás- és beszédkészség iskolai meg-

szerzése miatt a felekezeti tanintézmények még sokáig a színtársulatok legfőbb utánpótlási 

vonalai voltak.
40

 

                                                 
38

 Kerényi Ferenc, 1993. 145. p. 
39

 Részletesebben lásd: Kerényi Ferenc, 1993. 145 – 146. p. 
40

 Kerényi Ferenc, 1993. 147. p. 
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I/2. Tükör, vagy görbe tükör? A komédiák hódítása 

A cím egy komédia-definícióból származik. Szenci Molnár Albert a következő módon írt a 

vígjátékról Dictionarivm Latinovngaricvm Ungaricolatinum… (1604) című szótárában: 

„Oly jatec, melyben bizonyos szemelyec, ez vilagon minden féle rendnec, erköltsököt, 

szokasokat, mint egy tükörben elö mutattyac.”
41

 A komédia emblematikus ábrázolásán nő-

alakként tűnik fel, aki tükröt tart az alakoskodó elé, s abban megláthatjuk annak valódi 

arcát. (Függelék, 1. ábra.) A Szenci-féle definíció arisztoteliánus, közvetve Cicerótól ered, 

és pontos komédia-fogalmat tükröz, bár a szó kettős értelmű. Tágabb jelentése: dráma, 

játék, ludus. Szűkebben: a dráma egyik műfaja. A nyelvünkben a középkortól kezdve van 

magyar megfelelője a comœdia szónak. (pl. a Jókai-kódexben.) Nevezik így: víg játék, víg-

játék, vígságos játék. Csokonai pl. három iskoladrámáját következetesen víg játéknak ne-

vezte.
42

 A vígjáték nem csak a felszínes szórakoztatást szolgálja. Moesch Lukács a „férfi-

kor műfajai” között említi meg a Vita Poeticában.
43

 Más piaristák által is használt poétikák 

(Piscator, Scaliger, Hellmayr) csak annyiban különítik el a többi drámai műfajtól, hogy 

tárgyuk derült, vidám, nevetséges vagy tréfás; szereplőik nem kiemelkedő egyéniségek, 

csupán polgárok, plebejusok, családapák, ifjak; beszédmódjuk egyszerű (alacsony) és csa-

ládias; „nyugodtabb érzelmek” kérnek helyet bennük; kifejletük vidám és derült.
44

 

A komédia műfaji meghatározása igen alapos a jezsuita poétikákban, ezekből most 

két nagyhatású szerzőtől fogunk idézni.  

Jacobus Pontanus: Poeticarum institutionum libri (Ingolstadt, 1594) c. irodalomel-

méleti kézikönyve a XVII – XVIII századi költészettanok egyik alapművének tekinthető.
45

 

A komédiáról a II. könyvben tesz említést. A komédia cselekménye szerinte nem csodás és 

kalandos, témáját tekintve a polgári és magánélettel foglalkozik. Története kettős lehet:  

1. Egyszerű komédia (nincsenek benne fordulatok, felismerések (pl. Plautus: 

Asinaria [Szamárvásár])  

2. Összeszőtt vagy bonyolított komédia: lehetnek benne nagy felismerések (Teren-

tius: Hecyra [Anyós], nem várt fordulatok (Plautus: Miles gloriosus [A hetven-

kedő katona]) vagy egyszerre mindkettő (Terentius: Andria [Az androsi lány]). 

                                                 
41

 Nagy Imre, 2007. 14. p. 
42

 Nagy Imre, 2007. 19. p. 
43

 Bán Imre, 1971. 62 – 79. p. 
44

 Nagy Imre, 2007. 14 – 18. p. Piscatorról még később is részletesebben szót ejtünk. 
45

 Tóth Sándor Attila, 2009. 20. p. 
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Ez utóbbi fajta a „jelesebb”.
46

 A komédia cselekményének felépítéséről, a jel-

lemekről és tagolásáról való állításai számos ponton hasonlóak Jacobus 

Masenius későbbi megállapításaihoz.
47

 

A korában közismert és jelentős,
48

 szintén jezsuita Jacobus Masenius: Palaestra 

eloquentiae ligatae (Köln, 1654.) c. később is sok kiadást megért, és gyakran forgatott 

könyvének III. kötete foglalkozik drámaelmélettel. Itt szétválasztja a tragédia, a komédia 

és a tragikomédia műfajait, kimenetükre nézve elkülönítve a tragiko-komédiát és a 

komiko-tragédiát is. A komédián belül „történelmi” és „mítoszi” vígjátékot különböztet 

meg.
49

 Szerinte a komédia olyan rútságokat vizsgál, amelyek „súlyos vétek nélküliek”, a 

„szokott magatartástól, rendtől eltérnek”. Ezek egyaránt lehetnek erkölcsi és testi hibák, a 

komédia szereplői között nemcsak hitványabb erkölcsű, de hibás testű, rút figurákat is talá-

lunk, gyakori, hogy erkölcsi és testi hiba együtt jelenik meg. Pl. az élősködő „görbe orrú, 

füle igen nagy és lelóg.”
50

 A komédia cselekménye befejezett és lezárt, mint a tragédiánál. 

A nézőkben a remény és az öröm érzését kell fölkeltenie. Reményt a szereplők jóra törek-

vése, örömet a pozitív irányú sorsváltozás nyújt a befogadók számára. Hiba, ha a szatirikus 

él túlhangsúlyozása miatt ez a kettős cél elenyészik.
51

 

Egyébként nem tartja szükségesnek a szigorú műfaji korlátokat. „A tiszta tragédiá-

nak és komédiának sem kell sorompókkal lezárnia semmit, nem kell vigyáznia, hogy a tra-

gédiába a tekintélyes személyek minden cselekedetét bezárja.” A poéta, mikor az ember 

életét és cselekedeteit ábrázolja, „úgy tesz, mint a festő”, aki a színek keverése után „ecset-

jével ír le mindent”.
52

  

Bár a dráma egyik alapkövetelménye Masenius szerint a hitelesség vagy legalább a 

valószínűség, ezért „hozzá kell adni” mind a valós alapú történethez (historia) mind a ha-

gyományhoz (fama), bizonyos esetekben a mesés történet is megengedhető, ha a „mesét 

védi az igazság”. Ilyenkor – ahogy Moesch is javallja – a személyeket kell hozzárendelni 

az erkölcsökhöz, illetve egyéb lélektelen dolgokhoz elnevezéseikkel, mint pl. a mindenki 

által ismert antik isteneket. Masenius példának saját Bacchusról szóló (!) vígjátékát hozza 

föl. (Bacchi Schola reversa).
53

 

                                                 
46

 Tóth Sándor Attila, 2009. 100 – 101 p. 
47

 Erről lásd részletesebben: Tóth Sándor Attila, 2009. 100 – 107. p. 
48

 Knapp-Tüskés, 2004. 140-142. p. 
49

 Tóth Sándor Attila, 2008. 15. p. 
50

 Tóth Sándor Attila, 2008. 77. p. 
51

 Tóth Sándor Attila, 2008. 78. p. 
52

 Tóth Sándor Attila, 2008. 79. p. 
53

 Tóth Sándor Attila, 2008. 80 p. 
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A cselekmény-tér-idő francia klasszicisták által is hangsúlyozott egységét nem tart-

ja fontosnak a drámák esetében, fontosabb az arisztoteliánus „egységes cselekmény”. 

Nincs jelentősége pl. a napszaknak vagy az egy napon belüli cselekménynek, „mert a cse-

lekmény bemutatása a lényeg, nem az időé.” Nem éri meg, hogy a „dráma ízlésessége 

csorbuljon” az idő megkurtítása miatt. A cselekmény terjedelme a nézők „érzékétől és tű-

rőképességétől függ”, de azért a két-háromórányi játékidő a kívánatos.
54

 

A dráma szerkezete Masenius szerint: 

1. prologus (a tárgy alapjának feltárása). Masenius fontosnak tartja a tartalom rö-

vid verses összefoglalását is (argumentum). Ez utóbbit a cselekményen kívül 

kell alkalmazni. 

2. episodium (epizód, jelenet) az első karének és a végkimenetel közötti részt fog-

ja össze. Ezen belül találhatók a kitérések (digressiones). Az epitasis (bonyoda-

lom) már az első felvonásban zavarokat idéz elő, de rendszerint a harmadik fel-

vonásban határozódik meg. A catastasis (tetőpont) olyan helyzet, amely össze-

kapcsolja a bonyodalmat és a megoldást, de egyelőre megoldatlanul hagyja a 

helyzetet. 

3. exodus, vagy catastrophe (kimenetel), a dráma befejező része, mely a cselek-

mény „kifejletét” tartalmazza. Ezen belül találjuk a megoldást (solutio) és a 

végkövetkeztetést (catastrophe).
55

  

A drámát továbbá fel lehet osztani felvonásokra (actus) is. A leggyakoribb felosztá-

si mód a felvonás ill. jelenet (actus et scena).
56

 Bár a leggyakoribb az öt felvonás szerinti 

elkülönítés, az „egyszerű drámához” (mint pl. a komédiák többsége) inkább három felvo-

nás illik, de bonyolult, szövevényes cselekmény esetén akár a hét (!) felvonás is megen-

gedhető.
57

 

Szereplők tekintetében Masenius úgy tartja kívánatosnak, hogy egy jeleneten belül 

három szereplőnél több lehetőleg ne beszéljen (itt Horatius Ars Poeticájára hivatkozik), 

ettől a szabálytól csak „közös tetszésnyilvánítás”, „csődület” vagy „tanácskozás” esetén 

lehet eltérni.
58
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 Tóth Sándor Attila, 2008. 85 .p. 
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A hősök ábrázolásánál – Arisztotelész nyomán – Masenius is fontosnak tartja a 

„hagyományokhoz” való hűséget (mores fama convenientes). De lényeges az alkalmasság 

(convenientes) is. Ez egyébként szintén a hitelesség szempontjából döntő: a katona na-

gyotmondó és borissza, a fiatalember a „bűnre hajlik”, könnyelmű és lázadó, de a darabon 

belüli körülmények befolyásolhatják a jellemeket is: több fiatalember némileg eltérő jelle-

mű lehet, az alkalom az időszak és a hely befolyásolja a viselkedést. „Azért, ha találkozik 

Bernát, Tamás és Lajos, mindegyikük más.” A szerzőnek továbbá következetességre 

(aequales) is törekednie kell. Aki egyszer fukar, nem lehet később adakozó, aki félénk, 

nem lehet később bátor, a jellemváltozást okolni kell. Csupán az olyan „könnyen változó 

érzelmekben” engedhető meg az indok nélküli változás, mint amilyen a harag és a szána-

lom, ill. az olyan állhatatlan embertípusoknál, mint a fiatalok, a nők, és a könnyelműek.
59

 

Összegzés: 

1. A tragédia anyaga tekintélyes, gyászos; 

a komédiáé: könnyed, nevetséges. 

2. A tragédia szereplői nemesek; 

a komédiáé többnyire alacsony származásúak. 

3. A tragédia érzelmei szomorúak; 

a komédiáé mulatságosak. 

4. A tragédia végkimenetele szánalomra méltó; 

a komédiáé nevetséges. 

5. A tragédia stílusa: tekintélyes, fenséges és mértékletes; 

a komédiáé alacsony, vagy közepes. A tragédia a „koturnust” a komédia a 

„sarut szereti”. 

A tragiko-komédia eszerint abban különbözik a komiko-tragédiától, hogy az előbbi 

szomorú, az utóbbi szerencsés kimenetellel végződik, többi részükben pedig a tragikai és 

komikai tárgy, személyek, megjelenés és beszédmód keveredik.
60

 

Ugyanakkor Masenius is hangsúlyozza, hogy a tragédiához hasonlóan a komédia is 

az erkölcsi világrend megszilárdítását szolgálja. (Különösen a jezsuita drámákban figyelhe-

tő ez meg.) Fontos hangsúlyozni, hogy Masenius azért nem feltétlenül híve a purgatiónak a 

drámai művek tekintetében, mert „itt az erkölcsök megtisztítása olyan, mintha kőből akar-

nánk olajat nyerni (ex pumice oleum elicere).” Több klasszikus példát is felhoz arra, hogy 
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léhának tűnő szerzők (pl. Terentius) sikamlós komédiáinak célja tulajdonképpen az erköl-

csök javítása.
61

  

A komédiákról vallott korabeli felfogás több ponton is hasonló az előbbiekhez. 

Fontos adalék azonban, hogy egyes tekintélyes poétikai rendszerek szerint a komédia arra 

is megtanít: a világ gonoszsága és csalárdsága ellenében időnként nem árt, ha a pozitív 

erők álorca mögé rejtőznek.  

Bár a csalás egyébként bűn, és Isten minden vétket megbüntet, de Torquato 

Accetto: A tisztes színlelésről c. műve szerint a jó ügy érdekében megengedhető a tisztes 

színlelés (dissimulatio onesta). A komédiákban a patientia, a prudentia és a dissimulatio 

elvei egyesülnek. A kegyes csel (inganno) elfogadható szemben a gonosz praktikával 

(frode). A jezsuita és a piarista komédiákban gyakori az efféle praktikát alkalmazó hős, aki 

többnyire az aladzónt (ostoba, üresfejű hősködőt), vagy negatív intrikust leplezi le az eirón 

(derék fiatal hős) megmentése, esetleg a senex (jóságos atya) tekintélyének helyreállítása 

érdekében.
62

 A jezsuita komédiákban jellegzetes vígjátéki szituáció az apa, a tékozló fiú és 

a csalárd szolga hármasa, ill. a közöttük lévő konfliktus, és ezt a sémát a piaristák is átve-

szik. Megjegyzendő, hogy habár a jezsuitákhoz tizenkét, a piaristákhoz huszonhárom víg-

játék köthető, de a besorolásuk problematikus, mivel a jezsuita rend feloszlatása után a 

piaristák a jezsuiták kéziratait is megöröklik, ill. a jezsuita és piarista iskolák közötti föld-

rajzi közelség és állandó kulturális érintkezés amúgy is kétségessé teszik egyes szövegek 

eredetét.
63

 Itt egyszerűen arra kívántunk utalni, hogy a piaristák szinte minden számukra 

hasznosítható dologban jezsuita forrásokat használnak, ezért poétikai, dramaturgiai elveik 

és darabjaik jellege igen hasonló a jezsuitákéhoz. 

Bár a piaristák „kegyességi célokra nem nagyon használták a színpadot”,
64

 ahogy a 

korábbiakban is említettük, hosszú út vezetett a didaktikus műfajoktól a szórakoztatva ne-

velő (esetenként már-már öncélúan szórakoztató), népszerű vígjátékok bemutatásáig. A 

színjáték nemcsak pedagógiai és agitációs szempontból volt hasznos, hanem a rend népsze-

rűségét, ezzel terjeszkedését is segíthette: az 1715-ös kecskeméti előadás a kezdetleges 

körülmények ellenére (szabad ég alatt játszottak, egy hevenyészve összeácsolt színpadon) 

annyira sikeres volt, hogy a források szerint az egyik néző, Szeged város bírája, Temesvári 

János ezen élmény hatására hívta be Szegedre a piaristákat.
65
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Az iskolai komédiák sikeréhez – fonák módon – hozzájárult a jezsuitáktól kölcsön-

zött tanterv is. A Ratio Studiorum megszabta, hogy évente egy-két nyilvános előadás ren-

dezhető az iskolában. Ezt a szabályt akként értelmezték, hogy kettőnél több mű bemutatása 

tilos, legalább egyet viszont rendezni kell, így, jelentősebb iskolákban, minden évben új 

előadások kerültek színpadra. Az iskolaév zárását, kezdését egy-egy nagyobb szabású szí-

nielőadással köszöntötték, továbbá farsangkor mindinkább szokássá vált vidám farsangi 

játék színrevitele.
66

  

A Ratio Studiorum továbbá megtiltotta a nők részvételét a bemutatókon, mind né-

zőként, mind szereplőként. Az előírás első felét tulajdonképpen soha sem sikerült betartani 

– a nézőközönségből kitiltani a kíváncsi, netán fellépő hozzátartozóikra büszke női nézőket 

egész egyszerűen nem lett volna kifizetődő. A második fele viszont szövegalkotó munkára 

kényszerítette a szerzetes-tanárokat, hiszen a női karaktereket „ki kellett írni” a fölhasznált 

forrásszövegekből: általánossá vált az expurgációnak nevezett gyakorlat – a tanárok nem 

lehettek pusztán színre vivők; dramaturgiai feladatokra kényszerültek. 

A jezsuita szabálygyűjtemény következő előírása sokkal távlatosabb hatást hozott. 

A daraboknak tudniillik tökéletesen meg kellett felelniük a tantételeknek, nyelvük eredeti-

leg az iskola fő tanítási nyelve: a latin volt. Itt már kezdetben ellentmondás feszült az elő-

írások és a való élet követelményei között: az iskoladrámák nézői nagyrészt egyszerű em-

berek, laikus közönség, akik latinul nem tudnak. Ez a darabírás folyamatában előbb két-

nyelvűséget, majd nyelvi humort eredményezett, a beszédaktusok erősödését, ill. a szabá-

lyok megszegését – pl. a szerzetesek fokozott érdeklődését az új dramaturgiai szabályok 

iránt.
67

 Továbbá mind nagyobb teret hódított a színpadra vitt műfajok között a komédia.  

A belső átalakulási folyamat, az újabb drámaelméleti törekvések megjelenése mel-

lett külső hatások is hozzájárultak a szerzetestanárok gondolkodásának változásaihoz. A 

magyar későbarokk sok szállal kötődik a középkori műfajokhoz, de jellemző rá a profani-

zálódás, deszekularizálódás is. Azonban profán jelleg is lehet középkori kötődésű, nem 

feltétlenül a kibontakozó racionalizmus hatását tükrözi. Hazánkban a későbarokk idején 

válik szét az elit kultúra, a populáris kultúra és a szubkultúra.
68

 A piaristák válaszút elé 

kerülnek; részint azért, mert az iskolák kénytelenek alkalmazkodni az őket támogató kö-

zösség elvárásaihoz. Ezen közösség mértékadó vezetői körében egyre erősebb az elvárás a 
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magyar nyelvű, világi tárgyú, komikus hangvételű előadások iránt.
69

 Az egyházat és a ma-

gas kultúrát szolgáló szerzetes-tanári és a közönség igényeit szolgáló dramaturg-szerző-

rendezői szerepkonfliktus – identitásválság – olyan belső tusákat eredményez, amelyek 

hatásai a játékok szövegein is észrevehetők.
70

  

„Az identitás” – Harsányi Zsolt szavaival – „aszerint formálódik és alakul, ahogyan 

a minket körülvevő kulturális rendszerek reprezentálnak és megszólítanak bennünket.”
71

 

Ha elfogadjuk Erika Fischer-Lichte véleményét, akkor „az európai hagyomány drámáit az 

identitásról alkotott elképzelések soraként is olvashatjuk”.
72

 Ezen szemléletmód szerint a 

drámaszerkezet és az identitáskoncepció szoros kapcsolatban állnak egymással. (Az identi-

tás egyik legfontosabb alapja, hogy az egyén – önmagától bizonyos „távolságba kerülve”, 

pl. „testével” és „nevével”
73

 – határozza meg önmaga kereteit. A színház ebben a tekintet-

ben mint „test”, a dráma pedig mint „név” funkcionál.) Ez persze nem jelenti azt, hogy a 

színházi előadás, ill. a dráma szerkezetében bekövetkező változás a színházat fenntartó 

társadalmi réteg identitásváltozásainak puszta leképezése, tükörképe lenne, mivel a színház 

és fenntartói között dialektikus viszony áll fenn. A színház és a dráma, mint a társadalmi 

valóság „integráló és egyben integrált” alkotóeleme, befolyást gyakorolhat a társadalmi 

valóságra, sőt – „állandóan dinamizálva az adott állapotot”, „kritizálva az aktuális identi-

tást”, esetleg „más”, új „identitást hirdetve” – társadalmi változásokat indíthat el, annál is 

inkább, mivel nyilvános intézményként, nyilvános előadásokban kifejezve önmagát, képes 

hatni a nyilvánosságra. 

Ha a dráma kritizálja a színházat fenntartó réteg identitását, vagy elvi különbség 

van a „benne létrehozott” és a „társadalmilag megvalósított” identitás között, akkor Fisc-

her-Lichte szerint több lehetőséggel számolhatunk. 

1. A drámai előadásban megfogalmazódhat olyan identitás, amelyet a nézők 

„sem a jelenben, sem a jövőben” nem fogadnak el, nem tekintik sajátjuknak. 

2. Létrejöhet olyan identitás, amelyet a nézők helyeselnek, „eszményként el-

fogadnak”, de nem valósítják meg. 
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3. És elképzelhető, hogy a nézők a drámában megfogalmazódott identitást 

„jövőbeni identitásuknak” tekintik, és meg is valósítják.
74

  

Ebben a tekintetben a színház az Arnold van Gennep-i értelemben
75

 a rites de 

passage – a határátlépés rítusainak, vagyis az identitásváltásnak eszközévé válhat. 

A vígjátéki forma végül is segíti a piarista szerzők és a közönség identitásváltását, 

mivel a jellegzetes vígjátéki motívumok – személycsere, álruha felöltése, színlelés, szerep-

játszás – a szereplők azonosságával kapcsolatos zavart, ill. ennek tisztázását állítják elénk, 

s a komédiák nézőinek azonosságtudata a szereplők önidentitásának megtalálása után meg-

erősödik. A legtöbb jezsuita, piarista komédia identitásdráma, melyek általában a vígjáték-

beli atya (és vele kapcsolatban a hagyomány és az erkölcs alapvetései) megrendüléséről 

szólnak, s végkifejletükben az atya tekintélyének helyreállása a hagyományos értékrend 

megerősödését eredményezi.
76

 

A jezsuita és piarista iskolai színpadokon megjelenő komédiák az ókori minták 

(Plautus, Terentius) adaptációi mellett kortárs hatásokat tükröznek. A XVIII. században 

három vígjátéki hagyomány: Plautus, Holberg és Molière jelenléte figyelhető meg a jezsui-

ta és piarista drámákban.
77

 A kortárs drámaírók mellett kortárs teoretikusok hatása is kimu-

tatható a szerzetestanárok működésében, erről leginkább a fönnmaradt kéziratos poétikák 

tanúskodnak. Ezen anyagok nagy rész jezsuita kötődésű, de – mint már említettük – a pia-

ristákhoz is eljuthattak. 

Bán Imre a következőt írja a korabeli poétikai kézikönyvekről: „Egészen természe-

tes, hogy e kézikönyvek az iskola számára készülvén, jórészt száraz szabálygyűjtemények, 

valódi befolyásukat csak a tanítási gyakorlatban, a tanító magyarázataival, példáival 

(szemelvénygyűjteményével) együtt érték el.”
78

 Ezek után megjegyzi, hogy a kézikönyvek 

mellett a korabeli tanárok által összeállított kéziratos poétikák vizsgálata is fontos, mert a 

nyomtatványokkal együtt „kimutatható befolyást” gyakoroltak a magyar irodalmi gondol-

kodásra. A továbbiakban ezekből a manuscriptumokból emelünk ki néhányat, itt elsődlege-

sen a katolikus forrásokra koncentrálva, a protestáns poétikákról (pl. Piscator és Graff 

drámaelméletéről) részletesebben munkánk Csokonaival foglalkozó részében ejtünk szót. 

Szabó Flóris 1980-as cikkében emlékezik meg a jezsuiták győri tanárképzőjének 

kéziratos poétikáiról. A tanárképzőben ún. „repetens” diákok tanultak, olyan rendi növen-
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dékek, akiket kifejezetten a tanári munkára kívántak fölkészíteni. A rajnai rendtartomány 

1619-es trieri rendi gyűlésének határozata értelmében 1622-ben, részletes instrukciók alap-

ján indították el Leobenben, majd hazánkban elsőbben 1734-ben Szakolcán, végül 1742-től 

a rend feloszlatásáig Győrben is képzésüket. A „repetens” név abból a gyakorlatból szár-

mazott, amely szerint a soraikba tartozó hallgatóknak az alsóbb osztályokban már elsajátí-

tott ismeretek azon részét kellett „átismételniük” amelyeket később tanítottak. A 

repetensek a humaniorákban gyakorolták magukat, egész tananyaguk az irodalomtudo-

mány, a nyelvészet és a retorikai ismeretek elmélyítésére lett fölépítve. A leobeni jezsuiták 

képzésének vizsgálatához érdekes kiegészítésül szolgál egy fönnmaradt hallgatói irat-

anyag, Paintner Mihály repetens jegyzetei, aki 1771 – 1772 között tanult Leobenben. A 

jegyzetekben találhatók levélírás-gyakorlatok, szónoklattervek, olvasmány-feldolgozások, 

költemények, tankönyvek kézírásos kivonatai.
79

 Mivel a jezsuiták egyetemes képzést foly-

tattak, feltehető, hogy a magyarországi intézmények „tanárjelöltjei” is hasonló tananyagot 

tanultak, hasonló feladatokat kellett teljesíteniük. Érdekességként jegyezzük meg, hogy a 

leobeni tanárképző hallatója volt Rájnis József 1760-ban.
80

 

A repetens-képzéshez kapcsolódó kéziratanyagot Pintér Márta Zsuzsanna is bemu-

tatja 1993-as közleményében, s ebben azon újabban előkerült kéziratos poétikákról számol 

be, amelyeknek drámaelméleti fejezetük is van.
81

 Az említett szövegek változatos méretű-

ek, a tragédia kapja bennük a legtöbb figyelmet, a komédia műfaji szabályairól csak írá-

sonként 1-2 lap terjedelemben szólnak. A kéziratok többsége pontosan hivatkozik a forrá-

saira, hat kéziratban rövid „mintadrámák” is találhatóak. Az anyag nagyobbik hányada 

jezsuita jegyzet, és a tanárképzéshez kapcsolódik. 

A repetensek első képzési helyén, Leoben városában keletkezett Varjú Zsigmond: 

Observationes poeticae (1704) című kézirata. A jezsuita tanár jegyzetében a drámáról a De 

poesi dramatica c. rész szól, valamint szót ejt a színpadi jelmezekről is.
82

  

Pintér Márta említést tesz a drámaelméleti fejezetet követő 18 lapnyi jegyzetről, 

mely a tragédiaírás, valamint a színpadra állítás gyakorlatáról szól. A szöveg a jó tanácsok 

mellett kitér a színre vivő tanárok által elkövetett leggyakoribb hibákra is. Varjú valószínű-

leg tanári gyakorlatában alkalmazta a Leobenben tanultakat; 1709 és 1711 között több szí-
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nielőadást tartottak osztályának növendékei Nagyszombatban, bizonyára az ő rendezése 

alapján.
83

 

Az első latin-poétika szakos tanár Szakolcán Antonius Hellmayr volt. Fönnmaradt 

éves tananyaga 1734-ből Institutio Humanistica dictata Anno primo Repetitionis in Hunga-

ria Szakolcae inchoatae, 1734. Institutio ad litteras humaniores címmel. Szövege több 

későbbi kéziratos poétika kútfőjéül szolgált.
 84

  

Az irat jellegét tekintve grammatikai, szintaktikai, poétikai és retorikai kompendi-

um a szakolcai jezsuita kollégium első éves humaniora repetensei számára. Hellmayr ösz-

szeállításának negyedik részében foglalkozik drámaelmélettel. A fejezetben tanácsok talál-

hatók a dráma cselekményének bonyolításáról, taglalja a dráma szerkezetét, vizsgálja ter-

mészetét, a fő műfajok, tragédia és komédia stilisztikai sajátosságait, valamint taglalja a 

színpadi apparátust.
85

 A szöveg egyik érdekessége, hogy Vestibus Personarum pro 

Actionibus cím alatt javaslatokat közöl a színpadi jelmezek és a szimbólumok használatá-

val kapcsolatban is.
86

 Az ikonológiai rész a poétikai után következik az anyagban, több 

mint 40 oldalon, közel száz allegorikus szereplő öltözeteinek és kellékeinek fölsorolásá-

val.
87

 

A drámával foglalkozó fejezetben szerzőnk a tragédia és komédia meghatározása 

után a tragikomédiát és a komiko-tragédiát is jellemzi. A tragikomédia szereplői magas 

rangú személyek, de mellettük alacsonyabb társadalmi állású karakterek, polgárok, szol-

gák, parasztok is helyet kapnak. A cselekmény végződése mindig vidám. A komiko-

tragédia szereplőit tekintve az előbbire emlékeztet, de cselekményének kimenetele „bol-

dogtalan és szomorú”.  

A dráma terjedelmével kapcsolatban Hellmayr azt javasolja, hogy egy jelenet ne le-

gyen hosszabb, mint negyven sor, az egész darab hosszát a prológussal és epilógussal 

együtt is 800 sorban határozza meg.  

Nagyon érdekesek a rendező tanárok számára adott gyakorlati tanácsai, amelyek 

máig tanulságosak. Hellmayr szerint az előkelő, de tehetségtelen növendékeket a kórusban, 

vagy könnyű jelenetben kell szerepeltetni. A nagy betűkkel, olvashatóan leírt szerepek 

szövegében külön jelekkel kell ellátni azokat a részeket, amelyeknél a játszónak mozognia 

kell. A diákok számára meg kell tanítani a jó hangképzést, a helyes beszédet, a megfelelő 
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hangszín, beszédtempó megválasztását, nemkülönben az élethű arcjátékot is. A főpróbát az 

előadás előtt egy héttel javasolja kitűzni, s fontosnak tartja, hogy a játszókkal közöljék: 

józanságukat az előadás idejére kötelesek megőrizni. A bort egyáltalán kitiltja az előadás-

ról. Ha a színpadon mégis valamilyen hiba keletkezne technikai probléma, vagy gondatlan-

ság miatt, arra az esetre jónak lát készenlétben tartani egy rövid áriát, amelynek előadásá-

val a kínos kényszerszünet áthidalható. Mindazonáltal azt javasolja, hogy ha valaki előadás 

közben hibázik, elrontja a szövegét, nem szabad megszidni, hanem éppen vigasztalni kell, 

nehogy újra hibázzon.
88

 

A jegyzethez terjedelmes bibliográfia is csatlakozik, amelyben az összeállító min-

tegy 15 drámaíró nevét és műveit sorolja fel. A drámaírók között említi Terentiust, 

Avanciust, Sbarrát, de kortárs jezsuita szerzőket, pl. Karel Kolczavát is. A drámaírók után 

14 poétikaelméletet sorol föl a szerzők megnevezésével együtt, többek között Georgius 

Fabritius: De re poetica (1560), Alexander Donatus: De arte poetica (1631), Bohuslaus 

Balbinus: Verosimilia humaniorum disciplinarum (1668), Joseph de Jouvancy: 

Institutiones Poeticae (1726), Martin du Cygne: De arte poetica libri II. (1664), Antonius 

Forti: Miles Rhetoricus et Poeticus (1681), valamint Jacob Masenius: Palaestra 

eloquentiae ligatae, Dramatica Pars III. (1657) c. műveit.
89

 

Knapp Éva és Tüskés Gábor, valamint Pintér Márta is említenek tanulmányaikban 

egy ismeretlen szerzőjű, F 37-tel jelzett kéziratot a budapesti Egyetemi Könyvtárban. Cí-

me: Commentarii in Litteras Humaniores. Pontos keletkezési ideje nem ismert, a XVIII. 

század közepén születhetett.
90

  

A drámáról a hatodik rész szól, ennek 10. paragrafusa a komédia és a tragédia stílu-

sáról értekezik. Részletezi a két forma verstani szabályait (ezek részletesebb tanulmányo-

zásához Masenius drámai versmértékekre vonatkozó előírásait ajánlja). A 12. paragrafus-

ban a dráma előadásához ad gyakorlati tanácsokat. 

Pintér Márta megjegyzi, hogy a szöveg Hellmayr jegyzetével nagyfokú egyezést 

mutat, de bibliográfiája már frissebb, mint amazé: az idézett és ajánlott szerzők között 

Metastasio, Gottsched és Holberg is megjelennek. Pintér Márta szerint az iratot egyik ké-

sőbbi tanártárs – talán Andreas Friz – használhatta körülbelül tíz évvel Hellmayr ideje 

után. A feltételezést erősítheti, hogy Friz 1744 – 45 között Szakolcán, 1745 – 46-ban pedig 
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Győrött tevékenykedett, s egy Zrínyiről szóló drámát is színpadra állított 1738-ban, ami 

hozzájárulhatott szakolcai kinevezéséhez.
91

 

Pintér szót ejt egy másik valószínű szakolcai jegyzetről is, amely F 38-as jelzettel 

szintén az Egyetemi Könyvtárban föllelhető.
92

 Címe megegyezik az előzőekével 

(Commentaria in Litteras Humaniores), de felépítésében eltér azoktól. Részletesebben két 

témával foglalkozik: a drámai műfajok fejlődésével és a darabok színrevitelével. Ez utób-

biban drámatörténeti szempontból is értékes tanácsok foglaltatnak a színészeknek adott 

instrukciókról (pl. gesztikuláció, szövegmondás, hangsúly tekintetében), a zene megválasz-

tásáról, a balettről, a jelmezek tervezéséről és készítéséről, a cselekmény megjelenítéséről, 

a díszletezésről, valamint a színpadi gépezetekről. Pintér megállapítása szerint ez a leggya-

korlatiasabb anyag, kifejezetten a rendező tanárok számára nyújt segítséget, és mindent 

iskolai előadások aspektusából vizsgál. Részletesen beszámol a poétai és rétor-osztályok 

által előadott declamatiókról is. 

A jegyzet írója egyetlen forrását sem jelöli meg, de – Pintér állítása szerint – „szinte 

minden XVII. századi jezsuita szerző” hatása kimutatható a szövegben. A például szolgáló 

színműírók között felsorolja Terentiust, Plautust, Charles de la Rue francia és Jacob 

Bildermann német jezsuita szerzőt, és a visszataszító tulajdonságok kifigurázásához 

Molière Harpagonját állítja példának. Mintadrámaként egy Joannes Gualbertus c. iskola-

dráma argumentumát, szereplői névsorát, jeleneteinek tartalmát közli. A darabot 1650-ben 

mutatták be Nagyszombatban, szövege elveszett vagy lappang. Fontos megjegyezni, hogy 

a minta jól példázza az elmélet és gyakorlat közötti korabeli ellentmondást: míg klasszikus 

példa nyomán, teoretikus értelemben az ötfelvonásos színjátékot tartja kötelezőnek, addig a 

bemutatott dráma három felvonásban lett színpadra állítva. 

Ennek a szövegnek egyébként létezik egy tisztázata az OSZK-ban. A keszthelyi 

Helikonból származik, lehetséges, hogy Fejér György (1766 – 1851) révén került oda, aki 

1790-től, pappá szentelését követően magántanítóskodott a Festetics-családnál, és több 

előadott iskoladrámája ismeretes.
93

  

Szintén a Knapp – Tüskés szerzőpáros cikkében szerepel egy ismeretlen szerzőjű 

nagyszombati kézirat, amelyet a helyi jezsuita tanárok folyamatosan bővítettek. Címe: 

Catalogus Librorum, qui ad scientiam litterarum humaniorum comparandum prae reliquis 

utiles sunt. Ennek sem ismert pontos keletkezési ideje, Nagyszombaton íródhatott a XVIII. 
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században.
94

 Önállónak tekinthető bejegyzést nem tartalmaz, leginkább témakörökhöz 

kapcsolt bibliográfia, így pl. a drámai előadáshoz, színpadi jelmezekhez javasol olvasmá-

nyokat. 

A győri intézmény tanári jegyzetanyagából több értékes szöveg is fennmaradt. Az 

egyik legterjedelmesebb egy négykötetes anyag, amely a Poetica et oratoria címet viseli. 

A kötetek a pannonhalmi apátsági könyvtárból kerültek elő, oda pedig feltehetően Kirina 

Ferenc volt jezsuita szerzetes, a győri repetentia utolsó latin-poétika szakos tanára vitte 

őket magával, aki a rend feloszlatása után került Pannonhalmára, azon célból, hogy ott 

megszervezze a bencés jelöltek humanisztikai tanfolyamát.
95

  

A második kötet VI., utolsó szakasza foglalja magába a „drámai költészetről” szóló 

elméleti ismeretanyagot. Eszerint a „dráma” elnevezés „mindazt jelöli, ami színpadon ját-

szódik”. Felette áll az epikának (!), mivel az epika csak elbeszél, de a dráma látványél-

ményt is nyújt. A dráma követelménye, hogy „általános érvényű” legyen, cselekménye 

„valószínű” és „egységes” (hely-idő-cselekmény egysége). Ez a gyakorlatban 24 óra, „má-

sok szerint” „egy nappal” cselekménye lehet. A történet kerek és egész, azonban a „válto-

zatosság kedvéért” egy „kisebb epizód” beiktatása is lehetséges. Követelménye még a cse-

lekménynek a „jó bonyolítás” és a „jó megoldás” is. 

Négy fő drámai műfajt különít el: tragédiát, komédiát, tragiko-komédiát és komiko-

tragédiát. A komédiáról beszámolva röviden összefoglalja a műfaj történetét. Eszerint az 

„őskomédia” egyszerű tánc volt, amit az aratók az istenek tiszteletére mutattak be. Ebből 

fejlődött ki az ókomédia, amely „kicsapongásokba” és a „magasabb körök kicsúfolásába” 

csapott át. A középkomédia (közép-dráma) „szelíden, szemérmetesen, csendben vagy álné-

ven támadta a bűnöket”. Az újkomédia (új dráma) nem az egyén hibáit, hanem a társada-

lom („közös élet”) visszásságait állította pellengérre az erkölcsök javítása céljából. Az 

ókomédia nagyjai a szöveg szerint Thespis, Aischylos, Cratinus, Aristophanes, a közép-

komédia jelentős alkotója Philibeus, az újkomédia legjelentősebb képviselője Menander. A 

római komédia két legjelentősebb szerzőjeként Plautust és Terentiust nevezi meg a kézirat. 

A komédia szereplői alacsonyrangú személyek, sohasem főrangúak, vagy hősök. 

Szerkezetileg a prologus, protasis, epitasis, catastasis, catastrophe részeiből áll. Célja a 

„mindenáron” való nevettetés. Horatiust idézi, aki szerint a drámának 5 felvonásból kell 

állnia, azonban a komédia esetében a 3 felvonás a szokásos. Egy felvonásban legalább 3 

jelenet szükséges, de 7-nél több nem kívánatos. A szereplő személyek közül Horatius csak 
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egyszerre hármat enged színre lépni egy jeleneten belül, de ez a követelmény „ma” (t. i. a 

XVIII. században) „már nem nagyon valósul meg”. A tréfa lehet ízléstelen, vaskos, de 

szellemes élc is. Előbbiek azonban nem valók iskolai előadásba! 

A tragédia a komédia ellentéte, hősei kiváló személyek, héroszok, célja a részvétre 

indítás, kimenete gyászos, szomorú. Stílusa emelkedett, nemes érzelmektől áthatott.  

A komiko-tragédia és a tragiko-komédia a tragédia és a komédia vegyüléke. Sze-

replőik egyaránt lehetnek kiváló és alantas személyek, érzelmeik fennköltek és nevetsége-

sek, de előbbinél a vidám kezdetet tragikus vég, utóbbinál a szomorú kezdetet vidám befe-

jezés követi.
96

 

A fentebbieken kívül Pintér Márta még három jezsuitákhoz köthető kéziratról ad 

hírt.
97

 Ezek közül az egyik Paintner Mihály pannonhalmi jezsuitisztikai gyűjteményéből 

való. A szöveg címe: Dramatopoea Compendiosa cum brevi expositione. Szerzőjéről, ke-

letkezéséről nem tudunk, még az sem bizonyos, hogy a repetentia humaniorumhoz kapcso-

lódott. A jegyzet 20 oldalon, hexameterekben foglalja össze a dramaturgiai szabályokat. A 

szöveg hat teoretikus műveiből lett összekompilálva. Az antik és jezsuita szerzők mellett 

egy protestáns forrásra is hivatkozik: Gerardus Joannes Vossius: Poeticarum institutionum 

libri I-III. (Amszterdam, 1643) c. könyvére, akitől meglehetősen sokat idézett, különösen a 

komédiáról szóló részhez.  

Az OSZK kézirattárában őrzött Observationes Poeticae c. kézirat a zirci apátsági 

könyvtárból került elő. Ismeretlen szerzőjű XVIII. századi anyag. Mintadrámaként Teren-

tius: Andreia (Androszi lány) c. komédiáját használja. Összeállítója Arisztotelész-

kommentárokra hivatkozik, Jacob Pontanus: Poeticarum institutionum libri I-III. (1594), 

ill. Tarquino Galuzzi: Commentarii tres, de Tragoedia, Comoedia, Elegeia (1621) c. műve-

ire. 

A jegyzet legfőbb érdekessége Pintér szerint az, hogy mind felépítése, mind tartal-

ma François Hédelin d’ Aubignac abbé La pratique du théâtre (1657) c. művével mutat 

egyezéseket. A kötet a polgári színjátszás kézikönyve, bár szerzője papi személy, XIV. 

Lajos gyóntatójaként is működött. Az abbé a francia klasszicista drámaelmélet képviselője, 

elsődlegesen műfajelméleti kérdésekkel foglalkozik, valamint a dráma valószerűségével, a 

racionalitással és az imitáció kérdésével. 

Az Obseravtione Poeticae összeállítója annál inkább meríthetett d’ Aubignactól, 

mivel a klasszikusokon kívül csak francia klasszicista drámaírókra hivatkozik: Corneille 4, 
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Racine 9 és Molière 4 művére. Mellettük még Metastasio 2 drámáját említi meg, Pintér 

Márta szerint ez a mozzanat bizonyítja, hogy a szöveg nem keletkezhetett az 1730-as 

éveknél korábban.
98

 

Az OSZK Tractatus de Arte Poetica, Autore P. M. Denis S. J. c. kézirata Michael 

Denis német jezsuita szerző Poetische Bilder der meisten kriegerischen Vorgänge in 

Europa seit 1756 (Bécs, 1760) c. művének latin nyelvű fordítása. A szöveg a keszthelyi 

Helikonból került Budapestre. Az idézett szerző nagyon aktuális volt a saját korában, Sha-

kespeare, Marivaux, Voltaire munkássága mellett kortárs német elméletírókra, Gottsched, 

Lessing, Schlegel munkáira hivatkozott. Pintér Márta szerint az anyag a jezsuiták azon 

igyekezetét bizonyítja, hogy minél jobban megismerjék a kortárs teoretikusok és dráma-

szerzők törekvéseit.
99

 

Közleményének végén Pintér megjegyzi, hogy bár az idézett anyagok leginkább a 

jezsuiták működéséhez kapcsolódnak, más rendek iskoláiban is használhatták őket. A 

podolini piarista könyvtárból pl. 2 lengyel vonatkozású kézirat került elő. 

Protestáns kéziratos jegyzet említése is történik a közleményben. A pozsonyi evan-

gélikus líceum könyvtárában őriznek pl. egy Institutiones artis Poeticae című kéziratot. A 

szöveg a XVIII. század végén keletkezhetett, mivel ebből az időszakból származó anyagok 

között kapott helyet.  

A hivatkozott szerzők csak klasszikusok, elsősorban görögök. Aiszkhülosz, Euripi-

dész, Szophoklész mellett az idézett római auktor Horatius, ellentétben a jezsuita jegyze-

tekkel, amelyekben Terentius, Plautus és Seneca vannak legtöbbet említve.  

A szöveg arisztoteliánus drámaelméleti összefoglalást követően (a komédia és a 

tragédia sajátosságairól) a dráma részeiről, a címadás szabályairól, a cselekmény bonyolí-

tásáról, a hármas egységről, a díszletezésről, végül pedig a dráma stílusáról értekezik.
100
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I/3. Kómé és komédia – a lokális tradíció és a magas kultúra találkozása az iskolai 

színpadokon 

A közönség eleinte nyilván idegenkedéssel viszonyult az új, „jövevény dramaturgia” gya-

korlatához, hiszen nem ismerte, elemei számára szokatlanok voltak. A befogadói igény és 

a szerzői szándék közötti ellentmondást az auktor úgy oldotta fel, hogy olyan színjátékot 

állított színpadra, amelyben ötvözte az aktuális szabályokat ill. a közönség elvárásait, ak-

képpen, hogy az új követelmények figyelembe vételével dramatizálta a helyi orális hagyo-

mányt. Ha végiggondoljuk azt, hogy ezek a szerzetes-tanárok egy középkori, Anonymus 

nevével fémjelezhető szerzői magatartásmód örökösei, amely az auktor személyét nem, de 

funkcióját nagyon is fontosnak tartja, s ebből a pozícióból fensőbbséggel szemléli a „pa-

rasztok hamis meséiből, vagy a joculatorok fecsegő énekéből” megismert tradíciót, akkor 

felmérhetjük a hozzáállás változásának jelentőségét.
101

  

Mint már említettük, önállónak tekinthető szöveg viszonylag kevés van, az átírások 

és fordítások azonban nem akadályozzák meg a tanárokat abban, hogy az adaptált szöveg 

keretei között színpadra vigyék a helyi kultúrából kiemelt témákat, motívumokat.
102

  

Hogyan juthatott odáig – tehetnénk fel a kérdést – egy szerzetes-tanár, tehát egy 

személyben tudós és katolikus papi személy, hogy a pogány eredetű ill. népi babona tipi-

kus alakjait színre vigye, s drámáik főalakjaivá tegye? Ehhez az aktushoz részint az Euró-

pa-szerte elterjedt új dramaturgiai törekvések nyújthattak segítséget, amelyek hatása – mint 

a föntebb idézett kéziratos poétikákból is kitűnik – Magyarországon is érezhető volt.  

A XVIII. században nagy változás kezdődik a német esztétikában. Elsőként 

Winckelmann lépett föl, általában a barokk esztétikájának diszkrepanciáját bírálva, s annak 

egyik legvisszatetszőbb vonásaként a groteszk ábrázolásmódot említve. Majd a karneváli 

népi színjátszás egyik típusfigurája, Harlequin (Hanswurst) szerepeltetése körül bontako-

zott ki vita. Johann Christoph Gottsched és köre „eltávolítását” követelték, a „jó ízlés”, és a 

„magasabb művészet” nevében. Gotthold Ephraim Lessing azonban kifejti, hogy 

Harlequinnek és a groteszknek, mint a művészet kifejezési formájának is van esztétikai 

értéke, még ha ez az esztétika nem is egyeztethető össze a szépség és a fenségesség klasz-
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szikus fogalmaival.
103

 A témában legnagyobb hatású munkát Justus Möser tette közzé 

1761-ben, Harlequin, avagy a groteszk komikum védelmében címmel.
104

 Ez a mű, amely a 

commedia dell’ arte összevetése a vígoperával és a vaudville-el, azt bizonyítja, hogy a vá-

sári figurák színpadra állításával megjelenő groteszk ábrázolásmód a „nevetségesség leg-

magasabb formája”, mivel a „világot tükrözi annak torzságaiban”, és ugyanakkor az „em-

beri lélek örömvágyát és humorszükségletét elégíti ki”. Bahtyin ezt a művet a „groteszk 

első apológiájának” nevezi.  

A szemléletváltás következő lépése Lessing: Hamburgi dramaturgia (1767-1768) 

c. cikksorozata, amelyben a szerző a népi hiedelemalakok színpadra vitelének lehetőségét 

vetette föl. Lessing egy Voltaire-tragédiában megjelenő szellem kapcsán azt a kérdést bon-

colgatja, van-e lehetősége az újabb típusú drámákban a pogány transzcendencia színpadra 

vitelének? Először is kizárja a vallásos megközelítés lehetőségét. „Mindenekelőtt a vallást 

szeretném kihagyni a játékból. Az ízlés és a bírálat kérdéseiben a belőle merített érvek na-

gyon jók az ellenfél elhallgattatására, de nem nagyon alkalmasak meggyőzésére.” Nem 

megfelelő érv a szellemek szereplése ellen – folytatja a gondolatsort –, hogy ma már senki 

sem hisz bennük. Arra a következtetésre jut, hogy a színre vitel lehetséges, bár a transz-

cendenciában való hit meggyengült, s a józan ész elvileg azt diktálná, hogy valóságon túli 

dolgokról a darabok ne ejtsenek szót. A szerzőnek azonban a közönség elvárásainak is meg 

kell felelnie.  

