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Pintér Márta ZsuZsanna

A bor a régi magyar színpadon*

  
az urnak Pohara mért van borral tele?
Miért vig az, a ki jól lakhatik vele?
azért, mivel a víz tsak a Földieké,
De a’ bor egyedül a nagy isteneké.

(Ismeretlen losonci drámaszerző. 1793)1 

a magyar irodalom szövegemlékeinek ismeretében igazat kell adnunk A bor és viz 
között nag yobb méltoságáért valo vetekedés ismeretlen szerzőjének: csak a tót, a lengyel, 
a muszka és a tatár nemzet karakterológiájához tartozik hozzá a víz, mi az ola-
szokkal és a spanyolokkal együtt a bor nemzete vagyunk. 

A magyar nyelvű világi költészetben Tinódi Lantos Sebestyén Sokféle részögösről2 
szóló emblematikus versétől kezdve jelentős hagyománya van a borivás tematiká-
jának, de ugyanilyen gazdag benne a magyar nyelvű drámairodalom is. Az adatok 
sora Bornemisza Péter Elektra-fordításával kezdődik és a XVIII. század végi re-
mek Bacchus-drámákkal végződik.3 az Elektra Bornemisza által megírt második 
jelenetében, az agamemnon megölése utáni pillanatokban Klütaimnésztra végre 
felszabadul gyűlölt férje uralma alól: 

Légyen istennek hála penig, megmenekedhettem az Agammemnontul, az én 
aggeb férjemtűl, aki zabolán akar vala tartani. Annyira regnált vala rajtam, ingyen 
embernek sem tudom vala magam, egy pohár bort kedvemre meg nem ihattam, 
híre nélkül csak ki sem léphettem házamból.4 

Klütaimnésztra gyilkosságának motivációi között tehát ott van agamemnon sze-
retetlensége, zsugorisága mellett „bornemisszasága” is, vagy legalábbis az a tény, 
hogy nem engedi meg Klütaimnésztrának az örömteli, vidám életet, amelyhez 

 *  A tanulmány az OTKA 67828 sz. pályázatának támogatásával készült. 
1 Protestáns iskoladrámák, i/1, kiad. Varga Imre, Bp., Akadémiai, 1989 (Régi magyar drámai em-

lékek, XVIII. század, I/1; a továbbiakban: RMDE XVIII/I/1–2), 569.
2 A 16. század mag yar nyelvű világi irodalma, szerk. JankoVics József, Kőszeghy Péter, szentmártoni 

Szabó Géza, Bp., Balassi, 2000 (Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény, 2), 45–50.
3 Ezekről legújabban: Pintér Márta Zsuzsanna, Borss Dániel: Bacchus = Decus solitudinis – Pá-

los évszázadok, szerk. sarbak Gábor, Bp., Szent István Társulat, 2007, 721–727; nagy imre, 
Konok pereskedők: A protestáns víg játék nyelvi regiszterei és beszédalakzatai = Dráma – Múlt, Színház 
– Jelen, szerk. Czibula Katalin, János-szatmári Szabolcs, 2009, Kolozsvár–Nagyvárad, Er-
délyi Múzeum Egyesület – Partium, 170–175.

4 Magyar drámaírók 16–18. század, kiad. nagy Péter, Bp., Szépirodalmi, 1981 (Magyar Remekírók), 50.
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hozzátartozik a borivás is. Szigorúbb értelmezéssel viszont ebben a szövegrészben 
ott van a „részeges asszony” toposzának a lehetősége is, amely a legnépszerűbbek 
közé tartozik a magyar közköltészetben a XVII–XVIII. században, de a vígjáték-
ok és közjátékok figurájaként is nagyon gyakran találkozhatunk vele. Az 1630–
1640 körüli Filius Prodigus-dráma 4. közjátékában például Mulier így siránkozik: 

Oh nyavalyás torok, mely soha nem mondja
Hogy elég. De igen ég, a bort szomjúhozza.
Gyakorta a kocsmát is meglátogatja.
Mert torka őtet nyugodni nem hadja. (…) Bibit.