„A tömeg ... egyszer így gondolkodik, másszor másképpen, szívesen hallgatja, ha nappal 

gúnyolódnak a szellemeken, és borzongva, ha sötét éjjel mesélnek róluk. [...] Az, hogy az 

emberek nem hisznek a kísértetekben, nem szabad, hogy visszatartsa a drámai költőt attól, 

hogy szerepeltesse őket. Mindnyájunkban megvan a szellemhit csírája, s leginkább azok-

ban, akik számára a költő legfőképpen ír (t. i. a nagyközönségben) ... A mindennapi életben 

gondolhatunk, amit akarunk; a színházban azt kell gondolnunk, amit a költő akar.”
105

  

Ennél is továbbmegy azonban. Ha a szerző hiedelemalakot szerepeltet, alkalmaz-

kodnia kell a tradícióhoz, különben érdektelenséget, vagy megbotránkozást okoz. Ostoroz-

za Voltaire-t, mert tragédiájában szerepeltetett kísértete olyan dolgokat engedett meg ma-
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gának, amelyek „… ellenkeznek minden hagyománnyal.” […] Minden, ami nem segíti elő, 

csak zavarja az illúziót.”
106

  

Kijelenthetjük, hogy a garabonciások, visszajáró holtak, ill. karneváli alakok szere-

peltetésével az addig lenézett magyar és európai népi kulturális tradíció fontos eleme jele-

nik meg a magyar iskolai színpadon. A garabonciás és a hazajáró lélek alakjai ráadásul a 

tradíció speciális területéhez, a népi hiedelemvilághoz köthetőek. A népi hiedelemvilág 

nem azonosítható a vallással, még a népi vallásossággal sem, mert amíg a népi vallásosság 

a történelmi egyházak vallásos gyakorlatának folklorisztikus változata, addig a népi hiede-

lemvilág legarchaikusabb elemei a tételes (intézményesült) vallásokat megelőző korból 

származnak.
107

 Az iskoladráma-szerzők természetesen nem ismerhetik el a népi hiedelem-

világot (ezt nem teszi lehetővé papi, tanári és szerző-pozíciójuk sem), de nem is támadhat-

ják azt, mert akkor a közönséggel konfrontálódnának. Szerzőink helyi tradícióhoz való 

viszonya úgy foglalható össze, hogy komédiáikban nem a tradíciót gúnyolják, nem a hiede-

lem válik nevetségessé, hanem a vele való visszaélés, és az ehhez kapcsolódó hiszékenység 

teremt komikus helyzeteket,
108

 vagyis a plautusi, holbergi és molière-i komédia sémái közé 

magyar ill. közép-európai népi hiedelemalak álorcájában megjelenő csalókat illesztenek. 

Mivel a XVIII – XIX. század irodalmi művei közül – egészen Arany János Az elveszett 

alkotmányáig viszonylag szép számban találunk utalást garabonciásokra, ill. több alkotás-

ban a garabonciás a cselekményt is meghatározó szereplő, el kell fogadnunk Nagy Imre 

véleményét arról az „asszociációs nyalábról” amelynek összefüggésében a szövegek mű-

ködnek, és biztosítják a szöveg alkotóinak és befogadóinak találkozását a néphagyomány 

közös ismeretének „horizontján”.
109

 

A két világnézet találkozását megkönnyíthette, hogy a népi kultúra is magába fog-

lalja a komikus álhiedelemmondákat ill. a hiedelemalak álruhájában megjelenő imposztor 

alakját. A néprajz ismeri és használja az „álhiedelemmonda” kategóriáját. Az ide tartozó 

szövegekről Pócs Éva is említést tesz. Értelmezése szerint az álhiedelemmondák a valódi 

hiedelemmondákhoz, ezek történéseihez, vagy szereplőihez szövegileg, vagy tematikusan 

kapcsolódnak, de nem tekinthetőek „valódi” hiedelemmondáknak. Legnyilvánvalóbb ele-

mük a komikum.
110

 Humoros „valódi” hiedelemmonda nem létezik, mert a természetfeletti 
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élmény és annak autentikus interpretálása ezt kizárja.
111

 Az álhiedelemmondák ugyanakkor 

– sajátos módon – nem eredményezik a valódi hiedelmek sorvadását. Azért kapcsolódnak 

tematikusan a hiedelemmondákhoz, mert egy másik szférában feltételezik a kollektív ha-

gyomány, élmény, a hit meglétét, és a hallgatóságtól elvárják ezek pontos ismeretét. Va-

gyis: hiedelem nélkül az álhiedelemmonda sem létezhet. Az álhiedelemmondák egy spe-

ciális csoportja éppen szándékos csalásról szól. Gyakori bennük a visszatérő halott, a kísér-

tet figurája, amelynek köntösébe valakik beöltöznek, hogy másokat megijesszenek. Fő 

funkciójuk az ostobák kigúnyolása, tehát a szórakoztató mellett tanító funkciójuk is van
112

 

– akár az iskolai komédiáknak. 

Az álhiedelemmondáknak két csoportjuk van: 

1. A valamikori hit elemeit teszik komikussá, tehát profán környezetben adják 

elő ezeket. A komikus hatás feltétele a múlttá lett hitvilág elemeinek pontos 

ismerete. Ilyen szövegek lehetnek pl. azok, amelyekben a letűnt antik világ 

istenei szerepelnek. Funkciójuk pusztán szórakoztató, az együtt nevetés kol-

lektív élményére törekszenek. 

2. Hívő közösségben előadott szövegek. Ezek nem kérdőjelezik meg a hiedel-

met, hanem félreértésről szólnak (pl. az elbeszélő azt hiszi, hogy a lidérc 

követi, valójában a nadrágja szára súrlódott össze, esetleg a számára még 

ismeretlen automobil lámpáját nézte lidércfénynek), vagy csalók által szán-

dékosan előidézett, természetfelettinek hazudott esemény, esetleg figura áll 

a középpontjukban. Funkciójuk a természetfeletti élmény komikum segítsé-

gével profanizáló levezetése, ill. tanító, magyarázó, szórakoztató szándékuk 

is lehet.
113

 

Nyilvánvaló, hogy a katolikus iskolai komédiákban megjelenő hiedelemmondai fi-

gurák, hiedelemalakok mindkét föntebbi kategória sajátosságait magukon viselték. Szere-

peltetésük ennek következtében nem bántotta meg a közönséget, viszont ismerős, otthonos 

komikus elem volt, a helyi publikum emiatt hajlandóbb volt az új dramaturgiai elemek, a 

pedagógiai-morális mondanivaló befogadására. 

Összefoglalva, a hiedelemalakok komédiabeli szerepeltetése tehát több célt is szol-

gált: egyrészt a közönség dramaturgia iránti nyitottságát, másrészt a rejtettebb erkölcsi ta-
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nító szándék befogadhatóbbá tételét. Ugyanakkor fokozta a dráma színi hatását, erősítette a 

szórakoztató funkciót, ezáltal növelte a rend népszerűségét is. Mindezen törekvések és 

változások dokumentumaiként is szemlélhetjük a jezsuita Illei János Tornyos Péter és 

Hagymási Imre piarista szerzetestanár Garabontzás László c. komédiáját. 
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II. Nekromanták, táltosok, szélhámosok – garabonciások az iskolai komédi-

ákban 

 

II/1. Illei János: Tornyos Péter 

A Tornyos Péter leginkább Molière Úrhatnám polgára alapján készült adaptáció, de önálló 

elemeket is tartalmaz. Ami azonban a művet fontossá teszi, az a lokális tradíció egyértelmű 

megjelenése: a dráma egyik főszereplője önmagát garabonciásnak valló szélhámos. 

A drámát először vizsgáló Gragger Róbert úgy gondolja, hogy szó szerinti hasonló-

ság sehol sincs a molière-i szöveggel, csak a jelenetek történései azonosak, a fordulatok és 

a komikum. Rámutat arra is, hogy egy dán vígjátékíró, Holberg is hatással lehetett Illeire. 

A Don Ranudo de Colibrados (ebben közösséget vél felfedezni Pedro szolga és Lőrintz 

alakja kapcsán) ill. Az arábiai por c. vígjátékokat említi. (Itt pedig a fogadós alakja, ill. az 

aranycsinálás motívuma állítható párhuzamba Illeivel.)
114

 

Drámánkat 1789 farsangján adták elő. Gyakori az iskolaszerzők témavilágában a 

farsangolókkal látszólag együtt mulató, a darab végkimenetét tekintve valójában a karne-

vált burkoltan elítélő, annak testre és lélekre veszélyes voltát bemutató anyag. Színjáté-

kunk főhőse, Tornyos Péter 250 aranyát szeretné méltóan elmulatni a farsangon, vagyona 

azonban csalók martaléka lesz.  

A nyomtatott mű belső címlapján Illei János szerzőként szerepel. A dráma Jantso 

Ferenc minorita szerzetes-tanár 1775-ben játszott Kéntses Náso bált rendez c. szövegével 

nagyfokú egyezést mutat. Jantso maga sem állítja, hogy ő az auktor, csupán színrevivőként 

tünteti föl magát. (Illei 1752-ben, 1760 – 61 ill. 1766 – 73 között tanít Kolozsvárott, eköz-

ben Jantso Kézdivásárhelyen dolgozott.) Meg kell említenünk azonban, hogy Kilián István 

szerint a szöveg Jantso leleménye, az Alszeghy Zoltánné – Czibula Katalin – Varga Imre 

által szerkesztett Jezsuita iskoladrámák c. kötetben ellenben azt a szerkesztői véleményt 

találjuk, miszerint Illei a szerző, akinek a Kolozsvárott alkotott darabját Jantso átírta, majd 

Illei maga is átdolgozza a művét Komáromban. Ha ez igaz, úgy kijelenthetjük, hogy drá-

mánk szövege – leszámítva az adaptációból adódó hasonlóságokat – jórészt Illei sajátjának 

tekinthető. 

A szöveg a korabeli magyar köznyelven íródott, megjelennek benne azonban három 

társadalmi csoport: a parasztság (Lőrintz), a polgári-nemesi és értelmiségi identitás között 

ingadozó kisnemes (Tornyos Péter) és a svihák szerepébe helyezkedő diákság (Ventifax) 
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nyelvhasználati sajátosságai. Mind Lőrintz, mind Tornyos Péter Ventifaxot próbálja követ-

ni, a diák mindkettejüket becsapja; varázslat útján könnyen megszerezhető tudást ígér ne-

kik. Ugyanakkor, mivel szüksége van segítőtársra, Lőrintz becsapatása kisebb mértékű, 

mint a 250 aranyat birtokló Tornyos Péteré. (A dráma szereplőit lásd: Függelék, 2. ábra.) 

A dráma a főhős, az úrhatnám Tornyos Péter monológjával indul, aki ez idáig ku-

porgatott, de élete alkonyán ráébredt, hogy fölöslegesen vonta meg magától az örömöket – 

se felesége se gyermeke nem lévén, inkább, minthogy „rossz ember” kezére kerüljön, a 

„Fársángon” nyakára akar hágni vagyonának: fényes mulatságot akar rendezni, hogy jó 

emlékezetet hagyjon magáról.  

Az ehhez a módihoz nem szokott háznép azonban értetlenül és ellenállással fogadja 

Tornyos Péter hirtelen ötletét, különösen Lőrintz, a szolga. Tornyos Péter egy nap alatt 

akarja megrendezni a mulatságot, és olyan lehetetlen, kivihetetlen ötletekkel áll elő, ame-

lyek kiváltják Lőrintz ellenkezését, majd a feldühödött Tornyos Péter durvasága bosszúra 

ingerli. Elébb csak ott akarja hagyni megkolontosodott gazdáját, de ekkor újabb szereplő 

bukkan föl, és ez a momentum – a plautusi indíttatású molière-i komédia szabályszerűsé-

geinek megfelelően – gyökeresen megváltoztatja a cselekmény kimenetelét.  

Eddig a pontig nagyjából Molière: Úrhatnám polgár c. komédiájának megfelelő a 

játék menete, de az Első végzés Negyedik ki-menetelében megjelenik Ventifax, a garabon-

ciás. Ventifax beszélő név, magyarul: „szélcsináló”, vagyis szélhámos. A magyar jelentés 

azonban kettős: jelent csalót is, de utalhat a viharidéző sámán vonásaival felruházott gara-

bonciásra, mint hiedelemalakra is, aki vihart támaszt, ill. a vihar megtestesítőjét, a sárkányt 

nyergeli meg, és kormányozza. 

Ventifax szerepe az egész játék folyamán homályos. Csaló volta folytonosan lebeg-

tetett. Lőrintzcel való első találkozásakor azonnal tudja, mik a szolga szándékai, pedig nem 

beszélt vele korábban. A csaló persze másoktól is gyűjthet információkat, erre való utalás 

azonban az egész szöveg folyamán sehol sincs. A találkozáskor, Lőrintz és Ventifax első 

párbeszéde folyamán, rögtön megjelenik a garabonciás-hit kétarcúságának, a „nyugati” és 

a „keleti” garabonciás-kép ellentmondásának a szövegben is jelenlévő tusája. Lőrintz a 

lokális hagyomány démoni-sámánisztikus garabonciás-felfogásával definiálná Ventifaxot, 

aki viszont egyfajta „nyugat-európai” Faust-szerű garabonciás-képzet mentén határozná 

meg önmagát. A szövegből azonban talán kiérezhetjük a „szellem arisztokratájának”, a 

tizenkét esztendei tanulással eltöltött novíciusságot háta mögött tudó jezsuita szerzőnek 

alacsony műveltségű környezete felé irányuló rejtett iróniáját is. 
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 „VENTIFAX 

Én a’ Hóld’udvarában tizen-két Iskolát végzettem; mindent tudok. 

LŐRINTZ 

Ohó! a’ Hóld’ udvarában? Eb hidje: ‘s hiszem oda még a Holló se repűlhet. – Hanemha 

Őrdög volnál. Mert azt mondják, hogy a’ kik tizen-két Iskolát végzettek, azok mind, ‘s merő 

Őrdögök. 

VENTIFAX 

Lőrintz! tsak a’ szipák és guzsalyosok beszédje ez. Nem Őrdögök, hanem hogy tudnak 

kitsinyt-kitsinyt, tagadhatatlan. 

LŐRINTZ 

De Uram! Én tsak azt tartom, hogy mind egy őrdőg, akár Őrdög, akár Boszorkány: hát te 

mit mondasz rá? 

VENTIFAX 

(Ez ugyan elég simplex Frater forma; de még sem ütötték éppen tökkel a’ fejét.)”
115

 

A műveltséggel kapcsolatos vitát követően Ventifax megpróbál bemutatkozni 

Lőrintznek, aki a fellengzős szavakból csupán annyit ért meg, hogy garabonciással hozta 

össze a sors. Rögtön sárkánya felől érdeklődik, Ventifax ráhagyja, hogy van neki, de finom 

humorral megjegyzi, hogy a sárkány az „Almási Hegynek óldalában” található, mely tele-

pülés – a szerző lábjegyzete szerint „Rév komárom szomszéd faluja, a’ mellynek homokos 

földje alatt egy igen jó boros pintze vagyon.”
116

  

Itt ígéri meg Ventifax első ízben, hogy Tornyos Péterből sárkányt fog varázsolni, 

Lőrintznek hátasul. Egyben felkínálja a szolgának, hogy egy csapásra „tudóvá” teszi a leg-

szükségesebb garabonciás tudományokban. A szolga kezébe könyvet ad, s ez által – min-

tegy jelképesen – a tudást is átadja neki. A beavatást követően Ventifax próbára teszi 

Lőrintzet, feladatul szabja neki, hogy rázza le az őt üldöző Herr-Tőtsch Michli nevű német 

fogadóst.  

Az eleddig inkább együgyűnek mutatkozó és parasztosan beszélő Lőrintz váratlanul 

sima modorú szélhámossá változik, aki játszi könnyedséggel kever beszédébe idegen sza-

vakat, stílusa a nehézkesből elegánssá és világiassá vált. Praktikái azonban nem aratnak 

sikert, a vendégfogadós félretaszítja, és behatol Ventifaxhoz. Ez „teljes díszben” a szerzői 

utasítás szerint „…nagy Könyvvel, a’ két szarvú sisak alatt, a’ rongyos Köpönyegben, és 
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főldig érő sárkány farkkal”
117

 ront elő, majd elkergeti a fogadóst, aki elmenekül, és segít-

ségért rohan.  

A Nyóltzadik ki-menetelben, Lőrintz komikus módon vagdalja a levegőt, viasko-

dást imitálva, azt bizonygatva, hogy mindenáron megvédi új gazdáját a fogadós háborgatá-

sától. Ventifax hálából ismét megerősíti, hogy Tornyos Péterből sárkányt teremt, pénzét 

megszerzik, s ezt még azzal is megtoldja, hogy megígéri, Michli őhelyette Lőrintz régi 

gazdáját fogatja majd el. Tornyos Péterre tehát teljes anyagi és erkölcsi megsemmisülés 

vár: „gavallérból” „Sárkány is, Kóldús is, és Rab is leszsz egyszersmind.”
118

  

A Tizedik ki-menetelben megjelenik Tornyos Péter ellenképe, mindig józan és 

megfontolt öccse, Tornyos Pál. Lőrintz joggal rémül meg: a szertelenség minden formáját 

kerülő Tornyos Pál akár le is leplezheti őket. Ezért inkább elmenekül volt gazdája öccse 

elől, azzal a füllentéssel, hogy a vendégek után kell néznie. A színen maradó Tornyos Pál 

találkozik bátyjával, aki közben túl van első átvedlésén. Most Gavallérként, „Három üstö-

kű nagy Parókaban, és ezüst sarkantyús Tzipőben” pompázik. Tornyos Pál bátyja indokai 

felől érdeklődik, miért akarja Péter nehezen összekuporgatott vagyonát elszórni? 

 „TORNYOS PÉTER 

… - Ugyan Ötsém! Ne émelyítsd gyomromat az illyenekkel; tanúlj inkább magad is Bátyád-

tól egy kis új módit… és a’ mostani Frantzia Világnak fris Politziájához szabd erkőltsödet. 

TORNYOS PÁL 

Én? én ugyan nem, soha még élek. Jobb nékem a’ régi józan, okos mód szerént, napról 

napra betsűletessen élnem, hogy sem egyszer jól laknom esztendőben.”
119

 

Ha példája követésére nem is bírhatja rá, de Tornyos Pál mindazonáltal ígéretet tesz 

neki, hogy a lakomához maga is hozzájárul evőeszközökkel. Ez itt nem tréfabeszéd: még 

az ónból készült evőeszközök is komoly értéket képviseltek abban az időben, és gyakori 

volt, hogy a vacsorára a vendégnek kellett saját étkészletét magával hoznia. Tornyos Péter 

meg is köszöni öccse segítségét, majd magára hagyja: Lőrintz keresésére indul. 

Ekkor fut Ventifax karmai közé. Az imposztor elébb alázatot mutatva hízeleg Tor-

nyos Péternek, majd Lőrintzet gyalázza, azt állítva, tökrészegen, tántorogva látta a város-

ban. A dühös gazdának megígéri, tudománya segítségével képessé teszi arra, hogy 

Lőrintzet sárkánnyá bűvölje, és kedve szerint megbüntesse. A következő jelenet az Úrhat-
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nám polgárt idézi – Tornyos Péter egy csapásra akar műveltségre szert tenni, azonban a 

mód sajátosan közép-európai – amint az előbb Lőrintznek, úgy Tornyos Péternek is a nagy 

könyvből adja át a tudást Ventifax. A jelenetnek fontos szerepe is van: mintegy előkészíti a 

következő eseménysort, Tornyos Péter kirablását. 

A könyvből való varázsos tudás átvétele jelképes esemény – a főhőssel éppen az el-

lenkezője történik, mint szolgájával. Míg Lőrintz a tudás átadása után mintha tényleg meg-

okosodna, addig Tornyos Péter még együgyűbbé válik. Immár készséggel elhiszi 

Ventifaxnak, hogy az imposztor pénzvarázslatra is képes. Aranyaiért rohan, amelyeket egy 

erszénybe kötve kell átadnia a szélhámosnak. Míg távol van, ismét érdekes társalgás megy 

végbe Ventifax és Lőrintz között. Ventifax arra kéri Lőrintzet, hozzon egy régi medvebőrt, 

mert ez szükséges ahhoz, hogy gazdájából sárkány legyen. Lőrintz már sejti a turpisságot, 

és szeme végképp felnyílik: sejteni kezdi Ventifax csaló voltát. Ekkor azonban Ventifax 

olyan kijelentést tesz, ami megint csak kétértelmű, és a néző számára a titokzatosság ködé-

be vonja alakját: gyakorlatilag azt érzékelteti, hogy tudna ő varázsolni is, ha kellene, szol-

gálatába állíthatná a transzcendens erőket is, de ez esetben nem látja szükségesnek.  

 „VENTIFAX 

Vedd-elő, ‘s mikor bé-kűld a’ Kamarába, öltözz belé; midőn pedig reád ólvas ebből a’ 

Könyvből, négy kéz láb jöjj-ki eleibe. 

LŐRINTZ 

Hát ha a’ kötő-féket fejembe veti? 

VENTIFAX 

Vesd-ki hirtelen, kerítsd az övébe; űlj reá; tsúfold-meg, és óld-meg a’ kereket utánnam, 

tudod hová? ... 

LŐRINTZ 

Hát illy könnyen válhatik az emberből Sárkány? Én azt tudtam, hogy tudja, mitsoda bo-

szorkányság a’ Mesterséged. – De ezért bizony el nem viszen ám az Őrdög. 

VENTIFAX 

Miért is kellene a’ Természetet erőltetni? Mikor pure, praecise naturaliter is végbe mehet 

a’ dolog?”
120

 

Tornyos Péter ismét felbukkan. Deákos végződésű szavakkal, zagyva latin-magyar 

keveréknyelven beszél, Lőrintz pedig ostobaságot, értetlenséget mímel. Miután Lőrintzet 
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dolga után küldte, Tornyos Péter átadja erszényét 250 arannyal Ventifaxnak, aki ezt titok-

ban kicseréli, majd a hamispénzt („kongót”) tartalmazó erszényt lepecsételi, azzal a szigo-

rú utasítással, hogy három óra hosszáig kinyitni nem szabad.  

Itt Ventifax megint csak fausti varázsló képében mutatkozik, meghívása miatt hálát 

mutatva szórakoztatást ajánl fel: a pénzvarázslat mellett este borvarázslatot ígér a vendé-

geknek. Csizmája sarkát megnyomva – állítja – olyan bort képes fakasztani, amilyet csak 

kívánnak tőle. Búcsúzóul Tornyos Péter ismét neve után érdeklődik. Ventifax az Amansur 

de Cacabo Lunae beszélő néven mutatkozik be. (Lefordíthatatlan szójáték, de talán így 

lehetne jelentéséhez legközelebb értelmezni: „szeretek a holdról fecsegni”.) Az öngúnyt 

sem nélkülöző bemutatkozás után Ventifax eltűnik. 

Tornyos Péter maradéktalanul boldog. Tudást szerzett, nagy vagyont, meg fogja 

büntetni lusta szolgáját, és olyan farsangi mulatság elé néz, amit évekig fognak emlegetni a 

városban. Az evőeszközökkel megérkező Tornyos Pált büszkén elküldi: annyi pénze van 

immár, hogy boltból is vehet kanalakat és villákat. Amikor Pál meghallja, hogy bátyja a 

vendégségbe Ventifaxot is meghívta, megijed, óvni próbálja bátyját a csalótól, ám mindhi-

ába.  

Lőrintz visszatér. Tornyos Péter bevásárlásait kéri számon rajta. Lőrintz panaszko-

dik: pénz nélkül semmit sem kapott a boltokban. Tornyos Péter haragjában azzal fenyege-

tőzik, hogy sárkányra ül, és úgy perzseli föl az engedetlen kereskedőket. 

Ventifax jő. Bejelenti, hogy érkeznek a vendégek. Közben közeledik az erszény 

felnyitásának ideje. Ventifax már elillanna, de Tornyos Péter nem engedi, mindenáron sár-

kánnyá bűvölné Lőrintzet. Ventifax a kezébe adja a könyvet, és megmutatja neki, hol talál-

hatóak a sárkánybűvölő igék, majd végképp eltűnik a színről. Búcsúzóul még elkéri Tor-

nyos Péter drága ruháit, helyettük saját rongyait adja át. Végbemegy Tornyos Péter máso-

dik átöltözése: Koldussá. 

Tornyos Péter Lőrintz fejére olvassa a bűvigéket. Lőrintz, magára öltve a medve-

bőrt, sárkánynak tetteti magát. Amikor azonban Tornyos Péter a hátára ül, Lőrintz leveti 

onnan, a földre esett tehetetlen emberre teríti a medvebőrt, és a vendégek szeme láttára 

nagy gyalázattal meglovagolja. Ez a főhős harmadik átöltözése: így válik Sárkánnyá. Ezt 

követően Lőrintz lepattan ura hátáról, és ő is elszelel. A medvebőrből kikászálódó, kezé-

ben nagy könyvet tartó Tornyos Pétert a közben szolgákkal visszaérkező német fogadós, 

mint garabonciást, lefogatja. Ez főhősünk negyedik, utolsó átvedlése: Rabbá válik, ahogy 

Ventifax megjósolta. A fogadós kezéből Péter úr csak öccse érkeztével szabadul. S ez után 
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jön még csak a fekete leves: kárvallott főhősünk megtudja, hogy Lőrintz kirabolta a házát, 

és megszökött a városból. 

Az erszény felnyitása után kisül, hogy pénzét is ellopták. A játék Tornyos Péter si-

ránkozásával zárul: elébb elkergeti az őt latinul köszöntő boltoslegényeket – egyszer s 

mindenkorra torkig van a latinos műveltséggel –, majd a szolgabíró és a darabantok után 

kiáltva Lőrintz és Ventifax üldözésére indul. A szerző nyitva hagyja a kérdést, sikerült-e 

utolérnie kifosztóit. 

II/2. Hagymási Imre: Garabontzás László 

A Garabontzás László eredetinek látszik, csak utolsó jelenete hasonlítható molière-i vígjá-

tékkal. (Pista „haldoklása”, majd magához térése a Scapin furfangjai utolsó jelenetének 

történéseivel rokonítható.) 

A vígjátékot 1775. augusztus 13-án adták elő Vácott, gróf Almási Ignác generális 

és Salbeck Károly címzetes püspök látogatása alkalmából. 

A szöveg pergőbb, feszítettebb cselekményű, mint a Tornyos Péter, több a váratlan 

fordulópont benne, és a szálak mozgatója itt már maga a garabonciás szerepébe bújó szél-

hámos diák, míg a másik komédiában Ventifax méltó segítőtársra lel a furfangos szolgá-

ban, Lőrintzben. Garabontzás László (elcsapott diák, csaló) megbünteti Pistát, Kárvallott 

Marci tolvaj cselédjét, s jó eszével és találékonyságával végül megszerzi magának a kán-

tortanítói állást a faluban. (A dráma szereplőit lásd: Függelék: 3. ábra.) 

Hagymási – Nagy Imre megállapítása szerint – a Garabonczás Lászlóban úgy ér-

telmezi a komodya szót, mint olyan drámai cselekményt, amely „szerepcserére, alakosko-

dásra, mulatságos félreértésre s az álság leleplezésére épül”,
121

 ahogyan ezt a már koráb-

ban is említett „tisztes színlelésről” illetve a „kegyes cselvetésről” vallott korabeli felfogás 

lehetővé teszi számára. 

A dráma legfőbb feszültségét az biztosítja, hogy két, egymással szembenálló alak-

váltó-csaló főszereplője van
122

, a cselekmény a kettejük párharca, mely végül a negatív 

főhős megveretésében csúcsosodik ki. (Táltosharc!) 

A pozitív főhős jellemváltozáson megy keresztül, integrálódása, konszolidációja 

jelzi azt a szerzői szándékot, amely összetettebb jellemábrázolásra, eredetibb cselekmény-

alakításra irányul.
123

 

                                                 
121

 Nagy Imre, 2007. 113. p.  
122

 Nagy Imre, 2007. 113. p. 
123

 Nagy Imre, 2007. 114. p. 



 43 

A Garabontzás László c. vígjátékban már az első pillanatokban sem marad semmi 

kétségünk arról, hogy főhőse csaló, imposztor: az első felvonás első jelenetének monológ-

jában maga leplezi le önmagát. Megtudjuk róla, hogy „sokat próbált deák”, akit „nyoltz 

holnap alatt már tizenkét oskolákból nagy betsűlettel” kicsaptak. Ám a csaló kitűnő megfi-

gyelő, és minden hájjal megkent ravaszdi: ügyel a környezetére, és rögtön észreveszi a 

zavarodottan, idegesen, ráadásul óvatlanul viselkedő Pista mindenest, nem sokkal az után, 

hogy fölajánlotta szolgálatait a meglopott Kárvallott Martzi gazdának.  

Ekkor találkozik először a két imposztor: Garabontzás László, aki kitanult alakos-

kodó, míg Pistát a körülmények kényszerítő ereje és saját bűne kényszeríti az álorcára. 

Érdekes fordulat, hogy a cselekmény végén a „kényszercsaló” bűnhődik, míg a”profi” in-

tegrálódik és megszabadul a bűn bélyegétől.  

Pista a prológusban magában beszélve, fennszóval maga vallja ki bűnösségét: 

negyven aranyforintot tolvajolt el gazdájától, már el is rekkentette a lopott kincset. Dara-

bunk tehát nem bűnügyi történet, a mulattató szándék éppen azáltal valósul meg, hogy vé-

gig értesülünk az imposztorok terveiről, azok megvalósulásáról, valamint figyelemmel 

követhetjük, ők maguk hogyan bújik ki a nekik vetett tőrök alól. 

Fölbukkan maga a kárvallott gazda is, Pista pedig álságosan sajnálkozik az eltűnt 

summa felett. Itt máris egy kitűnően megkomponált komikus jelenet következik: Pista teli 

szájjal szidja és átkozza a tolvajt (önmagát), miközben Martzi gazda csillapítani próbálja: 

hamarosan megbűnhődik a bűnös. Rendkívül szórakoztató figyelemmel kísérni a vétkes 

hangulatváltozásait a jelenetben, ugyanakkor máris képet kapunk a garabonciásról, és prak-

tikáiról, valamint a vele kapcsolatos hiedelmek egy jelentős részéről.  

 „PISTA 

Uram, igaz hívségemre mondom, ha márkomba keréthetném azt a hohér kezébe való em-

bert, hidje kend, hogy még az hetedik pereputtya-is meg siratná. 

KÁRVALLOTT MARTZI 

Tudom, Pista, tudom hívségedet, de ne törődj rajta, ugyis ebek harmintz hadját el nem 

kerőli, ha mindjárt az egek kebelébe rejtezkedik-is. 

PISTA 

Vallyon igaz-e? Vaiki őrvendek neki! … De valóban tudtára vagyon már kendnek a tolvai? 

KÁRVALLOTT MARTZI 

Még ugyan nem tudom, ides Pistam. De ki keről az akasztó fára való nem sokára! 

PISTA 
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Ki bizony, soha napján. Ugyan mikép, ides Uram? 

KÁRVALLOTT MARTZI 

Hallyad kedve Pistám: hogy ki megyek vala bús és komor kedvel az utzára, látom, hogy sok 

féle emberek, asszonyok ki ‘s be járnak a kővér Nánásné házába. … Az én leg nagyobb 

szerentsémre mondják, hogy valami Garabontzás Deák volna, harmadnaptúl nála szállá-

son; aki meg mondhatatlan mesterségeket, jövendőléseket, és tanátsokat minden űgye fo-

gyottaknak javaslana. 

PISTA 

Jaj nekem, oda vagyok! […] Azomba mitsodás ember? 

KÁRVALLOTT MARTZI 

Középszőrü, aba kőpönyeges, és olly rongyos, hogy tizenkét matska, az egesz ruhájában 

egy egeret nem foghatna meg. 

PISTA 

Ollyanoknak, ollyanoknak lenni, magam-is hallottam mindenkor. De azután mirűl szólott 

kend vele? 

KÁRVALLOTT MARTZI 

Mit tudtam volna egyebet szóllani, kedves Pistám? A káromat ki tálaltam előtte, és kértem, 

hogy annak a gonosz, szurtos markú tolvainak szemeit, valami babonaság által ki forrasz-

sza. 

PISTA 

O egek, mit hallok? Azt kérte kend? És nem sainálta meg szegényt? Azt sem gondolta, hogy 

keresztény légyen? […] O pogány kegyetlenség! Oda vagyok, mit tsináljak? Hat ő meg 

igérte? 

KÁRVALLOTT MARTZI 

Azonnal, kedves Pistám! Garabontzás Deákságára meg igérte, hogy fél óra múlva szemei 

ki folnak a gaz embernek. Annak okáért-is mindjárt egy rongyos könyvet vévén zsíros 

táskájábul, az hazbul lopangva ki menvén, maganyos helyre vette magát. 

PISTA 

O egek, főldek, jai jai jai!”
124

 

Esztelen jajgatása bajba keveri, gazdája gyanakodni kezd rá. Hiába könyörög kijó-

zanodva Pista, hogy bocsássa el szolgálatából, Kárvallott Martzi mostmár dühös gyanak-

vással faggatja, azonnal árulja el a tolvaj nevét. Pista – kétségbeesett ötlettel – gazdája öcs-
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csét nevezi meg tettesként, annál is inkább, mert Martzi nemrég tagadott meg egy kisebb 

kölcsönt testvérétől. Így nemcsak a gyanú alól mentesül, de okát adja iménti jajgatásának, 

ezen felül gazdáját is arra indítja, hogy keresse fel a garabonciást, és csináltassa vissza vele 

az átkot. Martzi esik kétségbe ezúttal, és Pista, felbátorodva, most már egyenesen arra biz-

tatja gazdáját, keresse meg a bírót, és fogassa el a garabonciás diákot, mint gonosz kóbor-

lót. 

Amint Kárvallott Martzi a bíróhoz lohol, Pista új tervet eszel ki. Vissza akarja 

csempészni az aranyakat, mintha Martzi öccse hozta volna elő őket titokban. Ennél is to-

vábbmegy azonban: Félink Peti és Jó szándékú Menyhárd tanácsbéli urakat megpillantva 

hozzájuk siet, és azzal vádolja meg a diákot, hogy az egész tanácsot meg akarja vakítani. A 

két jámbor ezen igencsak fölháborodik, ők is a bíróhoz sietnek, és Pista örvendezik, hogy 

ravasz terve megvalósulni látszik. Csakhogy Garabontzás László nem akármilyen ellenfél: 

Pista emberére akadt benne. 

A garabonciás átkot mormolva tűnik fel. Az átok annyira szemléletes, hogy való-

sággal élményszövegnek hat, mintha szerzőnk maga hallotta volna valakitől: „Ká kóm, bá 

kom, addig forgom, míg a tolvait meg nem fogom”. Ehhez társul még a zárójeles rendezői 

utasítás: „baculo circulum facit” azaz botjával köröket ír le.
125

 A rendezői utasításoknak 

különben is fontos szerepe van a szövegben. A jelenetben ugyanis a párbeszédből nem 

világlik ki az, hogy a holtra rémült Pista térdre rogyott Garabontzás László előtt, azonban a 

latin utasítás (genua capit flens)
126

 ezt világossá teszi. Ez fontos momentum, hiszen a szín-

padi előadás nagyobb súlyára utal az írott szöveggel szemben, és ezzel a szerzői szerepről 

is árulkodik. 

Pista könnyek között vallja meg bűnét a furfangos diáknak. Még az is lehetséges, 

hogy garabonciás először rosszban töri a fejét, és az egész zsákmányt magának akarja, hi-

szen Pistát szörnyű fenyegetések között arra utasítja, hozza elő neki a lopott pénzt, holott 

azt előbb már ő maga megkereste, kiásta és eltette. Úgy tűnik, szándéka inkább az ellene 

gonoszat forraló alattomos szolga eltávolítása, de előbb megbüntetése. Ezért, mielőtt el-

küldené, hókuszpókuszok között térden megtáncoltatja, és közben botjával elveri.
127

  

A második felvonás kezdetén Pista felfedezi, hogy meglopták. Az itt következő 

monológ élénken emlékeztet Molière: A fösvény (L’Avare) (1668) c. drámájának IV. fel-

vonás, 7. jelenetére.  
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 „PISTA 

Jai oda vagyok…! O egek, hova fordullyak?... Mit gondollyak? Vagy mit tselekedjek?... 

Tolvai, tolvai! Fogd meg, fogd! De kit? Kitsoda? Semmit sem tudok, semmit sem látok. Azt 

se tudom ha ilek-e, vagy halok. Mit mond kend, kedves drága jó szívű ember? Nem látta-e 

kend azt a gonosz tolvait? Mitsoda tűndérség az? Mit nevettek? Ismérlek jól ismérlek, tu-

dom sok tolvai vagyon kőztőtek. Vallyon senki se tudja kőzűletek? Kitsoda ásta ki a pénze-

met? Bizony, bizony két potrát adok neki, tsak jelentse meg. Nó, senki se szól? Talán te 

voltál te, amaz, amaz, nem te nem. Tsak nevetni tudják a szegény kárvallott embert!...”
128

 

 

„HARPAGON 

(Tolvajt kiabálva hajadonfőtt jön a kert felől.) Fogják el! Tolvaj! Rabló! Gyilkos! Gyil-

kos! Igazságot nekem, igazságos ég! Elvesztem, meggyilkoltak, elvágták a torkomat, elra-

bolták a pénzem. Ki volt az? Hova lett? Hol van? Hol bujkál? Hol keressem? Merre fus-

sak? Merre ne fussak? Nincs ott? Hát amott? Hé, hé! Megállj, gazember! Vissza a pénze-

met! (Megragadja a saját karját.) Ááá! Nem, ez én vagyok. Megháborodtam, nem tudom, 

hol vagyok, mit csinálok. Jaj, édes pénzem, édes pénzem, drága barátom, megfosztottak 

tőled, és hogy te nem vagy nekem, oda a támaszom, a vigaszom, oda a boldogságom: vé-

gem van, nincs mit keresnem ezen a földön, én nem tudok élni nélküled. Kész, nem bírom 

tovább: meghalok, meghaltam, eltemettek. Nem akar valaki feltámasztani? Csak adja visz-

sza az én kedves pénzecskémet, vagy mondja meg, hogy ki vitte el. Tessék? Mondott vala-

mit? Senki!... Bárki követte is el a gaztettet, jól kileste az alkalmat: pont azt az időt válasz-

totta ki, amikor azzal a gazember fiammal beszéltem. Megyek hívom a rendőrséget, kínval-

latás alá fogatom az egész házat: a cselédeket, inasokat, fiamat, lányomat, saját magamat. 

Mennyi sok ember körös-körül! És bárkire nézek mindenki gyanús, és mindenről azt hi-

szem, hogy a tolvajom. Hé! Maguk ott! Miről beszélnek? Csak nem a tolvajról? Mi az a zaj 

odafönt? Nem a tolvajom van ott? Könyörgök: ha tud valaki valamit a tolvajról, szóljon 

nekem, jó? Nem maguk közt rejtőzködik? Csak bámulnak rám és kinevetnek. Ki fog derülni, 

hogy ők is benne voltak a rablásban. Rajta, gyorsan! Rendbiztost, poroszlókat, bírókat ide! 

Kínzóeszközöket, bitófát, hóhérokat! Azt akarom, hogy mindenkit akasszanak fel, és ha nem 

találom meg a pénzem, a végén én magam fogom felakasztani magamat.”
129

 

Ford.: Bognár Róbert 
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Pista a pénz eltűnése miatt átélt kínjai mellett újra attól retteg, hogy elveszítheti 

szeme világát, s amikor a garabonciást gazdájával együtt jönni látja, további büntetések 

lehetősége is nyomasztani kezdi. Pedig egyelőre biztonságban van, Garabontzás László 

úgy dönt, hogy a pénz egy részét mégis jogos tulajdonosának adja vissza, de felét magának 

követeli. Kárvallott Martzi nem szívesen, de beleegyezik az összeg felének átadásába, mert 

menteni akarja öccsét. (László magáévá tette Pista hazugságát.) Nem Pista iránti rokon-

szenv, még csak nem is betyárbecsület, hanem még mindig a csalárdság vezeti azonban a 

deákot. „És valameddig lehet, addig minden felé tsapom a levet” –mondja. Csakhogy meg-

szorult ő is. Pista hitványsága mégis részben eredményes volt: a községi tanács és a bíró 

lezárta a faluból kivezető utakat, s nem szökhet semmiképp. 

A következő jelenetben Getzi Bíró, Félink Peti, Lassú Boldizsár, Jó szándékú 

Menyhárd és Kárvallott Martzi azon vitatkoznak, elfogják-e a deákot. A bíró elfogatná, a 

többiek azonban a garabonciás rontásaitól: sárkánytól, jégesőtől rettegnek. Végül úgy dön-

tenek, hogy Lassú Boldizsárral megüzenik a deáknak, egy órán belül hordja el az irháját a 

községből.  

Kárvallott Martzi örömmel újságolja a döntést Pistának, aki szintén örvendezik, 

mert a garabonciás az átkot visszavonta. Csakhogy elveszett fele pénzét öccsétől kívánná 

visszaperelni Kárvallott uram. Szegény Pista ismét jeges rémületbe zuhan: ha gazdája fele-

lősségre vonja öccsét, kisül majd, hogy ártatlan volt, s a vád ismét reá hullhat vissza. Pista 

ezért úgy dönt, hogy tájékoztatja a deákot a falubeliek szándékairól. 

Garabontzás László azonban nem esik kétségbe. Máris újabb ravasz terve van. Pis-

tának ígéretet tesz arra, hogy kitanítja a garabonciás tudományokra. A tudás átadása hason-

lít a felszentelésre, annak akár karikatúrájaként is szemlélhetjük. Előbb Pista kezét kéri, 

majd egy varázsmondóka elkántálása után különös jelenetre kerül sor. A deák egy kakas-

hoz küldi Pistát, s az a kakast fölnyergelve hátára pattan. A kakas megülése a valóságban 

természetesen nem lehetséges, azonban a darab keretei között a nonszensz határát súroló 

esemény mégis végbemegy. Pista a kakas hátára pattan, Garabontzás László útjára bocsát-

ja. A madárháton utazó varázsló alakjával egyébként dolgozatunk benandantékkal foglal-

kozó részében még szót kívánunk ejteni, itt csak annyit jegyeznénk meg, hogy a figura 

nem ismeretlen az eurázsiai folklórban, felbukkanása a darabban valamely Hagymási által 

ismert lokális néphiedelemmel magyarázható.
 130

 

                                                 
130

 Érdekességként megjegyezzük, hogy Carlo Ginzburg említést tesz egy Kiosz szigetén élő görög hiedelem-

ről, amely a kallikantzarosnak nevezett lényekkel kapcsolatos. Ezek apró termetű szörnyetegek, nagy kar-

mokkal, akik a kései utazók arcába ugorva összekarmolják a szerencsétleneket. Azokból a csecsemőkből 
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Közben megérkezik Lassú Boldizsár az elöljáróság üzenetével. Garabontzás László 

előbb viharral fenyegetőzik, majd az alázatossá ijedt embertől különös dolgot kér, azt, 

hogy „szabadítsák meg a garabonciásságtól”. A folyamat erősen emlékeztet a sámánok 

megszabadításának hiedelemmondákon belüli eseményleírására, de erről is majd később 

ejtünk részletesebben szót. László azt üzeni a falubelieknek, hogy amint a főutcára ér, ad-

dig verje őt a község apraja-nagyja, míg össze nem esik. Ekkor vegyék fel testét, és lepe-

dőn vigyék a községházához – utasít. Majd részletes leírást ad – Pistáról, aki nem is sejti, 

hogy mekkora haddelhadd vár rá.  

Visszatér a kakasháton ficánkoló Pista. A deák hirtelen ötlettel még az ellopott er-

szényt is a nyakába akasztja, majd ráteríti saját köpönyegét, és fejébe nyomja süvegét. Pis-

ta elvágtat… és egyenesen a felfegyverkezett gyermekek kezei közé jut, akik agyba-főbe 

püfölik. Közben visszaérkezik a dühös Kárvallott Martzi is, aki beszélt öccsével, és rájött, 

hogy felültették. Dühében ő is biztatja a gyermekeket, akik addig ütik Pistát, míg össze 

nem esik.  

A darab végén Garabontzás László leleplezi magát. Kárvallott Martzi visszakapja a 

pénzét, s a közösség kántori állással jutalmazza a deákot, aki így tényleg megszabadul a 

garabonciásságtól. Pista is megmenekül a további büntetéstől, mert sanyarú állapotára való 

tekintettel gazdája megkegyelmez neki. 

Összefoglalva: a drámákban nem valóságos garabonciás tűnik fel, de magát a ha-

gyományt a szerzők nem kérdőjelezik meg. Sőt, amint arra utaltunk, Illei még azt a kérdést 

is nyitva hagyja, Ventifax valódi garabonciás –e?  

                                                                                                                                                    
lesznek, akik karácsony napján születnek. A lények érdekes sajátossága, hogy egy „sánta vezért” követnek és 

kakasháton lovagolnak(!). Ginzburg a samanisztikus hiedelemlények közé sorolja be őket. Eszerint a kakason 

lovaglás az európai samanisztikus hiedelemvilág részeként van jelen a kultúrában. Ginzburg, Carlo, 2003. 

238 – 239. p. 



 49 

II/3. A garabonciás figurája a magyar népi hagyományban 

A garabonciások szerepeltetésével a magyar népi kulturális tradíció fontos eleme tűnik fel 

a színpadon. Ahogy más szerzetes tanárok, úgy Illei János és Hagymási Imre természete-

sen szintén nem azonosulhatnak a népi hiedelemvilággal vagy a hiedelemalakkal, hanem a 

garabonciáshittel való visszaélés lesz a komikus elem vígjátékaikban. Az ál-garabonciás 

felszínessége és fellengzőssége összeütközésbe kerül a népi alakok őszinte, babonás hité-

vel. Ez a szituációs játék a Tornyos Péterben pl. úgy igazolható, hogy azon a helyen, ahol 

Ventifax fellengzős, zavaros, áltudományos beszédekkel próbálja meg becsapni Lőrintzet, 

a szolga mintegy „visszatéríti” a mitikus hagyományhoz. Amikor Ventifax „visszatér” a 

Lőrintz számára is érthető nyelvhasználathoz, a szolga már készségesen hagyja magát be-

csapni.
131

  

Nagy Imre hívja rá föl a figyelmet, hogy Hagymási és Illei szövegformálása megfe-

lel a garabonciás fogalomkör összetettségének, ill. az eurázsiai  vihardémon – és táltos – 

hiedelemkörrel való összefonódásának. (Erre utal pl. a Ventifax név Illeinél.) Ez a motí-

vum a megbélyegzettségre, az elrejtőzési kényszerre, ill. a hiedelemalakok diabolizációjára 

is utal.
132

 

Erre a kérdésre világítanak rá Klaniczay Gábor észrevételei, többek között az a 

tény, amely szerint a foggal ill. burokban születés a táltoshit „peremvidékén” (Európában) 

figyelhető meg. Szibériában a sámánság nem egyszerűen veleszületett, hanem öröklődő 

hatalom és szerepkör, melynek felvállalására a közösség mintegy „kényszeríti a sámánje-

löltet. Az öröklött hatalom helyett Európában a véletlenszerű „beleszületés” a sámánszerep 

funkcióvesztésének első jelei közé tartozik. A táltos a nyilvános hatalom képviselőjéből 

anonimikus, rejtőzködő személyiséggé változik. Az átalakulás utolsó fázisa, mikor kóbor 

varázsló, majd csak képzeletben élő hiedelemlény lesz a hajdani sámánból.
133

  

A drámákban megjelenő garabonciás diák figurája egyik legjellegzetesebb és leg-

közismertebb alakja a magyar népi hiedelemvilágnak. Az alakjához kapcsolódó értelmezé-

sek azonban nem egységesek, lényegében két fő irányt mutatnak. Az irányok megállapítá-

sánál a kulturális háttér mellett nagy szerepet játszik az etimológiai is.  

Az egyik irány Diószegi Vilmos nevéhez fűződik, eszerint a garabonciás deák 

(barboncás, verboncás, gorboncás) a Kárpát-medencei, közép-Dunamelléki régió talán 

legelterjedtebb, legismertebb mítosz-maradványa. (Fahrende Schüler, ćiort dijak, 
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 Jezsuita iskoladrámák. 1995. 451 – 452. p. 
132

 Nagy Imre, 2007. 115 – 116. p. 
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 Klaniczay Gábor, 1983. 124. p. 
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şolomonar) Magyar nyelvterületen figurájában két hagyomány ötvöződik: a halottidéző 

középkori varázsló, a necromanta (Diószegi szerint innen eltorzult magyar neve is), ill. az 

ősi magyar táltos alakja. Az európai hagyományra utalna a garabonciás azon képessége, 

hogy varázslatait „könyvből olvassa ki”, hogy az ördöggel cimborál, hogy tizenhárom osz-

tályt járt ki a pokol iskolájában, stb. Táltos vonásai: a viharidézés, a sárkányon lovaglás és 

azon tulajdonsága, hogy személyében összekapcsolja a túlvilágot az evilággal. (Lásd: Füg-

gelék, 4. ábra.) Diószegi Vilmos a garabonciás hiedelmek „három rétegéről” beszélt. Említ 

egy „egyetemes pogány európai réteget” (vihardémon-vonások), egy keresztény középkori 

réteget (szövetség az ördöggel) és egy táltos-réteget. A garabonciás sötét köpenybe burko-

lózó, rongyos, titokzatos figura, aki a tündérekhez hasonlóan kettős természetű: ha jól bán-

nak vele, megjutalmazza jótevőjét, ha nem kap adományt, sárkányára pattan (mely eladdig 

hegyoldalban, barlangban, felhő háta mögött rejtőzött), vagy egy gyíkot, kígyót bűvöl sár-

kánnyá, s hatalmas felhőbe burkolózva vihart támaszt. A sárkányt vagy egy könyvvel bű-

völi elő rejtekhelyéről, vagy oly módon varázsol át bármely teremtményt sárkánnyá, hogy 

egy rossz kantárral fejbecsapja. Külső testi jegyei is felismerhetők; színe a fekete (kis feke-

te emberként is szokták emlegetni), hetedik gyermekként jött világra, hét évig szopott, há-

tán sörény, lábán marhakörmök vannak, netán nemi szerve nő meg óriási méretűre.
134

  

Pócs Éva szerint Diószegi következtetéseinek egy része cáfolható. Ugyanakkor azt 

állítja, hogy a magyar népi hitvilágban a boszorkány-hiedelmek bizonyos vonásai azok, 

amelyek számos elemét magukba foglalják a keleti sámán-elemeknek. A magyarországi 

boszorkányperekben – a táltosharcok motívumával mintegy „összemosódva” – pl. gyakran 

felbukkan a boszorkányháború. A boszorkányoknak katonai rangfokozata van, és a bo-

szorkánytársaságok (pl. magyar és török „csapatok”) összecsapnak egymással.
135

 Itt említ-

jük, hogy a Pócs által is idézett Carlo Ginzburg még határozottabban fogalmaz e tekintet-

ben: szerinte az európai boszorkányság samanisztikus vonásai egyértelműek és tagadhatat-

lanok.
136
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 A garabonciásra vonatkozó adatokat di Francesco - Quarantotto, i.m. (14 – 21. p.) illetve a Magyar nép-

rajzi lexikon „Garabonciás” szócikkéből vettem. Diószegi Vilmos – Nagy Ilona, 1979. (264 – 265. p.) 
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 Pócs Éva, 1979. 16. p. ill. 157 – 158. p. Egyebütt is említi, hogy a boszorkányhit forrásai között a táltos-

hiedelem is szerepet játszik. „Természetesen az egyes attribútumok (t. i. a boszorkányok) vonatkozásában 

kereshető az ’eredet’ (… illír és itáliai varázslónőktől germán és szláv démonokig, ókori misztériumvallások-

tól germán titkos társaságokig, magyar táltos-hiedelmekig).” Pócs Éva, 1983. 142. p. 
136

 Ginzburg, Carlo, 1990. 361. p.  

1. „az európai boszorkányság sámánisztikus vonásai tagadhatatlannak látszanak; 

2. kétségtelen, hogy ezek a vonások az eurázsiai sámánizmus jelenségével történeti kapcsolatban van-

nak; 

3. ez a történeti kapcsolat csak nagyon töredékesen, hipotetikus úton rekonstruálható; 
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A táltos és a sámán másutt egymással szinonim fogalomként bukkan fel Pócs Évá-

nál is, de ennek a nézetnek az előzményeiként Carlo Ginzburg és Klaniczay Gábor mun-

kásságát említi, akik a magyar táltost az európai samanizmus rendszerébe foglalták bele.
137

  

Carlo Ginzburg Éjszakai történet c. könyvében egy térképet közöl, amelyen a 

samanisztikus elemeket őrző hiedelmek és kultuszok eloszlását szemlélteti Európában. A 

térkép tanúsága szerint nagy területre jellemzőek ezek a jelenségek: Skócián Lappföldön, 

Franciaországon, Svájcon és Észak-Itálián keresztül a Baltikumig, Magyarország és a Bal-

kán államaitól az oszét sztyeppékig. Magyarországon egy különösen érdekes és archaikus 

elem, a termékenységért való rituális sámánküzdelem is jelen van. Ilyen termékenységért 

küzdő sámán-típusok az észak-itáliai benandanték, a korzikai nazzerók, a délszláv 

kresnikek, livóniai farkasemberek, a lapp sámánok, az oszét burkudzäutä-k és a magyar 

táltosok.
138

 

Ginzburg fölidézi egy livóniai öregember, bizonyos Thiess apó alakját, akit a bíró-

ság fordult farkasként elkövetett bűnök miatt hallgatott ki. Thiess azonban azt állította, 

hogy őneki semmiféle gonoszság nem nyomja a lelkét, éppen ellenkezőleg – társaival 

együtt harcolt az ördög és a boszorkányok ellen közössége boldogulásáért, egészségéért – a 

kedvező termésért. Mivel nem volt hajlandó bűnösnek vallani magát, végül csak tíz ostor-

csapásra ítélték.
139

 

A történet a benandantékkal kapcsolatos hosszú eszmefuttatás bevezetése. A 

benandanték – „jóban járók”
140

 – burokban született emberek, akit születésük eleve sámán-

szerepre predesztinál. A magzatburkot világra segítőik kiszárítják, és nyakukba kötik, hó-

nuk alá rejtik. Ennek hatására serdülőkorukat követően képessé válnak arra, hogy lelkük 

időről időre lepke, egér alakjában elhagyja testüket. Esetleg ők maguk nyúlon, kakason, 

egyéb állatokon, alkalmanként gyermekeken lovagolva jutnak el a holtak mezejére, ahol 

megküzdjenek a gonosz sámánokkal, ill. gonosz szellemekkel (maladanték – „rosszban 

járók”) később a boszorkányokkal. A harc kimenetele eldönti, hogy milyen termés várható 

a következő évben. A csata után a benandanték a holtak menetével találkoznak. Eredetileg 

                                                                                                                                                    
4. ha találnánk is újabb történeti bizonyítékokat,azok az elméleti problémák, amelyeket az ilyen sokáig 

tartó kulturális továbbélés támaszt, továbbra sem oldódnának meg.” 

„Azt mondhatnánk, hogy egyik oldalon a benandanték, kresnikek, táltosok és burkudzauk, másik oldalon a 

boszorkányok, ellenséges kresnikek vagy táltosok közötti ellentét belső kétértelműségüket mitológiai, tényle-

ges szembenállássá szélesítette, amely mégis magában rejtette a két csoport közötti lényegi rokonságot.”  

U. ő., 1990. 362. p. 
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 Pócs Éva, 2002. 138. p. 
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 Ginzburg, Carlo, 2003. 132 – 133. p. ill. 233 – 234. p. 
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 Ginzburg, Carlo, 2003. 219. p. 
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 A témáról még hosszasan értekezik a szerző egy tanulmányában is. Pl. a benandante névről lásd: 

Ginzburg, Carlo, 1990. 357. p. 
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valószínűleg a holtakkal küzdöttek meg a termésért, ahogy ezt az oszét burkudzäutä-k má-

ig teszik.
141

 

A kötetben Ginzburg összehasonlítást közöl a magyar táltos és az egyéb európai 

samanisztikus varázslók között. Az összehasonlítás kapcsán hosszasan részletezi a táltosok 

(többnyire bika, kerék ill. láng alakjában lezajló) küzdelmeit. A magyar táltos-

motívumokat Ginzburg azért tekinti különösen fontosnak az európai sámánmotívumok 

vizsgálata szempontjából, mivel a magyar táltos-hiedelem elemei kívül esnek az indoeuró-

pai nyelvi – és tegyük hozzá – kulturális körön.
142

 Érdekes, hogy a táltosok bizonyos voná-

sainak ismertetésénél megemlíti kincslátó, viharvarázslattal való fenyegetőzésüket (ezek 

garabonciás-vonások is).
143

 Munkájában többször is hivatkozik a táltosok magyar kutatói-

ra, többek között Klaniczay Gáborra, Róheim Gézára és Diószegi munkáira. A táltos szó 

etimológiai magyarázatához továbbá Pais Dezső általunk is idézett kutatásait hívja elő.
144

 

Az európai sámánhit hasonlóságait a Franz Boas-féle diffúzióelmélettel magyaráz-

za. Eszerint a befogadó kultúra mindig olyan elemeket vesz át más kultúrákból, amelyeket 

könnyen integrálni tud. Ezt a beépülést persze előbb egy nem tudatos szelekció előzi meg. 

A hasonló kulturális vonások egykori, kulturális kapcsolatok bizonyítékai, melyeket – hi-

hetetlen bonyolultságuk és komplexitásuk miatt – teljes egészében feltárni szinte lehetet-

len.
145

 

Ginzburg hatására Klaniczay Gábor a következőképpen összegzi (és állítja rokon-

ságba a benandantékat az eurázsiai sámán-hiedelmek rendszerével):  

1. Születésük jelöli ki őket a szerepükre, nem tanulás útján kapják a tudást. 

2. A burok, amelyben születnek, nem csupán sámáni elhivatottságuk jegye, de hatal-

muk eszköze is: ha elvesztik, erejük és lélek-utazói képességük is elvész. 

3. Erejüket felnőttkorukba lépve érik el, ekkor transzcendens lények hívják el őket. 

4. A transzcendens személy dobolva jelenik meg. 

5. Lelkük utazásuk idején elhagyja testüket. 

6. Nem térhetnek ki hivatásuk elől, kénytelenek azt gyakorolni. 

7. Lélek-utazásuk folyamán boszorkányokkal, ördögökkel küzdenek a jövő évi termé-

sért. 

8. A túlvilágon elholt emberek lelkeit látják hosszú menetben felvonulni. 
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9. Gyógyítással, rontásoldással is foglalkoznak, ill. látják és felismerik a boszorká-

nyokat.
146

 

Klaniczay is felidézi a táltosokkal kapcsolatos vitát, amelynek két meghatározó 

képviselőjeként Róheim Gézát és Diószegi Vilmost nevezi meg. Róheim vitatta, hogy a 

táltoshiedelmek a honfoglaló magyarsággal, az Ural-vidékről érkeztek volna, Diószegi 

éppen ezt igyekezetett bizonyítani. Klaniczay igazat ad Diószeginek annyiban, hogy a ma-

gyar táltos „több közös jegyet mutat a samanizmus klasszikus alakjaival”, mint más európai 

varázslófigurák. A garabonciás és a táltos közötti rokonság egyik legfontosabb ismérvének 

a foggal születést tekinti.
147

 Valószínűnek tarja azonban Diószegi azon állítását is, amely 

szerint a tizenegyedik ujj vagy más fölös csont a sámánság legfőbb ismérve, mely testi 

tulajdonság, mint követelmény a táltosoknál és garabonciásoknál egyaránt megtalálható, és 

a szibériai sámánok testi jegye is. Ezt a jellegzetességet a beavatáshoz vezető lelki utazás 

folyamán a többi sámán is ellenőrzi.
148

 

Vitatkozik azonban Diószegi azon állításával, amely szerint a termékenységért foly-

tatott táltosküzdelem a garabonciás diákokkal kapcsolatos hiedelemrendszerből került át a 

magyar táltoshiedelmek közé. Klaniczay azonban megemlíti, hogy a garabonciások soha-

sem küzdenek saját vidékük termékenységéért. Vihart tudnak idézni, azonban a vihar nem 

áldás, hanem büntetés, ha nem teljesítik kívánságaikat.
149

 

Összességében Klaniczay úgy véli, hogy a garabonciás nem tekinthető a magyar 

sámán „leszármazottjának”. Hatalmának veleszületett volta későbbi „rárakódás” lehet, tu-

dását azonban „aktívan” tanulás útján szerzi, és a táltostól eltérően, magányos alak, nem 

tagja semmilyen társaságnak. A középkori tudós alkimistához kapcsolják inkább varázs-

eszközei is: könyve és gyűrűje. Inkább azokkal a középkori szemfényvesztőkhöz hasonlítja 

alakjukat, akikről már Agobard és Ratherius püspökök is megemlékeznek a IX. században, 

és tempestarii-nak nevezik őket.
150

 

Fejtegetéseit azzal végzi, hogy tulajdonképpen egyik általa említett varázsló, még a 

táltos sem tekinthető valódi sámánnak, mert azonosításuk „elszegényítené, fellazítaná a 

samanizmusnak azt a tudományos fogalmát, amit a szibériai népek sámánhitének modellje 
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szerint dolgoztak ki.” A sámánhit utóéletének, háttérbe szorulásának a történeti folyamatá-

ba azonban jól beilleszthetőnek tartja ezeket az alakokat.
151

 

Pócs Éva kételyeit fejezi ki a korábbi magyar táltosfogalommal szemben, amely fi-

gyelmen kívül hagyta az európai vonatkozásokat, és a táltosra csak mint a magyar ősval-

lásból fönnmaradt hiedelemalakra koncentrált. „Egy különböző rendszerekbe tartozó motí-

vumokból összeállt diszfunkcionális mozaik jött így létre” – szögezi le.
152

 

Problematikusnak tekinti Pócs a „természetfeletti lény” és a „természetfeletti erővel 

bíró lény” fogalmának elválasztását bizonyos szerepek (pl. boszorkány) esetében.
153

 A 

fogalomkeverés helyett inkább behelyettesítésről beszél. Leggyakoribb az ördöggel (eset-

leg boszorkánnyal) való behelyettesítés. Ezt úgy kell érteni, hogy a pogány hiedelem-

elemeket őrző negatív, vagy kettős természetű hiedelemalakok a kereszténység után az 

ördög vagy boszorkány szinonimájaként élnek tovább, esetleg annak figurájával lesznek 

behelyettesítve.
154

 A garabonciás is gyakran bukkan föl ördögi vagy boszorkánymesteri 

vonásokkal pl. boszorkányperekben. Klaniczay maga is megállapítja, hogy Európa terüle-

tén számos jós, gyógyító, varázsló figurája, számos termékenységi rítus, és egyéb hiedel-

mek sokasága „diabolizálódott” – integrálódott a „hivatalos” egyházi boszorkányhit rend-

szerébe.
155

 

Pócs Esővarázslók és idővarázslók a kora újkori forrásokban c. tanulmányában át-

tekinti az idővarázslók fölbukkanásának történetét. Az idővarázslók már a késő-ókorban 

ill. a kora-középkorban felbukkannak az európai népek hiedelemvilágában. Görög/bizánci 

nevük:  (felhővezetők), latin elnevezésük: tempestatum ductores (zivatarirá-

nyítók).
156

 

Egyik legrészletesebb forrásunk az idővarázslókról Agobard lyoni érsek Liber 

contra insulsam vulgi opinionem de grandine et tonitruis c. könyve, amely 840-ből való. 

Ebben az érsek kifejti, hogy az idővarázslók ereje az ördögtől ered, ill. helyteleníti, hogy 

helyenként a parasztok ezeknek gabonával fizetnek a jó időért, miközben az egyházi tize-

det vonakodnak beszolgáltatni. 

A kora-újkorban Angliából, Franciaországból, Spanyolországból, Görögországból 

vannak idővarázslókról értesüléseink. Itt legfontosabb forrásként Pócs Carlo Ginzburg: I 

Benandanti. Stregonerie e culturi agrari tra cinquecento e seicento c. könyvét nevezi meg 
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(Torino, 1960), mely a már említett benandanténak nevezett itáliai idővarázslókkal kapcso-

latos hiedelemrendszerekről szól. Ezekben olyan perekről ad leírást, amelynek során a vád-

lottak arról számoltak be, hogyan folytattak „lélekcsatákat” azért, hogy megmentsék kö-

zösségük termését az ellenséges varázslóktól. 

A magyar sárkányos táltosok, ill. a garabonciások egyes típusai Pócs szerint ezek-

kel, ill. a délszláv zmej és čovek (sárkányember, kígyóember) csoportjaival állnak rokon-

ságban. Az ördög iskolájában tanult vándor garabonciás már a szélvarázslók 

demonologizált változata.
157

 Az időcsősz-vándorvarázsló – típusok jelennek meg a gara-

bonciásmondák fekete varázslókról szóló változataiban, mint pl. a német Fahrende Schüler 

ill. román şolomonar.
158

 

Más tanulmányában hangsúlyozza, hogy „a magyar néphit rendelkezik sajátosan 

magyar – a magyar nyelvhez és kultúrához kötődő… vonásokkal is, amellett, hogy más 

tekintetben az európai kultúrába integrált rendszer.”
159

 Ennek értelmében, ha a garabonci-

ás „sámáni” ismertetőjegyekkel bír is, az nem feltétlenül sajátosan „magyar” kritérium 

vagy a magyar ősvallásból fönnmaradt elem, hanem inkább az európai „sámánmotívumok” 

jelenlétére utal.  

Több bizonyíték van rá, hogy a táltos-varázsló és garabonciáshit Európa számos te-

rületén összeolvad. Pócs Éva „werwolf-varázslónak” nevezi azokat az egész Európa terüle-

tén fellelhető hiedelemalakokat, akik állattá, többnyire farkassá tudnak válni, „szélvarázs-

lónak” azokat, akik vihart tudnak idézni (tempestatum ductor, vetrovnjak, zduhač stb.). 

Ezek gyakran vívnak csatákat is más hiedelemlényekkel.
160

 A viharvarázslók sokszor csa-

táznak állatalakban, vagy alteregó-állataik segítségével.
161

 Hasonló a „sárkányember” is. 

(Zmej, čovek stb.). Ez általában szárnyakkal, vagy kígyóként születik, kígyó, sas, gúnár stb. 

apától. Sárkányidézésre képes, ill. maga is átváltozhat kígyóvá, sárkánnyá, és háborút foly-

tat közössége védelmében.
162

 A magyar boszorkányperek legtöbbjében werwolf-típusú 

táltosok bukkannak föl, s érdekes módon többségük nő.
163

 

A boszorkányperek anyagainak áttanulmányozása után ezek főbb következtetései: 

                                                 
157

 Pócs Éva, 2003. 187 – 189. p. 
158

 Pócs Éva, 2003. 197 – 198. p. 
159

 Pócs Éva, 1992. 593 – 594. p. 
160

 Pócs Éva, 1997. 151 – 153. p. 
161

 Pócs Éva, 1997. 155. p. ill. 156. p. 
162

 Pócs Éva, 1997. 172. p. 
163

 Pócs Éva, 2002. 149. p. A zivatar és viharvarázslók típusaiba tartozó garabonciásokról lásd még: u. ő, 

2002. 73. p. 



 56 

1. Mindössze két sajátosan „magyar” vonása van a népünk táltos-képzetének: a 

táltos ló és a táltosviaskodás. 

2. Egyéb tekintetben táltosaink megfelelnek az európai samanisztikus varázs-

lók általános ábrázolásának, ill. a kora újkorban már a boszorkánysággal is 

kapcsolatba hozhatóak. Természetesen létezett egy honfoglalás előtti táltos-

képzet, erről azonban nagyon kevés az adatunk.
164

 

A magyar táltos tehát „kettős” figura. Az európai samanisztikus varázslók (akár a 

garabonciások) alakjaival is azonosítható.
165

 Ugyanakkor mind a garabonciás- mind a 

táltoshit számos ponton kapcsolódik, időnként azonosul nemcsak az eurázsiai táltos- ha-

nem az európai boszorkányhittel is. A magyarországi táltoshit eredetileg önálló lehetett, de 

a kora-újkor peres anyagaiban már a boszorkány-hiedelemvilág rendszerébe illeszkedett.
166

 

Samanisztikusnak egyébként azokat a varázslókat nevezi, akik kommunikálnak a 

túlvilággal, és módszereiket, technikáikat tekintve (transztechnika, segítő szellem) megfe-

lelnek a samanizmus általában elfogadott feltételeinek.
167

  

A samanisztikus varázslóknak Pócs Éva rendszerezése szerint négy típusa van: 

1. „szélbe elragadott” szélvarázslók. Ezek lelkei seregek kíséretében (pl. ke-

reszteletlen lelkekkel) csatákat vívnak ellenséges varázslókkal a termésért. 

2. burokban született varázslók. A túlvilágon vívnak emberalakban, de velük 

együttcsatázó állat-alteregóik vannak. 

3. burokban született werwolf-varázslók. Állatalakban viaskodnak. A „jó” va-

rázsló világos, a „rossz” varázsló sötét állat képében küzd. 

4. „sárkánytól született” varázsló, esetleg „kígyóember”. Sárkánytól, kígyótól, 

gúnártól, sastól stb. születnek, egyebekben a werwolf-varázslókra emlékez-

tetnek.
168

 

A jó sárkányvarázsló hegyek tetején ül, gyakran sárkány vagy madáralakban, a 

rossz sárkányvarázsló legyőzetése után lyukakban, üregekben, víz mélyén tanyázik, sikló, 

csiga, gyík, béka, fekete tojás stb. alakjában. Innen jön elő, sárkánnyá változva.
169

 A ma-

gyar táltos, ill. garabonciás alakja számos ponton kapcsolódik a sárkányvarázsló alakjá-
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hoz.
170

 Ilyenek pl. külső jegyeik hasonlóságai: villámcsapás a testen, tűzégette bőr és ruha, 

a láng ill. kerékviaskodás is a rokonságra utal.
171

 A kincskereső garabonciás, táltos alakja 

Pócs Éva szerint horvát-szlovén eredetű.
172

 

A hiedelemlények – így a garabonciás-hit – tájegység-specifikus eltéréseit nem vi-

tatja, de szerinte a magyar népi hiedelemrendszer eredetileg egységes lehetett, mivel az ún. 

„archaikus maradványok” különösebb rendszer nélkül a magyar nyelvterületen belül bár-

hol fölbukkanhatnak. A később megjelenő táji eltérések okai Pócs Éva szerint három té-

nyezőben keresendők: 

1. felekezeti különbségek (pl. egyházi ünnepek eltérései miatt) 

2. nyelvjárási terminusok különbségei 

3. a hiedelemvilág kötött szövegekben hagyományozódó rétege, vagyis a 

„narratívok hiedelemtartalmaként” regisztrálható néphit-motívumok.
173

 

Ebből az a következtetés vonható le, hogy a magyar néphit területi eltérései kevés-

bé jelentősek: egy-egy hiedelemlény elterjedése általában nagyobb, mint egy-egy terminu-

sé, a hiedelemlényekről szóló narratívok egyes típusai között vannak különbségek. „A ro-

kon funkciójú mítikus lények azonos mondaszüzsékben jelennek meg.” Az összemosódás az 

utóbbi 50-100 évben történhetett, ebben az időszakban váltak az egykori hiedelemalakok 

mondai alakokká, és ekkortól vált feltérképezhetővé a róluk szóló mondatípusok elterjedési 

területe.  

Összefoglalva: míg a felszínen a hiedelemalakról szövegtípusok helyi eltérései 

vizsgálhatók, addig a mélyben, a hiedelemalakban való hit „mélyrétege” nem mutat táji 

tagolódást.
174

 Egyes területeken pl. a táltos-hit eredeti formájában is fönnmaradt. „Archai-

kus”, csak a magyar táltosra jellemző vonás a foggal születés, és a bika alakban történő 

páros viaskodás.
175

 

Holló Domokos: A garabonciás diák alakja a magyar néphagyományban c. kétré-

szes közleményében (1934) a táltos és garabonciás között szintén egyenlőségjelet tesz. „Ki 

az a garabonciás diák, aki oly jelentős szerepet tölt be a nép képzeletében? [...] A táltos 
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fogalma alá tartozik a garabonciás diák is.”
176

 Bizonyítékai között felsorolja, hogy a táltos 

és a garabonciás által gyakorolt csapások lényegileg megegyeznek, pl. vihar, jégeső, ragya, 

véres tej,
177

 egyik sem önként vállalja feladatát illetve mindkettőre jellemző a táltosharc 

jellegű küzdelem.
178

 Tizenhárom iskolát végez mind a táltos, mind a garabonciás, és mind-

kettő könyvből olvas, ami más hiedelemkörben csak a garabonciásra jellemző.
179

 Sajátos 

elem, hogy mindkettő ördögfattya ördög és boszorkány fia, az pedig már más gyűjtésekből 

is ismert elem, hogy megadatott nekik a pénzlelés, pénzlopás képessége.
180

  

Végül a garabonciás fogalmának alkotóit a következőképpen foglalja össze:
181

 

A garabonciáshit elemei: 

pogány (eurázsiai) eredetűek: 

1. táltos 

2. párharc a levegőben 

3. eközben átváltozások 

4. sárkány megnyergelése 

5. viharfelhők ura 

keresztény (európai) eredetűek: 

1. vándordiák 

2. magas iskolái (13) 

3. öltözete 

4. varázskönyve 

5. kéregetés (tejivás) 

Diószegi Vilmos véleménye a garabonciásokról lényegében ezzel egyezik majd, 

egy lényeges eltérés van azonban a két tudós álláspontja között; Holló szerint a garabonci-

ás nem sámán, mert a sámán és táltos tevékenysége más lehetett, míg Diószegi azt állítja, 

hogy a magyar néphagyományban sámán, táltos és garabonciás fogalma kapcsolódik egy-

be.
182

 

Jung Károly: 1985-ös közleményében Holló Domokoséhoz hasonló álláspontot 

képvisel. A magyar népi hiedelemvilág táltosa szerinte nem azonos a sámánnal, bár van-

nak kapcsolódási pontok a két hiedelemalak között.
183

 

A táltos a népmesékben ló, a peres anyagokban rontó személy (a boszorkány analó-

giája), a népi hiedelmekben máig élő személyként említik.
184

 Jung következtetése szerint 
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keleti (eurázsiai) kötődés mellett szláv és olasz kötődésekkel is számolni kell a magyar 

táltos figurája esetében. A magyar nyelvterületen szigetszerű, kis foltokban bukkan fel, s 

ahol létezik, ott keleti és nyugati kötődéssel egyaránt „megterhelten.”
185

 (Itt ellentmond 

Diószeginek, aki szerint a táltoshoz és garabonciáshoz fűződő hiedelmek az egész magyar 

etnikum területén ismertek.
186

) 

A garabonciás nevére inkább a magyar nyelvterület nyugati részén találhatunk rá. 

Keleten, ha fel is bukkan, szerinte egyértelműen a táltossal azonosul; a magyar népi hiede-

lemvilágban ily módon egyfajta „cezúra” észlelhető.
187

 A táltostól való főbb eltérései: ki-

csi, rongyos, szakállas, fekete emberke. (Kormos, égési sebei vannak!) Fekete tyúk tojását, 

fekete tehén tejét kéri.
188

 („Esetleg a sötét táltossal hasonló vonások ezek?” -teszi föl a 

kérdést Jung.) Egyébként Jung szerint a garabonciás és táltos hasonlóságainak az az oka, 

hogy a garabonciás-hit a táltoshiedelmet váltja föl.
189

 

II/4. Sámán, nekromanta, vagy szélhámos? A „garabonciás” szó értelmezése:  

A garabonciás alakjának további értelmezéséhez érdekes lenne beletekinteni, miként véle-

kedtek kutatóink a szó etimológiai eredetéről. 

Róheim Géza egy rövid névtani áttekintésben a horvát Vatroslav Jagić professzor-

ra hivatkozik, aki azt állítja, hogy a magyar garabonciás szó a horvát grabancia átvétele, 

ez viszont az olasz gramanziaból ered. Az olasz változat a nigro-mantia eltorzított utód-

ja.
190

 Úgy tűnik, Jagić elméletét elfogadja. Említi a Pais Dezsőnél is felbukkanó tátorján 

elnevezést, mely értelmezése szerint szél - táltost jelent. Szembetűnő a közelség a vihar-

varázsló garabonciással.
191

 

Holló Domokos idézett cikkének második részében a garabonciás szó etimológiai 

vizsgálatának eredményeit közli. Említi Ipolyi Arnold: Magyar mythologia c. művét, 

amelyben Ipolyi a garabonciás és a garabonc szavakat rokonnak tekinti, béljósként, pap-

ként magyarázza. Ipolyi elméletét Holló elveti.
192

  

Idézi Jagić professzor elméletét is, aki a garabonciás szó mögött a katolikus kispa-

pot sejti. (Bizonyíték pl. a papi tanulmányi rend: 12 iskolaév; 2 év elemi, 4 osztály nyelv-

tan, 2 egyéb nyelv, 2 bölcsész és végül két teológiai osztály.) Aki ennél többet tanul (13. 
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év) az már nigromanta, vagyis gramanzia, grabancia. A magyarok Jagić szerint a horvá-

toktól vették át a szót, erre bizonyítéknak azt hozza fel, hogy a kifejezés a magyarokkal 

szorosabb kapcsolatban levő horvát területeken elterjedtebb.
193

 Ezt az elméletet Asbóth 

Oszkár cáfolta.
194

  

Holló Idézi továbbá Lázár Bélát, aki szerint a garabonciás nem táltossal, hanem a 

gramantiás vándordeákkal azonos.
195

 Persze csak etimológiai, nem fogalmi különbségről 

van szó. 

A kifejezés etimológiai eredetéről egyébként Szarvas Gábor véleményét fogadja 

el, aki szerint a garabonca szó alapja a gramanzia,
196

 s egyben azt állítja, hogy nem a ma-

gyarok vették át a szót a horvátoktól, hanem a horvátok a magyaroktól.
197

 A horvátok kö-

zött a hitvilág alakításában szerinte nagy szerepe volt a Magyarországon képzett horvát 

alsópapságnak, s ezek vitték el a kifejezést a horvátok közé.
198

 

Az etimológiai vizsgálat nem kerülheti meg Pais Dezső föntebb már említett köte-

tét sem. Itt Pais Dezső elsőbben a táltos lehetséges alapjelentéseit magyarázza. A szó vé-

leménye szerint türk eredetű, egyik alapjelentése: kábult, ájult.
199

 Ez a jelentés a révületre 

utal. A másik feltételezett alapjelentés: üt, ver, csap,
200

 ami a dob verésének folyamatát 

idézné. A sámándob fontossága miatt nem kizárt a táltos nevének „dobverő” (t. i.: aki a 

dobot veri) jelentése sem. A tátorján szavunk tehát eredetileg dobverő jelentésű.
201

 

A garabonciás szó esetében vitatja a többek által is feltételezett „nekromanta” ere-

detet. Szerinte a név „brabantiait” „brabancit” jelent. Ezt a nevet eleinte a 30 éves háború 

brabanti zsoldoscsapataira, majd kópékra, csavargókra értették. Így lettek a gyanús külsejű 

vándordiákokból is garabonciás (barboncás) diákok.
202

 

Jung Károly kitart az olasz eredetű necromanta alapelnevezés mellett. A garabon-

ciások nevüket a fekete köpeny miatt kaphatták.
203

 Ebben a jelentésében a magyar nyelvte-

rület nyugati részén jellemző. A nyelvterület keleti részén – mint arra már utaltunk – a ga-
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rabonciás nem bűbájos diák, hanem táltos. A fogalom – és vele a magyar népi hiedelemvi-

lág – tehát területileg „keleti” és „nyugati” kötődésű.
204

 

Ennek a szándéknak megfelelően Arianna Quarantotto és Amadeo di Francesco 

közleménye három, XVIII. századi iskoladráma-szerző garabonciás tárgyú drámájának 

összehasonlító elemzésével indul, ezen belül a garabonciás, mint hiedelemalak eredetének 

kérdéseit is érintve.
205

 A két vizsgált magyar szerző Illei János és Hagymási Imre. A vég-

következtetés tulajdonképpen az, hogy a három komédia
206

 annak a folyamatnak az egyik 

első állomása, amely során a hidelemalak irodalmi hőssé válik. (Ez különösen Illei János 

Tornyos Péterének kapcsán szembetűnő: Míg a másik garabonciást szerepeltető szerző, 

Hagymási Imre színi szövege autográf kéziratban maradt,
207

 addig Illei, a kanonizálás ak-

tusaként, Komáromban, 1789-ben ki is nyomtatja, alkalmanként még magyarázó jegyze-

tekkel is ellátja művét.)
208

 

Di Francesco és Quarantotto a Szauder József által megfogalmazott kutatási távla-

tokat idézve a garabonciás mítoszát a magyarság közép-európai ill. Duna-menti „kulturális 

egészhez” tartozásának bizonyítékaként szemlélik, s e tekintetben mértékadónak tekintik 

még Klaniczay Gábor számos tanulmányát is.
209

 Az említett tudósok nyomdokain haladva 

a magyar garabonciás és a horvát grabancijaš alakját vetik össze. A magyar és horvát hie-

delemalakot elkülönítik a nyugat-európai negromante figurájától.
210

 Véleményük szerint az 

etimológiai alap mind a két nép garabonciás diákjában azonos.
211

 Amikor a garabonciásról 

mint hiedelemalakról beszélnek, állításuk szerint számukra „meggyőzőbbnek tűnnek azok 

az érvelések, amelyek... a mítosz horvát összetevőinek fontosságát hangsúlyozzák, és ki-

emelik a magyar pogányság korára visszanyúló hagyományok felidézését.”
212

 

A kötetnyitó tanulmány harmadik alfejezete (A maître de philosophie-tól és fourbe-

től Illei és Hagymási garabonciásáig) tekinthető talán az egész könyv egyik legmeghatáro-

zóbb szövegének, mivel azt a pillanatot ragadja meg, amikor a népi tradíció az írott, rögzí-

tett kulturális tradíció elemévé válik. Ebből a szempontból a szerzők különösen értékesnek 

tekintik azt a körülményt, hogy a beemelésre a nyugati minták átvételének, befogadásának 
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összefüggésében került sor, de az átvétel legmeghatározóbb eleme a totális nyelvi integrá-

ció, ami a magyar „táltos” – tradíció nyelvi elemeinek aprólékos átvételét jelenti. 

Ez a nyelvi integráció megjelenik mind a két darabban. Mindenképpen megállapít-

ható, hogy a komédiabeli garabonciások alakjaiban háromféle hagyomány ötvöződik, egy 

„keleti” („táltos”), egy „nyugati” (fausti varázsló) és a csaló imposztor alakja. 

II/5. Imposztorok és kárvallottak – csalók nyomai korabeli peres anyagokban 

A korabeli garabonciás-hit sajátosságairól leghitelesebben a kortárs boszorkányperes anya-

gokból tájékozódhat az érdeklődő. Ezekből kiderül, hogy a téma szinte a „levegőben volt” 

a XVII-XVIII. században. Többször is szerepelnek a peres anyagokban csalók, önmagukat 

garabonciásnak, táltosnak hazudó szélhámosok. A teljesség igénye nélkül kiemelnénk né-

hány különösen jellemző esetet ezek közül.  

Hampa Erzsébet boszorkányperében, amely 1737-ben, Somogy megyében zajlott, 

szóba került egy bizonyos Pálfi Ilona, ki Hampa Erzsébetet boszorkányságra betanította. 

1737. december 20-án a vádlott megtortúráztatván vallotta, hogy „gorbonczás deákkal va-

gyon szövetségek”. A garabonciás Szent György nap előtt jelent meg nekik fekete ruhában. 

Az anyagból többek között megtudjuk, hogy „jég esőt az öreget a gorbonczás deák lova 

szargya”. A boszorkányszombatokon a boszorkányok férjei „ugymint garobonczás deákok 

musikáltak tárogató sípokkal… s éneköltek könyvekbül deákul, többet nem értett, hanem 

Cumitas Cumitas.” A boszorkányszombatok alkalmával a résztvevő nők „közösködtek” is 

a garabonciásokkal. Szép ifjú ember képiben látszottak megjelenni, de mind valóságos 

ördögök (succubus) voltak.
213

 

A viaskodó táltosok több boszorkányperben is feltűnnek, Pócs Éva többek között 

felidézi Vecsési Péter 1691 – 96-os kecskeméti, Bartha Andrásné 1725-ös debreceni, Tóth 

Erzsébet 1728-as jászberényi, Kőmives Suska, Tapodi György és Szőcs Judit 1741-es mis-

kolci boszorkányperét.
214

 Ez utóbbi pert maga Pócs Éva a boszorkány-táltos harc-hiedelem 

hazai szöveges bizonyítékának is tekinti.
215

 A per anyagából kiderül, hogy a „tátosokat” 

nem tanítják, hanem születésüktől lesznek azzá, a tátos képes rókává, hallá, galambbá vál-

tozni, és ilyenkor napokra eltűnik. A táltosok Szent János napján harcban állanak egymás-

sal, ilyenkor vagdalkoznak, és az nyeri meg a küzdelmet, aki három „gerendáról” nem esik 

le. A gerendák sorban követik egymást, a gyengébb táltos már az elsőről lehullik, az erő-

sebb azonban bírja a második és harmadik gerendát is. Szintenként egyre több csodás ké-
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pességet szereznek. (Égigérő fa? – kérdez rá a közlő, Bodgál Ferenc.)
216

 A táltosoknak 

lovuk van, kapitányuk és zászlajuk, és gyógyítással is foglalkoznak. A perben szereplő 

Szőcs Juditot egyébként Kőmíves Suska keverte táltos hírébe, ezért „mocskos nyelve” és a 

rágalmazás, valamint szédelgései miatt huszonöt korbácsütésre ítéltetett. Megfenyegeti a 

törvényszék azzal is, hogy hóhérral csapatják ki Miskolc városából, ha mesterkedéseivel 

fel nem hagy. De nem kímélik a nemes ember lányát sem: Ecsegi Szőcs Juditot húsz forint 

bírságra, és publikum előtt való kemény (mindazonáltal vesszővel és nem korbáccsal törté-

nő) megcsapatásra ítélik.
217

  

A csaló táltos, ill. kincsásó alakja Jámbor Jánosné Virág Jutka perében bukkan föl, 

mely a Kalocsai Érseki Úriszék előtt, 1764-ben folyt le. A nevezett magát táltosnak adta ki, 

és Tolna megyében néhány gazdától előre pénzt csalt ki kincsásás fejében, önmagát táltos-

nak hazudva. Éjjel vitte a lóvá tett parasztokat kincset ásni, és amikor a földből a „kincset” 

rejtő edény előkerült, a pénzhez nyúlni nem engedett, azt mondván, előbb 17 templomban 

17 misét kell szolgáltatni Budán. A rászedett emberektől ruhákat, ágybéli párnákat, vánko-

sokat is kért, és kapott. Tudni kell, hogy ezek a holmik, amelyeket egy – állítása szerint 

Budán betegen fekvő – „táltos tiszt” részére kért el, akkoriban jóval nagyobb reálértéket 

képviseltek, mint manapság. A kárvallottakkal Budára szállíttatta magát, majd fölküldte 

őket a hegyekbe, hogy keressék meg a beteget. Míg azok a hegyekben kóboroltak, a vád-

lott a ruhákkal és a pénzzel elillant.  

Több más városban is megfordult, és hasonló mesékkel csalta el hiszékeny emberek 

pénzét. Azt állította, hogy szellemi vezetője egy „360 esztendős”, „öregapám”-ként meg-

nevezett személy. Megtörtént, hogy kincsásás közben a sötétben elváltoztatott hangon utá-

nozta ezt a figurát, és egy fehérvári illetőségű ember kivételével mindenki elhitte, hogy 

magát a vén táltost hallotta. A fehérvári atyafi azonban rájött, hogy fölültették, és a csalót 

nyűggel félholtra verte.
218

 

Sápi István vallomástévő ugyanezen törvényszék előtt beszámol a szélhámos mód-

szereiről. Beszámolója szerint nevezett Virág Jutka többször is pénzt csalt ki tőle minden-

féle ürügyekkel, majd ásatott vele, de a kiásott üsthöz nyúlni nem engedett, azt állítván, 

hogy a benne lévő pénzt előbb „meg kell mosni”. Ugyanezen perben, említés szintjén szó-

ba hozzák a táltosviaskodás motívumát is. A vádlott, aki időnként következetlenül hárítja, 
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majd elismeri transzcendens erőkkel való kapcsolatát, azt állítja, hogy 16 forintot nem csa-

lással, de táltosoktól szerzett a táltosok viaskodásakor.
219

 

Érdekességképpen beszámolunk csalónk ítélethozataláról is. Virág Jutkát kötél álta-

li halálra ítélték. Hat bíró halálára, öt időleges bezárására szavazott. Az ügyről még annyi 

ismeretes, hogy a ravasz asszony a büntetés alól egy időre megmenekedett, önmagát gyer-

mekkel viselősnek hazudva. A bíróság szakértőt rendelt ki, hogy az állítás valóságtartalmá-

ról meggyőződjön. Hogy a kirendelt orvosdoktor vagy bábaasszony mit állapított meg, és a 

minden hájjal megkent szélhámosnő ezúttal is ki tudott-e bújni a hurokból, sajnos nem 

tudjuk, több írásos adat az üggyel kapcsolatban nincs.
220

 

Az egyik legismertebb és legmaradandóbb utóéletű eset azonban Csuba Ferenc és a 

csökmői sárkányhúzás története 1773-ból. A csalás története oly népszerű volt, hogy szá-

mos kéziratos forrásban, több változatban is megőrződött. (Lásd: Függelék, Magyar kéz-

iratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája, 1542-1840.) A történet nyilván 

széles körben ismert lehetett a kortársak körében, így 1775-ben és 1789-ben keletkezett két 

garabonciás-témájú vígjátékunk szerzője-színrevivője előtt is.  

A kissárréti Csökmő Mária Terézia uralkodása alatt úrbéres község lett, és a legna-

gyobb nehézségek árán sem tudta a kivetett adókat kitermelni. Ekkor lépett fel az elhíresült 

szélhámos, Csuba Ferenc, ki önmagát táltosnak mondotta. (Lásd: Függelék, 5. ábra.) 

Nevezett Csuba Ferenc – aki eladdig is különböző csalásokkal tartotta fenn magát; 

az eseményről fennmaradt XIX. századi verses história „látó vak koldusnak” nevezi – a 

falu oldalában csontokat ásott el, majd a község bíráit az adott helyre csalva azt állította, 

hogy ott pénz van elrejtve a földben. A bírák neki is kezdtek az ásásnak, és a csontokat 

megtalálván igen megörültek, mivel ezt kedvező előjelnek vették. Csuba azonban megtil-

totta nekik a további munkálatokat, azt állítván, hogy a kincset sárkány őrzi. 500 forintért 

fölvállalta, hogy a kincsőrző fenevadat megkötözi.
221

  

A falubeliek Csuba utasítására nagy mennyiségű kötelet szedtek össze, amellyel a 

sárkányt akarták elfogni. Eközben a ravasz csaló a kötél végével egy rekettyebokorhoz 

ment, amelyhez szorosan hozzácsomózta azt, a bokor ágaira pedig egy üres kannát akasz-

tott, mely az erős szélben bömbölésszerű hangokat adott ki. Csuba a község elöljáróiból 25 

főt állított a kötélhez azzal a meghagyással, hogy vigyázzanak magukra, mert „aki már más 

                                                 
219

 Schram Ferenc, 1983. 222. p. 
220

 Schram Ferenc, 1983. 223. p. 
221

 A történet egyébként számos más helyen is megvolt, a Magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemé-

nyek bibliográfiája (1542-1840) több helyen is említi különböző debreceni kollégiumi és egyéb, pl. kecske-

méti kéziratokban. Lásd: Függelék. 



 65 

feleségével hált” fölfalja a szörnyeteg. A szél feltámadt, a kanna bömbölni kezdett, s az 

elöljárók annyira megrémültek, hogy futásnak eredtek. Nyilván bűntudatuk lehetett. Csak 

egy Jenei nevű ember maradt a kötél mellett, de egyedül ő sem merte kihúzni a sárkányt a 

mocsárból. 

Ezt Csuba visszaküldte a faluba, és elhíresztelte, hogy a fölzaklatott sárkány el fog-

ja pusztítani a lakosságot. Mindazonáltal megígérte, hogy ő, Csuba Ferkó, amíg lehet, 

őrizni fogja a falubeliek életét. Az embereket beküldte egy házba, melynek ajtaját rájuk 

zárta, azzal, hogy őrködni kinn marad. Reggelre kelve azonban az 500 forintokkal elillant. 

Azonban később elfogták, és mint csalót bíróság elé állították. Bűnperét a szeghal-

mi bírák által készített, 1789. szeptember 11-én kelt jelentés alapján a Békés vármegyei 

törvényszék tárgyalta. A per anyaga ma is megtalálható a Gyulai Állami Levéltárban.
222

 (A 

csökmői sárkányhúzásról szóló XIX. századi verses história teljes szövegét lásd: Függe-

lék.) 

Végül még egy csaló táltos alakját szeretnénk felidézni, az alak jellegzetessége és 

színessége miatt. Pere az 1752. év tavaszán zajlott, a vádlott neve pedig Szvetics Mihály, 

akit varázslás, kuruzslás, tolvajlásban való bűnrészesség miatt állítottak a pécsi püspöki 

úriszéki bíróság elé. Bizonyos Bersik János nevű gombkötő legénynél, akit egy aranymű-

veshez történő betörés miatt tartóztattak le, levágott emberi ujjat találtak, mire azt vallotta, 

hogy ezt Szveticstől kapta, aki különben a betörésre is felbujtója volt. Szvetics afféle „ér-

telmiségi pályáról kisiklott kóborló”: a középiskola elvégzése után Velencében orvoslást, 

majd Ferrarában retorikát tanult, Paulában be akart lépni az egyházi rendbe, de himlője 

miatt látása megromlott, s nem vették fel. Még Hostiliában tanult bölcsészetet, ezután kü-

lönféle szédelgésekbe kezdett. Grófi családnál nevelő, majd mikor itt kitelik a tisztsége, 

koldulni kezd. Különböző nemesi házaknál élősködik, többekkel eltartatja magát, és mind-

végig jogtalanul viseli papi ruháját. Közben megjárja Horvátországot, a Délvidéket, eljut 

Dél-Ausztriába, majd Bécsen, Pozsonyon át Egerbe, Kassára, ezután délnek fordul, és vé-

gül Siklós és Pécs környékén kóborol elfogásáig. Az eladdig kenyérkeresetre használt re-

verenda lesz árulója: fölhívja gazdájára a hatóság figyelmét. Mint igazi gyanús egziszten-

ciának és szélhámosnak, kitűnő ajánlólevelei voltak, különböző magas rangú egyházi sze-

mélyektől, esperesektől, püspököktől szerezte ezeket. A bíróság érdeklődését azzal keltette 

föl, hogy elfogásakor jégveréssel, tűzvésszel és egyéb szerencsétlenségekkel fenyegette 

meg Pécs városát.
223
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A tárgyaláson, már megijedve, fenyegetőzését visszavonta, és csak ennyit ismert el: 

„Csupán a zivatarfelhők elűzésének mesterségét értem, hogy azok a földeknek ne ártsa-

nak.”
224

 

Kincset is keresett, sőt talált, a kincs helyét egy kis könyvecskéből „olvasta ki”, s 

1500 forint részesedést kapott belőle. A kérdésre, hogy miért tud jégesőt elűzni, azt vála-

szolta, hogy „hetedik gyermeke anyjának” és ezért „tátos”. (Ezt a szót következetesen 

használja az egész per folyamán.) Saját bevallása szerint esővarázslók ellen is harcolt, s 

megvédte tőlük a határt. Kérdésre ezeknek még neveit is közli (persze pontos címük meg-

adása nélkül).
225

 

Nevezett varázslók fenyegették tűzvésszel a várost, mert alamizsnát nem kaptak. A 

város felgyújtását – úgymond – egy sárkánybőrrel tervezték. A sárkánybőrt a felgyújtandó 

házra helyezik, az a ház felgyújtása után más épületekre magától továbbrepülvén, végül az 

egész várost tűzbe borítja, majd gazdájához visszatér. A varázslók magyar ruhájúak, de 

rongyosak, s több nyelven beszélnek.
226

 Később e vallomást visszavonta, s a gyújtogatást 

két ismeretlen diákra kente. Hogy „tátos”, továbbra is fenntartotta. Bár először halálra ítél-

ték, végül aránylag olcsón szabadult: hazatoloncolták Dalmáciába, mivel a betörésben való 

bűnrészességet nem sikerült rábizonyítani.
227

 

Szvetics Mihály alakja azért is érdekes, mert megosztotta magát a bíróságot is. Nem 

tudták eldönteni, higgyenek-e „valódiságában”, hiszen nyilvánvaló csalásai mellett tagad-

hatatlan eredményeket is fel tudott mutatni, pl. az eredményes kincstalálást. A bíróság 

ezért hozott kompromisszumos ítéletet: Szveticset nem megkorbácsolásra ítélték, mint csa-

lót, és nem halálra, mint mágust, hanem egyszerűen hazatoloncolták, ezen aktussal min-

tegy elhatárolódva a megoldhatatlan problémától. Ha a törvény emberei ilyen bizonytala-

nok voltak ebben az ügyben, akkor könnyen érthető, hogy egy szerzetes tanár semmiképp 

sem foglalhatott állást a hiedelemlények valódisága ellenében. 
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II/6. A kulturális hagyomány elemei Illei Tornyos Péterében 

Illei drámájában különösen erős a nyelvi elem. Mintha nemcsak a tanár és a közönségnek 

író szerző szerepköre, hanem a garabonciás nyugati és keleti elemei is konfrontálódnának, 

persze többnyire szatirikus formában. A szövegben a főszereplő, a kiművelt, dörzsölt svi-

hák Ventifax a garabonciás nyugati vonásait hangsúlyozza, ill. állandóan ezekkel próbálja 

a többi szereplőt elámítani. Kiderül ez az Első végzés Negyedik ki-menetelében Lőrinc és 

Ventifax beszélgetéséből, ahol Ventifax elmondja a hiszékeny szolgának, hogy a Hold 

udvarában 12 iskolát végzett. Szintén a nyugati kötődésre mutat Ventifax nyelvhasználata. 