Van-e jó bor kocsmán ifiú legények, 
Ha van, jertek velem, ma vígan legyetek
uram is nincs itthon, semmit ne féljetek.
Ma vígan leszek, csak iszom veletek.5

a részeges asszony általában nem egyedül iszik, hanem katonákkal, ifjakkal vagy 
a szomszédasszonyával, mint az Omnia vincit amor (1765) című darab közjátékában, 
a Kocsonya Mihály házasságában. Kocsonyáné végül is belehal a mértéktelen ivásba, 
„megöli a pintes hordó”. „Miért nem szólott kegyelmetek, hogy oly bornemissza 
természetű, soha bizon nem engedtem volna, hogy vélem versre igyék” – panasz-
kodik Kocsonya Mihály az apósának.6 az ironikus megjegyzés után nem sokkal 
feléled a feleség, és azonnal pálinkát kér. a Florentina (1670 k.) egyik közjátékában 
a kocsmában iszogat Demeter és ambrus gazda. Mindkettejükkel ott van a fele-
ségük is, Dorottya és Kató, akik szintén nem vetik meg az italt, és versenyt isznak 
a férfiakkal:

Demeter  Jó bort árulnak itt, igyunk egyszer, egyszer,
  Jobb ez mint a komám, Kristóftól főzött ser,
  Eredj az kocsmára, hozz jól benne egyszer
  Ha egyszer jól hozol, tán nem fáradsz többszer. 
  Egészséggel koma. (…)

ambrus  Bezzeg jó, bár alighogy mind el nem nyelém,
  Gyöszte Dora te is, ülj le ide mellém,
  Emeld meg csak te is, mint én megemelém,
  Probáld, fér-e beléd annyi, mint énbelém.

5 Uo., 288. (Az olvasati hibákat javítottuk.)
6 Uo., 715.
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Dorkó  Hiszem jó a Borka, bezzeg az ilyentül
  Eldúdolhatnánk ám, nem úgy, mint a sertül,
  Kárhozni való ser, vesszen el ezentül,
  Ha ilyen jó italt szednénk minden kertrül.

Kata  Hogy híjják csak koma? 
Dorkó  Bor ennek a neve,
  Még az uraknál is kedves az ő leve.7

Újváry Zoltán és Küllős Imola több tanulmányban is foglalkozott a témának a 
magyar folklórban való megjelenésével, elsősorban a részeges férj és felesége há-
zastársi veszekedésének jelenetével.8

az 1646-ban megjelent Comico-Tragoedia a Dúsgazdag és a szegény Lázár törté-
netéről szóló moralitás. A második felvonásban Voluptas és Ebrietas elmegy a gaz-
dag emberhez lakomázni.

VoluPtas  Mi is Ebrietas, jer menjünk udvarhoz,
  Egy nagy Gazdag ember hűtt minket házához.
  ugyan kedvem vagyon most a jó lakáshoz,
  szép pádimentomon való tánczoláshoz.

DiVes  inas, most mindennek minden elég légyen,
  Fullajtár és kukta mind megelégedjen,
  Még a vén asszony is bortul részegedjen,
  Táncba szökelljenek még ma eggyen-eggyen. (…)

  De hagyj békét annak, töltess pohárokat,
  inas, most ne bocsáss hozzám polgárokat

– mondja a szolgájának. Hiába jelenik meg egy angyal, hogy bűnbánatra szólítsa 
fel a mulatozókat és megjósolja a pokolbeli szenvedést: sem a házigazda, sem a 
vendégek nem hallgatnak rá.

ebrietas  De hagyjuk másszorra az olly jövendölést,
  Fogjunk az italhoz, eluntam az ülést.9

7 Uo., 534–536.
8 uJVáry Zoltán, Játék és maszk, I–III, Debrecen, Bihari Múzeum, 1983, 117–141; uő,  Népi szín-

játékok és maszkos szokások, Debrecen, Multiplex-Media-Debrecen U. P., 1997; Küllős imola, 
Közköltészet és népköltészet: A XVII–XIX. századi mag yar világi közköltészet összehasonlító műfaj-, 
szüzsé- és motívumtörténeti vizsgálata, Bp., L’Harmattan, 2004 (Szó-hagyomány), 65–84. 