Főleg franciás és latin műveltségre utaló szavakat alkalmaz. Bemutatkozása így hangzik: 

„Monsuer Monsuer Hód udvari, Szeretsen-Országi, Sárkány Házi Ventifax Garabontzás 

Deák”. 

A nyugat-európai kultúrkörhöz való kötődés másik komikus eleme az Első végzés 

Hetedik ki-menetelének párbeszédében figyelhető meg, ahol Ventifax és Herr-Tőtsch 

Michli német fogadóst próbálja becsapni. Ventifax nyelvhasználata német, francia, olasz, 

német keveréknyelv. „Tzo. Tzo voules vous? Kotz limmel Batalion! Fikkerment 

szaprament! Luder! Plunder! Tutto Vendégfogadós herausz, herausz!” Stb. Erre a hamis-

ságba már beavatott Lőrintz így reagál: „Németűl, Olaszúl és Frantziáúl haragszik.” A 

„nyugati” garabonciás – hit harmadik fontos egysége a pénzvarázslás. Ez is szatirikus mó-

don, a pénzlopás ürügyeként bukkan föl a Második végzés Hatodik ki-menetel során. És 

végül utalnunk kell a nyugati garabonciás hit negyedik összetevőjére, a Faustus-

motívumok meglétére is. Drámánkban pl. borvarázslatra utalás, vagy a debreceni Hatvani 

István – mondakörből is ismert csodálatos ebédfőzés, füstmentes konyha motívumai is 

elénk kerülnek. 

A színmű szövegében azonban nemcsak a garabonciás nyugati, hanem a keleti (sá-

máni vagy balkáni) arculata is látható Illei görbe tükrén keresztül. A leghangsúlyosabb és 

többször is visszatérő vonás a sárkány- és viharvarázslatra való hivatkozás. Ventifax szo-

rult helyzetbe kerül: Lőrintznek azt kell megígérnie, hogy Tornyos Péterből, Tornyos Pé-

ternek pedig, hogy Lőrintzből teremt sárkányt, majd az átváltoztatás szimbolikus módon 

végbe is megy. Komikus utalás történik a sárkánylovaglásra is, hiszen előbb Tornyos Péter 

a hite szerint sárkánnyá lett Lőrintzet, majd Lőrintz Tornyos Pétert lovagolja meg. (Pl. 

Harmadik végzés Ötödik ki-menetel.) És végül találunk komikus utalást a sámánviasko-

dásra is. (Első végzés Nyóltzadik ki-menetel.) Lőrintz, aki magát már-már kész garabonci-

ásnak gondolja, a fogadós visszatérésére várva nagy hangon hősködik, és hőzöng, „eljátsz-
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sza” a viadalt. (A sámánviaskodás folyamán a rosszindulatú és jóindulatú sámán csap ösz-

sze, a győztes esetleg megszabadul a sámánságtól.) 

Mint már említettük, a műben nagy fontossága van a nyelvi elemek tudatos alkal-

mazásának. A sárkány-motívum mellett a színmű másik eklatáns kérdése a tudás „átadásá-

nak” motívuma. A garabonciás a népi hitvilágban a tudás birtokosa, és ezt a tudást képes 

varázslat útján továbbadni. Illei a tudás „valós” és színlelt átadását nyelvi elemekkel érzé-

kelteti. A tudást ketten kapják meg, Lőrintz és Tornyos Péter. A tudás átvétele előtt Lőrintz 

csak magyarul tud, parasztosan beszél, utána azonban latin szentenciákat idéz, mi több, 

számos európai nyelven kezd el beszélni, s idegen, deákos szavakat helyesen használni. 

Tornyos Péter a „tudást” csak színleg kapja meg, ennek jeleként latinja zavaros, 

nyelvtanilag helytelen, gyakran csak magyar szavakat lát el latinos végződésekkel, végül 

általánosan is a nevetség tárgyává válik. Ez a momentum a szerzetes tanár pedagógiai-

morális nézőpontjának tükröződéseként is szemlélhető: a tanulatlan, de természetes tisztán-

látással és intelligenciával bíró Lőrintz nemcsak fizikailag, de szellemileg is gazdája, Tor-

nyos Péter fölé kerekedik.  

II/7. A kulturális hagyomány elemei Hagymási Garabontzás Lászlójában 

Hagymási drámájában nincs jele a „fausti” ismertetőjegyeknek. Alakja lokális tradícióhoz 

tartozó vonásait hangsúlyozza. Garabontzás László és a helyiek egy nyelvet beszélnek. A 

nyelvi síknak sincs külön hangsúlya a szövegben. Szatirikusan viszonyul viszont a hagyo-

mányhoz. Ennek jeleként pl. László nem 13 iskolát végez, hanem 12 iskolából csapták ki 8 

hónap alatt – így lett imposztorrá. 

A „nyugati” garabonciáshit elemeiből mindössze néhány található a szövegben. Az 

egyik a szemkiforrasztás motívuma. (Actus Primus, Scena Tertia.) Ezzel fenyegeti meg 

László a pénztolvajt. Ide tartozik még a könyvből varázslás (Actus Primus, Scena Tertia) 

és az ördögök neveinek fölsorolása a varázslat feloldásakor. (Actus Primus, Scena Sexta)  

A „keleti” garabonciáshit elemei közül fontos elem a sárkánylovaglásra utalás 

(Actus Primus, Scena Sexta), valamint a tolvajkeresés (Actus Primus, Scena Sexta). „Ká 

kóm bá kom addig forgom, még a tolvajt meg nem fogom.” Meg kell említenünk még a 

viharvarázslatra utalást is. Erre akkor kerül sor, amikor László a termés pusztulásával fe-

nyegeti meg a faluközösséget, mert kiutasították a településről. (Actus Secundus, Scena 

Nona.) 

A „táltoshit” elemeiként elsősorban az erő átadását, az elragadás motívumait említ-

hetnénk. (Komikus de nagyon is élményszöveg-szerű összetevő: Pista kakas által történő 
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elragadása. Actus Secundus, Scena Octava.) Fontos, hogy itt a közösség – a hiedelemmon-

dákból ismert módon részt vesz a táltos megszabadításában. (Actus Secundus, Scena Deci-

ma.) László – a táltoshit élményszövegeinek hőseihez hasonlóan segítséget kér és kap is 

megszabadulásához a közösségtől. Végül a táltosharc motívuma is megjelenik, persze sza-

tirikus elemekkel. (Actus Tertius, Scena Tertia.) Pista gyermekekkel „harcol”, azok leckéz-

tetik meg csalásáért, és Garabontzás László ez által szabadul meg végleg a garabonciásság-

tól. Ezt követően a főhős megtagadja előző életét, megbánja bűneit, és mindennek jutalmá-

ul kántortanítói állást kap. 

Összegzésként emeljük ki még egyszer a drámák legfontosabb elemeit:  

Illei: Tornyos Péter 

1. Adaptáció (magyarított) 

2. hősei túlnyomórészt polgárok 

3. A garabonciás valódisága kérdéses,  

4. „fausti” vonásai vannak  

5. burkolt erkölcsi állásfoglalás 

Hagymási: Garabontzás L. 

1. Önálló cselekmény 

2. hősei túlnyomórészt parasztgazdák 

3. a garabonciás csaló volta kétségtelen,  

4. „táltos”-vonásai vannak 

5. nyilvánvaló erkölcsi állásfoglalás  

Mindezek alapján azt a végkövetkeztetést vonhatjuk le, hogy a piarista szerző műve 

inkább kötődik a magyar „plebejus” kultúrához, és mint ilyen, meghatározóbb a magyar 

világi dráma és színház szélesebb közönségének megteremtése szempontjából. Míg Illei 

János szövege magyarosított komédia általános európai ismertetőjegyekkel „magasabb” 

irodalmi nyelvvel, a műveltebb társadalmi rétegek számára érthető kikacsintásokkal, addig 

Hagymási Imre műve népnyelven írt, vulgárisabb szövegű, önálló, magyar tárgyú vígjáték, 

a későbbi népszínművekre emlékeztető vonásokkal. Illei drámájában Ventifax alakja még 

mindössze Az úrhatnám polgár maître de philosophie szereplőjének helyi vonásokkal fel-

ruházott helyettesítője, bár alakja már sokkal inkább a drámai cselekmény centrumába ke-

rül, és főintrikussá, az események mozgatójává válik. Hagymási drámájában azonban 

Garabontzás László a legfőbb dramaturgiai fókuszba kerül. Így válik drámája egy új, jel-

legzetesen magyar bohózati törekvés nyitányává, a fourbe „dunamenti értelmezésének” 

kezdetévé. Hagymási ezáltal más, hasonló témájú művek reformkorig követhető sorára 
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gyakorol hatást, s Nagy Imre szerint Csokonai Tempefőijének és Kuruzsának megformálá-

sában is szerepet játszik.
228
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 Nagy Imre, 2007. 117. p. 
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III. Farsang és Böjt – Bacchus és Neptunus csatája a XVIII. századi iskolai 

komédiákban (Borss Dániel: BAKHVS) 

 

BOR ÉS VÍZ VITÁJA 

(De conflictu vini et aquae) 

 

1. Pőre és igaz beszéddel, 

szűkre fogott rövidséggel, 

részletezve mondom el: 

ne vegyíts két ellentétet 

összebékítésük végett, 

őket különvenni kell. 

2. Mikor az üres kehelybe 

bort és vizet töltenek be: 

keverednek, semmi más. 

Ámde a két keveredő 

együtt még nem dicsérhető: 

ez csak összezavarás. 

3. Mert a bor, ha vízbe téved, 

Búsan mondja: „Ki mert téged 

elegyíteni velem? 

Pusztulj innét, lódulj, kotródj, 

velem együtt ne tartózkodj 

a kehelynek öbliben. 

4. Szégyen nélkül és hitványan 

oda folysz te, hol hiány van, 

betöltöd a lyukakat 

s a földön kell szétterülnöd, 

porral, röggel elvegyülnöd, 

míg latyakká nem dagad. 

5. Veled dísztelen az asztal, 

lelked senkit sem vigasztal, 

-------------------------------- 

s bő beszéddel adomázott 

s kit kacagás majd kirázott: 

úgy elhallgat, mint a holt. 

6. Téged inni sose tetszik, 

aki ép volt, megbetegszik, 

zavarod a beleket, 

kotyog a has, szegény árva, 

és a szél, a hasba zárva, 

bűnhődésnek jó lehet. 

7. Mikor a has puffad, feszül, 

előbb-utóbb alul-felül 

sokféle szelet bocsájt 

s míg így végre megkönnyebbül, 

a lég mind kelletlenebbül 

tűri ezt az adományt.” 

8. A víz ráfeleli nyomban: 

„A te életed nyomorban, 

hitványságban hempereg. 

Mind, kik belőled vedelnek, 

egészségük ellen kelnek 

és sok bűnön csüggenek. 

9. A nyelveket megbéklyózod, 

s ki tőled kap bamba csókot, 
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tétovázva lépeget, 

elveszed a józan eszét, 

a szókat sem ismeri szét, 

százat lát két mécs helyett. 

10. Aki a te szerelmesed, 

magagyilkos kéjbe esett, 

Davus, Geta, Birria, 

ilyeneknek vagy te édes, 

bizony sose tiszteséges (sic!) 

ily baráttal bírnia. 

11. Rablógyilkos hitványságod 

miatt nincsen szabadságod, 

kurtakocsma a tanyád, 

míg én mindent végigöntök, 

eláradva szétözönlök 

felhőn át és földön át; 

italt annak, kit szomj éget, 

híveimnek egészséget 

az én áramlásom ád.” 

 

Fordította: Weöres Sándor 

III/1. Korok karneváljai 

Ebben a fejezetben olyan vígjátékokkal foglalkozunk, amelyek a Bécsy-féle rendszer sze-

rint nem középpontos, hanem konfliktusos, certamen-jellegű drámák, és a Pócs Éva által az 

álhiedelemmondák első típusába sorolt folklórszövegekkel mutatnak rokonságot. Említet-

tük, hogy az efféle szövegekben a valamikori hit elemeit teszik komikussá, tehát profán 

környezetben adják elő ezeket. Az ilyen álhiedelemmonda is szakrális hatású: a szerző egy 

a kereszténységnél ősibb hagyománynak megfelelően fölszabadultan mulat együtt közön-

ségével, s együttnevetésük egy közösen átélt, szinte szakrális közösség-élmény eszközévé 

lesz.  

Ennek az állításnak az igazolásához mindenekelőtt Mihail Bahtyin gondolatmenetét 

kell segítségül hívnunk. Bahtyin a népi nevetéskultúrát három alapformára osztja:  

1. szertartások és színpadi formák (karnevál típusú ill. vásári mulatságok)  

2. komikus nyelvi alkotások (szóbeli, írott, latin- és nemzeti nyelvűek)  

3. a familiáris vásári beszéd (káromkodás, esküdözés, hetvenkedés stb.)
229

  

Ezekben a formákban a világ szemléletének sajátos módja jelenik meg, amelyet 

Bahtyin kettős világképnek nevez. A fentebb már említett nevetéskultúra legfontosabb kö-

zege, ill. háttere a karneváli jellegű ünnepkör. Ez az ünnepkör abból az ősi eredetű kultikus 

aktusból ered, amelyet Bahtyin rituális kacajként említ. Ezek az ősi eredetű vidám, össz-
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népi ünnepek mindig szoros kapcsolatban állnak az idővel, a természeti és a történelmi 

idővel egyaránt. Lényegük szerint gyakran az emberi élet válság- ill. marginális jelenségei-

re koncentrálnak: születés, evés, ürítés, szexualitás, betegség, halál. A válságjelenségek 

ábrázolása sohasem ijesztő, céljuk inkább a körforgás bemutatása: a születésbe a halál, a 

halálba az újjászületés lehetősége is beleértendő. Ezen kultusz része az istenek, a mítoszok, 

a héroszok vidám becsmérlése, karikírozása, nevetségessé tétele. A korai társadalmakban a 

kultusz és a mítosz kettős – komoly ill. komikus – szemlélete egyformán a szakralitás része 

volt, és ennek a szemléletmódnak nyomai maradtak a mitológia későbbi megjelenéseiben 

is. (Lásd: Függelék, 6. ábra.) 

Amikor a középkori államiság kialakul, e két aspektus nem maradhat egyenrangú: a 

komikus formák szakrális ünnepek sorából kikerülve „megtűrtté” válnak, és a népi kultúra 

és hiedelemvilág keretei közé kényszerülnek,
230

 a karneváli formák kiszorulnak a hivatalos 

ünnepek köréből, a hatalom, az egyházi hierarchia, a kultusz paródiájává, karikatúrájává 

alakulnak. A játékos kifigurázás célja azonban továbbra is az újjászületés: az emberek val-

lásos hitük, a hatalom iránti tiszteletük megújulását várják a karneváli mulatságoktól. A 

karnevál egyfajta „csatornává” válik, amelyen keresztül le lehet vezetni az év folyamán 

felgyülemlett feszültségeket, negatív élményeket, átmenetileg föl lehet függeszteni a hiva-

talos élet rendjét, rövid időszaka alatt sajátos össznépi mulatságban tombolja ki magát a 

közösség minden tagja.
231

 A középkori karneválnak sajátos nyelve és szimbolikája alakult 

ki, amely a karneváli „világszemléletet” volt hivatva kifejezni, s amelynek lényege a „for-

dított világ” eszméje.
232

  

Érdemes röviden áttekintenünk Bahtyin megállapításait a karneváli, ill. vásári be-

széddel kapcsolatban.
233

 Bahtyin szerint ennek a beszédformának sajátos nyelvhasználata 

és gesztusnyelve van. A nyelvhasználat alapvető részét képezik a különféle káromkodások, 

trágárságok, fogadkozások, esküdözések. A gesztusok közül említést érdemelnek a szinte 

rituális, de mindenképp szimbolikus jelentésű durva ütlegek (különböző súlyos tárgyakkal; 

bunkósbot, palacsintasütő, buzogány), a has böködése (hüvelykujjal, vagy késsel, karddal), 

folyadékkal való leöntés, a másik összemaszatolása valamint a szexuális aktust, ürítést, 

szülést, haldoklást imitáló gesztusok.  

Most pedig vizsgáljuk meg a komikus nyelvi alkotásokat, amelyek Bahtyin szerint 

már a korai kereszténység évszázadaiban megjelennek, eleinte névtelen, későbbi száza-
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dokban identitásukat felvállaló szerzőktől. Az ismert auktorok közül kiemelkedik François 

Rabelais alakja. Ezek az írott formák a karneváli színtérhez kötődnek, és ennek szimboli-

kájából táplálkoznak.
234

 Rabelais után ennek az alkotásformának egyik kései megjelenési 

formájaként Bahtyin a Don Quijote c. regényt értelmezi, amelyben a középkori karnevál 

két főalakja; a karnevál és böjt megtestesüléseképpen, az abszolút anyagi, testes Sancho 

Panza képviseli a fizikai létet, míg a sovány, magába merült Don Quijote az életidegen 

idealizmust, amely éppen a karnevál vérbő életigenléséből merít erőt a következő eszten-

dőre. Tipikusan karneváli történet, hiszen egyrészt groteszk fordított világ képalkotása ér-

vényesül benne (szélmalom-óriás, fogadó-vár, birkanyáj-hadsereg, prostituált konyhalány-

nemes hölgy stb.), másrészt a csaták „konyhákban és lakomákon” folynak, „a fegyverzetet 

és a páncélsisakot konyhaeszközök és borbélytányérok helyettesítik.”
235

  

Megállapíthatjuk tehát, hogy a BAKHVS szerzője ennek az irodalmi tradíciónak az 

örököseként cselekedve, a népi nevetéskultúra nagy hagyományokra visszatekintő írott 

formájának alkotói pozícióját foglalja el, s így köti össze a „magas” irodalmat a lokális 

tradícióval. Meg kell jegyeznünk, hogy a dráma kéziratban maradt, nem nyomtatvány, ami 

egy fontos szerzői magatartásra figyelmeztethet, amely nem ritka az iskoladrámák eseté-

ben; vagy az előadásnak tulajdonít nagyobb jelentőséget, s a szöveget csak ennek nyers-

anyagaként szemléli, vagy pedig a „semi-litterature” – a „magas irodalom” és a népi kultú-

ra közötti pozícióban lévő, a két sík közötti kapcsolatot biztosító – „félirodalom” körébe 

tartozó szövegnek tekinti a drámát, és ezzel is hangsúlyozza a két tradíció összekapcsolá-

sának aktusát. Ezt a hipotézist Dömötör Tekla előtanulmánya is alátámasztja.
236
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III/2. Karneváli hagyományok a magyar népi kultúrában 

A BAKHVS szerzője nemcsak az európai, hanem a magyar karneváli népi hagyományból is 

táplálkozhatott. Dömötör Tekla megállapítása szerint a dráma kapcsolódik a népies farsan-

gi játékokhoz, s rajtuk keresztül a farsangi néphagyományhoz. Tudomásunk szerint ez az 

egyetlen ránk maradt ilyen jellegű magyar nyelvű bohózat, csak latin nyelvű elődei akad-

nak. Bacchus per Pana armentorum Deum, coram Jove in jus vocatus (1731.), Bacchus 

catarro suffociativo extinctus (1733.)
237

  

A farsangi hagyomány hazai megjelenéséről, Bacchus személyével való összekap-

csolásáról eltérő vélemények alakultak ki. A farsang mindig is „pogány” ünnep maradt, 

mert a későbbi korok sem tudták naptári időponthoz rögzíteni, keresztény jelleggel felru-

házni. Ezért megtartja eredeti, pogány elemeit is,
238

 bár hazánkban a farsang legduhajabb 

időszaka Szent László király óta az egyházi évhez alkalmazkodott: tényleges farsang a népi 

gyakorlatban a farsang „farkára”, a nagyböjtöt megelőző farsangvasárnapra, farsanghétfőre 

és húshagyó keddre korlátozódott.
239

 Bacchus alakját valószínűleg a kereszténység megje-

lenése után kapcsolták össze a farsangi ünnepkörrel. Hazánkban a karnevál a középkorban 

jelenhetett meg, az első források XIII. századiak, Szent Margit korabeliek.
240

 A magyar 

nép által az ünnepkörre használt szó a „farsang” (a bajor-osztrák Fasching nyomán
241

). 

Legkorábban 1368-ban, ill. 1495-ben már fölbukkan a kifejezés. A „karnevál” szó nem 

volt ennyire elterjedt,
242

 inkább a XVIII. sz. végétől, ill. a XIX. sz. elejétől. Bod Péter 

1761-ben a Szent Heortokrates c. művében a carniprivium szót használja az ünnepre,
243

 és 

nem túl hízelgően nyilatkozik farsangról: 

 „Fársáng vagy Hus-hagyó Kedd Napja. Azt a nevezetet Fársáng a’ Magyarok vették a’ 

Németektöl, a’kik a can tu circulatorum, a’ játékos tréfát motskot üzőknek tselekedetekből 

formáltak; a’kik sok féle játékokat ‘s bolondságokat indítottak ezen a’ napon, s ez időben 

vendégeskedvén, nyargalódzván ‘s magokat mulatván. Deákul hívják Bachanalia a’ Bacc-

husról: értetik pedig ez a’ nap egyenesebben, a’ melly a Nagy Böjt első napját megelőzi, és 

utolsó Hus-evő nap, mellyet mondanak Carniprivium vagy Privicarnium néha az 

irásokban: mellyen még a’ Keresztények között-is sok rendetlen tréfás vétkes dólgok men-
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tenek véghez. Mert némellyek lárvákat vettenek, külömböző nemnek ruhájában öltöznek sok 

vásotságot fesletseget vittenek véghez: némellyek sok-féle figurás köntösöket vévén maguk-

ra, mutatták magokat Pokolból jött lelkeknek: mellyre nézve hellyesen mondották sokan 

Ördögök Innepének.”
 244

 (Kiemelések tőlünk.) 

A zordon hang nem meglepő. Már Temesvári Pelbárt olyan mulatságok sorának te-

kinti a farsangi időszakot, amelynek során álarcot viselnek, gajdolnak és féktelenül táncol-

nak, a torkosság vétkének felette kedvez, s amely az ördögöt örvendezéssel tölti el.
245

  

Temesvári Pelbárt: Pomerium de tempore (részlet):  

„Ma ugyanis vigasságnak ideje, Húshagyó napja van... Ó jaj, ezekben a napokban hány 

keresztény ember fordul a kegyelem világosságából a sötétség cselekedeteihez, vagyis a 

torkossághoz, az iszákossághoz, a bujálkodáshoz. Az efféle emberek a farsangban istenük-

nek választják az ördögöt, akit álarcos mulatsággal és fajtalan énekekkel dicsőítenek, meg-

vetvén Krisztust. Jaj a világnak e botrányok és bűnök miatt. Ki tudná megmondani, hogy 

farsang idején a szerencsétlen emberek a paráznaságnak, mértéktelenségnek, iszákosság-

nak, a bűbájosságnak és léhaságnak, meg sok más gonoszságnak hányféle vétkével vétkez-

nek? ... Az egész esztendőben nincs még egy ilyen nap, amikor az ördög annyi embert elra-

gad és a bűn igájával saját rabszolgaságába hajt, mint éppen ezekben a napokban, mikor 

az emberek eszem-iszommal, tánccal s fajtalansággal töltik idejüket.”  

Ford.: Holl Béla 

Fejedelmi személyek, mintha csak bosszantani akarták volna a fölháborodott egy-

házat, maguk is öltöztek ördögnek farsangkor. II. Lajos az 1575-ös farsangon ördögjelmezt 

viselt, Szerémi György történetíró Epistola de perditione Regni Hungarorum c. emlékira-

tában rosszallóan jegyzi meg, hogy a királyt „gyerekkorától kezdve rosszra szoktatták, s 

minden évben farsang utolján, húshagyókor a rossz szellemek fejedelmévé tették.”
246

 Bran-

denburgi György őrgróf, a király nevelője beszámol az egyik farsangról, amelyben egy 

párviadalra is sor került. Krabát, királyi kamarás ördögjelmezben, maga az őrgróf pedig 

vadembernek felöltözve csaptak össze. A viadalt az ördögruhás Brandenburgi nyerte. 

Voigt Vilmos szerint az ördögjelmez és a viadalok már hagyományosnak voltak tekinthe-
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tők az udvarnál. Más magyar királyok farsangjairól is maradtak följegyzések. Voigt és 

Ujváry említik Mátyás és II. Ulászló karneváli ünnepségeit is.
247

 Azonban ezek, valamint 

az Európa-szerte elterjedt karneváli mulatságok jellegzetesen városi ünnepségek voltak.
248

  

Voigt Vilmos megjegyzéseit összefoglalva úgy jellemezhetnénk ezeket a városi far-

sangi szokásokat, hogy már a kezdet kezdetén megjelenik bennük a szabadosság és a böjt 

idejének határtudata, a fölfordult világ, a rend és a káosz oppozíciójának eszméje. 

A farsang egyházi személyek általi megítélése a reformáció idején sem változott. 

Jól tükrözi ezt a következő idézet, Szkhárosi Horváth András protestáns prédikátor-költő 

hitvitázó verse, amelyben a karneváli ünnepkört is felhasználja, hogy a katolikus kléruson 

szúrjon egyet. A szövegből azonban az is kitűnik, hogy a világi személyek számára a far-

sang ugyanolyan felszabadult és fékevesztett ünnep maradt, mint a korábbi évszázadokban. 

Az idézet azért is fontos, mert arról tanúskodik, hogy a farsangot jelképező Konc vajda és 

a böjtös Cibere bán közötti dramatizált háborúság többfelé ismert farsangi esemény lehe-

tett. 

…”Többet ezekről én mostan itt nem szólok, 

Csak a csúf innepről, az farsangról szólok. 

Mennyi sok bolondság ott vagyon tudjátok, 

Minden gonoszságra vagyon szabadságtok. 

 

Senki se féljen akkor részegségtül, 

Gonosz gyilkosságtul, fertelmes élettül, 

Csak bőjtben, megszűnjék az gonosz étkekül, 

Túrótul, tikmonytul és az hús-ételtül. 

 

Ütközet nagy lesz mindenkor a farsangban, 

Mikor Cibere bán beszáll az Bánságban, 

Konc vajda haragszik, dúl-fúl haragjában, 

Mert nincs tisztessége az hetvenhat napban. 

 

Oh mely szemérem ez sós szalonnának, 

Az disznó soldarnak, hogy fistön hallgatnak, 
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De csak a lencse, borsó tisztességben vagynak, 

Az szegény kapások halat nem kaphatnak. 

 

Reggel a papok ha böjtben felkelnek, 

Kelletlen az haltul igen birbitelnek, 

Sok precest olvasnak, egyházat kerengnek, 

Honnét halat hoznak, mindenfelé néznek.”
249

 (Kiemelés tőlünk.) 

Szintén lényeges forrás a katolikus anyaszentegyház védelmezője, Bornemissza Pé-

ter ellenfele, Telegdi Miklós pécsi püspök, esztergomi helynök prédikációja a farsangi mu-

latozókról. Telegdi egyik első szerzőnk, aki „Bacchusnak áldozó bűnösöknek” tekinti a 

mulatozókat. 

 „Az kik az Istennek parancsolattya ellen álorcában járnak, az fírfiak asszonyember ruhá-

ba, asszonynépek fírfiú ruhába öltöznek, részegeskednek, paráználkodnak. Ó részegesek, 

óh torkosok, óh, ti farsangosok… ez világi emberek magatokról elfeletkezvén Bacchusnak 

áldoznak, hasoknak és torkoknak szolgálnak, dobzódásra és részegségre adják magokat, 

álorcákban és fassang ruhába bolondoskodnak, kártyát, vertelyét, hásárdot játszanak.”
250

 

(Kiemelés tőlünk.)  

Dömötör és Turóczi véleménye némiképp eltér a Farsang-Böjt ill. a középkori ere-

detű Bor és Víz-vetélkedés közti kapcsolatról. Dömötör szerint „a farsangi és böjti ételek 

megszemélyesített küzdelme a XVII-XVIII. században néha összeolvad egy középkori erede-

tű vetélkedés motívumával, a Bor és a Víz vetélkedésével, illetőleg az iskolai színjátszásban 

Bacchus és Neptunus dramatizált vetélkedésével.”
251

 Turóczi értelmezésében bár a bor és 

Bacchus éppúgy a farsangot személyesíti meg, mint a víz és Neptunus a böjtöt, azonban ezt 

a kulináris paradicsomábrázolások egy sajátos változatának tartja, melynek nem allegori-

kus jelentése az elsődleges.
252

 

Farsangkor a paraszti környezetben más szokások dívtak, amelyeket Voigt Vilmos 

„imitatív” és „mágikus jellegű” viselkedésként jellemez. Jellemző megnyilvánulásai az 

állatalakoskodás, a zsánerképszerű utánzások, ill. temetésparódiák. Ezzel kapcsolatban a 

Bahtyin-féle terminológiát használja, amely szerint az előbbi „városi” ünnepségsorozat a 
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„karneváli jellegű” és a falusi pedig a „farsangi jellegű” ünnepkör.
253

 Feltételezi, hogy a 

magyar népszokások között „karneváli jellegűek” is lehettek, de ez még további kutatás 

tárgya. Példaként a mohácsi busójárást említi.
254

 A népi farsangi hagyományhoz Európa-

szerte dramatikus játékok is kapcsolódtak. Különösen gazdag az ún. „Dúsgazdagolás” c. 

farsangi dramatikus moralitás-játék hagyományrendszere hazánkban, az ezredfordulóig a 

gyergyói és csíki falvakban az élő folklór része volt. Ezt a játékot még „ördögfarsangnak” 

is szokás nevezni, és felvetődik a kérdés, hogy a városi, ill. udvari „ördögfarsangok” nem 

foglaltak-e magukba dramatikus előadásokat.
255

 Temesvári Pelbárt 1502-es prédikáció-

gyűjteményében említést tesz egy 1480 körüli Kapos folyó menti faluban történt ördögfar-

sangról, amelynek során egy valódi démon elragadta az álorcás csoport vezetőjét. Itt nem 

az eset hitelessége az igazán érdekes, hanem a kultúrtörténeti adalék: az, hogy hazánkban a 

XV. század derekán már lehettek népi dramatikus játékok a farsangi ünnepkör kapcsán. 

„Hasonló következtetéseket vonhatunk le néhány farsangi viaskodásszerű népszokásról, 

különösen, ha ezek álarcosak, a felfordult világra utalnak, illetve bennük egy szokatlan 

győzelem jelenik meg.”
256

  

Voigt Vilmos végső soron azt a következtetést vonja le, hogy a karneváli jellegű 

szokások Magyarországon a középkor óta ismertek voltak, és a népi kultúrában való to-

vábbélésükre is számos adatunk van.
257

 

Dömötör Tekla állítása szerint számos farsangi népszokásunk korábbi, a honfogla-

lást megelőző eredetű. A farsangi népszokások – úgymond – egykori mítoszokból eredő 

rituális cselekedetek, amelyek a magyarságnál inkább közép- és kelet-európai kötődésűek, 

de – Róheim Gézához csatlakozva – úgy véli, hogy „keleti” elemek is maradhattak köztük. 

A keleti székelyek farsangi maszkos alakjai pl. betegségek megszemélyesítői.
258

 Szembe-

tűnőek továbbá egyes farsangi álarcok hasonlóságai keleti nyelvrokonaink sámán-

álarcaival.
259

 Azt is bizonyítja, hogy a farsang és Bacchus összekötése régi hagyományunk, 

ezzel együtt idézi Bod Pétert, aki a XVI. században ír hitvitázó költeményében a farsang-

ról, s bacchanáliának – Bacchus ünnepének nevezte azt.
260

  

Ujváry azt a véleményt képviseli, hogy a Konc és Cibere közötti háborúság valami-

kor tényleges összecsapás lehetett valós ellenfelek között, ám ez a szokás egyre inkább 

                                                 
253

 Voigt Vilmos, 1992. 549. p. 
254

 Voigt Vilmos, 1992. 549 – 550. p. 
255

 Voigt Vilmos, 1992. 550 – 551. p. 
256

 Voigt Vilmos, 1992. 551. p. 
257

 Voigt Vilmos, 1992. 552. p. 
258

 Dömötör Tekla, 1964. 63 p.  
259

 Dömötör, 1964. 63 – 69. p. 
260

 Dömötör, 1964. 79. p. 



 80 

veszített komolyságából, mígnem tisztára tréfás és színlelt ill. dramatikus összecsapássá 

nem vált.
261

 

Eleinte az ütközet kétszer történt meg: először vízkeresztkor: ekkor Konc király 

győzte le Cibere vajdát, majd húshagyókor, amikor a böjtöt jelképező Cibere vajda gyűrte 

le Konc királyt.
262

 Érdemes itt még egyszer visszautalnunk Bahtyinra, aki a „farsangi ko-

mikus nyelv” irodalmi példájaként említi Don Quijote alakját. Ismeretes, hogy Don Quijo-

te is kétszer csap össze a Tükrök lovagjával, először ő győzedelmeskedik, ezzel mintegy 

szabadságot kapva a cselekvéshez, másodszor azonban a lovag győz, és ezzel Don Quijote 

világa összeomlik. 

A magyar farsangi hagyományban mindenesetre benne rejtőzik Bacchus alakjának 

groteszksége is, nem csupán nevetni való, komikus figura, hanem démoni vonásai is van-

nak, nemcsak a vígság fejedelme, hanem bűnökre csábító, kétes alak, a pokol sáfára.
263

 

Dömötör említi Cibere vajda és Csont király háborúságának hagyományát is, megjegyezve, 

hogy ezen a címen Erdélyben az 1950-es évekig minden farsangon dramatikus játékot mu-

tattak be. Ő is kiemeli, hogy ez a küzdelem Szkhárosi Horváth András Az kétféle hitről… c. 

versében is meg van jelenítve.
264

 Fontos adat, hogy Neptun és Bacchus karneváli viaskodá-

sának nagy hagyománya volt cseh szomszédainknál, ott a küzdelem Bacchus halálával 

végződött, mely egyben a karnevál végét is jelezte. Idehaza leginkább palóc vidékeken 

terjedt el e dramatikus játék előadásának szokása. Ott a farsangi maskarákat máig 

bakusnak nevezik.
265

 (Meg kell jegyeznünk, hogy drámánk Sátoraljaújhelyen keletkezett és 

itt is lett előadva!)
266

  

Más tájegységekről szólván Vámszer Géza a csíki karneváli népszokásokat bemu-

tatva említi, hogy ha azon a vidéken két maszkás menet találkozik, tagjai játékosan össze-

csapnak. Ez valószínűleg Cibere vajda és Konc király (Neptunus és Bacchus) küzdelmét 

jelképezi.
267

 (Lásd: Függelék, 7. ábra.) A Bacchus/farsang-toposz néphagyomány-beli fel-

bukkanásához még egy érdekes adalékkal szolgál Solymos Ede cikke; t. i. hogy Baja váro-

sában a legények farsangkor akár Bacchus attribútumaként is fölfogható szőlőtőkét kötöt-

tek a lábukra, s úgy mentek a lányos házakhoz.
268
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Vannak olyan vélemények is, amelyek vitatják a Bacchus-hagyományt népszokása-

inkban. Ezt képviseli Móser Zoltán tanulmányában, amely Brueghel: Farsang és böjt csa-

tája c. képét veszi alapul, és a kép elemzése mellett az egyes jeleneteket a magyar népha-

gyomány elemeivel állítja párhuzamba. (Lásd: Függelék, 8. ábra.) Több olyan területünket 

is említi, ahol farsang és böjt harcát, a farsang halálát dramatikus játék keretében megjele-

nítették. Vitatja azonban, hogy nálunk a farsang alakját Bacchuséval azonosítaná a népha-

gyomány. Ennek némileg ellentmond, amikor megemlíti a farsangot jelképező „biri 

Bachus” megkoronázásának szertartását Nagykállón.
269

 

III/3. Bacchus a magyar iskolai színpadokon 

Dionüszosz vagy Bacchus alakja „szinte kínálkozik” a színpadi megvalósításra. Egyrészt 

azért, mert az európai színpadi-drámai hagyomány az ő nevéhez fűződik. Másrészt, mert az 

ókori istenvilágból neki az egyik leggazdagabb az ikonográfiája, és ezért semmiképpen 

nem egynemű az ábrázolása. „Arca” – írja Pintér Márta Zsuzsanna – „néha fiatal, máskor 

ráncos, szakállas öregemberarc, lehet részegen vigyorgó, rémisztő, vagy kegyetlen, máskor 

szelíden derűs. Ez az arc – ‘a bor arca’ – tragikus és komikus egyszerre, akárcsak Dionü-

szosz.” Mitológiája, vallása mindvégig egyaránt tartalmaz szakrális és profán elemeket, 

könnyedén azonosítható Krisztussal, de démonikus vonásai is vannak.
270

 Alakja igen gyor-

san azonosul magával a borral. Ő a borban lakozó inspiráció, felszabadító erő, de ő a bor 

részegítő, butító, romboló hatalma is, kezdettől kétarcú személyiség.
271

 Nagy Imre szerint 

is többjelentésű alak: „ő a bor megtestesülése, de a böjti önmegtartóztatással szembeszegü-

lő mámor képviselője is, aki azonban a lélek italát is birtokolhatja.” Ezért van többletjelen-

tése győzelmének, vagy bukásának a farsangi komédiákban.
272

 

Bacchus a XVII-XVIII. századi magyar iskolai színjátszás egyik legtöbbet megidé-

zett figurája, a mitológiai istenek közül ő szerepel legtöbbet a magyar iskolai színpad-

okon.
273

 Több mint negyven előadást játszottak Bacchus szerepével, ezen felül több tucat 

olyan farsangi adat is fennmaradt, amelyekből megtudjuk, hogy a diákok actio 

bacchanalisticát játszottak, ezek közül a többség nyilvánvalóan Bacchusról szólt. 

A latin nyelvű előadásokon felül öt magyar nyelvű dráma, és egy magyar drámai 

program ismert Bacchussal. Ebből három protestáns: Thetys és Lyaeus
274

; Bachúsnak Nep-

                                                 
269

 Móser Zoltán, 2006.  
270

 Pintér Márta Zsuzsanna, 2009. 105 – 106. p. 
271

 Pintér Márta Zsuzsanna, 2009. 119. p. 
272

 Nagy Imre, 2009. 171. p. 
273

 Pintér Márta Zsuzsanna, 2009. 106. p. ill. 119. p. 
274

 Protestáns iskoladrámák I., 1989. 567 – 578. p. 



 82 

tunusnál való czivódása, az az annak meg-fontolása, ha vallyon a Bór é az elsőbb vagy a 

víz; Neptunus és Bacchus vetélkedése
275

; két katolikus, ebből az egyik pálos: BAKHVS
276

; a 

másik minorita: Az Erdélyországban való borszűkéről.
277

 A drámai program piarista erede-

tű: Bachusnak víg birodalma.
278

 

Fontos megjegyezni, hogy többnyire a híres borvidékek városaiban játszottak 

Bacchusról szóló darabokat (pl. Eger, Sárospatak) ill. a borkereskedelem fontos központja-

iban (pl. Kassa, Eperjes). Az istenség attribútumai (hordó, szőlőlevél) itt a címerben vagy a 

zászlón is megjelennek, és az önazonosság-tudat fontos kellékei a közösség számára. Más 

városokban is gyakorta voltak azonban előadások, többnyire farsang idején. Leggyakrab-

ban jezsuiták játszották, de sok piarista előadásról is tudunk.
279

 

A Bacchus-előadások ideje a farsang. Farsangkor még a legszigorúbb iskolákban is 

oldódtak a kötöttségek, és engedélyezték a szórakozás különböző formáit.
280

 Ezen felül a 

pedagógiai érzék is a jókedv segítségére lehetett: a kitűnő pedagógus jezsuita és piarista 

szerzetes-tanárok valószínűleg úgy vélték, hogy ha már nem lehet megakadályozni a du-

hajkodást, leghelyesebb az élére állni – ily módon valamelyest ésszerű mederben lehetett 

tartani a diákok mulatságait. A Bacchus-játékok így váltak a farsangi mulatozás megszo-

kott elemévé. A farsang idején előadott színielőadások legnagyobb része Plautus-

adaptáció, majd az 1740-es évektől fokozatosan Molière-átiratok is megjelentek. Műfajilag 

a farsangi játékok többsége bohózat, mítoszparódia, ill. certamen. 

János István is megállapítja, hogy az iskolai színjátékok többségének parabolajelle-

ge vitathatatlan. Ebből következik az, hogy egyik legnépszerűbb műfaj a vitaszínjáték: a 

certamen. A XVIII. sz. végéig az egyik leggyakoribb téma A bor és a víz vetélkedése. En-

nek a témának számtalan variánsa létezik az iskolai színpadokon.
281

 Nagy Imre A bor és 

víz vitája – témakör egyik legfontosabb előzményeként „különösen becsesnek” nevezi meg 

Hagymási Bálint: Opusculum de laudibus et vitupero vini et aquae c. humanista 

deklamációját. (Hagenau, 1517.)
282
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A példázatok a népi kultúrában is fontos szerepet játszottak, részint a prédikációs 

irodalomból kerültek népi közegbe, de az is előfordult, hogy a prédikációirodalom merített 

a népi kultúra szövegeiből.
283

 

A certamen formája szerint változhat elnevezése is: általában kétszereplős dialogus, 

többszereplős disputa, certamen, consultatio, ill. per. Megjelenési módja szerint lehet isko-

lai színjáték, vagy dramatikus népszokás. A kettő között szoros a kölcsönhatás a XVIII. 

században.
 
 

Mivel a farsangi előadások színrevitelére lényegesen kevesebb az idő és a felkészü-

lési lehetőség, mint az egyéb évközi ünnepélyes bemutatókra, a certamen kedvelt műfaj, 

mert kevés szereplőt, egyszerű szcenikai apparátust igényel. Ugyanakkor hálás műfaj is, 

mert az időpontnak, alkalomnak, célnak megfelelően változtathat a kimenetelen, erőteljes-

ebben fölkeltheti a közönség érdeklődését, ill. bevonhatja őket a játékba. A színre vivő „a 

meglévő sablonok alapján kevés invencióval is remek retorikai példatárat állíthat össze.”
 
 

A farsang a szabadosság és a böjt fordulópontja is, ezért a certamenek leggyakoribb 

formája a bőség és a koplalás, a falánkság és az önmegtartóztatás közötti disputa. A far-

sangi certamenek legősibb és legnépszerűbb változata a bor és a víz közötti vita. Ennek 

Pintér Márta által „egyik legrégibb és legtisztább változatának” nevezett alakja a középkori 

eredetű „Goliae dialogus inter Aquam et Vinum”. Ennek nyomán Magyarországon számta-

lan ponyván terjesztett változatban keringtek dialógusok. Szintén középkori eredetű a Far-

sang és a Böjt vitája. Magyar kultúrterületen máig élő népszokásként maradt fönn a farsan-

gi bőséget képviselő Konc és a böjti ételeket jelképező Cibere vajda vetélkedése. A feleke-

zeti iskolákban Konc vajdát a bor istenével (Bacchus, protestáns iskolai színjátékokban 

Lyaeus), Cibere vajdát pedig a vizet jelképező Neptunussal (protestánsoknál Thetisz) azo-

nosították.
 284

 

Az 1793-ban előadott protestáns Thetys és Lyaeus c. per-dialógus olyan szövegtípus 

változata, amely még nem a farsangi ünnepkörhöz kötődik. Az alapmítosz szerint Dionü-

szosz Thrákiában összetűzésbe került Lükurgosz királlyal, aki kísérőit lemészárolta, maga 

az isten is csak úgy menekülhetett, hogy a tengerben, Thetisz tengeristennőnél keresett 

menedéket. Lükurgosz szörnyű büntetést kapott barátságtalan cselekedetéért: eszét vesztve 

legyilkolta saját fiait, majd tulajdon népe föláldozta, hogy a haragvó Dionüszoszt kiengesz-

telje. A szövegváltozat hazai forrása egy Tokajban föllelt, feltehetően protestáns kéziratos 

szöveg, amely a Lis inter Thaetim et Liaeum de sua preeminentia, coram tribunali Divino 
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Litigantium, argumentis de Sacro Codice depromptis et Exstatico Anonymo in Scenam 

Anno 1739. bonis amicis oblata címet viseli, és a bor és víz vitája témakörbe tartozik. 

1747-ben ennek a dialógusnak elkészült egy losonci átirata, amelyet egy ismeretlen protes-

táns tanár magyarra is lefordított. A Thetis és Lyaeus ennek előadott változata, „égi per” 

formájában, „Több Égiek” jelenlétében. Nem komikus szöveg, célja a retorikaoktatás, ill. a 

vallási erkölcs és az etika illusztrációja. Az érvek többsége az Ó- és Újszövetségből kerül 

elő, mitológiai elem a főszereplők személyén kívül alig van a darabban. Mivel a bor szak-

rális tényező, ezért ez a vita nem a víz, hanem a bor győzelmével végződik.
285

 

A Bachúsnak Neptunusnál való czivódása, az az annak meg-fontolása, ha vallyon a 

Bór é az elsőbb vagy a víz c. protestáns iskolai színjátékot azonban már farsang idején ad-

ták elő, és alapvető eleme a vidámság. A sárospataki kollégiumban került színre 1793-ban, 

farsang utolján. A farsang elején tartott játékokban általában a bor és a vigasság aratott 

győzelmet, a farsang farkán azonban szükségképpen már a víz és az önmegtartóztatás kel-

lett hogy győzedelmeskedjék, még akkor is, ha a protestánsok a böjtöt nem tartották. A 

szöveg előzményei olyan XVI. századi magyar nyelvű dialógusok, amelyekben egyszerű 

földi halandók döntik el a két istenség közötti vitát. Ilyen az 1658-as nyitrai A bor és a víz 

a felliebb valo méltoságért és annak ell nyeresért egymás között pántolódnak (RMKT 

XVII./9. 427 – 433. p.) valamint az ismeretlen eredetű A bor és a vizek között nagyobb 

méltóságért valo vetekedés (RMKT XVII./9. 434 – 440. p.) c. dialógus. Bacchus és Neptu-

nus (a bor és a víz) vitájában ugyan Neptunus „gyémántos koronát”, Bacchus pedig csak 

„szőlő és fa boronát” nyer, ám a többség a bor mellett foglal állást, csak néhány figura, egy 

fürdeni szerető kisfiú, a halászok, a hajósok az elsőéves kollégista (declinista) és az 

astrologus teszi le voksát a víz mellett.
286

 

Privigyén 1708 farsangján Bacchus nem Neptunussal, hanem a Mértékletesség 

(Temperantia) istenasszonyával keveredett viszályba. Mivel a darabot farsang fordulóján 

adták elő, a Mértékletesség győzedelmeskedett Bacchus felett.
287

 

Viszonylag korán megjelennek azok a darabok, amelyekben Bacchus nem a mér-

tékletesség, hanem a bölcsesség, vagy az erő képviselőivel csap össze. Ezeknek a szöve-

geknek magasabb lehetett a pedagógiai értéke, s mint ilyet, szívesebben is játszották a fe-

lekezeti iskolákban. Ide tartozik pl. az 1720-ban, Trencsénben előadott Certamen inter 
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Bacchus et Palladem (Pallasz Athéné és Bacchus vetélkedése),
288

 ill. egy pesti piarista mű, 

a Bachusnak víg birodalma, melynek ellenkező Prudentius ez farsangi időnek tulajdonsága 

szerént alázatossan fejet hajt Recreatiónak okáért vigasság szerető auditoriumnak A Nagy-

ságos, Tekéntetes, Nemes és nagy Reménségő Negyedik, Harmadik és Második Oskola béli 

Pesti Scholarum Piarum Gymnasiumjának jó-erkölcsű Ifiúságától. Ez utóbbi játékban 

Bacchus az okosságot képviselő Prudentiussal harcol, és ahogy a címből is látható, ezúttal 

a vígasság győzedelmeskedik a józanság felett. A darabnak már csak néhány jelenete 

certamen-szerű, nagyobbik része inkább a bohózatok szabályait követi. Fontos megemlíte-

ni, hogy a szövegben a temetésparódia, ill. Bacchus föltámadásának motívumai is megta-

lálhatók, ill. a középkori bolondünnepek elemeiként a mű végén Prudentiust nagy örömmel 

fogadják Bacchus udvarában, borostyánnal koronázzák, és Publius Stultitiusnak (közönsé-

ges bolondnak) nyilvánítják.
289

 

A föntebb említett témakörhöz tartozik még a Gyöngyösi István költeménye (Márs 

és Bacchus egymással való viaskodása) nyomán keletkezett egri jezsuita színjáték, a 

Laurea Bacchi in binis Martis Assectis ob ebrietate misere peremptis. (1694.) Itt Bacchus 

már potrohos borisszaként van ábrázolva, aki karvasként sódart, pajzsként lepényt visel, 

sisakként pacal fedi a fejét, s fegyvertartója egy oldal szalonna.
290

 

Végül elérkeztünk ahhoz a csoporthoz, amelybe az általunk részletesebben bemuta-

tott iskolai színjáték is tartozik. Az ide sorolható színjátékok bohózatszerűek, egyesítik 

magukban a certamen, a dialogus és a per jellegű szövegek sajátságait, illetve együttesen 

jelenik meg bennük a bahtyini értelemben vett „karneváli” és „farsangi” jelleg. Egyéni 

vonásuk még az is, hogy cselekményük szerint Bacchus elébb kegyveszett lesz, száműzik 

az égiek köréből, végül meghal: pusztulása azonban mégsem gyászos esemény, hiszen 

magában hordozza a föltámadás, a következő évi víg farsangolás ígéretét. Pintér Márta a 

Bacchus levettetése az alvilágba, Bacchus halála-témakörbe sorolja az efféle vígjátékokat. 

1725-ben a varasdi jezsuitáknál játszották az egyik legkorábbi változatát az ehhez a 

csoporthoz tartozó szövegeknek, Bacchus ad ranas damnatus (A békák közé száműzött 

Bacchus) címmel. Ezt később megváltoztatott címmel újra előadták, itt már Bacchus halá-

lára helyezték a hangsúlyt. Bacchus inopiniato funere elatus (A szerencsétlenül gyászos 

sorsra jutott Bacchus) volt a variáns címe. 1730-ban a privigyei piarista iskolában hasonló 
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címen (Fatalis Bacchi interitus) adtak elő farsangi játékot. Pintér Márta a föntebbi cso-

portba sorolja a BAKHVS c. drámát is.
291

 

III/4. A BAKHVS forrásai 

A BAKHVS című pálos komédiát Borss Dániel sátoraljaújhelyi pálos szerzetestanár rendez-

te. Szerzősége vitatható. Pintér szerzőnek tekinti Borssot, bár megjegyzi, hogy ez a szerző-

ség nem egyértelmű. „Jáczatot Sátor-Alla Ujhel mező Várasában […] T.P. Borss Daniel 

Professorságában”
292

 

Pintér érvelése szerint ez a szövegezés arra utal, hogy Borss lehetett a dráma rende-

zője, s a kor szokásai szerint ez szerzőségét is feltételezi. A BAKHVS c. vígjátékot 1765. 

„farsang farkán”, február 19-én, húshagyókedden adták elő, míg egy Omnia vincit amor c. 

vígjátékot farsang derekán. Borss ennek Kocsonya Mihály házassága c. közjátékában maga 

is fellépett a bíró szerepében, ez Pintér szerint bizonyíthatja, hogy mindkét darabot a tehet-

séges tanár írta. Megemlítendő még Torkos Mihály sátoraljaújhelyi diák neve is, aki a Ko-

csonya Mihály és a BAKHVS címszerepét is alakította.
293

 

Darabunk közvetlen forrása ismeretlen. Cselekménye során Bachus (sic!) összeüt-

közésbe kerül atyjával, a féltékeny Jupiterrel, aki – hatalmát féltvén közszeretetnek örven-

dő fiától – elébb megfosztja isteni hatalmától, utóbb betegséget küld reá, és elveszejti. 

Bachus bukása a böjt pillanatnyi győzelmét jelképezi a farsang felett.  

Az antik istenek parodisztikus ábrázolása az ókor óta hagyomány, de kortárs ma-

gyar iskolai komédiákban sem ritka. A szöveggondozó tanúsága szerint egy korábbi, 1732-

es minorita dráma (Hilaria Deorum In Salacone Sartorculo exhibia) hasonló témát dolgoz 

föl, de előadása nem a farsang idején történt. (Egy istenné emelt szabóinas hatalmát Mer-

curius megelégeli, azzal vádolja meg, hogy Jupiter hatalmára tör, ezért megfosztják isten-

ségétől.)
294

 A BAKHVSban nemcsak a főalak komikus; a haragvó Jupiter mennydörgései 

pl. szellentésének hangjai, de a többi isten is megkapja a magáét. Mercurius mint a „szár-

nyas egerek istene”, Neptunus mint bőrmosó tímár, Ariadna mint szolgálójával verekedő 

trampli jelenik meg stb.  
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III/5. A BAKHVS és a népi hagyományok 

A témához kapcsolódó iskolai színdarabok között gyakoriak a profán vígjátékok, 

istenparódiák, ezek csak részben követik a klasszikus mintákat, nagymértékben a népi kul-

túrára támaszkodnak. Nemcsak a pogány mitológia, de a keresztény liturgia is karikatúra-

szerűen van ábrázolva ezekben. János István éppen a BAKHVSt hozza föl tipikus példának. 

Ez egy közismert nagyböjti ájtatos ének, a Keresztények sírjatok travesztiájával kezdődik, 

és népi bohózattá válik, melyben már felsejlik a máig élő Bacchus-kultusz a szüreti folk-

lórban. Nagy Imre szerint is valószínű, hogy „a néphagyomány inspirálta” a BAKHVS 

szerzőjét, „akinek műve aztán visszahatott a népi játékokra”.
295

 

Hegyalján napjainkig léteznek népi „Baksus” ábrázolások. Magyaros ruházatba öl-

tözött, hordón lovagló figurát visznek ilyenkor körbe, a szüreti felvonulás alkalmával. A 

figura dramatikus funkciót is kap. Azonban ez az előadás nem szüret, hanem farsang al-

kalmával került bemutatásra, mivel ilyenkor az egyház is engedékenyebb, ill. a farsang 

határünnep-jellege elősegítette a morális mondanivaló erőteljesebb hatását a nézőközön-

ségre. János István szerint nem lehetetlen, hogy a hegyaljai szüreti felvonulások az ilyen és 

ehhez hasonló iskolai előadások emlékeit is őrzik.
 296

 Ezt az elméletet korábban már 

Ujváry Zoltán is képviselte. Ujváry szerint Bacchus alakja évszázadokig a farsangi ünnep-

körhöz kapcsolódott, Hegyalján a szürethez csak a két világháború között rendelték alak-

ját.
297

 Mivel a Bacchus-hordás szokásköre Hegyalján az újkor előtt nem létezett, ezért fel-

tehető, hogy vagy iskoladrámák, vagy idegen szokás átvételének hatására alakult ki. 

Ujváry Bakos József kutatásai nyomán azt is feltételezi, hogy Bacchus figurája a 

BAKHVS hatására jelent meg a vigasságokban. Ezt a következtetést egy megszólítás alap-

ján vonják le, mely mind a drámában, mind a néphagyományban megjelenik: „Szervusz, 

Bacchus!” A körbehordozott bábnak még kötényére is ezt hímezik: „Szervusz, Baksus paj-

tás!” A „szervusz” köszöntés Ujváry szerint teljesen új a népi közösségekben.
298

 

Ugyanakkor megemlíti, hogy Palócföldön bakusz, bakus, bakkusz stb. néven emlí-

tik a farsangi maskarásokat. Ez a név azonban eredhet az azonos alakú szlovák bakusból is, 

ami a nagybőgő farsang végi eltemetésével kapcsolatos álarcos figura ottani neve.
299

 Ké-
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sőbbi monográfiájában is szóba hozza, hogy az Ipoly-menti palócok bakkuszjárásnak hív-

ják a farsangi felvonulást.
300

 

A cseh népi hagyomány farsangi szokásrendszerében azonban a bakus-alak gyakran 

felbukkan, éspedig Bacchus névváltozataként is. A csehországi farsangi szokások között 

megemlítendő egy Mileskovo környéki népi dramatikus játék, amelynek során Bacc-

hus/Bakus hordón lovagolva jelenik meg, felesége és egy gyászmenet kíséretében. A me-

net végén Bacchust a hóba hajították, majd eltemették. Így hát feltehető, hogy a figura 

esetleg cseh hatásra kerülhetett át a Felvidékre, ill. Tokaj-hegyaljára.
301

 

A drámában számos olyan elem található, amely nyilvánvalóan az európai eredetű 

magyar népi hagyományokból lett kiemelve. Megemlíthetjük először Bacchus öltözetét és 

kellékeit. A szerzői utasítás szerint hordón lovagolva hozzák be a kitömött hasú főszerep-

lőt, akinek attribútumai között disznósódar és „vörösgyurkó” (nagy boroskanna) is találha-

tó. „Trónusára” szalonnák vannak tűzdelve. A szalonna – farsangi bőséges étkezés jelképe 

– gyakori kelléke a farsangi felvonulásoknak, Ujváry Zoltán pl. tanulmányában említi, 

hogy a borsodi legények lándzsaszerű, hosszú nyársat visznek magukkal a maszkás menet-

hez, melyet szalonnával apródonként végig telitűzdelnek.
302

 (Lásd: Függelék, 8. ábra.) A 

dráma egyik fő jelenetét, amely az I. végezés 5. kimenetében zajlik le, a farsang és a böjt 

csatájaként említhetjük.
303

 A farsangot Bachus, a böjtöt Neptunus jelképezi. (Lásd: Függe-

lék, 9. ábra) A fizikai küzdelem szöveg szintjén nem jelenik meg, csupán certamen – szó-

párbaj – zajlik, amelyet Bachus fölényesen megnyer. Az előadás folyamán mindazonáltal 

tréfásan mímelhették a szereplők a küzdelmet, mert a szöveg latin nyelvű szerzői utasítása-

iban is több utalás van a bohózati előadásra. Külön érdekessége a komédiának, hogy 

Bachus nemcsak a böjtös Neptunussal, hanem a hittel együtt való tudományokat jelképező 

Apollóval is vitába/harcba keveredik a II. végezés 1. kimenetében. Ebben a szópárbajban 

Apollo fölényesen győz. Ez a momentum a szerzetes tanár pedagógiai-morális nézőpontjá-

nak tükröződése: a részegesség, torkosság, a testiség ünnepének, a farsangnak urát a tudás 

nélküli vakhit (a böjt) nem képes leteríteni, ugyanakkor nem lehet ellenfél Apollo számára, 

aki egyébként az egyetlen olyan szereplő, melynek nincsenek komikus vonásai. Bachus az 

Apollóval folytatott küzdelem elveszítése után lesz beteggé, tehát hanyatlása ekkor kezdő-

dik. 
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A vígjáték első látásra nem éppen vígjátéki elemekkel ér véget: Bachus betegségbe 

esik, mely először kínos és hosszú ürítéssel veszi kezdetét, utóbb a borbély, Esculapius az 

orvosok istene, majd fia, Machaon próbálják kezelni. A kezelések igen véresek és durvák, 

erről a latin nyelvű szerzői utasítás árulkodik. Elsőbben a borbély Bachus alfelénél érvá-

gást imitál, s a vörösre megfestett vizet tálba engedi, majd ugyanezt cselekszi Esculapius 

is, de ő már kalapáccsal veri be a szöget Bachus alfelébe. Az őt kísérő borbély a tálba ki-

eresztett „vért” folyamatosan kevergeti, miként azt a disznótorokban szokták. Végül 

Machaon egy dugóhúzóval „megfúrja” Bachus gyomrát. Ezt követően Bachus meghal, s a 

lelkét jelképező malacka visítva elmenekül az ingéből, hol korábban rejtegette. A malacot 

a lesben álló Pluto elragadja. A kis süldő kiszabadulása ugyanakkor előre vetítheti Bacchus 

esetleges újjászületését, vagyis a halál motívuma mellett megjelenik a születés – az idő 

folytonosságának és ciklikusságának gondolata is.  

A darab véres végkimenetele nem idegen a farsangi szokásoktól. Ujváry beszámo-

lója szerint a farsangi felvonulási tradíció kapcsán gyakran előfordult álbírósági tárgyalás, 

amelynek során egyes alakoskodókat, esetleg bábokat vagy állatokat ítéltek el, ill. végeztek 

ki. A kivégzés folyamán az állatok tényleges leölésére is sor kerülhetett. Ezek a tárgyalá-

sok elsősorban a felvidéki területeken, palóc vidéken, ill. Erdélyben voltak jellemzőek.
304

 

Az efféle tréfás- vagy álbírósági tárgyalások szokását az ókori pharmakosznak nevezett 

bűnátviteli szertartásból lehet levezetni, mely termékenységvarázsló rítus lehetett, s amely-

nek során a közösség egy tagját a kollektíva összes bűneiért engesztelésül, mímelve, vagy 

ténylegesen kivégeztek. A vallási háttér változásával ebből a rítusból alakult ki a népi ko-

média.
305

  

Kecskemét városában egyébként szintén létezett egy áldozati jellegű szokás, de 

nem éppen farsang, hanem már a nagyböjt végén: ez volt a „nagypénteki bikahajtás”. Egy 

szépen lecsutakolt, szalagokkal feldíszített, bearanyozott szarvú bikát szelindekek és mé-

szároslegények zavartak végig a városon, és a bátrabb fiatalok nagy hujjángatással, lelken-

dező izgalommal menekültek előle. Ennek a jobb sorsa érdemes állatnak a letaglózása zár-

ta le a böjtöt, és indította el a húsvéti ünnepeket.
306

 

Ahogy Nagy Imre is írja: a BAKHVS esetében a helyszín (a tokaji borvidék) indo-

kolja a témát, az idő (farsang farka) indokolja a darab végkimenetelét (Bacchus bukását). 

Bacchus, stílszerűen vízkórságban hal meg, de bukása valójában nem a böjt örök győzel-
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mét jelenti. Mivel kimúlása nem végleges, hanem az egyházi év rendjében feltámadásának 

előrevetítésével ismétlődő esemény, ezért a darab komikus, és az esemény „felfokozza a 

komikus megjelenítés lehetőségeit.”
307

  

A képek mindenesetre inkább hátborzongatóan groteszkek, mintsem komikusak, ha 

azonban megvizsgáljuk a magyar karneváli néphagyományt, láthatjuk, hogy éppen ezek-

ben alkalmazkodik leginkább a szerző és a színre vivő a lokális tradícióhoz. Ujváry szerint 

a farsangi dramatikus játékokban igen gyakran megnyilvánul a kivégzés-, emberölés-

motívum, amely egyrészt a tél halálára, másrészt valamikori termékenységvarázsló tényle-

ges emberáldozatokra utalhat.
308

 Vámszer Géza a csíki farsangi szokások között részlete-

sen leírja, hogy az egyik dramatikus játék folyamán imitált műtétre kerül sor, látványos 

mozdulatokkal. Néha egy tehénnek öltözött legényt „ölnek le”, akinek „gyomrából” piros 

céklalé csorog vér helyett, és a gyomorüregből egy kicsi borjú (talán a lelket jelképezi?) 

esik ki. Ezt követően kerül sor a „Farsang temetése”-szertartásra, ahol a farsangot meg-

személyesítő legényt kitömött hassal a dögszekérre teszik, majd tréfásan elparentálják és 

„eltemetik”.
309

  

Bacchus temetési jelenetében szinte a commedia dell’ arte elemei jelennek meg. 

Nagy Imre ennek igazolására Dömötör Teklát és a mű első közlőjének, Bayernek a véle-

ményét is idézi. A megállapítás a színpadi mozgások, cselekvések, és a szöveg összefüggé-

seinek föltárásából fakad.
310

 

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a BAKHVS címen ismert pálos komédia 

egyike a kor kívánalmait kifejező, a korabeli drámai törekvésekhez is, a közönségigények-

hez is alkalmazkodó iskolai komédiáknak. Szerzője sikeresen csempészi bele saját morális 

szemléletét, értékítéletét, ez azonban a dráma élvezetét a legkisebb mértékben sem csök-

kenti. S ha nagyobb dimenziókban tekintünk erre a kis szövegre, akkor azt is kijelenthet-

jük, hogy a népi kultúra és a groteszk képalkotás színpadra vitelével ez a szöveg akár a 

XIX. század első felének mind népies, mind fantasztikus-groteszk megnyilvánulásai felé is 

utat mutathat. 
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IV. Visszajáró holtak a XVIII. századi iskolai komédiákban 

 

IV/1. Kísértetek és kortársak – szellemek korabeli írásokban 

Dolgozatunk további részében a felekezeti komédiákban felbukkanó visszajáró és kísértet-

ábrázolásokkal foglalkozunk. Mivel a színjátékokban megjelenített rémalakok jellemző 

vonásai, illetve a vizsgált drámák szereplőinek szellemjárás folyamán tanúsított magatartá-

sa – ahogy azt Nagy Imre is leszögezi a Gerson elemzése kapcsán – „a néphagyományban 

kialakult elgondolást” tükrözik
311

, mindenekelőtt a szellemekkel kapcsolatos népi kulturá-

lis hagyományrendszer legfontosabb elemeit tekintjük át.  

A visszajáró halott az egyik legősibb hiedelemalak az európai és a globális folklór-

ban, ugyanakkor alapvető meghatározó vonásai alig változtak valamit az ókor óta. A visz-

szajáró halott, kísértet máig élő, az ember legelelemibb szorongásait megtestesítő lény, és a 

szellemvilág iránti érdeklődés valószínűleg még nagyon hosszú ideig elkíséri az emberisé-

get. Bacchus létezésében már a kora középkor óta nem hitt komolyan senki, a garabonciás-

hit a XX. században enyészett el, a szellemektől való iszony azonban máig eleven, az ok-

kultizmus virágzóbb, mint valaha, és az általunk vizsgált időszakban – a XVIII. század 

második felében – is élénk és a társadalom minden rétegét foglalkoztató kérdés volt a halá-

lon túli létezés. A garabonciások vizsgálatánál a kortárs boszorkányperes jegyzőkönyvek 

memorat-szerű adatokkal szolgálnak a korabeli néphittel kapcsolatban, de visszajáró hol-

takról kevesebb kortárs magyarországi anyagot találtunk, bár a létező iratok olyan esetek-

ről tanúskodnak, melyek akkoriban nagy port verhettek föl. Peranyagokban jelenlegi tudá-

sunk alapján holtak lelkeiről legfeljebb mellékesen esik szó, és ez érthető is – a halottak és 

az ördög ellen nem lehetett keresetet indítani. Ugyanakkor mégis léteznek a szellemjárá-

sokról szóló jogi akták, és több nyomát leljük kísérteteknek korabeli népkönyvekben, va-

lamint a bontakozni kezdő ponyvairodalmi szövegekben. Itt most három kortárs szövegre 

hivatkozunk, mivel ezek a visszajárók három olyan típusát rajzolják elénk, amelyek az 

általunk vizsgált álhiedelemmondai indíttatású drámai szövegekben is megjelennek. 

A legnevezetesebb eseteket feldolgozó írásos dokumentumok közül megemlítendő 

az 1643-ban Pozsonyban megjelent Narratio rei admirabilis c. nyomtatvány, amelyet 

Lippay György esztergomi érsek hitelesített, és egy Clemens János nevű volt pozsonyi 

polgár „jótétlélekként” való visszatéréséről szól. A lélek állítása szerint gyilkosságot köve-

tett el életében, és ezért nem tudott a purgatóriumból szabadulni. Fehér ruhás öregember 
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képében jelent meg tizenegy hónapon keresztül egy Fischer Regina nevű hallstadti illető-

ségű leánynak, aki rokonlátogatóban volt Pozsonyban. Clemens árnya arra kérte Reginát, 

hogy menjen el özvegyéhez, és kérjen tőle 200 forintot, amelyet szét kell osztani a szegé-

nyek között. Továbbá egy beteljesítetlen fogadalom is nyomasztotta a szellemet: életében 

megfogadta, hogy a pozsonyi székesegyház számára elkészítteti a Szűzanya szobrát. Az 

özvegy persze sem a pénzről, sem a fogadalomról nem akart tudni, és Reginának dolgavé-

gezetlenül kellett hazatérnie, de Clemens éjszakai megjelenései nem szűntek meg. A lány a 

szellem első látogatásai után halálra rémült, és gyóntatójának tanácsára egy zsoltárt idézve 

próbálta elűzni az éjfélkor szobájában feltűnő alakot. „Minden jótét lélek dicséri az Urat.” 

De a kísértet nyugodtan így válaszolt: „Én is.”  

A lélek után tárgyi bizonyítékok is maradtak. Többek között egy ládikón, egy terí-

tőn és egy fadarabon hagyta kezének tüzes lenyomatát, előbbiekre még egy keresztet is 

égetett, hogy bizonyítsa, nem kísértő gonosz szellem. Ezek a bizonyítékok 1910-ben még 

megvoltak a pozsonyi székesegyház kincstárában. A szellem jelenlétét alkalmanként 18 – 

20 tanúként kiküldött egyházi személy is észlelte.  

A szerencsétlen leány állítólag nagyon szenvedett a médium-szereptől, és többször 

is megpróbált különböző praktikák segítségével megszabadulni hívatlan látogatójától, 

azonban az erőszakos szabadulási kísérletek csak rontottak a helyzeten. Egy szomszéd ja-

vallatára az egyik éjszakán durva szavakkal fogadta a lélek látogatását: „A hét szentsége-

det, te vén csirkefogó (dass dich alle Sacramente, du alter Schlingel), hordd el magad oda, 

ahonnan jöttél.” A lélek valóban eltűnt a csúnya szavakra, de másnap Regina egy láthatat-

lan kéztől olyan ütést kapott, hogy orra vére eleredt.  

Miután azonban kéréseit teljesítették, a lélek köszönetet mondott médiumának, és 

„fehér galamb képében” visszatért oda, ahonnan jött.
312

  

Ismert továbbá 1718-ból a lublói Gasparek Mihály nevű polgár kísértetjárásainak 

története, melyből Jósika Miklós regényt, Mikszáth Kálmán pedig novellát is írt. Gasparek 

a halála után többször is visszatért, veres ruhában, lóháton száguldozott, az utcán békés 

járókelőket támadott meg, és összeverte őket, lakodalmakba is eljárt, és ott dorbézolt, 

evett-ivott (általában sült halat követelt), valamint teherbe ejtette a feleségét és több kör-

nyékbeli jámbor hajadont, akik a földeken dolgoztak. Ha valahová nem engedték be, ahová 

be akart jutni, szörnyű módon dörömbölt, és lármázott. Hamarosan hivatalos eljárást indí-

tottak ellene, sírját a krakkói püspök engedélyével felásták, és Gasparek testét elégették. 
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Szíve viszont épen maradt, ezért újra visszatért, és Lublón mindenfelé gyújtogatni kezdett. 

Mikor a hatóság megtudta, hogy a halott szíve még épségben van, bekövetelte azt a testvé-

reitől, akik otthon rejtegették, majd a szervet porrá égették, mire a veszedelem megszűnt. 

Állítása szerint azért kellett visszatérnie, mert nem volt helye „sem az égben, sem a pokol-

ban”, ez a közlés földi életében elkövetett bűncselekményre utalt, de hogy pontosan mi is 

volt ez a bűn, sosem derült ki.
313

  

A Mikszáth-féle változatban Gasparek (Mikszáth Kaszperekként nevezi meg) való-

di szellem volta egyébként végig lebegtetett, a szövegben nagy szerepe van a memorat-

szerű közléselemeknek.
314

 

 „Vöröses gőz lövellt ki a ló orrlyukain s patkójának nem volt semmi nesze a keményre fa-

gyott göröngyökön. Az emberek rémülve futottak szét, amerre ment. […] 

Itt volt, majd ott volt Kaszperek. Ezt tette, vagy emezt mondta. Innen egyenest Obgartra 

lovagolt, ott a mészárosnál, Oszvald Pál uramnál odalökött a tőkére negyven tallért: 

- Kend már tegnap ott járt a feleségemnél a tartozását követelni, mikor én a ravatalon fe-

küdtem. El akarta vinni az egyik üszőjét; tanulhatna kend mórest máskor. Itt vannak a tal-

lérjai!  

S ezzel újra felült lovára, de visszájára ült; háttal a ló feje felé. […] 

Azaz dehogynem történt, dehogynem. Addig-addig kérdezgették Mutsanek baktert, megkí-

nálván őt imitt-amott egy-egy kupica égett szilvalével, hogy végre is történt valami. 

Éppen éjféltájban a temető felőli úton egy nagy fekete, kereken járó ládát látott végiggu-

rulni, amint két hízott sertés húzta nagy röfögve. Mellette két oldalt két-két macska porosz-

kált kinyúlt derékkal, tüzesgolyó szemekkel, a különös jármű előtt pedig egy nagy fekete-

szőrű kutya a két hátulsó lábán ment – úgy, ahogy apportírozni szoktak ezek a csúf állatok 

- az első két lábában pedig egy fekete zászlót vitt – itt süllyedjek el mindjárt, ha nem igaz. 

Az öreg Mutsanek bátyó látománya bejárta reggelre az egész várost. 
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- Fogadni mernék – mondta ez is, az is –, hogy a Kaszperek testét lopták el a fekete ládá-

ban az ördögök; meglássátok, üres lesz a sír, ha kibontják.”
315

 

Ugyanakkor Mikszáth több ponton is szándékosan „megtöri” a kísértet-história hi-

telességét.
316

 

 „Sokan a kezükkel mutogattak valamit, átellenben a Parniczkyék pajtáján. A kormányzó is 

odanézett és olyan sápadt lett, mint a fal. 

Ott ült az oda felmászott többi kíváncsiak közt a pajta tetején Kaszperek Mihály, vörös 

kalpagban, kék dolmányban, sárga csizmás lábát lelógatva és nézte gúnyosan vigyorogva 

a saját elégetését. 

A kormányzó egy muskétáshoz ugrott: 

- Lőj rá! - parancsolá. 

A katona megborzadt, tántorogni kezdett, kezében reszketett a puska. 

- Nem furulyát billegetsz, te mamlasz – rivallt rá a kormányzó. - Add ide! 

Ő kapta fel a puskát és lőtt. A füst eloszlott. »Eltalálta!« ordíták közel és távol. Látni lehe-

tett, vagy csak úgy rémlett, hogy lefelé gurul Kaszperek a fedélről, mint a lelőtt szárcsa; de 

az se lehetetlen, hogy magától ereszkedik le ügyesen, mint a macska. Egy fél perc műve 

volt az egész. A másik percben nem volt már se híre, se hamva. Bizonyosan nem a piac, 

hanem a szilvás kert felé pottyant le. Az ötödik, hatodik percben már messze a külső utcák-

ban látták szemtanúk tovavágtatni fehér lován. A sárga csizmája a bal lábán vérrel volt 

megfestve, a pajta fedelén is véres csíkot hagyott, amerre lecsúszott. Semmi kétség, a 

Kozanovich golyója a lábát találta.”
317

 

A harmadik közel kortárs anyag 1818-ból való, írója Kazinczy Sámuel hajdúkerüle-

ti főorvos, címe: Debreczeni Professor Hatvani István életéből töredékek.
318

 Az írás a ga-

rabonciás-téma szempontjából is érdekes; Hatvani István 1749-1786 között debreceni pro-

fesszor életét a fausti mondakör és a magyar garabonciás-hagyományok sajátosságai sze-
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rint tálalja, de bennünket most csak a VII. rész érdekel, amelyben egy kísértő lélek elűzésé-

ről számol be a szerző. 

A történet szerint egy bizonyos M. J. felesége halála után férjét búsítani visszajárt, 

és Hatvani vállalta a kísértet elűzését. Éjfélkor M. J.-né sírjánál megjelent egy „csupa kö-

pedelem állat tünemény”. 

 „Először hasonlított egy nagy sárkány-kigyóhoz; azután olyan lett mint egy lúdlábú fekete 

kutya, végül pedig egy veres vaddisznó, a sírt röfögve felásta. Látta a mi tudákosunk, mint 

túr a vasorrával egy lyukat, mint húzza ki agyarával a holttestet a sírból, mint rázza azt 

meg a nyakánál fogva, mint hullanak ki annak egyszerre csontjai a földre, mint búvik a 

bőribe és mint szalad egyenesen a városba, mint egy megtestesült kísértet.”
319

 

Hatvani a csontokra ráülve akadályozta meg a szörnyeteget, hogy a holttestet a sír-

ba visszahelyezhesse, és elillanjon. Hajnalban a pokoli lény fájdalmas üvöltéssel a föld alá 

süllyedt, s a professzor a testet eltemette. Ezt követően a kísértetjárás megszűnt.
320

 

Itt most természetesen nem a szövegek valóságtartalma, hitelessége érdekel ben-

nünket, hanem a kép, amelyet a kortárs a szellemről, mint hiedelemalakról rajzol. 
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IV/2. Visszajárók, kísértetek, jótétlelkek – a visszajáró halott a magyar népi hagyo-

mányban 

Az ember megjelenésének legkorábbi ideje óta hisz evilág és túlvilág létezésében. Ősi túl-

világ-képzetei a kereszténység felvétele után sem változtak lényegesen. A két világ viszo-

nya gyakran a „natúra-kultúra” oppozícióban fejeződik ki, ezen belül is nagyon gyakran a 

„nyers és főtt” oppozícióban. A túlvilághoz gyakran a „nyers” képzete kapcsolódik: le-

pény, kelesztetlen, vagy kovásztalan kenyér, kása, tej, tojás. Ez gyakran egyébként a gara-

bonciás rendes étele is, amely a két világ határán álló sámán-képzet garabonciásra vetítését 

is igazolhatja.
321

 De a halottak idejének leggyakoribb szabályai közé is a kenyérsütés tilal-

ma, ill. lepénykészítés, búzacsíráztatás előírásai tartoznak.
322

 A halottas házban tilos a ke-

nyérsütés, tűzgyújtás, főzés, étkezés, nehogy a halottat fölbőszítsék, és a túlvilágról vissza-

térjen. A visszajáró halottat is nyers ételekkel – só, tej, liszt, kelesztetlen kenyér – lehet 

kiengesztelni.
323

 Itt jegyeznénk meg, hogy az egyik kísértetes drámánkban, Simai Váratlan 

vendégében, az álkísértet-Ravaszi megjelenése kapcsán éppen ezt a tabut sértik meg legin-

kább, folyamatosan sütésre-főzésre készülnek, s ez a momentum (is) indokolhatja lélekta-

nilag a csalók lelepleződését a korabeli közönség szemében. 

A közép-európai népi hagyományban több lélekképzet van: 

1. hasonmás, vagy árnyéklélek-képzet. Ez el is szakadhat a tulajdonosától, ill. 

halála után szellemként élhet tovább. Megjelenhet fizikai „anyagi” formá-

ban, vagy „fantomtestként” is. Mindkét esetben képes lehet pl. állattá vál-

tozni.
324

 

2. visszajáró halott-képzet.  

A visszajáró halottnak kétféle típusa van, az egyik családtagjainak segítségére lenni 

igyekszik, a másik saját, vagy családtagjai, ismerősei bűnei miatt nem nyughat, és ártalmá-

ra akar lenni az élőknek.
325

 A szellemek már a kereszténység előtti forrásokban is ambiva-

lens lények, lehetnek rosszindulatúak, de jóindulatúak is, támogatásukat mindenesetre ál-

dozatokkal meg lehet nyerni. Az „idegen” túlvilági látogatók között megemlítendőek még 
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a halott családtagok, ősök visszatérései is, ezek is „jó” illetve „rossz” halottként differenci-

álódtak: védhették leszármazottaikat, falujukat, mint őrzőszellemek, vagy rátámadtak kö-

zösségükre, mint ártó démonok.
326

 A halottak visszajárásai részint időszakokhoz (nyugaton 

a téli napforduló, ill. november 2. táján, Kelet- Délkelet-Európában, az ortodoxia területén 

húsvét és pünkösd idején), részint konkrét eseményekhez, elintézetlen ügyekhez kötődnek. 

Utóbbi esetekben a halottak mint „óvó, sorsirányító, tabu- és szankciólények” térnek visz-

sza. Lehetnek óvó- és vezérlőszellemek, de visszatérhetnek vihardémonként, ártó szellem-

ként.
327

  

A kereszténység elterjedése után Európában és Magyarországon a visszatérő halot-

takat két alapvető csoportba sorolták: a mennyországból, vagy purgatóriumból elintézetlen 

ügyük miatt visszalátogató „jótétlelkek” illetve a pokolból feljövő kárhozott lelkek, vagy a 

halott alakját felöltő démonok, vagyis „kísértetek” csoportjába. Pócs Éva más elnevezést is 

említ: „visszajárók” és „kísértetek”.  

„A kora középkor óta ismert – sőt ókori adatok által is képviselt – általános európai hie-

delmek szerint az élők világába látogató kísérteteknek két fő csoportja van.” – írja Pócs. 

„Egyrészt a haláleset után a családjukhoz visszajáróké, akik félbemaradt, elintézetlen 

ügyeiket kell, hogy rendezzék hozzátartozóikkal: ők a visszajárók. A másik csoport a sze-

mélytelen, konkrét családi kapcsolataikat és egyéniségüket már elvesztett kísértete-

ké…”(Kiemelések tőlünk.)  

Az elnevezés itt tehát a szellem egyéniségének megőrzését, vagy elvesztését tükrö-

zi.
328

  

A föntebbi történetekben megjelenő figurák közül Clemens János tehát „jótétlélek”, 

az M. J.-né alakjában megjelenő démon viszont kísértet. Gasparek státusa csak azután vá-

lik egyértelművé, miután az egyházi eljárást végrehajtották: így derül ki róla, hogy kárho-

zott lélek, vagyis kísértet volt ő is. Pócs elnevezésével élve: mindannyian „visszajárók”, 

elintézetlen ügy, evilágban elkövetett bűn miatt nyughatatlan, az élőket zaklató túlvilági 

figurák. 

A szellemek külső megjelenése igen változatos lehet. Megjelenhetnek emberi, állati 

alakban, lovasként, élettelen tárgy formájában, láthatatlanul,
329

 fekete, vagy szurtos kö-
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penyben.
330

 M. J.-né kísértete állati, majd emberi idomban tűnik föl, Gasparek veres ruhá-

ban, lóháton, Clemens János hosszú, fehér köntösben, de csak Fischer Regina láthatja, a 

többi tanú számára láthatatlan, mindössze egy esetben hallják hangját, de jelenlétét számos 

formában tudtukra adja. 

A szellemek fölbukkanásának helyszíne általában az emberi környezet határterüle-

tein meghúzott szimbolikus határvonal mentén, vagy azon túl található, másik világhoz 

tartozásuk jeleként.
331

 Ebben az értelemben lehet a település határán túl (határ, rét, liget, 

erdő, sziget, domb), esetleg egyéb elátkozott helyeken; lehet a település határterületeinél 

(szomszéd falu határa, szomszéd földtulajdon mezsgyéje, szomszéd portától elválasztó 

mezsgye, töltés, árok, híd, út, keresztút, temető); lehet a házon kívül (akár már az eresz 

alatt); lehet a házon belül (a ház lakatlan helyiségeiben, padláson, pincében); és lehet elha-

gyott, elátkozott emberi lakhelyeken (gazdátlan házakban, templomokban). Pócs Éva sze-

rint a szellemek külső megjelenése is éppen a másik világhoz tartozásra utal, s egyik meg-

határozó jegyük a fordítottság ill. az aszimmetria.
332

 Erre jó példa lehet a lován fordítva 

helyet foglaló Gasparek is. (Lásd: Függelék, 11. ábra) A szellemek, túlvilági lények 

aszimmetrikus megjelenéséről egyébként Carlo Ginzburg is említést tesz. Az aszimmetria 

a halandóságon „túljutott” ill. a halhatatlan vagy halhatatlanságra predesztinált teremtmé-

nyek attribútuma.
333

 

A szellemek viselkedésének leírása nagyszámú változatban maradt fenn. A fönteb-

biekben már említetteken kívül tevékenységük lehet az élők ijesztgetése (hangokkal, csö-

römpöléssel, vagy egyéb zajkeltéssel), figyelmeztetés, gyilkossági kísérlet az élőkkel 

szemben, szélsőséges esetekben akár vihartámasztás, tűzvész, vagy szárazság előidézé-

se.
334

 

                                                 
330

 Dégh Linda, 1957. 307 – 318. p. 
331

 Erről bővebben lásd: Pócs Éva, 2009. 05. 15. 

http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/hidverok/pocs.html 
332

 Pócs Éva, 2009. 05. 15. http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/hidverok/pocs.html „…Teljes 

vagy részleges állatalak, hiányos emberalak, tüzes alak, az alakváltoztatás, láthatatlanság, vagy a láthatatlan-

ná válás képessége, gyorsaság, repülés képessége, valamint a fordítottság jegyei.” 
333

 Érdekes oksági magyarázattal szolgál a szimmetria-aszimmetria kérdésére egy Ginzburg által közölt 

Seram szigeti monda, amely szerint az embereket valamikor a kő és a banánfa teremtette. A kő azt akarta, 

hogy az ember teste aszimmetrikus legyen (egy szemet, egy kart és egy lábat adott volna teremtményének), 

ezt viszont a halhatatlansággal kompenzálta. A banánfa két kart, két lábat és két szemet adott az embernek, 

tehát szimmetrikus lényként teremtette meg. A kő ezért elvette az emberektől a halhatatlanságot, viszonzás-

képpen a banánfa megajándékozta őket az utódnemzés képességével. A monda tehát azt sugallja, hogy a 

szimmetria az evilági élőlényekre, az aszimmetria a túlvilági lényekre jellemző sajátosság. Ginzburg, Carlo, 

2003. 331.p. 
334

 Pócs Éva, 2008. 3. p. 

http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/hidverok/pocs.html
http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/hidverok/pocs.html


 99 

A szellemek elűzésére ill. megnyugtatására egy sereg praktika létezik. Az elintézet-

len ügyük miatt, ill. háborgatás miatt
335

 visszatérő halott megnyugszik, ha ügyét bevégezte, 

vagy a zavaró tényező megszűnik, a kísértetet el lehet űzni ellenvarázslattal, szentelt víz-

zel, szakrális eszközökkel, de illetlen testrészek mutogatásával, káromkodással,
336

 nemkü-

lönben a tetem megsemmisítésével is. 

IV/3. Ismeretlen jezsuita szerző: Kincskapáló 

A szöveg a jezsuita vígjátékokra jellemző módon identitásproblémákat foglal magába, de 

nem ennek kapcsán jelennek meg benne kísértetek; a vígjáték elsődlegesen nem az apa és 

fia közötti konfliktusról és annak megoldásáról szól, hanem a hiszékenység kifigurázására 

szolgál, középpontos dráma, melynek a rejtett kincsekben ill. a kincsőrző szellemekben 

való hiedelem áll a középpontjában. Pedagógiai mondanivalója inkább az, hogy ne higy-

gyünk a csalóknak, ill. lehetőleg kerüljük a gyanús ügyleteket, mint amilyen a vajákolás, 

varázslás, babonázás. Már a darab első kimenetéből megtudjuk, hogy Kálmán úrfi tisztele-

te megrendült édesapja, Kénts Demetert iránt, annak elvakult kincskereső szenvedélye mi-

att, és ravasz szolgájával, Fitodival elhatározzák, hogy – hiszékenységéből kigyógyítandó 

– keményen megbüntetik Demeter urat. Az apa nem jön rá, hogy felültették, gyanútlanul 

éppen azokat jutalmazza meg leginkább, akik legjobban becsapták. 

Darabunk szerzője nem ismert, eddig három teljes és egy kéziratos másolata került 

elő.  

1. A gyulafehérvári drámagyűjtemény 

2. Jelzet nélküli kézirat a székesfehérvári Püspöki Levéltárban 

3. Czuczor Gergely után maradt drámamásolatok, II. füzet, 1-26. lap. Pannon-

halma, Főapátsági könyvtár. 

4. A csonka másolat: ún. „zirci drámakötet” 527 – 554. p.
337

 

A másolatok között apróbb-nagyobb különbségek vannak, a történet menetén lé-

nyegi módosulás nincs. A szöveggondozó véleménye szerint a szöveg hely-, növény-, stb. 

nevek alapján valószínűsíthetően Erdélyből származhatott, Gyulafehérvárról, Nagyváradról 

esetleg Kolozsvárról, mivel e városokban virágzott a jezsuita iskolai színjátszás. Kilián 
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György véleménye szerint eredeti munka. Alapja népmesei. „Az ismeretlen szerző… a 

kincsmese valamelyik erdélyi variánsát használhatta fel.”
338

 

Egyetlen előadásáról maradt hivatalos följegyzés: 1763 farsangján, Sárospatakon, 

február 26-án a syntaxisták (harmad-negyedéves kollégisták, k b. 13 – 14 esztendősek) 

nagy sikerrel játszották. A másolatok nagy száma és szórtsága bizonyítja, hogy népszerű és 

sikeres vígjáték lehetett. Az első előadás (tehát a darab keletkezése) jóval 1763 előttre te-

hető: a XVIII. század közepére, a szöveggondozó szerint „korai bizonyítéka a jezsuita szín-

játszás elvilágiasodásának”.
 339

 

A kötetben közölt drámai szövegben felvonások nincsenek, csak jelenetek, amelye-

ket a scriptor, vagy másoló „kimenetelnek” nevez. A szöveg a különböző források össze-

vonásával lett összeállítva. (A dráma szereplőit lásd: Függelék, 12. ábra.) 

A darab kezdetén Fitoditól érdekes részleteket tudunk meg a korabeli népi hiede-

lemből arra vonatkozólag, milyen jelei lehetnek az elásott kincsnek. Buxi a majorgazda 

azért akar a pusztavárban Demeter úrral kincset ásatni, mivel fekete macskákat látott az 

épületbe ki- s bemenni. Később Kénts Demeter még egyéb „jelekről” is beszámol: a vár 

körül 1465-ben hollósereget láttak, melyet csak nagy nehezen, régi kalendáriumok lapjai-

val lefojtott puskákkal tudtak elűzni. (A hiszékeny földesúr „tsudálatos mesterségnek” ne-

vezi a hollók elűzésének módját, azonban kiérezhetjük belőle a szerző magasabb művelt-

ségű közönségnek szóló rejtett iróniáját. A kalendáriumok a népi hiedelmek, babonák 

gyűjtőhelyei ill. forrásai voltak.) A többi esemény, amelyről Kénts Demeter beszámol, 

szintén élményszöveg-szerűen hiteles: egy jobbágy, Füst Farago Gyurka 1675-ben a vár 

közelében elaludt, s amikor fölébredt „kerekbe rakott” öt gyertyácskát látott maga mellett, 

ami azt jelzi, hogy a közelben kincs lehet. Az ijedt jobbágylegény azonban kincskeresés 

helyett elmenekült. 1686-ban Bundás Gáspár juhász hallotta, amint a falakon belül „pénzt 

olvastak”, végül 1698-ban „vitézlő Pépa Vakaró Kozma Uram” egy rakás holt szénre akadt 

a várban, mely rakásból egy szemet hazavitt, s otthon zsebében úgy találta, arannyá válto-

zott. Hiába rohan azonban vissza a helyszínre: a szénrakás közben eltűnt.
340

 

Amikor a kincsásásra felfogadott béresek megérkeznek, Kénts Demeter további 

„csalhatatlan jelekre” figyelmezteti Buxit: ügyeljen arra, ha gyertyavilágot, holt szenet, 

vagy régi rozsdás vasakat lát, mert ezek a titokban elásott kincs lelőhelyét jelzik, esetleg 

annak megjelenési formái. Gyakori hiedelem, hogy a titokban elásott, elvarázsolt kincs 
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előbb értéktelen alakban jelenik meg, s csak elszállítás után válik arannyá. E népi babona 

még Arany János: Nagyidai cigányok c. komikus eposzában is fölbukkan. Ennek negyedik 

énekében Csóri vajda a pincébe vezeti a győztes Puk Mihály labanc vezért, mivel álmában 

kincseket vélt ott látni. Aranyat ugyan nem találnak, s hogy helyette mit, arról a költő így 

beszél: 

 

„…Néz egy szögeletbe, pápaszemes orral – 

S mintha aranyokat látna ottan, sorral.  

 

Nagy darabok voltak, mint az ember ökle, 

A pince zugába szanaszét lelökve: 

Fényes szép kardjával megpiszkálta... hanem 

Ő se’ mondta, mi volt - én se’ hiresztelem.”
 341

 

Kénts Demeter nem árulja el valódi célját a béreseknek, azt hazudja, hogy salétro-

mot kell fölásniuk. Ám amikor Buxit elküldi a helyszínre a béresekkel, az váratlanul jaj-

gatva elmenekül. Demeter úr követi, magukra hagyva a csodálkozó parasztokat. A béresek 

értetlenül állnak, mígnem Fitodi megjelenik, s fölvilágosítja őket arról, hogy „kints kapá-

lásra” fogadták fel őket. S hogy gazdáján és Buxin bosszút álljon, Fitodi azt füllenti az 

egyre indulatosabb jámboroknak, hogy kísértetek ellen való „garabonciás lámpást” adtak a 

kezükbe az ásáshoz, ami veszélyes lehet a használóra is. Azt állítja, hogy mindkét megbí-

zójuk garabonciás deák. Az utólagos ijedtségtől feldühödött emberek mindenben segítséget 

ígérnek neki, s Fitodi markos jobbágyokat hozat velük, hogy a kincskeresőket megbüntet-

hesse. 

Közben Kénts Demeter arról faggatja Buxit, miért menekült el. Buxi beszámol egy 

titokzatos „fekete emberrel” történt találkozásról. A fekete ember szerepeltetése azért ér-

dekes, mert Buxi ijedtsége és elfutása ugyan dramaturgiailag előkészíti a későbbi jelenete-

ket, de az az érzésünk támadhat, mintha az ismeretlen szerző a kincsásáshoz kapcsolódó 

hiedelmek bemutatását még teljesebbé kívánná tenni ennek a hiedelemalaknak a föllépteté-

sével. A szellem és a feketeség párosítása más iskoladráma-szövegekben is fontos elem, pl. 
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Csokonai Gersonjában is feltűnik.
342

 Buxi szinte etnográfiai részletességgel számol be a 

fekete ember külsejéről gazdájának. 

 „BUXI 

Jaj, Nemzetes Uram! 

DEMETER 

Hát mit láttál? 

BUXI 

Egy kisded, de szerecsennél feketébb embert. 

DEMETER 

Jaj, halgas, halgas! 

BUXI 

A feje olyan volt, mint a mészáros szelindek kutyának. 

DEMETER 

Halgas, elég már! 

BUXI 

A nyelve két ölnyire le nyúlt. 

DEMETER 

Nem hallok már, semmit sem hallok! 

BUXI 

Husztig valo kimeredet tüzes szemei. 

DEMETER 

Kutya egyemeg beszédedet! Az imént harapófogóval sem tudok vala egy szot ki huzni a 

szájadbol, már vége hosza nintsen locsogásodnak. 

BUXI 

Borzos szőrű, mind a medve. 

DEMETER 

Én már nem akarok többet hallani. De hová lettek a kapások? 

BUXI 

A lábai olyanok voltanak, mint a dísznonak. 

DEMETER 

Ide vigyáz! Hol vannak az ások azt akarom tudni. 

BUXI 
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Azután lassan, lassan nőni kezdet, míg harmintz könyöknyi Orias lett belőlle. 

DEMETER 

Na, mind el hiszem, mind, tsak fogd bé már egyszer a szájadat, s mond meg, holvannak a 

parasztok. 

BUXI 

Azután utánnam rugaszkadat, meg akart fogni, ‘s el szaggatni.”
343

 

A titokzatos fekete ember számos élményszöveg és népmese kincsőrzője. Említve 

pl. Benedek Elek: A kincses bojtár c. meséjében, de Arany vígeposzában is megjelenik, a 

főhős, Csóri vajda találkozik vele. A vajda a fekete ember próbája után nyerheti el a sok 

elrejtett drágaságot.
344

 

„Környöskörül a ház rakva káddal, üsttel, 

Az is tele volt mind arannyal, ezüsttel - 

És az ágyláb mellett arany kotló ragyog, 

Számtalan sok apró csirkéihez vatyog.  

Beh szeretett volna ezek közül Csóri 

Kettőt avagy hármat az ingujjba lopni; 

A nagy kivánságtul viszket minden ujja, 

Már le is hajolt hogy a zsebébe dugja:  

Hát csak elébe áll a fekete ember: 

Szakálla, bajusza valóságos kender, 

Vállig ér bajusza, térdig a szakálla, 

Haragos szemekkel csúnyán nézett rája.  

 „Ne haragudjék kend, édes öregapó! 

Nem vagyok én tolvaj, sem pediglen lopó; 

Nem bántom a csirkét, csak nézni akarom: 

Nem terem mifelénk ilyen apróbarom.”  