9 Mag yar drámaírók…, i. m., 317–320.
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az allegorikus alakok hozzátartoznak a barokk dráma szövegszintjeihez. a her-
meneutikai látásmód megjelenési formái, az allegóriák és szimbólumok a XVII. 
század minden magyar nyelvű színjátékában megtalálhatóak, a moralitások mel-
lett ott vannak a történelmi, a mitológiai és a bibliai (úrnapi) játékokban is. Szín-
padi ábrázolásuk utólagos rekonstruálásában Cesare ripa Iconologiája jelenti a leg-
nagyobb segítséget a színháztörténet kutatóinak.10 az 1603-ban, rómában 
megjelent mű alcíme szerint „Nem kevésbé hasznos, mint szükséges mű költők, 
fes tők, szobrászok és mások számára az emberi erények és bűnök, érzelmek és 
szenvedélyek ábrázolásához”. A két évszázadon át rendkívül népszerű összefogla-
ló komoly segítséget jelentett a barokk kor szcenikusainak, a drámaíró-rendező 
tanároknak is. Gyakorlati felhasználását bizonyítják azok a kéziratos jezsuita taná-
ri jegyzetek, amelyekben a leendő drámaírók-rendezők egyik legfontosabb segéd-
könyveként szerepel, illetve az az 1734-ből való tanári jegyzet, amelybe Cesare 
ripa és Jacob Masenius11 nyomán több mint száz allegorikus szereplő jelmezének 
és attribútumainak rövid kivonatát másolta bele Antonius Hellmayr, a szakolcai 
jezsuita tanárképző (repetentia humaniorum) első professzora.12 

Cesare ripa Iconologiájában a Részegség, a Vidámság és a Dőzsölés is női figu-
ra. A Részegség (Ebrietas) 

Öreg, vörös és nevető nő. Ruhája színe akár az elszáradt rózsáké. Kezében borral 
telt bokályt tartson, s mellette párduc legyen. Azért festjük öregnek, mert a túl-
ságba vitt bor az embert idő előtti öregségbe és gyengeségbe sodorja. A párduc 
azt jelzi, hogy a részegek dühösek, kegyetlen erkölcsűek és vadak.13 

A Dőzsölés: 

Rosszul öltözött nő, zöld ruhában, rózsás kerek képpel. Jobbjával pajzsra támasz-
kodjék, amelyen különféle ételekkel megterített asztal festett képe legyen (…) Másik 
kezét egy disznón tartsa (…) (mert ez semmi másra nem ügyel, csak az evésre).14

Szegedi Lőrinc drámafordításában, a Theophaniában (1575) Káin és két barátja, 
ésau és Hám együtt mulatoznak, amíg a két jó testvér, széth és ábel a leckéiket 
írja és készül az Atyaisten látogatására. Ésau így biztatja a barátait: „Töltsük meg 

10 Iconologia, azaz a különféle képek leírása, amelyeket az antikvitásból feltalált vag y tulajdon leleményével 
megalkotott és mag yarázatokkal ellátott a perugiai Cesare ripa, ford., jegyz., utószó saJó tamás, Bp., 
Balassi, 1997.

11 Jacob masenius, Speculum Imaginum Veritatis occultae, Coloniae ubiorum, 1664.
12 Institutio Humanistica dictata Anno primo Repetitionis in Hungaria Szakolcae inchoatae (1734), Egyete-

mi Könyvtár (Budapest), Kt F. 33. 
13 riPa, i. m., 580.
14 Uo, 136.
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az ventert mind az torkunkig kövér hússal, igyunk jó boronya borát, majdan meg-
halunk, és minden jók elválnak tőlünk, minden örömünk elmúlnak, testünket a 
férgek eszik.”15 Ők mindhárman „tékozló fiúk” – nem hallgatnak a jó szóra, csa-
varognak, elhagyják az apai házat, akárcsak a már idézett Filius Prodigus-dráma 
hőse, aki „emberséget tanulni” megy, de rossz társaságba keveredik, „spanyol 
bort” iszik, mulatozik és elveszti mindenét. szathmári Paksi sámuel Pandora című 
darabjának közjátékában, a „betegségkatalógusban” külön típus „a bor betege 
vagy Részeges Ember”, aki Esculapiusnak elmondja, hogy alig iszik napjába:

Meg szoktam én érni felette kevéssel,
Egy vagy két pohár bort délbe a’ levessel.
Három vagy tiz ittzét utól a’ bélessel
Meg iszom egy kitsiny két pintes egyessel.