„Hanem már most, fiam, kettő közzül válassz: 

Vagy elméssz üresen, úgy békével járhatsz, -  

Vagy, ha kell e sok pénz, a szádat feltátod: 

Hogy mi lesz belőle, akkor majd meglátod.” 

Gondolá a vajda: „miért ne tátanám? 

Hátha csak sült galamb repül belé talán? 

Majd az ördög megyen üres kézzel vissza, 

Ha a pénz után csak száját kell, hogy nyissa!”  

Azzal ásit egyet, miből lenne kettő, 

S gondolta magában: ez tán elegendő; 

De csak elhült, mikép a leöntött parázs, 

Mert ihol! szájába csapódik egy... darázs
345

.  

Összecsapta ugyan fogait ész nélkül, 

De már akkor ott volt a darázs vendégül; 

Csórit ijedtében a hideg is lelte: 

Kinjába’ mit tegyen? a darázst lenyelte.  
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 „Köszönd” felel amaz, „hogy apádnak mond-

tál, 

Mert te is azoknak a dijjára jutnál, 

Akiket én itten olykor, hébe-hóba, 

Megsütöttem-főztem száz esztendő óta.”  

 

 „Szerencsés vagy fiam!” kiáltott az öreg, 

„Ezt még egy halandó ember sem tette meg, 

Szájából a darázst mindenik kizárta 

S holtig nyomorék lett, aki megpróbálta.  

 „De te - minthogy bátran le meréd azt nyelni, 

Ez a pénz, amit látsz, tied valamennyi; 

Nemcsak ez, de több is: gyere, megmutatom, 

És minden szobának kulcsát átaladom.” 

A fekete emberről való párbeszéd után a két kincsásó nekikészülődik – hogy immár 

béresek segítsége nélkül – maguk ereszkedjenek le az aranyért, amikor a kilencedik kime-

netelben megjelenik a remetegúnyába öltözött Fitodi. A beszélgetésből kiderül, hogy a 

gyáva Buxi a remeteruhás Fitodit nézte kincsőrzőnek. A ravasz Fitodi – a már korábbiak-

ban említett, a korabeli peres iratokban gyakran szereplő kincsásó szélhámosokhoz hason-

lóan elsőbben is elszedi Buxi és Demeter úr értéktárgyait (mivel azok birtokában a kincs 

nem lelhető fel), és elkéri azokat az iratokat is tőlük, amelyekkel a későbbiekben személy-

azonosságukat bizonyítanák. Majd egy tölgyfa alá küldi áldozatait, hogy ott arcra borulva 

engeszteljék a kincsőrző szellemet. 

Megérkezik Kálmán úrfi és a legényei. Fekete és fehér köntösöket hoztak (mész-

égetőktől és molnároktól szerezték), ők játsszák majd a kísértetek szerepét. Fitodi leküldi 

őket a pincébe. Majd az engesztelésbe belefáradt áldozatokat oktatja ki a szelleműző igék-

re: „Hát ha éppenségesen ugy van a dolog.” A tizenkettedik kimenetelben kitűnő komikus 

jelenet Demeter és Buxi párbeszéde, amelynek során az úr megpróbálja az igét nehézfejű 

majorgazdája fejébe verni. 

Feltűnik az első álkísértet, akit a gyakran ismételt varázsigével még sikerül megug-

rasztani, majd Fitodi leküldi a pincébe Buxit és Demetert. A pincében négy álkísértet várja, 

elfogja, és irgalmatlanul eldöngeti Buxit, Demeter urat azonban a megbeszéltek szerint 

futni hagyják. Fitodi a bokrok közé küldi Demetert, és megígéri neki, hogy megmenti a 

bajba jutott Buxit.  

Demeter úr távozása után megérkeznek az állig fölfegyverkezett jobbágyok Bugyo-

rival, a vár prefektusával az élen. Fitodi tovább tüzeli őket, és a feldühödött sokaság szét-

széled a garabonciások keresésére. 
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Az utolsó kimenetelben először a megvert Buxi jelenik meg, aki időközben rájött, 

hogy felültették. De még további szenvedések is várnak rá; épphogy megmenekült a „kí-

sértetek” markából, a fegyveres jobbágyok elfogják, és Bugyorádi vallatni kezdi. Közben 

megtalálják, és előhurcolják Demeter urat is. Hiába hivatkozik arra, hogy a vár az ő birto-

ka, a prefektus nem tud az adásvételről, az iratok pedig Fitodinál vannak.  

Közben megérkezik Fitodi, aki álságosan úgy tesz, mintha minden igyekezetével 

ura megmentésére törekedne fogvatartói kezéből.  

Demeter urat végül az utoljára érkező Kálmán és kísérői igazolják. A teljesen meg-

tört Demeter még az imént vele durván bánó prefektuson és jobbágyain sem akar már 

bosszút állni, csupán iratait és értékeit siratja. Fitodi „a remete után megy”, „elhozza” az 

iratokat, amelyeket a remete – úgymond – „útközben elveszített”, azonban az értéktárgya-

kat nem adja elő. A komédia végül természetesen azzal végződik, hogy Demeter úr és Buxi 

mélyen és igazán megbánják a kincsszerző szenvedélyüket, és ennek következtében a De-

meter és fia közötti identitásválság megszűnik. 

A szöveg egyszer sem kérdőjelezi meg kincsek, kincsőrző szellemek létezését, ha-

nem – a korábban már említett garabonciás-témájú vígjátékokhoz hasonlóan – a Pócs-féle 

álhiedelemmondák második csoportjához hasonlóan csalók működéséről szól. Így az isme-

retlen szerző nem ütközik közönségével, de szerepválságra sem kényszerül. 
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IV/4. Bolla Márton: Ariszton 

Simai és Bolla színdarabjai szinte egy időben keletkeztek. Bolla Márton: Ariszton c. vígjá-

téka valószínűleg Nyitrán íródhatott, itt is adták elő 1775-76 között. Bolla még pappá szen-

telése előtt, fogadalmas novícius, teológushallgató korában állította össze, és vitte színpad-

ra művét. Nevéhez csak ez az egy dráma fűződik. Dramaturgiai tevékenységét nem tekint-

hette meghatározó jelentőségűnek, mert munkája kéziratban maradt.
346

 Bizonyítékaink 

vannak arról, hogy előadásra szánta, talán ez is oka lehet annak, hogy kinyomtatását nem 

szorgalmazta.
347

 

A dráma helyszíne (Klázoména) valamint a karakterek és szereplőnevek Terentius 

és Plautus darabjait juttatják eszünkbe. Bolla több szereplőjének neve is előfordul az ókori 

szerzők darabjaiban. Közvetlen forrása Plautus: Mostellaria c. darabja lehetett. Az említett 

komédia a forrása az egy másik piarista, Hagymási Imre szerezte Garabonczás László, ill. 

az ismeretlen szerzőjű jezsuita Prelukai László c. vígjátéknak. De Plautustól ered Molière: 

Scapin furfangjai is, mely szintén kiinduló pontja több, időben is igen közeli magyarorszá-

gi katolikus iskoladrámának, jelesül 5 piarista, 2 jezsuita, 1 minorita komédiának 1765 – 

1776 között.
348

  

A vígjáték kezdetén három szolga jelenik meg, a korhely és tékozló Olimpio és 

Gnáto, kik a messzi földön bujdosó Ariszton vagyonát tékozolják, és a hű Geta, ki a tékoz-

lást akadályozná. (A dráma szereplőit lásd: Függelék, 13. ábra.) A földühödött pazarlók 

épp egy kődarabbal akarják nyomorékká verni Getát, amikor megjelenik Szimo (Demifo), 

Ariszton vagyonának gondnoka, és elugrasztja a támadókat. Majd a szintén felbukkanó 

másik két szomszédnak, Fedriának és Hegiónak föltárja Ariszton birtokainak megrendült 

helyzetét. Évek óta távol van a gazda, s a korhely szolgák ezalatt vagyonát jórészt felélték. 

Az Első végzés Negyedik jelenésében aztán megérkezik Szanga, Ariszton inasa, 

hogy ura érkezéséről hírt adjon. Csakhogy út közben összetalálkozott Ariszton régi, szö-

kött rabszolgájával, Szóziával, aki most Trániónak nevezi magát. Szózia csúnya és alatto-

mos bűnt követett el: annak idején ellopta, s Geta néven rabszolgának adta el gazdája fi-

acskáját, Antifót. Rávette Szangát, hogy keltsék gazdájuk holt hírét, s egy hamis testamen-

tummal maguknak szabadságlevelet, s Ariszton vagyonából részt szerezzenek. Csakhogy a 

házhoz érve Szózia borzadva ismeri föl a mindenesfiú Getában ura gyermekét. Szerencsé-
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jére Antifo/Geta nem ismeri fel őt, de ettől kezdve Szózia szakadatlan rettegésben él: ter-

vük bármikor kisülhet.  

Végül mégis közlik a jóakarókkal, Demifóval, Fedriával és Hegióval Ariszton ha-

lálhírét, és átadják a hamis testamentumot. A szomszédok elsiratják Arisztont, majd fel-

osztják vagyonát. A hitvány Szanga azonban pórul jár: Demifo nem ad neki szabadságle-

velet, mint Ariszton utolsó társát és inasát, szolgálatában kívánja tartani, és nem adja át 

neki azt a nyolcvan aranyat sem, amelyet a hamis testamentum alapján „megörökölt.” 

Szanga szabadulna, de nem tud. Demifónak jelenleg nincs annyi pénze, hogy kifizesse, 

ezért kénytelen a szomszéd közelében maradni. Szanga dühöng, de semmit sem tehet. 

A gaz Szózia azonban szép kis ragadományhoz jutott, amivel szökne. Ám kétség-

beesve tapasztalja, hogy Ariszton megérkezett, hamarabb, mint várták. Ekkor Szangával 

ravasz tervet eszelnek ki: elhitetik a többiekkel, hogy Ariszton lelke visszatért a túlvilágról.  

Különösen drámai az a szaggatott párbeszéd, amelyet Demifóval folytatnak, s 

amelyben leírják Ariszton, a „szellem” külsejét. 

 „SZANGA 

Itt az Uttzákon fellyebb alább tévelyeg, kővekkel hajgál, zőrget, rettegteti az embereket. 

Kinek fűlét, kinek orrát el szakasztya. Ime minket is szinte eddig kergetett. 

DEMIFO 

Ki latta? 

SZANGA 

Nem tsak mi, sokan mások is. 

DEMIFO 

Meg őltetek, ha igaz. Mitsodás? 

SZANGA 

Azt gondolnád eleveny, szinte ugy meg van kőpőnyegje, kalapja, szeme, szája, mint amikor 

el temettűk, tsakhogy halavány és irtóztató.”
349

 

Fölbukkan Ariszton. Demifo Ariszton házába menekül, és magára zárja az ajtót, a 

csalárd szolgák kívül maradnak. Szanga kénytelen Arisztonnal szembenézni. Kínjában azt 

hazudja Arisztonnak, hogy távollétében Demifo dühöngő őrült lett, akit nem szabad inge-

relni. Ariszton elhiszi Szanga meséjét, s amikor Demifóval legközelebb találkozik, még 
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inkább megerősödik hitében, látva, amit barátja művel. Pedig Demifo a maga szemszögé-

ből nagyon is logikus dolgot cselekszik: éppen kísértet-űző varázslatot folytat. 

 „DEMIFO 

Most ezzel a fekete kakas vérével hintem meg kőrős kőrnyűl a házamat, az után pedig a 

Pokolbéli Isteneknek áldozatot teszek, hogy attul a rossz késértettűl megmentsenek. 

ARISZTON 

Huj, Istenemreg, rendes bolond!”
350

 

Ariszton hiába próbálja jobb eszére téríteni szomszédját és fiát: amikor a két rémült 

ember, Demifo és Geta dorongokkal támadnak rá, Ariszton kénytelen a kísértet-szerepet 

fölvállalni. 

 „ARISZTON 

No, mast ha Jupiter segétt, annak teszem ki magam, aminek lenni vélnek ezek a bolondok. 

Igy kőll okosan tselekednem. Ki kergetem ma a házombul őket. 

GETA 

Oda vagyunk! Nézd, mint habzik a szája! Mint zőldűl és kékűl a szeme! … 

Ariszton 

Hallom, Plútó, mit parantsolsz. De ezek a dűhős ebek ellent állanak. Ime, pedig égő lám-

pásokkal most én ezeknek szemeit ki sűtőgetem, ki tépem hajokat, le szaggatom órrokat és 

fűlőket. 

DEMIFO 

Hallod, mit mond? 

GETA 

Tsak jőjjőn! Ki tálolom én előbb az ő feje velejét. 

DEMIFO 

De nincs feje veleje. Meg halok. Ide közelitt. … 

ARISZTON 

Sokat parantsolsz, Plútó. Ime már fel űltem, ime a gyeplő kezemben, néki botsátottam 

ezentűl dűhős Lovaidat és kotsidat. Fel gázoltatom, darabokra szaggatom ezeket. Le 

dőntőm, fenekestűl fel forgatom ezt a házat. 

DEMIFO 
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Szaladjunk, oda vagyunk, el veszűnk. 

GETA 

Hová, ha a házat le dőnti? 

DEMIFO 

Tsak szaladjunk.”
351

 

A Harmadik Végzés Első jelenésében Ariszton a csalárd Szangát megelőzve eljut 

Hegióhoz és Fedriához, akiket meggyőz elevenségéről. Együtt rájönnek, hogy Szanga és 

Tránio a bolondját járatták velük. Közben Ariszton azt is megtudja, hogy a rettegő Demifo 

egy fekete kost készül áldozni. Hogy a felesleges pazarlást megakadályozza, barátját meg-

nyugtassa, és a csalókat kézre kerítse, Ariszton Hegio és Fedrio társaságában Demifo elé 

megy. Nagy nehezen megnyugtatják Demifót, és tőrt vetnek a bűnösöknek. Ariszton házá-

ban akarnak megbújni, s bevárni Szangát, aki a nyolcvan aranyforintért, „örökségéért” bi-

zonyosan vissza fog térni. 

Szanga azonban közben belátja, hogy szépszerével nem menekülhet, úgy dönt hát, 

önként belesétál a csapdába. Ariszton házánál foglyul is ejtik. Itt Szanga föltárja Szózia 

gonoszságát, és összeismerteti Arisztont fiával, Antifo/Getával. Közben szerencsésen be-

ráncigálják a gúzsba kötött Szóziát is. Szózia kénytelen Szangát igazolni, s Ariszton bol-

dogan ünnepel, bár jószágait elprédálták, s házán, földjein kívül semmije sem maradott. 

Szangát elbocsájtják, Szózia azonban holtig rab marad. 
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IV/5. Simai Kristóf: Váratlan vendég 

Simai Kristóf: Váratlan vendég c. vígjátéka két városhoz és két időponthoz is kötődik. Első 

kézirata Kecskeméten keletkezett, 1772 – 1777 között. A kéziratos variáns impúrum lehe-

tett.
352

 A kinyomtatott változat a Magyar Museum 1788 – 89. évfolyamában jelent meg 

Kassán.
353

 Miután Simai nyomdába adta a művét, egyes jeleneteket átírt, fölösleges szerep-

lőket iktatott ki, egyszóval irodalmi megjelenésre alkalmasabb formába írta át a szöveget. 

(Lásd: Függelék, 14. ábra.) 

Forrásai: a már említett Plautus: Mostellaria ill. Ludvig Holberg: Huus – spøgellse 

eller Abracadabra (Házi kísértetek avagy Abrakadabra) 1775-ös német fordítása. Simai a 

plautusi alapokat jelentősen megváltoztatja. Tizennéggyel több jelenet van nála, mint Plau-

tusnál. Ugyanakkor az öt felvonásos formátumban megőrződött latin szöveget szerzőnk a 

nézők számára kényelmesebb három felvonásos formára igazítja át. Megemlítendő, hogy 

létezett egy közvetlen kútfő is: a Filargus c. komédia (Tokaj, 1774). Erről csak leírás ma-

radt fönn, a szöveg eltűnt, vagy lappang. Valószínűleg a szintén piarista Benyák Bernát 

írta.
354

 A cselekmény nagyon hasonlít a Váratlan vendégéhez.
355

 Most az első, kecskeméti 

változat szerint foglaljuk össze a cselekményt, mivel az teljesebb, mintegy 10 jelenettel 

többet foglal magába, mint a kassai kinyomtatott anyag. 

Az első színre lépő szereplő Bertók, a majoros szolga, aki monológjában Lambert, 

a gazdája távolléte miatt kesereg. Itthon csak a gazda mihaszna fia, a beszédes nevű 

Pasarlai, és annak mihaszna inasa, Ravaszi maradt, s ez a két jómadár mindent megtesz, 

hogy eltékozolja a vén kereskedő egész vagyonát. A prológus végeztével Bertók elszántan 

megveri a ház ajtaját, és pénzt követelve kiáltozni kezd.  

A lármázó emberhez Ravaszi, az inas jön ki, és bicskanyitogató fensőbbséggel el 

akarja zavarni. Bertók azonban hajthatatlan. Ha nem kap pénzt, minden jószág elhullik a 

majorban. Ravaszi azonban, hogy még inkább hangsúlyozza Bertók alárendelt voltát, 

szemtelenül tételesen felsorolja, mennyi pénznek hágtak a nyakára az elmúlt hónapban. 

Drága ruhák, kockajáték, nemes borok, kávéház… közel százötven aranyforintot vertek el 

a mihaszna cimborák, Pasarlai úrfi és méltó inasa. A feldühített és megalázott Bertók már-

már nekiesik Ravaszinak, de váratlanul megjelenik az egyik fő hitelező, Salamon, a zsidó. 
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Salamon is dühös, és állhatatosan követeli ötszáz német tallérját, amit kölcsönadott 

volt. Lármázása végül fölébreszti Pasarlait is, aki saját személyében megjelenik az ajtóban. 

Ugyanolyan pökhendi és megalázó módon viselkedik, mint inasa, esze ágában sincs fizet-

ni. Végül Ravaszi a legnagyobb orcátlanságra vetemedik – ura védő közelségét kihasznál-

va megüti Bertókot. Bertók bosszút esküszik, és elrohan. Az ijedt zsidó szintén eltávozik. 

Pasarlaiban mégis nyugtalanság ébred. Retteg apjától, aki bármikor hazatérhet. A 

könnyelmű és léha Ravaszi azonban nem veszi a szívére a dolgot, urát arra biztatja, indul-

janak a kávéházba. A kettejük közötti dialógus a test és lélek vetélkedését idézi föl a kö-

zépkori moralitás-játékokból. Pasarlai bűnbánónak és töredelmesnek mutatkozik, Ravaszi 

könnyelmű, és csak a testi örömökre koncentrál. A szerepek azonban megfordulnak, amint 

Lambert hazatér: ekkor Pasarlai gyáván bujkál, Ravaszi felelőtlenségét pedig átgondolt 

furfang váltja fel.  

A rossz barátok; Köppents és inasa, Mikó érkezése teljesen eltereli Pasarlai figyel-

mét komor gondolatairól. Elébb ők is a kávéházba invitálnák Pasarlait, de az meghívja őket 

ebédre. Köppents marad is, de csak akkor, ha Pasarlai cigányokért küldet. Köppents haza-

küldi Mikót, hogy mentse ki atyja előtt.  

További cimborák érkeznek, Korlát és Lodmér. Szerepük a dramaturgia szempont-

jából is meghatározó, Simai a nyomtatott változatban is meghagyta őket, pedig abból több 

mellékszereplőt is kihúzott, kevésbé lényegesnek ítélt jelenetekkel együtt. A további ven-

dégek, Akos és László, valamint az élősködő, a pazarló élet veszélyeire figyelmeztető, a 

második felvonás első jelenetében megjelenő Ehesi a nyomtatott változatban már nem sze-

repelnek. Ehesi a vendégek után érkezik Lambert házához. Monológjából megtudjuk, hogy 

valaha ő is tékozló gavallér volt, de vagyona elúszván cifra nyomorúságra jutott, mindenfé-

le furfanggal tud csak a mindennapi betevő falathoz jutni. Itt a nyomtatott változatból szin-

tén kimaradt Jósa szakáccsal van egy kis dialógusa, aki tolvaj ebeket hajkurász éppen a 

konyhából. Ehesi őrnek, majd mindenes kuktának ajánlkozik, csakhogy az ételek közelébe 

jusson, de a gyanakvó Jósának esze ágában sincs beengedni.  

Ezután veszi kezdetét a bonyodalom. A harmadik jelenetben befut a kétségbeesett 

Ravaszi. Lodmér hazatért, és Ravaszi rádöbbent, hogy alighanem súlyos büntetés, alkalma-

sint jelentékeny verés elé néznek ő és ifjú gazdája is. Hangos szóval kihívja Pasarlait, és 

vele is közli az újságot. Pasarlai szinte összeroppan a hír hallatán, szökni akar. Rémülete 

mintegy kijózanítja Ravaszit. Tervet kohol magában, hogy mentse a helyzetet. Mindenek 

előtt is rendet kell tenni a házban. Csakhogy időközben Köppents tökrészegre itta magát, 
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és éppen a ház előtt esett össze. Az elázott cimbora ébresztgetése életszerű és mulatságos 

jelenet lehetett az előadásban.  

Végül – nincs mit tenni – be kell cipelniük Köppentset a házba, amíg annyira ki 

nem józanodik, hogy haza lehessen küldeni. E jelenetnek tehát kulcsszerepe van a cselek-

ményben. Mivel Köppents ébredéséig távol kell tartani a háztól Lambertet, ezért ötli ki 

Ravaszi a kísértetjárást.  

Lambert megérkezik, és ajtaján dörömbölve követeli, hogy engedjék be. A közben 

odasiető Ravaszi azonban óva inti a belépéstől. A házban kísértet van – állítja. A kísértet 

nyughatatlan lélek, egy gazdag kereskedő lelke, akit valaha itt gyilkoltak meg a pénzéért.  

 „RAVASZI 

…Oda ki valánk egykor vatsorán, honnét midőn víg kedvvel visszajöttünk volna, estére 

kelvén az idő, minnyájan le fekűttűnk. Egyetemben el-is aluttunk. Hát egyszer tsak föl 

kiáltá [t. i. a lélek]: Pasarlai, Pasarlai, – ugy mond – lodúlj innét e’ főrtőzőtt helrűl! […] 

Én vagyok… – ugy mond – ama tengeren túl való, hires kereskedő, a’ ki, mivel itt fosztat-

tam-meg mind pénzem, mind pedig életemtűl, és mivel itt-is ásattam el, itt lesz ezután ma-

radásom. Azért távozzál innét! Itt nints maradandó helyed.”
356

 

A kellően megrémisztett Lambert ezután könnyen irányítható. Esze ágában sincs 

belépni saját házába, elhatározásában még inkább megerősíti, hogy bent Köppents része-

gen üvöltözni kezd, s ezt a zajt Ravaszi a kísértő lelkek sivalkodásaként állítja be. A zaj 

nem múlik, de Ravaszi immár nyeregben érzi magát: Lamberttel varázsigéket tanít be: 

„Abra kadábra, ábrakadábra, ábra kadábra”. Néhányszor elismételteti urával a zagyvasá-

got, közben Köppents is elhallgat bent. Ravaszi a varázsigének tulajdonítja az eredményt, 

majd elküldi a házától Lambertet. Lambert távozása után monológjában föltárja indítékait, 

s ebben a magánbeszédben árnyaltabbá válik jelleme és indítékai is.  

 „RAVASZI 

…Tsak használ néha az Embernek a’ ravasz elme. –De mit is tudnék egyebet tenni, ha tsak 

hamissággal, vagy tsalárdsággal nem-toldnám, foldnám mesterségemet, soha biz el-nem 

élhetnék e’ Világon. … Eleget probáltam én már igazat-is mondani, de soha tsak az har-

madik szomszédba se-mehettem vele, minyár be tőrőt a’ fejem. Azért tsak azt tartom én, 
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hogy még birhatom az eszemet, addig elek véle, ha pedig nem, hát árendába adom valaki-

nek.”
357

 

Bár a világ gonoszsága kényszeríti ravaszságra, fortélyossága azonban nem kegyes 

célt, hanem a bűn leplezését szolgálja, ezért Ravaszi bukása és bűnhődése nem lehet kérdé-

ses.  

Közjáték-szerű jelenet következik: Ehesi, és a közben odaérkező két cigány, Lestár 

és Fulák párbeszéde. Ehesi mindenféle praktikákkal és ígéretekkel ráveszi a cigányokat, 

hogy kezdjenek zenélni, abban reménykedik, hogy ajtót nyitnak, s a cigányokkal együtt ő 

is a konyhába surranhat. Már-már neki is kezdenek a muzsikának, de ekkor Ravaszi, aki-

nek fondorlatait a zenebona alaposan összekuszálná, előugrik rejtekhelyéről, és megakadá-

lyozza a bejutást. A cigányok mérgesen elmennek, Ehesi pedig tovább próbálkozik a beju-

tással, azt állítva, hogy őt a szakács rendelte ide. Ravaszi azonban elbolondítja, a hátsó 

ajtóhoz küldi, valójában azonban mindenféle girbegörbe utakon jó messzire a háztól.  

Közben azonban Lambert visszatér. S a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a pénzét 

követelő Salamon zsidó is újra felbukkan, akit Ravaszi megpróbál csendesen eltávolítani, 

de Salamon észreveszi szándékát, s annál jobban hangoskodik. Végül Lambert is felfigyel 

a lármájára, és Ravaszi kénytelen bevallani, hogy Pasarlai 500 német tallérral tartozik. 

Lambert szinte őrjöng a dühtől. Nem hajlandó kifizetni fia tartozását. Végül Ravaszi azt 

füllenti, fia másik házat vett a pénzen, s Lambert rögtön megenyhül a jó üzlet hallatán. 

Salamont elküldik, de újabb probléma merül föl: Lambert mindenáron meg akarja nézni a 

fia által „vásárolt” épületet.  

Ravaszi szorultságában a szomszédot, Mátyus gazdát nevezi meg eladóként, csak-

hogy időt nyerjen. Lambert máris átmenne, de Ravaszi Mátyus harapós kutyáira hivatkoz-

va előreszalad, hogy előkészítse a terepet. Közben Lambert föl akarja keresni azt az em-

bert, akitől saját házát vásárolta volt, mert le akarja teremteni, mivel kísértettanyát adott el 

neki.  

Ravaszi már maga sem tudja, kinek mit hazudott, úgy belekeveredett csalárdságai-

ba. Mátyusnak azt mondja, hogy Lambert ki akarja házasítani fiát, és éppen Mátyus házá-

hoz hasonló épületet akar építeni az ifjú párnak. Mátyus beleegyezik, hogy házát Lambert 

megtekinthesse.  

Ravaszi vérszemet kap sikerétől. Elhatározza, hogy a zsidónak szánt ötszáz tallért 

megszerzi Lamberttől, és megszökik. A visszaérkező Lambert persze nem találta meg, akit 
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keresett – rég elköltözött az már – éppen ahogy Ravaszi remélte. Elindulnak hát Mátyus 

házát megszemlélni. Visszatérésük után (közben egy másik kis közjáték: a korhely cimbo-

rák sikertelenül próbálnak kiszökni a házból), Lambert arról érdeklődik, van –e még tarto-

zásuk a ház miatt. A teljesen elpimaszodott Ravaszi az ötszáz tallér mellé még kétezer fo-

rintot nevez meg tartozásként. Megpróbálja rábírni Lambertet, hogy bízza rá a pénzt, majd 

ő elviszi Salamonnak. De Lambert gyanakvó, és inkább azt parancsolja Ravaszinak, kerítse 

elő Pasarlait. Ravaszi dühös, amiért csele nem sikerült. Bosszúból Lambert összes pénzét 

el akarja már rabolni. Merész tervet sző szándéka megvalósításához. 

A harmadik felvonás első jelenete a komédia csúcspontja. Lambert összes pénzével 

megérkezik házához. A ház kapuja mögül Ravaszi jön elő szurtos kísértet öltözetben. A 

„szellem” ordítozások közepette kéri számon Lamberttől nyugalma megzavarását. Lambert 

kétségbeesetten, nevetségesen hebegve darálja a Ravaszitól tanult varázsigét. Azonban az 

ige ezúttal hatástalan. A szöveg komikumának egyik fő forrása a paradox ellentét, ami az 

ördög és a holtra rémült Lambert hozzákapcsolt jelzői között feszül: „Édes, nemzetes Ör-

dög Uram”, „Tekéntetes Luczifer Uram”, „Kegyelmes Dromo Uram”.
358

 A szorult ember 

végül csak összes pénze átadása árán szabadul. Ravaszi rögtön megugrik az aranyakkal, 

Lambert pedig egyedül marad pénzét és gyalázatát siratva. Ezt a jelenetet idézi fel legin-

kább Csokonai Gersonja is, persze néhány elem megváltoztatásával. Az ördögöt kántálás-

sal (zsoltárok éneklésével) sikertelenül ott Porházi oskolamester próbálja elzavarni, 

Tamadi pénzét a csaló Abrahám a következő felvonásban, a varázslási jelenetben szerzi 

meg. 

A pénzátadási jelenet azonban mindkét említett drámában a cselekmény forduló-

pontja. Az elszemtelenedett és egyensúlyát vesztett csaló meggondolatlansága miatti fordu-

lat különben több iskoladráma – az említetteken kívül pl. még Hagymási Garabonczás 

Lászlójának is – meghatározó cselekményeleme. 

Megérkezik Mikó, Köppents inasa, és be akar menni a házba. Ravaszi után kiabál. 

Lambert figyelmeztetni akarja a kísértetre, de Mikó azt hiszi megbolondult, hisz ő nem 

tudott Ravaszi praktikáiról. Mivel nem ismeri Lambertet, elkotyogja neki, hogy ura itt van 

vendégségben, és nyilván tökrészegen fekszik valahol bent. Közben megérkezik Mátyus 

szomszéd is, akitől azt is megtudja Lambert, hogy sosem adta el a házát. A szerencsétlen, 

kárvallott ember szinte összeomlik, amikor ráébred, mennyire becsapták.  
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A feszültség fokozása miatt Simai itt ismét közjátékot iktat be, Ehesi, Lodmér és 

Korlát dialógusát. Majd megérkezik Bertók, mert hallotta, hogy gazdája hazatért. Bertók 

nem feledte el Ravaszitól szerzett gyalázatát, s most jó alkalom kínálkozik a bosszúra. 

Mindenről beszámol Lambertnek és Mátyusnak, Ravaszi szerepét szándékosan eltúlozza, 

hogy annál nagyobb büntetést szerezzen neki.  

Lambert Mátyustól markos szolgákat és köteleket kér. Bertókot pedig fia után kül-

di. Szörnyű büntetést szán Pasarlainak. Eközben Pasarlai Köppentset kéri meg, menne el 

atyjához nevében bocsánatot kérni, mivel ő nem mer színe elé kerülni. Lambert azonban 

nem enyhül meg. Magához parancsolja fiát. Fia könyörgései sem indítják meg, haragja 

nőttön-nő. Végül Mátyusnak sikerül szívére hatnia. 

 „MÁTYUS 

Tsak illyen a’ mostani fel-serdűlt fiatal rend, Lambert Barátom, kitül ha messzi távozunk, 

és gondviselésünket el-vonnyuk, kőnynyen vesztére índúl, és minden rosszra vetemedik. Én 

olly hiszemben vagyok, hogy sokkal szőrnyebben fogja őtet gyötreni ezen tselekedetének 

bús emlékezete, hogy sem akar mi nagy haragodnak sullyát érezné. Valameddig él, maga 

körül fogja szemlélni e’ rossz tselekedetének képit.”
359

 

A szomszéd nem kevesebbet állít, mint azt, hogy fia léhaságáért és káráért végső 

soron maga Lambert a felelős. És Lambert belátja ezt. A kecskeméti változat kissé suta és 

magyarázatlan véget ér. Idegenek hozzák be Ravaszit hordágyon, aki haldoklást színlel, és 

visszaadja Lambert pénzét, aki szánván szenvedését, végül megbocsát neki.  

A kassai nyomtatott szövegváltozatban a darab befejezése átgondoltabb. Ebben Ra-

vaszinak nincs ideje megszökni, Lambert előbb rájön becsapatására. Mátyus szolgáival 

elfogja Ravaszit, és megkötözteti. Ezután kerül sor Lambert és fia kibékülésére, és a mentő 

körülményeket itt Ravaszi sorolja el.  

A nyomtatott változatban végül Ravaszit Mátyus szavára eresztik el, aki sajátos ér-

veléssel menti meg az imposztort. 

 „Az ollyan Szolga, ki az Urának nem tsak othonos munkáit jól végzi, hanem szorúltt ügyé-

ben-is hív szolgálatot tészen, ditséretet érdemel. Mire nézve én téged’ bűntelennek 

ismérlek, Ravaszi.”
360
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A kísértet megjelenése a Mostellariahoz képest igen fontos változást jelez mind a 

két műben. A Mostellariaban a szellem csak Traniónak a szolgának az elbeszélésében sze-

repel, aki ez által akarja távoltartani az atyát, Theopropidest attól, hogy házába lépve tanúja 

legyen fia, Philolaces tékozló életmódjának, és Philematiummal, egy örömlánnyal való 

kapcsolatának. A Váratlan vendégben Pasarlai (a nyomtatott változatban Pasallai) szolgája, 

Ravaszi maga öltözik be kísértetnek, hogy az atyát, Lambertet elijessze, Az Arisztonban 

Szanga, az ármányos szolga a hazatérő Arisztonról állítja, hogy kísértet, mert ezzel akarja 

megakadályozni Ariszton és Demifo találkozását. Érdekes csavar, amikor maga Ariszton is 

a szellem szerepét kezdi játszani, mert látja, Demifo annyira rémült, hogy józan érvekkel 

nem lehetne meggyőzni élő voltáról. A Ravaszi által eljátszott szellem egy állítólagos ke-

reskedő, akit Lambert házában gyilkoltak meg, és raboltak ki. Szurtos köpenyben, eltakart 

arccal jelenik meg, és fenyegetően bömböl. Nyugalma megzavarásával vádolja Lambertet 

(megzörgette a háza kapuját így háborította fel a kísértetet), és azzal fenyegeti, hogy a po-

kolra hurcolja. Lambert a már említett varázsmondóka segítségével próbálja elűzni 

(„Abrakadábra-abrakadábra, kadábra, kadábra!”), majd végső rémületében kétezer ara-

nyát adja át a „szellemnek”, csak hogy menekülhessen. Ariszton elől Demifo és Antifo 

(jelenleg Geta néven Demifo szolgája) előbb a házba húzódnak, majd fekete kakas vérével 

próbálják a kísértetet távoltartani. Ariszton megjelenésekor Demifo menekülni próbál, 

Antifo azonban bikacsökkel akar Arisztonnak rohanni, mire az kénytelen visszatérő halott 

szerepébe lépni, és elkergetni a két ijedt embert.  

A nevei és helyszínei miatt egyaránt fordításnak tűnő Ariszton tehát cselekményét 

tekintve sokkal több egyéni leleményt tartalmaz, mint a Váratlan vendég. A 

Mostellariaban és a Váratlan vendégben a kísértetjárás az elhagyott(nak hazudott) házhoz 

kötődik, az Arisztonban a kísértet a tenger felől jön el régi otthonához, tehát kívülről, az 

emberi lakóhely külső határterülete felől közelít. Mindezek és a nyilvánvaló pretextusok 

ellenére Simai Kristófot Nagy Imre szerzőnek és nem adaptátornak, vagy színrevivőnek 

tekinti.
361
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IV/6. Csokonai Vitéz Mihály: Gerson 

IV/6/1. Néhány szó a protestáns drámaelméletekről 

A kálvinista egyházban az 1562-es Egervölgyi hitvallás felekezeti és erkölcsi okokra hi-

vatkozva betiltotta az iskolai színjátszást. A tiltó rendelkezés 1654-ig, Comenius Schola 

Ludusának bemutatásáig volt érvényben. Ez azonban nem jelentette azt, hogy a protestáns 

felekezeti iskolák elméleti értelemben ne foglalkoztak volna a dráma műfaji szabályaival. 

1642-ben két meghatározó protestáns poétika is megjelent. Az egyiket a gyulafe-

hérvári református kollégium professzora, Philippus Ludovicus Piscator írta Artis poeticae 

praecepta,
362

 a másikat az evangélikus Andreas Graff Methodica poetices praecepta cí-

men.
363

 

Piscator művének első három része – sectio néven – lényegében verstani értekezés, 

a metrumokról, verslábakról, versformákról. A III. sectio három utolsó fejezetében (VI – 

VIII.) jelenik meg a tulajdonképpeni „műfajelmélet”.
364

 A műfaji felosztás alapjait a 

későreneszánsz művészetelméletekből, pl. Scaligertől veszi.
365

 A költészetet általában 

„belső formája” vagy „ideája” szerint exegitum és dramaticum névvel jelzett két nagy cso-

portra tagolja. A dramaticum, vagyis a „drámai költemények” tárgyalása a VII. fejezetben 

történik.  

A dráma műnemét Piscator szerint az különíti el, hogy minden idetartozó szöveg „a 

szerző közbeszólása nélkül”, „választott szereplők” segítségével közvetíti mondanivalóját, 

„beszéli el a dolgot” (rem narrat). A választott, cselekvő személyek (personae) mintegy a 

szerzőt helyettesítik. 

A drámai cselekmény legfontosabb mozzanatai Piscatornál is a protasis (expositio), 

epitasis (bonyodalom), catastasis (tetőpont), catastrophe (kifejlet). Piscator is actusokra és 

scenákra (felvonásokra és jelenetekre) tagolja a cselekményt, és az ötfelvonásos színjáté-

kokat preferálja. Érdekesség, hogy a drámai szöveg „másodlagos részeiként” („amelyek a 

megértés vagy a gyönyörködtetés céljából kerülnek elő”), kötelező elemekként említi a 

prologust, a chorust ill. komédiákban a mimust. Tragédiában a szöveg alkotóeleme lehet 

középen a satyra, és a szöveg végén kötelezően az epilogus áll. A prologus készíti elő a 

cselekményt ill. a nézőket, ebben tolmácsolja valamely szereplő a szerző mentségeit, ebben 
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történik a cselekmény ill. az előzmények magyarázata. A chorus a színpadon 24 személy-

ből állhat, melynek tagjai énekelnek és táncolnak. Drámán belüli feladata a szerző nézetei-

nek közvetítése, az erényre intés, a bűn elítélése, a könyörgés ill. a tanácsadás. A mimus 

némajáték, melyet a komédiában mulatságos taglejtésekkel adnak elő. A drámai szövegben 

szerzői utasításként van jelen. Helye általában a felvonásvégeken van, feladata a nézők 

felderítése. A satyra a tragédia „külsődleges” (esetleges, nem kötelező) része, mely szintén 

a felvonásvégeken található. Feladata a „borzalom enyhítése”, ezért általában komikus, 

tréfás jelenet. Az epilogus „a dráma hasznát magyarázza el”, esetleg intést tartalmaz, és a 

közönséget „gyönyörködtetéssel bocsátja el” (cum delectatione dimittit). Ennek legegysze-

rűbb módja, hogy felszólít a tapsra. 

A dráma szereplőinek tekintetében „beszélőket” és „némákat” különít el. Beszélők-

ből ötnél több nem lehet egyszerre színen, a némák számát azonban nem korlátozza.  

A dráma járulékos részeiként említi még a címet (titulus), a zenét, az éneket, a tán-

cot, valamint a ruházatot (jelmezt) is. A ruházat tekintetében kiemeli a syrmát (pompás 

öltönyt), a magas talpú cothurnust tragédiához, az alacsony soccust a komédiához javasol-

ja. 

Érdekessége Piscator drámaelméletének, hogy megnevezi a játszóhelyet is. A drá-

ma előadási helye a theatrum, amphiteatrum, scena, proscenium. A protestáns felekezet 

iskoladrámákkal kapcsolatos problematikus viszonyát érzékelteti azonban, hogy az utóbbi-

ak tekintetében csak az antik kifejezések magyarázatára törekszik, „a legcsekélyebb mo-

dern vonatkozások nélkül.”
366

 

A cselekményesség szempontjából a dráma két fő típusát különíti el: drama 

motorium és drama statarium néven. Az előbbi a cselekményesebb, utóbbiban a dialógu-

sok az uralkodóak. Több más példa mellett a cselekményes drámára Terentius Phormióját, 

a dialogikus drámára pedig a Hecyrát állítja mintának.
367

 

Tökéletesség szempontjából elkülöníti a „tökéletes” (perfectum) valamint a „töké-

letlen” (imperfectum) drámákat. A két fő drámai műfaj, vagyis tragédia és komédia csak 

„tökéletes” dráma lehet, mivel ezekben találjuk meg hiánytalanul a drámák kötelező ele-

meit, és ezért ezek alkalmasak a színpadon történő előadásra. 

A két alapműfaj közötti különbségeket hat pontban összegzi, ezek a korábban már 

tárgyalt drámaelméletekhez hasonló módon osztályozzák a tragédia és a komédia fő jel-

lemzőit. A komédia vidám, derült dolgokat ad elő, a tragédia szomorúakat és gyászosakat; 
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a szereplők a komédiában nemtelenek, gyakran rossz hírűek (polgárok, kéjnők, kerítők, 

bohócok, élősdiek, parasztok, zsidók), a tragédiában nemesek, hadvezérek, uralkodók hő-

sök és „némelyek szerint” istenek; a komédia beszédstílusa egyszerű (alacsony), derült, 

családias, köznyelvi – kifejezései mindazonáltal tiszták és csinosak(!), a tragédiában a 

hangnem emelkedett, komoly, fenséges és szigorú, a szavak „nagyszerűek, választékosak 

és zengők, a közszokástól messzejárók” (abhorrentia).
368

 A komédia érzelmei nyugodtab-

bak (ἤϑ), a tragédia a hevesebb érzelmeket (άϑ) kedveli. A komédia kifejlete vidám és 

derült, a tragédiáé gyászos és szomorú; összességében a komédia jellegét a színpadon vi-

selt alacsony lábbeli, a soccus, míg a tragédiáét a pompás syrma és a magas talpú 

cothurnus határozza meg. 

Említést érdemel még a „tökéletlen” dráma műfajainak Piscator szerinti osztályozá-

sa. Ebben a csoportban két nemet különít el a szerző: a „komoly” és a „vidám” tökéletlen 

drámákét. A „komoly” nemben az ecloga és a satyra, a „vidám” nemben a mimus műfaját 

nevezi meg. Az ecloga (másként carmen bucolicum) pásztori témájú, szerepelői földműve-

sek, pásztorok, vadászok, halászok. Tárgya is e foglalkozások szerint különül el. (A pász-

tori témán belül még a kecske- és juhpásztori témájú eclogákat is megkülönbözteti.) Stílusa 

alacsony, nélkülözi a ragyogást és a méltóságot. A szereplő személyek számának tekinte-

tében lehet egyszemélyes és többszemélyes. Eszerint Vergilius eclogái tulajdonképpen 

drámai műnemhez tartozó szövegek: Piscator ezeket hozza fel példának a műfaj kategóriá-

inak bemutatásához. 

A satyra műfaji meghatározása némi bizonytalanságot eredményezhet, Piscator az 

antik szatírjátékot említi ezen a néven, de ő maga is ellentmondásba kerül, mivel a tragédia 

betétjeként a XVII. században satyrának nevezett közjátékot javasolja, s így a két fogalom 

némileg tisztázatlanná válik. Önálló, „tökéletlen” drámai műfajként Piscator a stayrát „ha-

rapós, csípős” drámának nevezi, mely a „romlott emberi erkölcsök javítása céljából” jött 

létre. Példaként Persius, Juvenalis és Horatius satyráit hozza fel. Az előbbi két szerző 

satyrái „hevesebb”, Horatiuséi „nyugodtabb” mérsékletűek. A satyra szereplői névtelenek, 

vagy kitalált nevűek, ezek a nevek általában beszélőek, és a szereplő bűnére, személyiségé-

re, vagy egyéb sajátosságára utalnak, az újabb kori satyrák már megnevezik a vétkeseket, 

de esetenként a klasszikus neveket veszik kölcsön. A satyra anyaga „mocskos, gyűlöletre 

méltó”, stílusa „maró és szúrásokkal teljes”. 
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A mimusról csak annyit tudunk meg, hogy némajáték, melyet „nevetséges szemé-

lyek” adnak elő, célja pedig a rossz erkölcsök kigúnyolása.
369

 

Piscator poétikájának hatása annyira jelentős volt, hogy a protestáns ízlést „szinte 

vaspáncélként fogta körül.” Erről a hatásról árulkodik, hogy a külföldről hazatérő peregri-

nusok is folyton rá hivatkoznak, az ő felfogását követik, és más kortárs szerzők nevét még 

csak nem is említik, pedig tanulmányaik közben feltétlenül találkozniuk kellett velük.
370

 

Andreas Graff Methodica poetices praecepta c. kézikönyve katekizmus-szerűen 

fölépített, a témákat kérdések és feleletek rendszerében bemutató mű. Bár forrásokat nem 

jelöl meg, de többször hivatkozik Scaligerre.
371

  

A kötet két fő részből áll. Az első rész Libellus prior címen főleg verstant foglal 

magába. A második rész, a Libellus posterior, mindössze 14 lap. Ebben az utolsó fejezet 

szól a „drámai költeményről”. Piscatorhoz hasonlóan a dráma Graff szerint is olyan elbe-

szélés, amely „a szerző jelenléte nélkül megy végbe”. A drámákat ő is „tökéletes” és „töké-

letlen” csoportra osztja (előbbihez a comedia, a tragoedia valamint a tragicocomedia mű-

fajait, utóbbihoz a bucolicum, a satyra, és a joca vagy sales – Piscatornál mimus – műfajait 

sorolja).  

A dráma legfontosabb tartozékai szerinte a persona (a szereplő), a scena (díszlet) 

valamint az actus (cselekmény). A felvonások ideális száma szerinte is öt. A drámai cse-

lekmény részei nála is a prologus, protasis, epitasis, catastasis, catastrophe.  

A tragédiában előkelő szereplők és szomorú végkifejlet, a komédiában közrendű 

szereplők és vidám végkifejlet, a tragikokomédiában – mint a két előbbi keverékében – 

pedig nemes személyek, de jó vég szükséges a cselekmény kimenetében. Érdekes, hogy 

Piscator sem a tragiko-komédiát, sem a komiko-tragédiát nem említi.  

A tragoedia és a satyra fogalmát Graff megmagyarázza. Bán Imre itt említi, hogy a 

joca/sales ill. a mimus műfajainak „tökéletes példáit” lelhetjük föl korabeli magyar drámák 

közjátékaiban.
372

 

Comenius után újabb hiátus következett a XVIII. század derekáig a kálvinista isko-

lai színjátékok bemutatásában. A Schola Ludus elöljáró beszéde azonban elméleti és elvi 

alapot nyújtott a később protestáns iskolai színielőadásokhoz. Az iskola Comenius szerint 
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az életre készít fel (az „élet előjátéka”) s ezt a feladatát csak úgy tudja betölteni, ha a tanu-

lóknak gyakorlási lehetőségeket nyújt. A gyakorlás egyik lehetősége az iskoladrámai elő-

adás, mely hasznos, mert a nézők előtti fellépés a jobb teljesítményekre ösztönzi a diáko-

kat, ez hatékonyabbá teszi a tanulást, a tehetséges és jó képességű diákok számára a fellé-

pési lehetőség jutalom, és az előadás elnyeri a szülők tetszését is.  

Ugyanakkor az iskoladráma pedagógiai alkotás „dialogizált tankönyv” melynek 

célja nem a gyönyörködtetés, hanem a tanulás, a hasznosság. Comenius pedagógiai céljai 

azt eredményezik, hogy a lehető legtöbb diákot akarja felléptetni, és szóhoz juttatni. Ez a 

törekvés nem kedvez a drámaiságnak. A katolikus iskoladrámákban általában nincs több 5 

– 15 szereplőnél. Comeniusnál ráadásul több órányi is lehet az előadás hossza, ami nagy-

mértékben megterheli a nézőket, annál is inkább, mivel még közjátékokkal sem oldja az 

előadások hosszadalmasságát. 
373

 

A XVIII. században a katolikus iskolai színjáték már annyira népszerű, hogy a kál-

vinista diákok is látogatják a katolikus előadásokat. A kálvinista felekezeti iskolának méltó 

választ kell adni erre a kihívásra, ezért a református tanintézményekben ismét gyakoribbá 

válnak az iskoladrámai előadások. Másrészről a magyar nyelvű kultúra hiányának egyik 

megoldásaként is szaporodni kezdtek a színjátékok. A comeniusi hatás erős marad: a drá-

mák még inkább pedagógiai, mint szórakoztató szándékúak,
374

 de a szórakoztatás igénye is 

egyre gyakrabban megjelenik. A száraz pedagógiai dialógust az érdekesebb, színesebb és 

gyakran komikusabb certamen-forma váltja föl. Ilyen félig-meddig szórakoztató és tanító 

darabok pl. az ABC harcáról; a Játék a beszéd nyolc részéről c. színjátékok.  