Egy butykos bor épen elég osonnára,
De kettövel s. többel kérek vatsorára,
Majd köblös désa kell s. kupa éjtzakára
Kivált ha akadok jó Companiára.16 

Gyógyszerként tiszta vizet adnak neki, ami rosszabb „a vipera mérgénél”, de ha-
marosan kijózanodik tőle. 

A XVII–XVIII. században azonban már nemcsak a borivás mint dramatur-
giai elem (ok-okozati összefüggés, a szereplők jellemábrázolására szolgáló motí-
vum stb.) jelenik meg a színdarabokban, hanem maga a bor istene, Bacchus is. 
Cesare ripa Iconologiájában: 

Vidám ifjú, akinek meztelen testét csupán a vállán átvetett hiúzbőr takarja. Fején 
borostyánból font koszorút viseljen, s jobbjában ugyanezzel a növénnyel befont 
thyrsust [nádpálcaszerű, fenyőtoboz végű hosszú bot] tartson. A mondott képmás 
egy körös-körül szőlővenyigével s fehér és fekete szőlőfürtökkel díszített kocsin 
álljon, amelyet párducok és tigrisek vontatnak (…) Fiatalnak festjük (…) ez egyút-
tal a Bacchusszal jelképezett borra is utal, amely sosem öregszik meg, sőt minél 
vénebb, annál nagyobb az ereje. Vidámnak festjük, mert a bor megvidámítja az 
ember szívét, s mértékkel fogyasztva erejét is növeli. Meztelennek azért festjük, 
mert aki mértéken felül iszik, az lerészegedik, s mindenét feltárja, vagy azért, mert 
a mértéktelen ivás szegénységbe dönti s pőrére vetkőzteti az embert, de meg azért 
is, mert a féktelen ivás melegséget okoz. (…) A kocsit húzó tigrisek a részegek 
kegyetlenségét jelképezik, mert senki sincs, akin a bor ne venne erőt.17 

15 Mag yar drámaírók…, i. m., 171.
16 RMDE XVIII/I/2, 949.
17 ripa, i. m., 90.
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a bor tehát minden rossznak az okozója, a bornak köszönheti Pluto, hogy min-
den évben, farsang idején megtelik a pokol kárhozott lelkekkel. Erről szól egy 
minorita szerző Az Erdélyországban való borszűkéről című darabja, amit 1773-ban 
mutattak be a Kézdivásárhely melletti Kantán.18 A darab szereplői: Edander 
(nagyevő szakács), Potander (nagyivó pincemester), Epulo (étekcsináló) és a fele-
sége (!), Ebrietas, akik amiatt szomorkodnak, hogy addig nem ihatnak bort, amíg 
Bacchus ki nem szabadul az alvilágból.

Mert mivel az idén igen kevés bor let,
Ez a bálozásban nagy tsonkulást ejtet.
a bor szükség pedig országba miért let?
Ezért, hogy közüllünk Bacchus el vitetet.19

Egyezséget kötnek Pluto szolgájával, így Bacchus kiszabadul, s Venusszal együtt 
pokolra juttatja mindannyiukat. a komikus szituáció, a korabeli viszonyokra (a 
rossz bortermésre) is reflektáló mítoszparódia keresztény moralitássá válik az 
utolsó néhány jelentben. Hiába jelenik meg Isten angyala, hogy jó útra térítse a 
dőzsölőket, Venus addig hízeleg nekik, amíg láncra verve a pokolra nem kerül-
nek, elrettentő példaként a nézőknek. 

Átkozott torkosság, mire vivél műnkőt? 
Ah, mely véletlenül szakasztád éltűnköt. 

– sóhajt fel Potander. A latin–magyar keverékszöveget még további nyelvi regisz-
terek (német, angol kifejezések és magyar–latin halandzsa) színesítik. A részletes 
szerzői utasítás szerint a szereplők saját nevüket a ruhájukra varrva viselték, de 
jelvényeik, kellékeik is segítették az azonosításukat.