A másik gyakori téma az iskolai élet, annak fontossága s szépsége. (Iskolajáték a 

tanulóéletpályára való törekedésről)
375

 Felekezeti iskolákról lévén szó, több bibliai tárgyú, 

felekezeti témájú, misztérium ill. moralitás jellegű darab is született.
376

  

A XVIII. századi iskolai színjátékok között a legnépesebb számúak az antik témájú 

művek, a kálvinista iskoladrámák között 12 szöveg mitológiai történetet dolgoz fel. A je-

lenség magyarázata a kálvinista poétai osztályok működésében rejlik: a diákoknak ekkorra 

már meglehetősen pontos ismereteiknek kellett lenniük a görög-római mitológiáról, s a 

témákról verset is kellett írniuk. (Csokonainak is több verse fennmaradt ebből a témakör-

ből, az egyik pl. Didó Aeneastól való búcsúzása címmel.)
377
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A protestáns drámaírónak két lehetősége volt közönsége szórakoztatására: komikus 

betéteket illeszthetett a cselekménybe, ill. a színpadképet tehette változatossá, mozgalmas-

sá. Az előadások megszokott elemévé vált a gyakran változó a színpadkép, és a zenés beté-

tek beillesztése is a darabokba.
378

 

Szinte minden protestáns színműre jellemző, hogy nem találunk bennük „folyamat-

szerűen kibomló”, egységes cselekményt. A komédiák nem válnak el élesen az egyéb mű-

fajoktól, viszont egy „diszperzív nyelvi közeg” képződik a drámákban, amelynek fontos 

eleme a „familiáris beszédforma”. A nyelvi tusák e közegben gyakran – Nagy Imre szavai-

val szólva – „vásári perlekedéssé” alakulnak.
379

 Gyakori közöttük a mítoszparódia, ill. a 

„tündéres játék”. Ilyenek pl. a komikus álhidelemmondák Pócs Éva által megjelölt 1. cso-

portjánál megemlített, a valamikori hit elemeit komikussá tévő mondai szövegekből táplál-

kozó, ezek elemeit magukba foglaló protestáns színjátékok. 

Ezt a drámai hagyományt örökli, és tölti meg új élettel Csokonai Vitéz Mihály. 

Négy fennmaradt vígjátéka közül azokkal foglalkozunk, amelyekben a visszajáró holt figu-

rája feltűnik.  

IV/6/2. A Gerson, mint a Váratlan vendég utóda 

Mindenekelőtt a Csokonai által írott, de Simai hatására készült Gerson. Víg játék két felvo-

násokba c. komédiát vizsgáljuk meg, amely már átmenetet képvisel az iskolai és a világi 

komédiák között. (A dráma szereplőit lásd: Függelék, 15. ábra.) 

Az Első fel vonás (sic!) Első Jelenésében fölbukkan az imposztor, Abrahám, a zsi-

dó, aki kétségbeesett helyzetben van. Budán elkobozták fogadóját, és Tamadi uram szép 

oroszfalui házára áhítozik, amit azonban nem tud kifizetni, mivel fogadójával befektetett 

pénzét is elveszítette. Pénzt kell hát szerezni, még „ha az örthög attja is”.  

A rövid expozíció után Csokonai azonnal ugrik egyet, és a dolgok közepébe vág. A 

következő párbeszédből, ami Abrahám zsidó és Antal cigány között folyik, megtudjuk, 

hogy a kísértetjárás már meg is történt. A kísértet első leírása Antaltól származik. Színes, 

gazdag szöveg, amely nem nélkülözi a kísértetűző praktikák leírását sem. 

 „ANTAL 

… itt vóltam la a’ pitvarba, nékem jű azs a’ pokolbéli izsé, ollyan feketis fekete volt mint a’ 

marok vas. De hát a’ szeme mint azs éhhel hólt farkasnak, ugy sikornyázsott, csupa tizses 

vólt a’ sarva, bégett mint a vesett medve. Béjüttek nigyen kutya kipibe, arany zsarát magot 
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sórtak a’ semem közzé. Én meg nem ijjedtem, hanem oda bujtam a’ kementsébe la, a’ ha-

muba sartam, azs után a gatyámat le vetettem, nem árthatott a’ gonos Lilek, el 

saladtam.”
380

 

A szellem leírása különleges, szarvakkal rendelkező visszajáró képzete ritka a ma-

gyar hiedelemvilágban. Inkább a keleti kultúrában bukkannak föl szarvas szellemek,
381

 ill. 

Jókai Mór több művében is találkozhatunk velük, pl. az Egy hírhedett kalandor a XVII. 

századból c. regény ötödik részében a koblenzi múh-bornyú alakjával, vagy a Kétszarvú 

ember c. kisregényben. Az előbbiben – Antal leírásához hasonlóan – a múh-bornyú csípős 

anyagot szór az őt bámulók szemei közé, ill. mindkét műben álhiedelemmonda-szerű le-

írást láthatunk: a kísérteties lények valójában álcázott emberek, ahogy drámánkban is csaló 

rejtőzik a kísértet köpönyege mögött. 

A III
DIK 

Jelenésben egy lóbőr sikertelen adásvétele kapcsán megismerkedünk két 

másik szereplővel, a háziúr Tamadival és barátjával, a félművelt, latinizmusát értelmetle-

nül fitogtató, borissza Porházi iskolamesterrel. Abrahám távozása után Tamadi és Porházi 

is a kísértetről kezdenek társalgást. A szellem megjelenésének okaként valamely ismeret-

len vétket tételeznek fel, majd megegyeznek abban, hogy őrséget állítanak Kardos hadnagy 

és Antal cigány személyében. Kardos a hetvenkedő katona ókor óta népszerű, tipikus figu-

rája. Amikor Tamadi felkéri a feladatra, hosszasan hősködik, és a török-osztrák háborúban 

szerzett érdemeiről fecseg. Az általa fölemlegetett hőstettek egyikében fölismerni véljük 

Garay János Obsitosának és Petőfi Sándor János vitézének csatajeleneteit. 

„KARDOS 

A’ Török háborúba a’ hol meg testesűlt ördögök jöttek reánk 28 ezeren pokolbeli ordítás-

sal. – – – – a’ föld rengett alattok, és a csillagok hulló félbe voltak, ezzel a’ karddal csap-

tam a’ legsűrűbb nép közzé, ‘s magam tulajdon kezemmel küldöttem 10 pogányt vatsorára 

Mahumedhez. Milesz belőlle, egyenessen nékem csap egy sárga Tatár lovon a’ vitéz Kara, 

Irahim, Essendi, Beglerbék három ló farku Basa, a’ hatalmas nagy Vezér unokája, magam 

is néki vágtatok almás szürke csödör paripámon ‘s innentől fogva neki legyen mondva ugy 

keresztül vágtam, hogy Attillai csapásom alatt ketté esett a’ lelke is, Uram még 5 darabra 

szakadva kajimbázott a’ N. [agy] apjához a paraditsomba.”
382

 

*** 

                                                 
380

 Első Felvonás, II
dik 

Jelenés, in: Csokonai, 1978. 18. p. 
381

 Prutkay Csaba, 2009. 10. 26. http://www.terebess.hu/keletkultinfo/1-talisman.doc 33. p.  
382

 Első Felvonás, V
dik

 Jelenés, in: Csokonai, 1978. 21. p. 

http://www.terebess.hu/keletkultinfo/1-talisman.doc


 124 

„Hol volt, hol nem, bizonynyal már meg nem mondhatom,  

Kétszázezer vitézzel jött ránk Napoleon, 

Mi tán mindössze százan, vagy kétszázan valánk,  

Mind nyalka szép huszárok, mind tűz és annyi láng. […] 

 

Magam valék az első, ki közbe vágtaték,  

Hullott a francziája mint húll a fű, a jég!  

A nap megállt fölöttünk bámulni a csodát, 

Kétszázezret hogy vert meg kétszáz, az angyalát!”
383

  

(Garay János: Obsitos) 

*** 

 

„Visszajött a követ, harsog a trombita, 

Rémséges zugással kezdődik a csata; 

Acélok csengése, torkok kurjantása 

Volt a magyaroknál harci jel adása. 

 

A sarkantyút vágták lovak oldalába, 

Dobogott a földön lovak patkós lába, 

Vagy talán a földnek dobbant meg a szíve, 

E vészt jövendölő zajra megijedve. 

 

Törökök vezére hétlófarkú basa, 

Ötakós hordónak elég volna hasa; 

A sok boritaltól piroslik az orra, 

Azt hinné az ember, hogy érett uborka. […] 

 

Hej csinálom-adta! meleg egy nap volt ez, 

Heggyé emelkedett már a török holttest. 

De a basa még él mennykő nagy hasával, 

S Kukoricza Jancsit célozza vasával. 
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Kukoricza Jancsi nem veszi tréfának; 

S ily szóval megy neki a török basának: 

»Atyafi! te úgyis sok vagy egy legénynek; 

Megállj, én majd kettőt csinálok belőled. « 

 

S akként cselekedett, amint megfogadta, 

Szegény török basát kettéhasította, 

Jobbra-balra hullott izzadó lováról, 

Igy múlt ki őkelme ebből a világból.”
384

 

(Petőfi Sándor: János vitéz) 

(Az idézett részletek alapján felvetődik, hogy az iskoladrámák hatása még annál is 

nagyobb lehet a reformkori irodalomra, mint azt korábban gondoltuk. Érdekes lenne a szö-

vegeket nemcsak drámai vonatkozásokban vizsgálat alá vetni.) 

A hősködést követően kiosztják a feladatokat. Kardos hadnagy a házon belül, Antal 

cigány a házon kívül kell, hogy őrködjön. Antal cigány természetesen holtra rémül, és egy-

re könyörög, hogy a házon belül maradhasson. Végül Tamadi uram megszánja, és Kardos-

sal együtt küldi ki őrségbe. Porházi tanítót, mint istenes embert szintén kiküldik, és Tamadi 

bezárja az ajtókat.  

A szellem megjelenik, először leüti a jajgató cigányt, hiába bizonygatja az kétség-

beesetten, hogy ő maga is ördög. Majd az előrontó Kardos kezéből csapja ki fegyverét, aki 

erre ijedten elmenekül. A kísértet ezután kerül szembe Porházival, aki zsoltárral próbálja 

elijeszteni, majd mikor a zsoltároskönyvet kiragadják a kezéből, ő is megfutamodik. A 

kísértet ezután feltépi a zárt ajtót, „rendkívül való komplementet” tesz a rémült Tamadi 

előtt, és nagy kacajjal eltűnik.  

A Második Fel vonás elején Megjelenik Gái, Gerson inasa, aki gazdáját jellemzi. 

Megtudjuk, hogy évek óta Franciaországban élnek, ahol eleinte gazdája „egy volt a’ leg 

kedvesebb mulatók közzűl, az udvarnál”, azonban egy idő óta mintha kicserélték volna: 

búskomorság, melankólia öntötte el, és egyre szerelme, Lonisa után sóhajtozik.  

A Malhoreneux néven felbukkanó Gerson az író szócsöve, nem hisz a kísértetben. 

Rövid, szaggatott, erősen filozofikus tartalmú, mindazonáltal a komikumot sem nélkülöző 

dialógusukat a korabeli közönség unalmasnak találta, mindazonáltal Bessenyei néhány 

esztendővel azelőtt, 1777-ben, Pesten megjelent Filozófusából Parménió és Lidas párbe-
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szédeit idézi. Csokonai ismerhette a Filozófus szövegét, hiszen az 1792. évben az említett 

darab színpadra is került.  

A komikus hatást éppen Gái realizmusa és Gerson szentimentális idealizmusa kö-

zött feszülő ellentét biztosítja. A jelenet végkimenetele azonban mégsem komikus, hanem 

patetikus. Gerson „egyetlen egy” barátjának nevezi Gáit, aki erre sírva fakad, majd Gerson 

elküldi, hogy tegyen előkészületeket a továbbutazáshoz. 

Gái távozása után következik Gerson nagymonológja, amiből megtudjuk, hogy ma-

ga is holtak lelkeivel küszködik, elholt édesanyja és szerelme, Lonisa árnyaival, akiknek 

elvesztése okozza melankóliáját. A nagymonológ után felbukkanó Abrahám tolakodó és 

agresszív érdeklődése különösen bántó. Az előző jeleneteknek tehát dramaturgiai indokolt-

ságuk is van: a bánatos merengéséből kizökkentett Gerson elzavarja Abrahámot, aki bosz-

szút esküszik, ezáltal a szerző előkészíti a következő jeleneteket. 

A VII
DIK

 Jelenésben Tamadi és Gerson társalgását követhetjük. Tamadi – egyébként 

Abrahámhoz hasonlóan – szintén Gerson személyazonossága felől érdeklődik, azonban a 

kérdései a személyazonosság külső dokumentumai felé irányulnak, míg Gerson saját sze-

mélyiségével próbálja magát identifikálni. Tamadi passzust követel tőle, amit Gerson e 

szavakkal hárít el: „Itt állok.” Mivel a kommunikáció ezen a ponton megakad, Gerson el-

távozik. 

A VIII
DIK

 Jelenésben Abrahám ismét jelét adja imposztorságának: felajánlja, hogy 

száz arany ellenében mágiával elűzi a kísértetet, ill. bebizonyítja, hogy alakoskodó csaló 

lépett föl szellemruhában. Ez a darab egy problematikus, a későbbi elemzők körében vitát 

kiváltó pontja, amelyről az elkövetkezendőkben még szót ejtünk. Abrahám Porházi és 

Tamadi kétkedését egy vaskos könyv felmutatásával próbálja enyhíteni, amely nyilván 

héber vagy arab betűkkel íródott, s így a két magyar számára olvashatatlan. Innen héber-

arab-török szavakat keverő halandzsaszöveget kántál. A kifejlet sejtetéseként értelmezhet-

jük azonban Porházi versikéjét, amit ezt követően mond el, s rá Tamadi rövid megjegyzé-

sét. 

 „PORHÁZI 

Euge bene pulcre! 

Az ördög ördögön 

Triumfál a’ dögön 

Edjik tsal 

Másik fal. 
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TAMADI 

No kendnek Abraham meg lesz a’ jutalma.”
385

 

Mindazonáltal Abrahám garantálja, hogy a szellem nem bukkan föl többet. Ugya-

nakkor a gyanút megpróbálja Gersonra terelni, akit csalónak állít be, s akit Tamadi Kar-

dossal maga elé is hozat. A kényszer hatására Gerson leveleket szed elő, amelyeket édes-

anyjától kapott. A leveleken Tamadi úr elholt felesége kézírását ismeri föl. Apa és fia 

egymás nyakába borulnak, és a gyanú azonnal Abrahámra terelődik. Kardos deresre húzat-

ja, és Abrahám félelmében bevallja, hogy ő volt a kísértet. Kardos ötven botütésre és elzá-

rásra ítéli dühében, de Gerson kérésére Tamadi megkegyelmez a zsidónak, s elereszti. Így 

nyer Abrahám ígérete fonák módon beteljesülést: hókuszpókuszai csakugyan végleg elűz-

ték a szellemet. 

A dráma után nem maradt autográf kézirat, viszont több idegen kezű másolata is 

van. A debreceni és a sárospataki református kollégiumok diákjai körében közkedvelt és 

közkézen forgó mű. Összesen mintegy tizenhárom változata ismert. Az átiratok nem Cso-

konai művei, neki magának u. i. a kézirat nem volt birtokában, azt elveszítette.  

A szövegeltérések oka a darab felépítésében rejlik. Ez ugyanis lényegileg két rész-

ből tevődik össze. Egyik része egy szentimentalista, rousseau-i filozófiai eszmeiséget tük-

röző szöveganyag, mely leginkább a Tempefői gondolatiságához, Rozália-jeleneteihez ha-

sonlítható, másik része azonban mulatságos falusi életképeivel, karaktereivel az iskolai 

komédiák világát idézi, s a kortársak körében is ez a kedveltebb. A késői átiratokban a fi-

lozófiai rész lényegesen lerövidített, vagy hiányzik.
386

 

Ez a kettősség a darab indíttatásának kettősségéből is fakad: a filozófiai részt ol-

vasmányélmények és Kazinczy, a népi komikus részt az iskolai színjátékok hagyományai, 

elsősorban a humoros közjátékok inspirálták.
387

 

A komikus mese közvetlen forrása Simai Kristóf: Váratlan vendég c. iskolai komé-

diája. Ugyanakkor Simai szövege csak a játék kereteit adja, az alakok Csokonai személyes 

tapasztalatait, ill. a református kultúra hatásait tükrözik.
388

 Itt ki kell emelnünk Porházi 

iskolamestert, aki az iskoláit be nem végzett, félművelt, tudálékos, beszédét latin szenten-

ciákkal keverő falusi rektor (kollégiumi diáknyelven: kosta) típusfigurája, kit Csokonai 

nagyon jól ismert, maga is többször kigúnyolt, de a kollégiumban több ilyen falusi rektor-
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ról szóló korabeli gúnyirat is fennmaradt. A másik jellegzetesen debreceni kollégiumi ha-

gyományokat őrző alak a cigány figurája. Debrecen a magyarországi cigányság legna-

gyobb letelepült közösségének adott otthont a korban, s a „cigányozás” a kollégisták egyik 

kedvelt játéka volt. Ez a kollégiumi hagyomány egészen Arany János: A nagyidai cigányok 

c. vígeposzáig vezet. Pukánszkiné Kádár Jolán szavaival: „A Malheureux-jelenetek teljesen 

Csokonai művei. A komikus jelenetek kollektív alkotások.”
389

  

Több lényeges különbség mutatkozik ugyanakkor Csokonai és Simai szövege kö-

zött, az előbbi javára. A Csokonai-féle szöveg először is izgalmasabb, mint a Simai-féle. 

Simainál Ravaszi előre közli, hogy szellemruhába öltözik majd, Csokonainál a szellem 

kiléte az utolsó jelenetekig kérdéses. Erre a különbségre már a szereplőlistáknál is fölfi-

gyelhetünk, amire Nagy Imre hívja föl figyelmünket.
390

 A Simai szövegben a szereplők 

között a szellem nincs feltüntetve (mint említettük, Ravaszi bejelenti, hogy ő fog szelem-

ként föllépni), Csokonai drámájának leghitelesebbnek tekintett változatain azonban
391

 a 

Kísértet külön szereplőként, Abrahámmal való bármilyen azonosítás nélkül van megjelöl-

ve, és a későbbiekben, a darabban is ezen a néven (nem pedig Abrahámként) szerepel. 

Nagy Imre szerint a Csokonai-darabban a figurák erőteljes karakterizáltsága, valamint a 

szellem megjelenése kapcsán a néphagyomány „szcenikai szempontból konstruktív” ele-

meinek kihasználása a folklórhoz való erősebb kötődést mutat, ugyanakkor kortárs világ-

irodalmi hatások jelenlétét is feltételezi.
392

 

A dráma 1794 decemberében már elkészült, s 1795. február 28-án elő is adták a 

debreceni kollégium auditóriumában. Erre Csokonai első kollégiumi perében is találunk 

bizonyítékokat.
393

 

Az előadáson jelenlévő professzorok és a szöveget elolvasó Kazinczy is ellensége-

sen fogadták a darabot. A professzori kar a komikusan ábrázolt túlzott református kenetes-

ségen, Kazinczy pedig a népi „mendikás tónuson” botránkozott meg. A kollégiumi diákság 

körében azonban népszerű és kedvelt volt a mű cselekménye.
394

 

Érdekes esemény a darab utóéletéből, hogy 1819-ben egyik változatát Du 

Malheureux vagyis a Véletlen feltalált Ifiu címen győri kispapok is nagy sikerrel adták elő 
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farsangkor.
395

 Ezzel a kör bezárul: a protestáns Csokonai komédiája visszatér a katolikus 

iskola falai közé. 

Mint már korábban említettük, Bécsy Tamás szerint a Gerson viszonyrendszerét 

egy központ, a kísértethez való viszonyulás határozza meg, vagyis az, hogy hisz, vagy nem 

hisz a szellem létezésében. Mivel hit és nem-hit viszonyrendszernek kevés és a középpont-

ba állított tartalom „nem hordoz tényleges társadalmi mondanivalót”, nem indíthat el 

semmilyen cselekménysort.
396

 A drámai szöveg másik szála, Gerson története és atyjára 

találása szintén lényeges cselekmény hiányában lévő szöveg: valójában nem derül ki belő-

le, hogyan került Gerson édesanyja Franciaországba, ill. hogyan szakadt szét Tamadi csa-

ládja. Ez nagyon lényeges különbség pl. Simai vagy Bolla darabjaihoz képest, ahol az apa 

és a fiú elszakadásának komoly előzményei és indokoltságai vannak, és a kísértetjárásnak 

éppen a szülő és gyermek viszonyának ideiglenes megváltozása az eredője.  

A kísértetjárást és Gerson személyét csupán az kapcsolja össze, hogy Gerson éppen 

Abrahám praktikái közepette érkezik meg Tamadi házához. Bécsy szerint a Gerson-

történet tulajdonképpen nem is másik szál, hanem egy „problémakör erőszakolt hozzácsa-

tolása a kísértetjáráshoz.” Ezzel okolja, hogy a későbbi kéziratváltozatokból a Gerson-

jelenetek szinte teljesen eltűntek.
397

  

Azonban itt vitatkoznunk kell Bécsy Tamás azon állításával, hogy a Második Fel 

vonás elején Gerson monológja, majd a szereplők visszatérése megszűnteti a kísértetjárás 

középponti helyzetét.
398

 Bécsy szerint Csokonai itt egy „dramaturgiai törést”, „drámaelmé-

leti hibát” is elkövet, a Második Fel vonás VIII
DIK

 Jelenésében, amikor Abrahám kártya és 

könyv segítségével ki akarja deríteni, ki játssza a kísértetet. A többi szereplő ugyanis egé-

szen eddig hitt a kísértet valódiságában, s most azonnal elfogadják Abrahám azon állítását, 

hogy csaló áll a kísértetjárás mögött. Erre a cselekményre Bécsy szerint nyilván azért van 

szükség, hogy Csokonai „elvihesse a cselekményt” Gerson és Tamadi egymásra találásá-

ig.
399

 Bécsy szerint Csokonai a Malheureux- és a kísértet-szálat nem tudja egymásba ol-

vasztani, összeegyeztetni, ezért a szövegünk nem dráma, „csak dialógusokban megírt zsá-

nerkép”.
400

 

Valójában Abrahám praktikája lélektanilag indokolt. A zsidó ugyanis korábban 

megorrol Gersonra annak elutasító magatartása miatt, így kísértet-szerepének föladása a 
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bosszúvágyból fakad. A többi szereplő nem is hisz először jóslataiban, Abrahámnak hirte-

len kiötölt csalhatatlannak állított tekintélyek törökös, káldeus, perzsa és arab „neveivel”, 

helyesebben nevekre emlékeztető zagyva halandzsázással kell közönségét meggyőznie 

állításának igazáról. Csakhogy a többi karakter kételkedik Abrahám állításában. Habozá-

suk közben Gersonnak van ideje kocsijából előkeresni az iratait. Abrahámnak éppen a töb-

bi szereplő hite és saját magabiztossága, a hirtelen jött és átgondolatlan bosszúterv okozza 

a bukását, hasonlóan más iskoladrámák kontrolljukat elvesztett imposztoraihoz. 

Nagy Imre a szöveget nem fizikai cselekvések, hanem nyelvi aktusok színtereként 

értelmezi.
401

 A szereplők beszámolóiból véleménye szerint az derül ki, hogy a szellemjá-

rást, mint eseményt „valamely gonosz erő megnyilvánulásának tekintik, valamiféle ismeret-

len bűn elkövetésével magyarázzák, s a tűzzel hozzák összefüggésbe.”
402

 A szellem külső 

alakjának és megjelenésének efféle felfogása valójában Abrahám „kódolt leleplezése”. A 

kísértet képzetkörével kapcsolatban „kettős projekció” valósul meg: egyrészt a lélek saját 

bűnei miatt lesz visszajáróvá, másrészt a szemtanúk saját bűntudatának kivetülése is. A 

kísértet, a projekció révén pharmakosz – a közösség bűneit hordozó bűnbak képzetébe ke-

rül.
403

 Itt utalnánk vissza Bécsy felfogására a középpontos drámák középpontjának „áldo-

zat-szerepéről”. Abrahám, aki a többi karakter belső szorongásait és bűntudatát kihasznál-

va kísértetként el akarja űzni Tamadit a birtokáról, végül – mintegy magára véve a közös-

ség bűneit – maga válik az elűzötté. Tevékenysége révén legalább Tamadi felszabadul csak 

homályos utalásokban felbukkanó, múltban elkövetett vétkei súlya alól, és újra összetalál-

kozik halottnak hitt gyermekével. Nagy Imre szerint tehát e mű középpontját – „magvát” 

nem a kísértet-hit, hanem a pharmakosz elűzése jelenti.
404

 

Mind a négy általunk idézett szellem azonos kategóriába sorolható: visszatérő ha-

lottak, „hazajáró lelkek”, olyan szellemek, akik elintézetlen ügy, erőszakos halál miatt jön-

nek vissza az élők világába. 
405

 Ez a vonásuk a daraboknak sajátos értelmezést adhat. Min-

den szellem azért kerül be a cselekménybe, mert az intrikus szereplő ezzel akarja megaka-

dályozni, hogy számukra kellemetlen végkifejlet következzék be: azonban éppen a szelle-
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mek színrelépése segít a pozitív fordulatok bekövetkeztében. A Kintskapáló Kénts Deme-

terje kapzsisága miatt veszti el fia megbecsülését. A Váratlan vendég Lambertje ellenőri-

zetlenül hagyta hátra fiát, martalékul dobva őt a rossz cimboráknak és a pénzéhes, léhűtő 

szolgáknak. Háza romlásának tehát végső soron ő maga az oka. A Ravaszi alakjában meg-

jelenő kísértet erre a hibájára is figyelmeztetheti; de szomszédja, Mátyus is fölhívja erre a 

figyelmét a kéziratos változatban, és végül ez is oka annak, hogy fiát és Ravaszit is büntet-

lenül hagyja. Az Arisztonban az elintézetlen ügyű kísértet maga a főhős, aki hebehurgyán 

elhagyta birtokát, gyermekét hűtlen szolgákra bízta, vagyonát pedig bármilyen jó szándé-

kú, de mégis tehetetlen és emberien önző szomszédok figyelmére. Hazatér megrabolt bir-

tokára, szolgasorban sínylődő fiához, hazatérése végül leleplezi két hűtlen szolgáját, és 

visszaadja neki a fiát. A szellemet kiötlő szolga, Szanga itt sem bűnhődik, sőt szabadságot 

kap, mert praktikái folytán apa és fia egymásra találtak. A Gersonban az apa először ellen-

ségesen viszonyul gyanús idegennek tekintett fiához, fia pedig enyhe lenézéssel parlaginak 

és durvának tekintett atyja felé, az intrikus szereplő, Abrahám cselszövése miatt talál egy-

másra végül atya és fia, ezért a bűnös itt is büntetlen marad. (Érdekes, hogy a magyar és a 

balkáni népi hagyomány megemlékezik a lelkek egy csoportjáról, akik a gyermekekkel 

kapcsolatos problémák miatt jelennek meg: kereszteletlen kísértetek egyes csoportjainak 

támadásai pl. gyakran a szülők hibájából, vagy hanyagságából még kereszteletlen gyerme-

kek ellen irányulnak, elpusztítják, eltűntetik, vagy kicserélik őket.)
406

  

Hogy a szellemek felléptetése nem üres szórakoztatás, hanem előre átgondolt dra-

maturgiai elem, arra az is jó példa lehet, hogy Csokonai a Cultura befejező Oratiójában 

kilátásba helyezte egy „Garzon dü malőrő” c. vígjáték előadását, és ezt – „alcímszerű 

paratextussal” „a’ Kisértetek által megtalált ifju Ur”-ként említi.
407

 

Ha a plautusi hatású jezsuita komédiát, a hatásukra keletkezett piarista vígjátékot 

(valamint Csokonai ezek nyomdokán született művét) identitásdrámaként fogjuk fel, akkor 

a szellemalakok az apai és fiúi identitás megzavarodásának jeleként bukkantak föl, és az 

identitás helyreállítódása után tűntek el, tehát az apai és fiúi szerep zavarainak mintegy 

tükreként – vagy ha a szellem a másik világ fonákságát magán hordozza – hát görbe tükre-

ként töltötték be szerepüket. A normális világrend visszazökkenése, az apai tekintély és 

fiúi tisztelet helyreállítása után minden kísértet elenyészik. 
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IV/7. A „megjavult” Ábrahám visszatérése a Cultura c. komédiában) 

Csokonai Vitéz Mihály négy vígjátéka közül kettő készült a csurgói időszakban. A darabok 

cselekményéről érdemes szót ejtenünk, hiszen az első, Cultura című munkában újra föl-

bukkan (ha úgy tetszik, „visszajár”) Ábrahám zsidó Gersonból már ismert figurája, a má-

sodik műben, a Karnyónéban pedig nem is egy visszajáró-visszatérő halott jelenik meg.  

Csokonai már 1798. január 22-én Festetics Györgyhöz írott levelében tanári állásért 

folyamodik Csurgón. Azonban végül csak helyettesi tevékenységét kezdhette el 1799. má-

jus 24-én Császári Lósy Pál professzor helyett, aki 1800. február 17-én érkezett meg Jéná-

ból, hogy fenntartott álláshelyét betöltse. A Csurgón eltelt nem egészen egy esztendő gaz-

dag irodalmi alkotásokban. A költő beköszönő versként a Jövendölés az első oskoláról a 

Somogyban c. ódával jelentkezett, csurgói működése alatt mindent megtett, hogy elnyerje a 

felsőbbség kegyét, és állását – legalább segédtanítóként – megtarthassa. A munka megkez-

désekor mindössze egy hónapja volt Csokonainak, hogy a korábban igen elhanyagolt diá-

kokat a júniusi examenre felkészítse. „Többnyire deákban gyakorlom őket, a melyben oly 

fogyatkozásuk van, mint a számvetésben s az erkölcsökben.” – írja Sárközy István főbíró-

nak 1799-es levelében.
408

 A nagy erőfeszítéssel folytatott oktatói munka fő célja az volt, 

hogy a diákok a vizsgán kielégítően szerepeljenek. Az exament pedig egy iskoladráma 

bemutatásával akarta Csokonai megkoronázni. Így keletkezett a Cultura című vígjáték 

(egyes források szerint Cultura vagy Pofók címen).
409

  

A Cultura persze magasabb célokat is szolgált, mint a felettesek tetszésének elnye-

rése. Csokonai a színjátszást az anyanyelvi nevelés szolgálatába kívánta állítani. Erről ta-

núskodik a Cultura egyik főszereplőjének, a szentimentalista széplélek Lehelfinek az a 

mondata, amelyben az éppen játszódó drámára, melynek ő is egyik szereplője, úgy utal 

vissza, mint közelmúltban lezajlott eseményre: „Éppen Bajomban létemben hallám, hogy 

az examen alkalmatosságával Csurgón is játszottak comediát és ha annak egyéb haszna 

nem volna is, legalább a nevendékeket rászoktatja a közönséges helyen való eleven beszéd-

re, amellytől pedig sok függ.”
410
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A darab fogadtatása vegyes volt. A Második Felvonás Negyedik Jelenésében a cím-

szereplő Pofók gazdatiszt elénekli a Rákóczi-nótát, melynek szövegét Csokonai gondosan 

beleírja darabjába. Bár szerzőnk a dalt nagyon tudatosan a nem éppen szimpatikus és ki-

művelt öreg intézővel énekelteti el, azzal a személlyel, aki az imént arra utasította béresét, 

hogy verje el az ártatlan Ábrahám zsidót, s ezáltal – véleményünk szerint – a Rákóczi-nóta 

ebben a kontextusban vegyes esztétikai hatást hordoz, a közönség mégis megdöbbenéssel 

fogadta a jelenetet. Az iskola legfőbb patrónusa, Festetics gróf utóbb meg is rótta érte a 

helyettes professzort. „Uram, az ilyenekért oskolánkat is széjjelhányhatják – vigyáznunk 

kell.”
411

 Még beszédesebb azon levél, amelyet a gróf az iskola gondnokához, Csépán Ist-

vánhoz írt július 22-én:  

„Sem a hallgatósághoz, sem a helyhez, sem a mostani időhöz nem illett, sőt egyálta-

lában kimondhatatlan hiba volt. Sokkal helyesebb volna és arra is kell törekedni, hogy az 

ilyen ünnepélyeken uralkodó Felséges Urunkat vagy a Felséges Nádort dicséretekkel ma-

gasztaljuk.”
412

 

A darab cselekménye a korábbi drámával összevetve rendkívül egyszerű. (A sze-

replők névsorát lásd: Függelék, 16. ábra.) Tisztes földbirtokos Petronella nevű leánya a 

Gerson szentimentalista hőséhez hasonló finom lelkű Lehelfi udvarlását részesíti előnyben 

a hiú, üresfejű, idegen szívű, a nyugat-európai értékrendet, divatot gátlástalanul majmoló 

Szászlakiéval szemben. Tisztes uram azonban Szászlakihoz erőltetné a lányát. Igazi „drá-

mai szituáció” tulajdonképpen nincs is a cselekményben, hiszen végül nem Tisztes határoz 

Lehelfi mellett, nem is a korabeli vígjátékokban megszokott okos szolgáló, vagy más pozi-

tív intrikus cselszövevényeinek köszönhetően találnak egymásra a szerelmesek, hanem 

Szászlaki dönt úgy, hogy egy külföldi lány kezére kíván inkább pályázni, és önként eluta-

zik.  

A drámai szituáció hiányát Bécsy Tamás elemzése is alátámasztja. Amennyiben a 

Cultura c. vígjátékot középpontos drámaként fogjuk fel, úgy Bécsy véleménye szerint a 

középpont a kultúra, a kulturáltság és az ahhoz való viszonyulás mértéke.
413

 A kultúra 

Csokonai művében „viselkedés, jellemvonás, magatartás.”
414

 A pozitív főhősök gyakorlati-
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lag egymás tükörképei, eszményeik reakcióik – egész viselkedésük párhuzamos irányú, 

alakjuk sablonos, zsánerszerű. 

A drámaiatlanság egyik fő bizonyítéka, hogy Szászlaki házassági terve valójában 

nem igazi bonyodalom, csupán „ál-szituáció”.
415

 Nem derül ki a cselekményből, miért 

akarja Szászlaki feleségül venni Petronellát, mint ahogy az sem, miért akarja Tisztes úr 

leányát éppen Szászlakihoz feleségül adni.
416

 Mivel a dráma nem épül szituációra, Bécsy 

végső konklúziója szerint még drámának sem nevezhető.
417

 

Bécsy megállapításával Gerold László nem ért teljes mértékben egyet. A dráma 

drámaisága szerinte nem a szituációból, hanem a szövegben megnyilvánuló „nyelvi tusá-

ból” jön létre. Bécsyvel vitatkozva megállapítja, hogy a főhősök nyelvhasználata nem a kor 

köznyelvének megfelelő. Tisztes uram élő modell, Nagyváthy János mintájára készült.
418

 

Minden szereplő a megfelelő nyelvhasználatot alapján jellemződik; Petronella és Lehelfi 

szentimentalista-finomkodó, Tisztes „természetes bölcsességű” „tudós és okos hazafi”, aki 

ha kell, Szászlaki fölé emelkedik, ha kell, a cselédek tónusában beszél: „Eszmei igazságo-

kat mond, és népnyelvi fordulatokat használ”. Firkász szekretárius makaronikus nyelven, 

Pofók intéző és a béresek népnyelven, Fenekes és Conrad inasok társadalmi állásaiknak 

megfelelő nyelvhasználattal, Konrád és Ábrahám ezenfelül nemzetiségüknek megfelelő 

dialektussal beszélnek. Ezt Gerold László „drámai beszédmódnak” nevezi. Az egyetlen 

figura a darabban Szászlaki, akit nem beszédmódja, hanem gondolkodása és cselekedetei 

jellemeznek. A darabban a beszédmódok, a „nyelvi tusák” pótolják a drámaiságot. „A 

Cultura nem a szereplők, hanem drámai dikciók konfliktusa, drámája.” 

Gerold többször hivatkozik Nagy Imrére, aki szintén a nyelvi harcból eredezteti a 

cselekmény drámaiságát. Mivel a nyelvi elem a cselekménnyel szemben ennyire meghatá-

rozó a műben, felmerül a kérdés, vajon a Cultura középpontos drámaként szemlélhető-e? 

Nagy Imre az examenszínjáték szabályait látja működni a szövegben, s a darabról szólva 

hosszan értekezik ennek sajátosságairól. Megállapítása szerint a Cultura a vizsgaelőadások 

hagyományait követi, míg a Karnyóné a közjáték műfajára reflektál.
419

  

Az examenszínjátékok, vagy vizsgaelőadások nem túl hosszú művek, általában a 

nyári vizsgaidőszakban kerülnek színre, gyakorlatilag a vizsgaidőszakot lezárandó, de le-

                                                 
415

 Bécsy Tamás, 1980. 79. p. 
416

 Bécsy Tamás, 1980. 79 – 80. p. 
417

 Bécsy Tamás, 1980. 84. p. 
418

 Gerold László, 2007. 630. p., ezt egyébként említi Bécsy Tamás is, 1980. 77. p., valamint Nagy Imre, 

2007. 241 – 242. p. Nagy Imre azt is megállapítja, hogy Tisztes viselkedése és beszéde szinte illusztratív 

módon egybevág Nagyváthy Jánosnak Szorgalmatos mezei gazda (1791) c. mezőgazdasági szakírásában a 

termesztő ideál-alakjának ábrázolásával. 
419

 Nagy Imre, 2007. 315. p. 



 135 

galábbis hangsúlyozó, felértékelő aktusként.
420

 Leggyakrabban certamenszerű darabok, 

amelyeknek Nagy Imre három domináns dramaturgiai komponensét különbözteti meg: 

1. A szöveg keretein belül elkülönülő nyelvi világok harca tárul elénk. (Érték-

szembesítő, ellenpontozó, kulturális kódként alkalmazott beszédmódok 

csapnak össze bennük.) 

2. A drámában a választás aktusában kifejeződő examenjellegű szituáció ala-

kul ki. A választás a „szociolingvisztikai kód” és egyben az adott kultúra 

„birtokbavétele”. 

3. Ez a választás a Pater-(atya) figura ellenállásának leküzdésével sikerül. 

A certamen-előadások sajátosságai a Culturában is tetten érhetők.
421

 A darabban 

felbukkannak a certamennel rokon vitaszínjáték népi változatának, a vetélkedő játéknak az 

elemei is, különösen a Második Felvonás Negyedik Jelenésében, ahol egy kanásztánc és a 

Rákóczi-nóta is előadásra kerül.
422

 Csokonai drámája összességében nem a „színházi érte-

lemben” vett drámai szituációra épülő előadás, hanem examenszínjáték, amelyben a „tradí-

ciókból táplálkozó”, „morálisan megtisztított” nemzeti műveltség ideálképe bontakozik 

ki.
423

 

Egyetlen markáns különbség mutatkozik a Cultura és a vizsgadarabok között, és-

pedig az, hogy a Culturában nem az atya ellenállását kell legyőzni. Tisztes uram ugyan 

nem Lehelfihez, hanem Szászlakihoz adná leányát, azonban döntése nem indokolt, és szin-

te a kezdettől kétséges. Szászlaki folyamatosan kívülállóként, ellenségként, nemkívánatos 

idegenként viselkedik, ami az atya rosszallását is többször kiváltja. 

A darabban nem Ábrahám a kívülről betolakodott, nemkívánatos idegen, mint a 

Gersonban, hanem Szászlaki. Ezt a szituációt Nagy Imre Szászlaki „agresszív” – és tegyük 

hozzá – idegen „nyelvi kódjával” magyarázza. Bár a darabban több dialektus is fölhangzik, 

ezek azonban nem ellenségesek. Ábrahám pl. darab végén a szerző szószólójává válik. 

Szászlaki szólamai a Tisztes által felépített világ ellenében – sőt, lerombolása, átépítése 

mellett foglalnak állást, míg Ábrahám jiddis dialektusa ellenére is része a Tisztest körülve-

vő otthonosan magyar világnak.
424
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A darabban a korábbiakban tárgyalt drámákhoz képest nem találkozunk kísértet, ál-

kísértet figurájával, azonban az egyik mellékszereplő, Ábrahám, a zsidó, mintegy „vissza-

jár” a korábbi műből, a Gersonból. A Gerson és a Culturabeli Ábrahám több tulajdonsá-

gukban is hasonlítanak, de leginkább dialektusukban. Csakhogy a Culturában Ábrahám 

jóindulatú, a darab belső értékvilágával szimpatizáló személy, és nem negatív intrikusként 

jelenik meg.  

A vígjáték legfontosabb mondanivalója a címben is kifejezett „kultúra” fogalmának 

meghatározása, ami nem is véletlen – az examenszínjátékok elvont fogalmak tisztázására 

törekszenek, hiszen didaktikai céljaik vannak. Azt is mondhatnánk, hogy a darabon belül a 

szereplők kultúrafogalma konfrontálódik, és a szerző a győztes kultúrafogalom mellett 

foglal állást. Ha megnézzük, hogy az egyes szereplők milyen kultúrák képviselői, akkor a 

szerint osztályozhatjuk őket, hogy a szerző szempontjából elfogadható vagy elutasított 

kultúrát képviselnek. Csokonai által elfogadott kultúrát képvisel a Gersonra emlékeztető 

szentimentalista eszményi szerelmes a „magyar gavallér” Lehelfi és méltó párja Petronella, 

valamint Tisztes úr, aki a magyar nemzeti érzelmű és kultúrájú mintagazda ideálalakja. 

A mű belső értékrendjéhez képest ellentétes értékrendet képvisel az idegen nyelvi 

kódokkal, ellenségesen fellépő – ha úgy tetszik – „kultúraellenes” Szászlaki, akinek végül 

is szükségszerűen távoznia kell Tisztes házából. 

A két értékrend között, de még mindig a Csokonai által pozitívnak tekintett kultúra 

körén kívül helyezkedik el Pofók és Kanakúz, akik komikus alakok, de műveletlenségük és 

barbárságuk többször is kiváltja a rezonírozó Firkász rosszallását. Különösen így van ez az 

Első Felvonás Ötödik Jelenésében, ahol Pofók nyerészkedési célzattal, erővel akarja kény-

szeríteni Ábrahámot, hogy a nyúlbőrt magasabb áron megvegye, majd pedig ráuszítja a 

barbár Kanakúzt, és még a kutyákkal is megtépetné a zsidót. Firkász érvei, amelyekkel 

megakadályozza Ábrahám megveretését sajátosak, és kiérezhető belőlük, hogy bár az ő 

minősítései által ismerjük meg a darab „cultus” és „culta” szereplőit, a szerző az általa 

képviselt értékrendet sem fogadja el.  

 „FIRKÁSZ. Denique most megmondom pro 1° A zsidót senki többet ne merje bántani; mert 

a földesúrnak szükséges a zsidó, annak kedvéért a magyar jobbágyot is kiveri a házból, 

mint régen az izraeliták kedvéért kipusztíttattak a kananeusok; pro 2° a zsidót s mást 

akarkit is nemzetéért gyűlölni grob magyarság; ugyanezt pedig a vallásért cselekedni into-

leráns bigottság és az egyik sem cultura. 3° Ki szedne majd rongyos mentét, nyúlbőrt, 

ringyet, rongyot, kócot, kendert s a t., ha ez a nékünk elmúlhatatlanul szükséges ex izraeli-
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taság nem szedne. Denique most menjen el kend Ábrahám, vigye kend a nyúlbőrt is egy 

pénz nélkül – Igaz, hát a pipám hol van?”
425

 

Firkász érvelésében csupán a második helyre szorul az emberiesség és a türelem: 

nem azért menti meg a zsidót a szégyentől, mert magával egyenrangúnak, hanem azért 

mert szükségesnek, hasznosnak tartja. A másik hibája Firkásznak, hogy Szászlakit is cultus 

embernek véli először, csak a darab végén jön rá tévedésére, s ekkor mondja ki a végső 

szentenciát: 

 „No csak denique mind addig is, hogy az Isten csak össze coniugálta őket. – Kár is lett 

volna másképpen esni a manipulatiónak, pro 1° a domicella kisasszony igen culta, pro 2° a 

dominus spectabilis is igen cultus ember, pro 3° Lehelfi úr is igen tudja, mi a valóságos 

cultura és ő a kisasszonnyal mindég tisztességgel és moraliter conversálódott és mégis 

megnyerte a szerelmét, nagyra nem héjazott és mégis elérte a legnagyobb boldogságot, 

hűségének itt a szép bére. 

Vivat tehát Lehelfi úr. 

No, ez már cultura.”
426

 

A mellékszereplők közül csupán Fenekes és Ábrahám viselkednek végig tisztessé-

gesen. Gondolhatnánk, ezért adja Csokonai Ábrahám szájába a zárszót. Azonban e logika 

alapján Fenekes is fölléphetne ebben a pozícióban. Ábrahám a Conclusioban nemcsak a 

darabot zárja le, hanem bejelenti a Gerson csurgói előadását, ezzel Csokonai tudatosan 

összekapcsolja a két szöveget, s a kapocs hangsúlyosan éppen Ábrahám figurája lesz a két 

színjáték között. Ha a Cultura zárszava felől szemléljük a Gerson Abrahámját, akkor ár-

nyaltabban és kevésbé végletesen látjuk Gersonbeli imposztor szerepét is. Ábrahám tehát, 

mintegy „visszajár” a Culturában, hogy „elintézetlen ügyét” elvégezze, a róla korábban 

kialakult negatív torzképet kiigazítsa, „becsületét” helyreállítsa.  
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IV/8. Visszajárók a Karnyónéban. 

Az 1799. szeptemberi 1-i tanévnyitóra Csokonai új előadással készült, Karnyóné vagyis a 

vénasszony szerelme címmel.
427

 A dráma nagyobb sikert aratott, kedvezőbb fogadtatásra 

talált, mint elődje, szeptember 23-i előadásáról is maradtak ránk feljegyzések. A mű autog-

ráf kézirat hiányában nyolc eltérő másolatban maradt fenn. A legjelentősebb különbség a 

másolatok között a szerzői és színi utasításokban van. Több olyan elem is található ezek-

ben, amelyekből arra lehet következtetni, hogy egykori játszói jegyezhették le emlékezet-

ből.
428

  

Nagy Imre véleménye szerint a Karnyóné az interludium – közjáték műfaji hagyo-

mányainak megfelelően építkezik, a darab értelmezéséhez elengedhetetlen a közjáték dra-

maturgiai szabályainak ismerete.  

A római színházakban a drámák előadása közben gyakran került sor 

mimusjátékokra, ezekből fejlődött ki a középkorban a közjáték, amely a néha napokig is 

tartó misztériumjátékok cselekményét egyre nehezebben követő közönség felfrissítését, 

érdeklődésének felébresztését célozta. Ezek a betétek már a római korban zenések, gyakran 

tánccal, énekkel, ill. némajátékkal kísért jelenetek.  

A közjáték fogalma a XVII. században általánosan ismert volt az európai színházi 

kultúrában. Az első ismert magyarországi közjátékok vagy interludiumok közül talán leg-

nagyobb hatásúak azok, amelyek Moesch Lukács Vita Poeticajában találhatók. E tandrá-

mában – mint már említettük – az öt felvonás mindegyikének végén egy-egy oktató tartal-

mú közjáték van.
429

 A közjáték célja Moeschnél nem a néző feszültségének oldása, felvidí-

tása, de a műfajtól egyébként sem idegen a tanító-morális szándék. A XVII – XVIII. szá-

zadban a kétféle törekvés azonban gyakran együttesen van jelen a közjátékokban.
 430

  

Magyarországon mintegy ötvenhárom közjáték-szöveg maradt fenn, amelyek bizo-

nyítják, hogy a dráma mellett alkalmazott közjáték gyakorlatát minden hazai felekezeti 

iskolában kedvelték, katolikus és protestáns tanintézményekben egyaránt. Ha azonban az 

egységes szereplőjű, illetve cselekményű közjáték-láncolatokat egy-egy műnek tekintjük, 

akkor ez a szám csak harminchat.
431
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A drámákban általában nem gyakori a hosszabb közjátéklánc – olyan közjátékok 

alkalmazása, amelyeket vagy közös szereplő vagy a cselekmény kapcsol össze. Mindössze 

hat dráma foglal magába füzérszerűen összekapcsolódott interludiumot. Háromjelenetes 

láncolat három színműben alakul ki (ezek közül egyik a Kocsonya Mihály házassága cí-

men ismert – az Omnia Vincit Amor c. Pálos színmű betétjeként 1765-ből), ötjelenetes fü-

zér egy helyen található (Borka Asszony és György deák, Kertso Cyrják minorita atya: Le-

oninus és Leonina c. drámájában 1773-ból), ill. egy esetben, egy ferences passióban (Sub 

Gloriosissima Domini nostri Jesu Christi… 1752) áll össze hét jelenet közjáték-

láncolattá.
432

  

A legnagyobb számú – nyolc – közjátékot tartalmazó szöveg protestáns eredetű. 