Ahogy Ripánál is jól látható, Bacchusnak (Dionüszosznak) az ikonográfiája 
gazdagabb és sokszínűbb, mint a többi olümposzi istené.20 Az egynemű, mindig 
azonos attribútumokkal ábrázolt Zeusz, Pallasz Athéné vagy Aphrodité mellett 
Bacchus alakja változatosabb formákat mutat. tragikus és komikus is lehet egy-
szerre, ahogy a Bacchusról szóló mítoszokban és az alakja köré szövődő misztéri-
umvallásban is együtt vannak jelen a szakrális és a profán elemek. több évezre-
des hagyománya van a tipológiai szimbolizmusnak, azaz annak, hogy a Biblia egyes 
történéseit korábbi vagy későbbi eseményekhez kössék, s így eredetileg a zsidó, 
majd ennek nyomán a keresztény hagyományban is összefüggő előképek (praefigurák) 

18 Minorita iskoladrámák, kiad. Kilián István, Bp., Akadémiai, 1989 (RMDE XVIII/2), 379–436.
19 Uo., 410.
20 Lexicon iconographicum mythologiae classicae, réd. Hans Christoph aCKermann, Jean-robert 

gisler, Zürich–München, Artemis Verlag, 1986, III.
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bonyolult rendszere jött létre.21 Ebben a tipológiai rendszerben Bacchus mint 
meghaló és feltámadó isten, kínszenvedése és újjászületése miatt Krisztus egyik 
prefigurációja, amit csak megerősít az a jelző, amelyet a görögök tettek a bor iste-
nének neve elé: lysius vagy lyaeus – azaz: feloldó, felszabadító, megváltó. Krisztus 
alakját a borszaporítás csodái és az utolsó vacsora misztériumának kinyilatkozta-
tása22 köti össze véglegesen az istenelőddel, s így lesz a borral teli kehely már 
nemcsak Bacchus, hanem a keresztény isten egyik legfontosabb attribútumává. 

Mindezek után válik érthetővé, hogy miért éppen Bacchus lett a görög mito-
lógia legtöbbet megidézett szereplője a XVII–XVIII. századi iskolai színpa do-
kon, azok szigorúan szabályozott s pedagógiai célokat is megvalósító keretein 
belül. A már említett magyar–latin szövegen kívül három református és egy pálos 
drámaszöveg, valamint egy piarista drámaprogram olvasható magyarul Bacchusról.23 
Emellett több mint harminc olyan drámacímet ismerünk, amelyben Bacchus neve 
szerepel, így összesen (legalább) negyven előadást játszottak róla. Az adatok föld-
rajzi elhelyezkedése azt mutatja, hogy a híres bortermő vidékeken (Eger, Sárospa-
tak) volt a legtöbb előadás Bacchusról, de Varasdtól Szegeden át a kifejezetten 
borszűkében lévő vidékekig (Breznóbánya, Szakolca) mindenhol voltak előadá-
sok, szinte az összes felekezet és szerzetesrend iskolájában. a farsangnak kitünte-
tett szerepe volt az iskolaév tagolásában: ilyenkor még a legszigorúbb iskolákban 
is engedélyezték a szórakozás különböző formáit. A farsangkor előadott darabok 
jelentős része Plautus- (később Molière-)adaptáció, a többi farsangi játék bohózat, 
mítoszparódia, illetve certamen. Ez utóbbi lehet kétszereplős dialógus, többszerep-
lős disputa, consultatio, sőt per is. Szereplői lehetnek allegorikus figurák, istenek és 
emberek, megjelenési módja lehet iskolai színjáték vagy dramatikus népszokás is: 
e kettő között szoros kölcsönhatást találunk a XVIII. században.

A Bacchusról szóló darabok 80%-a a certamen (korabeli magyar megnevezése: 
veteködés) műfaji kategóriájába tartozik. A műfaj legrégibb és legtisztább példája a 
középkori eredetű, latin nyelvű Goliae dialogus inter Aquam et Vinum. Ez lett a for-
rása a magyarországi XVII–XVIII. századi – sokszor ponyván terjesztett – tucat-

21 rudolf bultmann, A tipológiának mint hermeneutikai módszernek eredete és értelme = A tipológiai 
szimbolizmus: Szövegg yűjtemény a bibliai és az irodalmi hermeneutika történetéből, vál., szerk. Fabinyi 
Tibor, Szeged, JATEPress, 1998, 123.