Ennek okaként Nagy Imre a protestáns felekezeti iskolai színjáték lazább szerkezetét jelöli 

meg.
433

 

A közjátékok száma valószínűleg a fönnmaradt mennyiségnél jóval nagyobb lehe-

tett. Mivel az anyadráma szövegét tekintették fontosabbnak, az interludiumot gyakran pon-

tatlanul, vázlatosan vagy éppenséggel sehogyan sem rögzítették. A közjáték feladata való-

jában „töltelékszerep” volt – leginkább arra szolgált, hogy kitöltse a színpad átrendezésé-

nek idejét vagy oldja a néző feszültségét. Fesztelen, szabad humora, kötetlen szerkezete és 

cselekménye miatt azonban mintegy „kárpótolta” – különösen a protestáns iskoladrámák 

nézőit – az expurgáció és a didaktika miatti szegényesebb színházi élményért.
434

 Ez a sajá-

tossága – tegyük hozzá – magyarázza gyakoribb jelenlétét protestáns drámákban. 

A közjáték leggyakrabban bohózatszerű, témája a veszekedés-verekedés, esetleg a 

vénasszony-, vénlánycsúfolás.
435

 

A közjátékok legfőbb ismérveit Nagy Imre hét pontban rögzíti Iskola és színház c. 

monográfiájában.
436

 E megállapítások közül a továbbiakra nézve a 4. és a 7. számút véljük 

a legfontosabbnak. 

„4. A közjáték nemegyszer komikus jellegű, sőt bohózati természetű, dialógusai a stílus 

alsó régióiban formálódnak, humora gyakran vaskos, nemegyszer trágár. […] 

7. Nyelvi megformáltságát tekintve a közjáték nyelvek, lektusok találkozását mutatja be. 

Domináns formajellemzője tehát a nyelvi diszperzitás, a beszédaktusok éles elkülönítése. 
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Ennek következtében a közjátékok poliglott szövegek, részint oly módon, hogy az egyes 

szereplők más-más természetes nyelvet, anyanyelvet beszélnek, részint pedig úgy, hogy … a 

figurák különböző nyelvekként funkcionáló lektusokat beszélnek. Ez a tény döntően fontos 

bonyodalomképző, illetve komikumgerjesztő jelenség.” 

A korai intermediumok vagy interludiumok még vegyes nyelvűek, a komikum for-

rása éppen a latin és a magyar (vagy egyéb más) nyelvek közötti tusa. Szlávik Ferenc 

1912-es közleményében az Actio Mária mennybemeneteléről címen számontartott, isme-

retlen szerzőjű és megjelenési évű, de feltehetően XVIII. századi ferences darab 

intermediumait mutatja be.
437

 A dráma magyar nyelvű, a közjátékok az első, a harmadik és 

a negyedik kimenetel után vannak. Az első közjáték sem a darab témájával, sem a két má-

sik közjátékkal nincs kapcsolatban, a másik két közjátékot a Praeceptor személye kapcsolja 

össze. Az első interludium a Markalff, Polikána címet viseli. A téma érintőlegesen bibli-

kus: Markalff mondabeli alak, Salamon király udvari bolondja, Polikána pedig Markalff 

felesége volt. Itt egy egyszerű komikus párbeszéd zajlik, a komikum tárgya Markalff hi-

székenysége, mely miatt csaknem tűzvészt okoz. A második interludium folyamán 

(Praeceptor, Zingarus) a Praeceptor és egy cigány párbeszéde követhető. Itt már meghatá-

rozó komikus elem, hogy az eltérő nyelvi és kulturális kódok miatt a két figura nem érti 

meg egymást. A cigány időnként cigány szavakat, cigányosan hangzó halandzsázást kever 

beszédébe, a Praeceptor pedig makaronikus nyelvezettel válaszol. 

„ZINGARUS. 

Uram, ismerlek, hogy tanitó Mester vagy 

mert korbácsod látom vagyon ugyan jo nagy, 

kérlek uram hogy ha katonás ember vagy 

nékem is valami jeles tudománt adgy. 

Nem kívánok Uram fontos Deákságot 

sem pedig valami pompás Uraságot 

meg sem említem az Papi Méltóságot, 

oljba tartom mint az haszontalanságot. 

Hanem, ama régi szép rántó Metrikát 

kívánnám mert abban láttam én sok cziffrát 

meg se mutasd nékem az Alfabétikát 
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mert a sustvectio illeti a Czigánt, Irécsáré 

hargatisát kére more háj. 

 

PRAECEPTOR. 

Majd adok mind rántó s mind futó Metricát 

ki mutatom meg ládd mind a két figurát 

ha ugyan nem szeredd az Alfabeticát 

most mingyárt fel adom te néked a Cziffrát. 

 

Itt korbácsolni kezdi a Czigánt. 

 

ZINGARUS. 

Váj lo lagugjist szergyivest 

Irabulada csavolest 

periprolest Dabolest 

Gvast, Gram, Dren essék a fogadra. 

 

Be fut a scenába.”
438

 

A harmadik közjáték Praeceptor et Rusticus cum filio címet viseli. Szereplői a 

Praeceptor mellett egy parasztember (Rusticus néven) és fia, Andorjás. A parasztember a 

Praeceptor gondjaira bízná fiát, aki vizsgáztatni kezdi a gyermeket, mit is tanult ez idáig. A 

kisfiú előbb helytelenül társítja a latin állatnevekhez magyar megfelelőiket, majd tréfásan 

összezagyválja az ábécét. A sorsa szintén megvesszőzés lesz, mint az imént a cigánynak. 

„PRAECEPTOR. 

A mit mondok arra felelj 

a tábládott mingyárt vedd fel 

s az Abcét rendre mond el. 

 

ANDOR. 

Vocabulat Uram ha kéne mondanék 

mert én azt vagy négyet ugyan szépet tudnék. 

                                                 
438

 Szlávik Ferenc, 1912. 88 – 89. p. 



 142 

 

PRAECEPTOR. 

Mond el hát a mit tudcz nem gondolok vele 

csak légyen valami bár akármiféle. 

 

ANDOR. 

Picca — — — Bika 

Vacca — -— — Szarka 

Taurus — — — Ártány 

Boos —  — — Bárány 

 

PRAECEPTOR. 

Ez a leg utolsó éppen hozzád illik 

hát immár a leczke valjon ehez melyik ? 

 

ANDOR. 

A leczkéim Uram ezek: értse meg kegyelmed 

és ugyan figyelmetesen halgassa kegyelmed 

Ez a kerek O, azt teszi othon, P a Poczon 

E. B. Ü. egy bágyogos üveg vagyon. 

M. A. N. Mikor Apám nincsen othon 

I. A. K. Iszik Anyám katonáson 

É. K. K. Én is ha kezemhez kapom 

M. I. H. Magyaroson jol meg hajtom, 

értée Uram kegyelmed? 

 

PRAECEPTOR. 

Sokat tanultál volt, ki volt a Mestered, 

hát még alább mi van ? mond el ha ismered. 

 

ANDOR. 

Az a nagy karikos, mint a boros korsó 

ha tele van jobb az, mint a párás borsó 

Alább L A P lap azt teszi Papkalap 
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azon a jo Deák mint én nem igen kap.”
439

 

Nagy Imre a Karnyónét tehát a közjátékok műfaji-dramaturgiai struktúrája szerint 

értelmezi. A közjáték iránti korabeli érdeklődés szívesen fűz össze ellentétes műfajú és 

hangnemű, a variációs ismétlődés elve szerinte egymás mellé állított szövegeket. Csokona-

inak ezen felül a dialogikus forma iránt is vonzalma van.
440

 

Csokonai nemcsak a protestáns iskolai hagyományt ismerte, valószínűleg Debre-

cenben piarista hatásra találkozhatott a kegyesrendi iskoladrámával.
441

 A piarista iskola-

drámákkal még az is rokonítja műveit, hogy a szövegeket nem közölte nyomtatásban. Az a 

tény, hogy drámáinak szövege saját kézírással ill. nyomtatásban nem maradt fenn, arra 

enged következtetni, hogy műveket az előadások „nyersanyagának” tekintette, nem pedig 

irodalmi alkotásnak.  

Az Özvegy Karnyóné első része Nagy Imre szerint cseldráma, amely két elemből 

tevődik össze: egy komikus szerelmi bonyodalomból és egy némajátékkal kísért bohózat-

ból.
442

 A második rész „groteszk tündérbohózat”.
443

 A Simai-féle Váratlan vendég legfőbb 

motívuma: a halottnak hitt személy váratlan visszatérése itt is ismétlődik. A commedia 

dell’ arte hagyományai szerint is a vígjátékok „özvegyeinek” kezére három kérő pályázik 

általában, és a győztes nemritkán az álruhában visszatérő férj.
444

 

A dráma legfontosabb alakja a címszereplő, magát özvegy állapotúnak gondoló 

kalmárasszony, aki szinte kétségbeesett mohósággal igyekszik magának gavallért szerezni. 

(Szereplőket lásd: Függelék, 17. ábra)  

A darab elején Samu és Lázár kissé kusza párbeszédéből megtudjuk, hogy 

Karnyóné vagyonát fiatal gavallérok között osztogatja szét. Samu ártatlanul együgyű, 

zagyva megjegyzése az okot is felvillantja: Karnyóné szeretkezésre áhítozó mohósága mi-

att történik a pazarlás. 

 „SAMU. […] azonkívül pedig nekem adjon kantusnak való patyolatot; asszonyanyámnak 

pedig, minthogy kevés esze van, küldjön egy fabábot meg egy magába felállót, hadd játsz-

szék vele a bolond. 

                                                 
439

 Szlávik Ferenc, 1912. 91 – 92. p. 
440

 Nagy Imre, 2007. 311. p. 
441

 Nagy Imre, 2007. 314-315. p. 
442

 Nagy Imre, 2007. 324. p. 
443

 Nagy Imre, 2007. 328. p. 
444

 Nagy Imre, 2007. 325. p. 



 144 

LÁZÁR nevet. Ha ha ha, mi a ménkű, Samu, magába felállót, hahaha, az asszonynak fabá-

ba is kell, azzal lehet kicsiny játszani, hahaha, hogy adhassam én azt neked, csak menj 

vissza, te egy kicsiny bolond vagy, én nem kicsiny. 

SAMU. Én nem vagyok ollyan bolond, mint… Asszonyanyám jön.”
445

 (Kiemelések tőlünk.) 

Megjelenik maga Karnyóné, akinek a hűséges Lázár a szemére veti a pazarlást. 

Karnyóné özvegyi állapotával okolja könnyelműségét, és nyíltan meg is vallja – férjet kí-

ván fogni: „a szegény asszony vagy kell, vagy nem, mindenhez támaszkodik…”.
446

 

Hamarosan feltűnik az első széptevő is, Lipitlotty. A gavallér prédálása és haszon-

lesése mindjárt nyilvánvaló – többek között japán teát rendel óriási mennyiségben. Egy 

pozsonyi mérő két vékával egyenlő, és Lipitlotty fél felöntőnyi teafüvet kér szobájának 

fellocsolásához, mivel bolhát kíván irtani. Csokonai megjegyzése szerint „Fél felöntő egy 

pozsonyi mérőnek negyed része.” – tehát Lipitlotty mintegy félvékányi fűből főzött mé-

regdrága teát akar szétöntözni. 

A következő, Negyedik Jelenésben a két gazember, Tipptopp és Lipitlotty találkoz-

nak. Tipptopp párizsi gavallér, ruházata komikus összevisszaság – Csokonai paródiája a 

párizsi divat túlzásairól. A beszélgetés közben kiderül, hogy Lipitlotty nagy összeget tett 

föl lottériára, mivel biztos a nyereségben: jóserejű álmot látott. Ebből Tipptopp megismeri 

Lipitlotty gyengéjét, a babonaságot. A Hatodik Jelenésben aztán az is nyilvánvalóvá lesz, 

hogy Tipptopp Lipitlotty helyére pályázik Karnyóné szívében. Karnyóné egyelőre elutasít-

ja udvarlását, de visszautasítása nem egyértelmű: ebédre hívja a gavallért. Távozása után 

megjelenik Boris, Karnyóné szobalánya. Tipptopp és Boris kettőséből kiderül, hogy 

Tipptopp Karnyóné pénzére áhítozik. Közben azonban Borisnak teszi a szépet. Ravasz 

tervet főznek ki Lipitlotty megbuktatására, majd Tipptopp Borisnak is házasságot ígér, 

Karnyóné halála után. Ezt követően sikamlós jelenetre kerül sor. Egy kis duett végeztével 

Tipptopp és Boris visszavonulnak, hogy milyen célból, arról a szöveg alapján kevés kétség 

marad. 

A Második Felvonásban Lipitlotty már biztos abban, hogy megnyerte a huszonöt-

ezer forintot, eljövendő szép életét tervezgeti, de előbb még meg akarja alázni Karnyónét. 

Számítása azonban nem jön be: Boris átadott Karnyónénak egy levelet, amelyben 

Lipitlotty korábban szerelmet vallott neki. Karnyóné őrjöng dühében, Lipitlottyal ki akarja 

fizettetni tartozásait. Lipitlotty számára ez nem kellemes, esze ágában sincs fizetni, bár már 
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vagyonos embernek hiszi magát. Inkább ellentámadásba megy át: leleplezi Tipptopp és 

Boris viszonyát, majd szerelméről biztosítja az özvegyet. Karnyóné annyira elérzékenyül, 

hogy törli Lipitlotty minden tartozását. Erre várt csak a lelketlen imposztor: megalázza, és 

diadalmasan otthagyja a kifosztott asszonyt, hiszen már nincs tartozása, s abban a 

hiszemben van, hogy nem szorul az özvegy támogatására. Végső párbeszédük az egész 

dráma legerősebb, legéletszerűbb dialógusa. 

 „LIPITLOTTY. Ne csalja meg magát asszonyságod, én nem tréfálok; értse meg a tréfát: én 

huszonötezer forintnak a lottéria által urává lettem; asszonyságod pedig egy közkalmárné, 

én egy fiatal gavallér vagyok, asszonyságod pedig egy olyan hatvanesztendős ütött, kopott, 

hasadt hegedű, mellyet a sátán se tudna már kanafórázni; én eszemmel tudok élni, az asz-

szony pedig egy vén bolond. 

KARNYÓNÉ. Hitetlen bestia, még azonfejül csúfolódsz is. Ó én édes, szegény férjem, ha te 

most élnél, az Isten nyúgosszon meg. Bóldog egek! Miket is kell szenvedni az embernek, és 

kiktől? És mikor? Te koldus kutya, aki az én korpámon tanultál ugatni, te hetyke kakas, aki 

az én szemetemen taréjosodtál meg. 

LIPTLOTTY. Kukorékó!!!”
447

 

Lipitlotty távozása után a dühös Lázár is elhagyja Karnyónét. A teljesen magába 

roskadt asszony öngyilkosságot fontol. Samut, kisfiát a patikába küldi patkányméregért. 

Samu el is nyargal a patikába, s az utcán Tipptoppba botlik, aki csellel megszerzi tőle azt a 

cetlit, amivel Karnyóné a patikustól a mérget rendeli. Rögtön megsejti Karnyóné szándé-

kát, s meg kívánja akadályozni, mivel ez nem segítené házassági teveit. Jő Boris, Tipptopp 

azonban nem tud vele beszélni, mert megérkezik Kuruzs is, akivel egy hosszú, 

interludium-szerű jelenetre kerül sor. Kuruzs afféle csavargó mindenes. Saját bevallása 

szerint foglalkozása: 

„Doktor, borbély, alchimista, 

Kéznéző, chiromantista 

Zsibvásáros és drótvonó, 

Poéta és kosárfonó.”
448
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Kuruzs rövid bemutatót tart Tipptoppnak és Borisnak fűzfaköltői tudományából, 

mely Csokonai keserű szatírája lehet önnön bérpoétasága felett, de a korban elterjedt udva-

ri fűzfapoétákat is pellengérre állítja, ahogy tette ezt már a Méla Tempefőiben. Ezt követő-

en érkezik Samu az arzénos szelencével, amit Tipptopp titokban álomporra cserél. 

Karnyóné megkapván a port, beveszi, majd ágyára hanyatlik.  

A Harmadik Felvonás Első Jelenésében sajátos némajátékra kerül sor. Megjelenik a 

hűséges Lázár és a hűtlen Boris, akik Karnyóné ágyához vezetik Kuruzst. Kuruzs előbb 

felhajtja Karnyóné szoknyáját, s a kristély csövét aládugva vulgáris módon közösülést imi-

tál. Ez után egy tollpihe segítségével megállapítja, hogy Karnyóné lélegzik, de a hírt már 

nem tudja a közben megérkező Tipptoppal közölni, mert a dühös Lipitlotty ront a szobába. 

Őrjöngve mellbe lövi Tipptoppot, majd beszámol megcsalatásáról. Tipptopp megveszteget-

te a lottóárust, hogy azon számokat tegye ki, amelyekről Lipitlotty beszámolt neki, s 

Lipitlotty ezért gondolta, hogy nyert a játékban. Amikor azonban megtudja, hogy 

Karnyóné öngyilkos lett, kétségbeesésében agyonlövi saját magát is.  

A dráma csúcspontján belép a szobába Karnyó. Beszámolójából kiderül, hogy fran-

cia hadifogságba esett, és Mantua várába hurcolták, ahonnan annak visszafoglalása után 

szabadult. Amikor megtudja, hogy felesége meghalt, ájultan elhanyatlik. 

Ekkor jelenik meg két tündér „János pap országából”. A tündérkirályné parancsot 

ád a fiatalabbnak a halottak fölélesztésére, ezt követően a darab gyorsan véget is ér. 

A Karnyónéban Gerold László szerint a Culturához hasonlóan meghatározó a drá-

mai beszédmód, de más összefüggésekben vizsgálandó. A darab inkább megfelel a dikció 

„színházi értelmezésének”, mint a Cultura. Ebben a dikció és a drámai helyzetek összefüg-

gésben állnak, és kifejezik a szereplők közötti viszonyt is. A darab tulajdonképpeni témája 

nem a vénasszonycsúfolás, hanem a „hamis világ” feletti keserűség kifejezése. A drámá-

ban fölfedezhető a szöveg és a látvány egysége – ez a szerzői utasításokban vizsgálható, 

melyek mindegyikét ugyan valószínűleg nem a tényleges szerző, Csokonai, írta, de való-

színűleg szerzői-rendezői utasítás hatására maradtak meg a közlő-lejegyző emlékezeté-

ben.
449

 

Bécsy Tamás jobb véleménnyel van a Karnyónéról, mint a Culturáról. Álláspontja 

szerint a Culturával szemben a Karnyóné tökéletesen megvalósítja a középpontos dráma 

törvényszerűségeit. A középpont itt Karnyóné alakja, akivel az összes szereplő valamilyen 

viszonyban van, a piócaárus Kuruzson kívül.
450

 Karnyóné figurájának legfontosabb jel-
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lemvonása Bécsy szerint a vénasszony férfiéhsége.
451

 A két szeleburdi, a „pesti gavallér” 

Lipitlotty és a „párizsi gavallér” Tipptopp finoman árnyalt igazi vígjátéki jellemek. 

Lipitlotty a mohóbb és a szűkebb látókörű – ő csak pillanatnyi pénzszerzéssel törődik, in-

nen meggondolatlansága is, ezért tudja Tipptopp könnyedén becsapni – Tipptopp okosabb 

és cinikusabb gazember – állítja Bécsy. Ő másokat is ügyesen használ terveihez, például 

Borist, a szobalányt, aki maga is csal. A darab legfontosabb belső világa tehát az álorcák és 

a csalás világa. A csalás Csokonai drámájában általános világállapottá válik.
452

 Az érték-

válság tehát adott, és ebbe az értékválságba érkezik meg a visszatérő halott – nem is egy, 

hanem mindjárt négy. 

A fiatalabb emberek után áhítozó özvegy ill. vénlány figurája nem szokatlan, na-

gyon is kedvelt az iskoladráma-irodalomban. A korábban már említett Kertso Cyrják-féle 

interludium, a Borka asszony és György deák is ezt a témát dolgozza fel, de Csokonai 

1799-ben keletkezett Dorottya c. vígeposzában szintén erről szól. Az egyszerű vénasszony-

vénlánycsúfolással szemben azonban Csokonai mögöttes szándékai jóval összetettebbek, 

mint kortársaié.  

A Csokonai-értelmezésekben nem szokatlan azon állítás, amely szerint a költő 

1799-es magányos vénasszonyaiban saját magáról, ill. a Lilla-szerelem balul végződött 

históriájáról rajzol keserű karikatúrát.
453

 Ez a vélemény a Dorottya előszavából is igazolha-

tó. 

„Somogy vármegyében lakám 1799-ben, és szerencsém vala sok vídám házaknál 

esméretségben lenni. Előhozódtunk együtt-másutt az időjárásról, a télről, a fejér vagy feke-

te karácsonról, s több effélékről, amik a mindennapi beszéllgetésnek vagy kezdete, vagy 

pótolói szoktak lenni. Illen intermezzo ritkán esett meg, kivált ha vegyes vólt a társaság, 

hogy elő ne jött volna a fársáng. Látám, hogy erről kivált a szépnembéliek nem éppen tud-

nak részvétel nélkűl szóllani: látám, hogy nagyrészént sajnálkoztak, hogy olly rövid időt 

szabott kalendáriomjok az országos bohóskodásra; láték modelleket a Dorottyára, de 

amelly modellek itt is csak ollyanok valának, mint mindazokban a tartományokban, 

amellyekre szóllott a régi lőcsei kalendáriom. Azonnal feltevém magamban, hogy amit 

egy vagy más személyben nemcsak akkor, hanem életemnek megrendűlt napjaiban, 

nemcsak Somogyban, hanem akárhol is valaha láttam horáciusi sóra valót, azt egy (a 
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maga nemében gondoltatva) tökélletes ideálban kőltőképpen előadom. - Így kerekedett 

Dorottya.”
454

 (Kiemelés tőlünk.) 

Simoncsics Péter egész elméletrendszert állít a Karnyóné karaktereire, szerinte 

Karnyóné imbecillis fia, Samu, Csokonai „senkinek sem kellő költészetének” jelképe, 

Kuruzs pedig szintén önarckép-alak, aki „travestált alakban vetíti előre az öt évvel később 

Nagyváradon Rhédey Lajosné Kácsándi Terézia temetésén „felfogadott költőként” A lélek 

halhatatlanságát deklamáló Csokonai alakját.”
455

 

Ha el is fogadjuk, hogy az 1799-es években Csokonai öreglányok mögé bújva vetíti 

magát elénk, akkor is alapvető különbségek mutatkoznak Dorottya és Karnyóné alakja 

között. Dorottya vénlány, még sosem volt férjnél, s a végletekig, gorombaságig őszinte. 

Karnyóné azonban özvegy, és a darab a színlelések, csalások egész hálózatára épül. Azt is 

mondhatnánk, hogy a mű legfontosabb központi problematikája az a kétszínűség, álnok-

ság, mely végül általános érték- és identitásvesztéshez, és nem egy, hanem több tényleges 

vagy képletes halálesethez, majd a „halottak” visszatéréséhez vezet. A dráma fontosabb 

alakjai közül csak három: Lázár, a szerb boltoslegény, Samu, Karnyóné fia és a mű végén 

visszatérő Karnyó a becsületes ember. Jellemző, hogy Lázár rácos dialektusában teljes 

nyelvi dezorientáció figyelhető meg, s ez világlátására is jellemző. Samu gyengeelméjű 

(legalább úgy tesz, mintha az lenne), mindent összezavar, Karnyó pedig először halottnak 

hitt személy, aki akaratgyenge, becsapható és felesége által „petyhüdtként” jellemezett 

figura. Ha az igazságot – sőt az igazság három arcát – a feljebbvaló iránti hűséget, a gyer-

meki és a házastársi szeretet – jelképező három alak ilyen nyomorult, akkor kijelenthető, 

hogy Csokonai világában az igazság és a hűség nagyon komoly bajban van. Identitásdráma 

hát ez a javából, amelyben a korábbi identitásdrámákhoz hasonlóan a zavarok és a szét-

esettség miatt történik meg a halottak, ill. halottaknak hitt személyek visszatérése. Csak-

hogy Csokonai drámájában a visszatérés nem oldja meg a zavart: senki helyzete nem for-

dul boldogabbra, senki sem kap büntetést, hacsak nem tekintjük büntetésnek a darab végén 

álló szerzői utasítást, szereplői párbeszédeket:  

 „Egyszerre valamennyien fölugrálván hirtelen öszvekapcsolódnak. 

Karnyó – Karnyónéval 

Liptlotty – Tipptoppal 

Lázár a Borissal 
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Kuruzs a Samuval, s mondják ezt: 

KARNYÓ. Ehetném ám, kincsem. 

KARNYÓNÉ. Van egy izé. 

LIPITLOTTY. Haragszik-é az úr? 

TIPPTOPP. Haragszom-é? 

BORIS. Legyünk mi egy testté. 

LÁZÁR. Fiát, fiát. 

SAMU. Jóllakjunk lencsével. 

KURUZS. De lesz-é hát?”
456

 

Csokonai drámáját az iskoladrámai komédia-hagyomány hattyúdalának, s egyben 

szintézisének is tekinthetjük. Megjelenik benne mindaz, ami a felekezeti vígjátékokat jel-

lemzi, a műfaji-dramaturgiai sajátosságok, a figurák, és még a hiedelemalakok is, igaz, 

hogy a szerző és a cselekmény kívánalmaihoz igazítva, szimbolikus, vagy jelzésszerű for-

mában. A Karnyóné már olyan vígjáték, amely szinte teljesen nélkülözi az iskoladrámák 

modorosságait, dialogikus nehézkességeit, nehézkes, cammogó humorát. Kilián István 

többször is fölvetette, hogy jó lenne, ha a színházak iskoladrámákat vinnének színre. A 

Karnyóné ma is gyakran játszott, sikeres darab, amely jól tükrözi szerzője tehetségét. De az 

elődök munkája nélkül nem születhetett volna meg, s az iskolai komédia nélkül a magyar 

színházi élet fejlődése is megkésettebb, ellentmondásosabb lett volna.  
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15. ábra: Csokonai Vitéz Mihály: 

Gerson Víg játék két felvonásokba. 

Debrecen, 1795. 
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16. ábra: Csokonai Vitéz Mi-

hály: Cultura. (A cúltúra vagy 

is az igaz és tettetett szeretet) 
Csurgó, 1799. július közepe 
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özvegy Karnyóné s az két szeleburdiak 

vagyis a vénasszony szerelme. Vígjáték 

három felvonásban. Csurgó, 1799. 

szept. 1. 
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A csökmői sárkány 

 

Hires volt hajdann a nagykunsági nagy ártány 

Még ennél is sokkal hiresebb a csökmei sár-

kány. 

Ezt a csökmeiek tartják régóta titokban. 

Mint a pisztolyokat szokták elrejteni a tokban. 

Szólani ők erről másnak semmit sem akarnak. 

Mert attól félnek, hogy előre fejökre vakarnak. 

E titkos sárkányt, ha lehet, huzzuk ki a lyuká-

ból, 

Mint elnyelt halakat szoktak kihasitani csuká-

ból. 

Csökmő nagy rét közt, majd egy mérföldnyire 

fekszik, 

Mint valamely várban, s nádnál kedvére me-

legszik. 

Itt országuton se szekér, se gyalog soha nem 

jár. 

Vadruca, gém, vadlud, szárcsák barlangja te-

kintsd bár. 

Sok szigetet szántnak, vagynak bővébe ke-

nyérnek. 

Marhát tartanak, szénát szomszédból sose kér-

nek, 

Laknak is itt gazdák – jól tudjuk – 

meglehetősök, 

Jószággal, pénzzel, sok barmokkal tehetősök. 

Mindezeket halván Csuba Ferke nagy imposz-

tor, 

Látó, vak koldus, békési fi, csalfa nagy ostor, 

Pénz nézésével soktól ki gyakorta sokat csalt, 

Azzal odább állott, borozott és jó falatot falt, 

Mely karakanságának fizetődött sokszor az ára, 

Mert számos pálcát szoktak neki vágni farára. 

Uj fortélyt gondolt s alantol Csökmőre frissen, 

Egy dombon lyukat ás késsel mentében 

sebessen, 

Csontokat és köveket majd ebbe ő belerejtett. 

Birákhoz bément, kiket álnok módra megejtett, 

Mert a birákat megjegyzett dombra kicsalja. 

A pénzt ássák fel, neki Csuba Ferke javalja. 

Kezdenek ásáshoz, csontokra és kövekre talál-

nak. 

Lejjeb nem vájják, Csuba tiltására megállnak. 

Már örömest ásnák pedig a pénzt, s annak 

örülnek, 

Annyira, hogy szintén bőrükből majd kirepül-

nek. 

Mondd Csuba: „Most a pénz felvennetek ám 

lehetetlen, 

Rétbeli sárkánytól, a mely hozzámehetetlen, 

Itt közel s rétben kincsünket az őrzi serényen. 

Barna sötét éjen szintugy, mint szép napi fény-

ben. 

Ennek felé senki nyilván közeliteni nem mér. 

Megkötözöm pedig én azt majd, mivel enge-

met ösmér. 

Ugy, de forint ötszáz fizetődjön nekem előre. 

Másként sárkánynak nem lesz keteké soha 

bőre. 

Osztán a faluban vastag valamennyi kötél van, 

Egybétoldván szedjék szekerekre legottan.” 

A summát megadták, vagynak bővére kötél-

nek. 

Isznak, vigadnak, látnád kedvökre hogy élnek. 

Másnap jóreggel sárkányhúzásra kimennek, 

Sok toldott kötelet szekeren kiemeltenek en-

nek. 

Itt vagyon a rét már, melyben Csuba kötni 

lemégyen. 

Fortélyát rét közöt Csökmő nem tudja mi lé-

gyen. 

Sárkány helyet kötelet kötözött ki a rekettye 

bokorra, 

Hogy a lakósokkal majdan huzassa ki sorra, 

Egy nagy üres kantát a szél torkába meresztett. 

A melly a fáról száján csudahangot eresztett. 

A húzók száma szintén huszonötre telik ki 

S igy bizton hivék, hogy a sárkányt most cipe-

lik ki. 

Szól Csuba: „Megkötöm én majd mindjárt a 

fene sárkányt. 

Mely tett is sok kárt, s száján szikrás tüzeket 

hányt. 

Kincs kereső hivek! kapjuk no kötélre legé-

nyek. 

Huzzunk egy sárkányt, ne legyünk több izbe 

szegények. 

Huznánk, mégsem jő, kötelünket rántja, de 

vissza, 

Hallga! miként bőg már vérünket még ma 

megissza. 

Húzzátok! nem jő? – jő már! de felette harag-

szik. 

A kötelen lévő tisztátalanokra hadakszik. 

Mert szent törvény, hogy ne orozz, aki ellene 

vétett. 

Azt széjjel tépvén, ugy elnyeli, mint eleséget.” 

Mond vala biró: „Törvényt teszek a szaladásra. 

Elhagyom a kötelet, nincs kedvem itt maradás-

ra, 

Mind valakik tudjuk tettünket, rajta no fus-

sunk. ” 

Szól Csuba a huzókhoz: „Hát kentek mind 

hazamégyen. 

Vesd el aló megadat szaladóba - ejnye be szé-

gyen!” 
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Még annál jobban tódulnak futva szaladva. 

Ott marad egy ember – szaladott el férfi hu-

szonnégy. 

Mond Csuba neki: „Legény, mért, hogy maga 

is haza nem mégy?” 

„Én a sárkánytól”, mond, „mint egy szikra se 

félek. 

Mert istenfélő, jámbor, kegyes életet élek.” 

„Óld el ama sárkányt Jenei! téged soha nem 

bánt.” 

„Óldani nem merem én inkább óldanék el 

oroszlánt.” 

„Oldozom én hát el mert már szabaditani kell 

el. 

Hogy ha magát nem hagyja, fejét megfojtom 

ököllel. 

Mit van mit tennem, nekem is kell hát haza 

mennem, 

Mert a huzókkal kell nékem még ma beszél-

nem. 

Sárkányhúzóim! Kivánok jóboros estvét! 

Kendnek is olyat, mint mikor a jó kocka vakot 

vét. 

Jöttem kentekhez rétről bár szép izenettel. 

Jöttem más részről kedvetlen rossz izenettel. 

A haragos sárkány, megmondom, béjön az 

éjjel. 

Mely a huzókat, ha nem őrzöm, tépdesi széjjel. 

Jaj mind egy házba éjjelre vonuljanak egybe. 

Itt együtt halván fognak menekedni meg eb-

be.” 

„Jó lesz”, azt mondták neki, megállnak, 

Összveszedik magokat, mind együtt éjszaka 

hálnak. 

Egyenként, Csuba is majd őket házba betolja. 

És a házajtót rájok jól bélakatolta. 

„Jertek most kifelé”, Csuba sugja magába, „ha 

tudtok. 

Én pedig elszököm, ugy, hogy többé látva se 

láttok, 

Másutt a sárkány farekettyét megmagyarázom. 

A feladott summát kedvemre majd kirázom. 

Ez pedig itt nékem különös nagy drága szeren-

cse. 

Hogy hát nem követett a vármegye kurta bilin-

cse.” 

A lakatot leverék reggel hát már Csuba nin-

csen. 

Egy okos osztán a nép közöt elvégre kimondá: 

„Most Csuba tett minket sárkánnyal tiszta bo-

londdá! 

Kis Magyarországon elterjed meszire hirünk, 

Krónika lesz rólunk, lehet elgondolni mit 

érünk. 

Lessz ellenségünk higgyétek el a feleségünk. 

Asszonyi szemrehányástól szüntelen elégünk!” 

Csökmő! E példát örök emlékedre jegyezd fel! 

Hol nincs pénz ne keress, ne csalassál többször 

is igy el. 

 

Verses história a XIX. század elejéről 

Forrás: http://www.freeweb.hu/csokmo/e107/page.php?6 

 

 

Magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1542–1840) 

Forrás: http://www.tankonyvtar.hu/konyvek/magyar-keziratos/magyar-keziratos-081028-18 

(letöltés: 2009. január 12.) 
 

[…] 

394. Debreceni kézirat. (1790–1839) – ? lev. – Ismeretlen helyen. 
Tartalma: Keserű gúnydalok a bécsi politikáról, kuruckori emlékek, Lehel vezér keserves históriája, 

vegyes tárgyú pasquillusok; Kazinczy Gábornak, Szentjóbi Szabó Lászlónak és Fáy Andrásnak versei; 

16 Csokonai-vers; mások versei Csokonairól; a csökmői sárkány históriája; egy „keserves réz-

krajcár elmélkedése” az 1811-i devalvációról; Hatvani professzor históriája stb. stb. Két darabját 

(„Tempore Combustionis Actorum Dimensionalium” és „Kondé Miklós Epitháfioma”) kiad. 

Bevilaqua-Borsodi Béla, Irodalmi Újság 1955, 3. sz. 

 

Megjegyzés A kézirat lelőhelyét ismertetője nem jelzi, csak annyit mond, hogy Bánóczi József hagya-

tékából került elő. Tartalmából ítélve valószínűnek látszik, hogy összeírási ideje inkább a második 

évszámhoz, 1839-hez áll közelebb. 

 

Irod. Irodalmi Újság 1955, 3. sz. 

 

http://www.csokmo.extra.hu/readarticle.php?article_id=4
http://www.tankonyvtar.hu/konyvek/magyar-keziratos/magyar-keziratos-081028-18
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735. Kecskeméthi Csapó Dániel: Holmi. (1826–1830) – I–VI. köt. 70, 77, 69, 65, 66, 79 lev. 22 cm. 

– OSZK Oct. Hung. 53. 
I. 1a: „HOLMI, vagy külömbb külömbb féle foglalatu és matériáju Gyüjtemény. I. Darab. öszve szed-

te és le irta Ketskeméthi Dániel Czegléden 1826.” 

2a–3b: „Elöljáró Beszéd” 

4a–7a: Márton József és Földi János versfordításai. 

7a–14b: Az Istenek osztozása. (Csokonai) 

15a–59a: Kováts József versei. 

59b–67b: Vegyes anyag, főleg Mátyási József versei. 

68a–70a: „Mutató Tábla.” 

 

II. 1a: „Holmi, vagy is a’ mindenes Gyüjtemény’ IIik Darabja. öszve szedte KD. Ketskeméten 1827.” 

2a–75a: Mátyási József, Kováts József, Csokonai, Farkas D., Sebestyén Gábor stb. versei. 

75b–77b: „Mutató Tábla.” 

 

III. 1a: „Holmi, vagy is Mindenes Gyüjtemény IIIik Darabja. öszveszedte KD Ketskeméten 1828. 

2a–69a: Vegyes verses anyag. Többek közt: 3b–4a: Csipke bokor kormos agyag… (Pálóczi Horváth) 

4b–5a: Szekiny pundra Nimethes… 5b–6a: Megholt feleségem satis tarde quidem… 6a–17b: Tolvaj 

Isten. (Csokonai) 26a–28b: A csökmői sárkány huzás. 48a–57a: Gúnyversek kecskeméti lányok-

ról. 

 

IV. 1a: „Holmi, vagy is a’ Mindenes Gyüjtemény IVik Darabja, öszve szedte KD: Ketskeméten 1828.” 

2a–65b: Politikai jellegű prózai szövegek. 

V. 1a: „Holmi, vagy is a’ Mindenes Gyűjtemény Vik Darabja öszve szedte KD. Ketskeméten 1827/8.” 

2a–66a: Verses pasquillusok XIX. századi országgyűlésekkel kapcsolatban. 

VI. 1a: „A’ Holmi vagy is Mindenes Gyűjtemény VIik Darabja. KD Pesten 1830.” 

2a–79a: Vegyes verses és prózai szövegek: trágárságok, gúnyiratok stb. 

 

Megjegyzés A köteteket összeíró Kecskeméti Csapó Dániel 1830-ban a „bölcselkedés” másodéves 

hallgatója volt Pesten. Két másik kéziratos gyűjteményét, melyet az Akadémia népdalgyűjtése számá-

ra küldött el, l. a 744. és 768. sz. alatt. 

 

[…] 

 

740. Váczy József-gyűjt. (1826) – 103 lev. 21 cm. – Debrecen, ref. koll. R. 668. 
Címlap: „Öszve irogatott Versdarabok. Váczy Jó’sefé 1826o” 

 

1–47: A debreceni deákok által kedvelt versek, köztük 1–5: „A’ Csökmői Sárkány históriája.” 

Kiad. Bán–Julow 26. sz. 9–10: „A’ Nyíri Nemes Urfinak egyszeri esete.” Elment a kisasszony Mári… 

13: „A régiség.” Kiad. uo. 60. sz. 14–27: Kováts József versei. 30–1: „A’ Parosodó Nyiriek.” Asszony 

anyám adj inget rám… 32–3: Kékszemű szűz jere velem sétálni… 33: „Andalgás.” Kiad. uo. 3. sz. 

41–7: Dukai Takáts Judit, Kazinczy és mások versei. 47: „Az epedő Anakreon.” (Bay Gyögy) Kiad. 

uo. 53. sz. 

48–56: 6 db „Nóta.” Pl. 50–52: Drága kincsem galambocskám… (Csokonai) 53: A leány gyöngyvirág 

18 esztendeig… 53–4: Azt mondják hogy nem illik… (Pálóczi Horváth) 

57–204: További vegyes tárgyú versek, köztük 57–69: „Currens de Lepore… Cs. V. M. által.” 73–86: 

„Restauratio…” (Fáy András) 89–98: „A Szegény Mester és felesége.” 99: „Napóleon epitaphiuma.” 

(Háló Kováts József) Kiad. uo. 61. sz. 99–100: „Csokonai Vitéz Mihály hamvaihoz.” 103: „Egy 

lusnya fráterhez.” Kiad. uo. 24. sz. 106–110: „A szántóvető.” (Kis Áron) Kiad. uo. 52. sz. 159–161: 

„Bálint napja” (Csokonai) Kiad. CsokKölt 4, 266. sz. 167–192: „Mennyböl jött Levél.” 194: „d 12. 

Dec. 825.” 197–204: „Egygyütt beszélgetés a’ Tallér ó és uj bankó és az arany közt.” 

 

Irod. Otrokocsi Nagy XXIII. sz. 
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[…] 

 

759. Szikszai László-gyűjt. (1828–1830) – I–VII. köt. 183, 151, 181, 188, 190, 182, 79 lev. 19 cm. – 

Debr. ref. koll. I.: R. 2743. II–III.: R. 2768. IV–VI: R. 2759. VII.: R. 2764. 
I. A gerincen: „Mindenes gyüjtemény. I. L. Sz.” 

Az előzéklapon: „lSzikszai Lászlóég 1829 die 23a Mart.” 

 

1–38: Dienes Lajos deák versei. 

39–277: Csokonai, Kováts József, Szél Sámuel, Fáy András, Lengyel József és mások versei. 91–104: 

„Bútsú vétel a’ Collégiumtól… B. Jósef.” 145–164: „Jankó. Vagy a Szökevény Mendikás… Készitette 

Simon István Prokátor.” 192–9: „A Nyársra itéltetett Gúnár Panaszsza.” 201–218: „Európa el ragadta-

tása.” 219–228: „A’ Pándi Csúda… Danolta T. Fáy András Gombánn.” 243–7: „A’ Csökmői Sár-

kány.” 266–271: „Militat omnis Amans.” 

305–329: Fáy András trágár prózái. 

329–360: „Garson [!] du Malheureux. Vagy az Ördögi Mesterséggel feltaláltatott Fiú Cs. V. M.” 

361–6: „Mutató Tábla.” 

 

II. A gerincen: „Mindenes gyüjtemény. Sz. L. II.” 

1–280: Vegyes versek, részben az I. kötetben is szereplő szerzőktől. Többek között 1–41: „Eredeti 

Rege. Homonna Völgye… Vörösmarti.” 67–95: „Debr. Profes. Hatvani István Életéből Töredékek.” 

(Próza.) 109–112: Versek Csokonai halálára. 115–126: „Az Istenek osztozása.” (Csokonai) 130–3: 

„Mi Atyánkja az elnyomattatott Jobbágyoknak Németh Földes Urok ellenn.” 133–140: „A’ Tallérnak 

a’ Vén Xral beszélgetése.” (Bányai József) 160–4: „Az elnyomattatott Rector éneke.” 164–6: „A’ 

Kitsapott Oskola Mester Éneke.” 186–9: „Dési Sándornak, a’ szerelem Invalidus Katonájának, Kiss 

Istvántól küldött Levele.” 197–202: Ébredj magyar nemzet… „die 27a Aprillis 1790.” 249–255: „A’ 

szerelmes Vén leány… Cs. V. Mihály” 255–280: „Fársángi Tanitás Mátyási Jósef által. Akár ‘sidó 

akár Görög …” 

355: „Leirtam 15dik Juliusban 1828dik esztendőben”. 

354–361: „Mutató Tábla.” 

 

III. A gerincen: „Mindenes gyüjtemény. Sz. L. Tom. III.” 

Az előzéklapon: „Szikszai Lászlóé 1829.” 

1–303: Túlnyomó részben prózai szövegek. 303: „Leirtam 25a Jan 1829 Sz. L. mtk.” 

304–362: Üres. 

 

IV. Címlapon: „Mindenes Gyüjtemény. Öszveirta Szikszai László 1829k és 30k Eszt.” 

1–175: „Travestált Aeneis …” (Szalkai Antal) 

176–355: Vegyes próza és rövidebb, más forrásból ismeretlen versek. 336–341: „Quodlibet.” Olyanok 

ám mostanában a jánkák… 355: „Descripsi Lad: Szikszai die 16a Febr. 1830 S. N. Patakini.” 

357–365: „Mutató Tábla.” 

366–376: Üres. 

 

V. 1–355: Versek Csokonaitól, Mátyásitól, Kisfaludy Sándortól és Károlytól, Szemere Páltól, Kis 

Árontól, Horváth Istvántól, Bajzától és másoktól. 64–9: „Egy 60 eszt. hajadon Leánynak Bútsúzt.” 

118–126: „Dietalis Versek 825.” 134: „Melly időbenn alkalmatos a’ Fejérnép a’ Szerelemre.” 135–8, 

188–197, 217–256: Gyászversek. 212–4: „Futás Debretzenből 1803.” 299–310: „A’ P. bergai Vár 

formájának ‘s meg vételének leirása.” 355: „Descripsit Lad: Szikszai Ao 1830 die 4a Martii.” 

357–369: „Mutató Tábla.” 

370–80: Üres. 

 

VI. 1–21: Vegyes rövidebb versek, köztük 16–9: „Leanyok Catalogusa. K. J.” Olyanok a mai lányok 

mint a szelid kis bárányok… 

21–346: Másolatok az Aurórából, a Hasznos Mulatságokból és a Hébe c. zsebkönyvből. 346: „Leirta 

Sz. L. 22k 1830 S. N. Patakon.” 
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349–360: „Mutató Tábla.” 

361–4: Üres. 

 

VII. 1–89: Idézetgyűjtemény Kisfaludy Sándor verses és prózai műveiből. 

90–4: „Hat Sonett.” 

94–8: Gyászversezet. 

98–109: Vegyes verses és prózai szövegek. 

1a–36a: Kováts József versei. 

 

Megjegyzés A gyűjtemény egyike a legterjedelmesebb sárospataki diák-gyűjteményeknek. 

 

[…] 

 

789. Debreceni gyűjt. (1833) – 281 lev. 22 cm. – Debrecen, ref. koll. R. 607. b. 
Címlap: „Külömb külömb féle múlattató gyüjtemények. Résszerént folyó, részszerént kötött beszédbe 

ki dolgozott Holmik és Valamik.” 

 

1–3: „Elől járó beszéd.” Kiad. Bán–Julow 1. sz. 

4–183: Vegyes tárgyú versek és prózák. Pl. 15–24: „A’ Vérrel petsételt szeretet vagy Piramus és 

Thisbe halála.” 27–8: „Két szerelmes együtt.” (Próza.) Kiad. uo. 38. sz. 31–3: „Szakállas Farkas, 

melly Ovidiust Rómából ki marta.” 53–4: „Keserves versek mellyekbe a szók mind s betün kezdőd-

nek.” Kiad. uo. 70. sz. 61–4: „A szépnél szebb.” Kiad. uo. 75. sz. 83–91: „A szinek felett való vetél-

kedés.” Kiad. uo. 69. sz. 92–3: „A nyiri urfi.” Kiad. uo. 51. sz. 97: „Egy erővel katonának vitt ifju 

utolsó szavai.” Kiad. uo. 76. sz. 105–134: „Házassági kereszt.” 138–145: „Az asszonyok álhatatlansá-

ga.” 182: „Egy deákhoz intézett kérdés post festa.” Kiad. uo. 67. sz. 

183–194: Főleg politikai tartalmú versek. 183–6: „A’ Német bár hajánál fogva vigyék is még sem 

megy Menyországba.” 187–90: „Az el nyomattatott Jobbagyok Miatyánkja.” 

195–252: Nagyobb részben prózai szövegek. (Pl. Töredékek Hatvani életéből.) 

253–307: Versek és próza, nagyobbrészt a diák- és rektori életről. 253–266: „Bútsú vétel a’ Debretzeni 

Collegiumtól.” (Bogya József) 297–301: „Egy Tanúlását el hagyó Feleséges Rectorrá lejendö 

Expectans Deáknak utólsó szavai.” 303–7: „Az El nyomattatott Rector búcsúja.” 

308–429: Vegyes verses és prózai anyag. 308–312: Versek Kondé Miklós váradi püspökről. Kiad. uo. 

22–3. sz. 323: „Zürzavar.” Kiad. uo. 68. sz. 324–6: „A’ Czigányok eredete.” 356–64: „A’ Csökmői 

Sárkány húzás.” 371–3: „A’ Szúnyog halála.” 400–7: „Nagy Tallér, Vén Krajtzár és Kajla Márjás 

beszélgetése.” (Bányai József) 

430–442: Versek az 1811-i és 1825-i országgyűlésekről. 

443–551: Csokonai hosszabb versei. (Mennyből jött levél; Tolvaj Isten; Az istenek osztozása.) 517–

551: „Bacchus házassága a nimfával.” (Bogya József) Kiad. uo. 62. sz. 551: „d 22da Julii 833. J. J.” 

552–9: „Mutató Tábla.” 

 

Irod. Otrokocsi Nagy XXVII. sz.457
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 Kiemelések tőlünk. 