22 „Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és ezekkel a szavakkal nyújtotta nekik: Igyatok ebből 
mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetségé, melyet sokakért kiontanak a bűnök bocsána-
tára.” Mt, 26, 27.

23 Thetis és Lyaeus = RMDE XVIII/I/1, 567–578; Bachúsnak Neptunusnál való czivódása, az az annak 
meg-Fontolássa, ha vallyon a Bór é az elsőbb vag y a víz , Neptunus és Bacchus vetélkedése = RMDE 
XVIII/I/2, 1371–1400. Bachus = Pálos iskoladrámák: Királyi tanintézmények, katolikus papneveldék 
színjátékai, kiad. Varga Imre, Bp., Akadémiai, 1990 (RMDE XVIII/4/1), 103–140; Bachusnak 
víg birodalma = Piarista iskoladrámák, ii, kiad. Czibula Katalin, Demeter Júlia, Kilián istván, 
Pintér Márta Zsuzsanna, Bp., Argumentum, 2007 (RMDE XVIII/5/2), 243–253. 
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nyi népszerű dialógusnak is.24 ám míg ez a verstípus és a népi dramatikus játékok 
is megőrizték a bor és a víz vitája jellegű címeket, s a farsangi színjátékokban ennek 
analógiájára megjelenítették a farsangi ételek és a böjti ételek, Konc vajda és Ci-
bere vajda vetélkedését is,25 addig az iskolai színjátékokban a klasszicista művelt-
séganyagnak megfelelően antik istenekkel helyettesítették a bor és a víz allegóriá-
ját. Így ezeknek a játékoknak a főszereplői Thetisz és (Dionüszosz) Lyaeus, illetve 
Neptunus és Bacchus lesznek. (Thetisz és Lyaeus nevével a jezsuita adatok között 
egyetlenegyszer sem találkozunk, ez a megnevezés csak a protestáns kollégiu-
mokra jellemző.) 

A farsangi és böjti ételek megszemélyesített küzdelme a XVII–XVIII. században 
néha összeolvad (…) a Bor és Víz vetélkedésével. A bor és Bacchus éppúgy a far-
sangot személyesítik meg, mint a víz és Neptunus a böjtöt. A farsang–Bacchus 
azonosítás azonban nálunk sosem lett a népi hagyomány olyan szerves része, mint 
a cseh farsangi népszokásokban 

– írja Dömötör Tekla. Ugyanakkor megjegyzi, hogy a palóc vidékeken még a XX. 
században is bakusoknak nevezték a farsangi maskarásokat.26

a Dionüszoszról szóló egyik mítosz szerint az isten éppen thrákiában járt, 
amikor Drüasz fia, Lükurgosz király megtámadta, s kísérőit, a bakkhánsnőket 
foglyul ejtette. Bacchus csak úgy tudott elmenekülni, hogy a tengerbe ugrott, 
ahol Néreusz lányánál, Thetisz istennőnél talált menedéket. (Lükurgosz súlyosan 
megbűnhődött tettéért: elvesztette józan eszét, és a saját fiait ölte meg, amikor azt 
hitte, hogy a szőlőtőkéket vágja ki. Végül saját alattvalói feláldozták őt Dionü-
szosznak, hogy véget érjen az országukat sújtó terméketlen időszak.)27 Ehhez az 
elbeszéléselemhez kötődik tehát az a dialógustípus, amelyet Thetisz és Lyaeus vetél-
kedése néven ismer a szakirodalom. a Goliae dialogus inter Aquam et Vinum egyik (31 
strófás) variánsát tudomásunk szerint 1739-ben játszották el először Magyaror-
szágon. A latin nyelvű szöveget János István találta meg.28 a Lis inter Thaetim et 
Liaeum de sua praeeminentia, coram tribunali Divino Litigantium, argumentis de Sacro Codice 
depromptis et Exstatico Anonymo in Scenam Anno 1739. bonis amicis oblata címmel jelölt 

24 A bor és víz a felliebb valo méltoságért és annak ell nyeresért eg ymás között pántolódnak, Nyitra, 1658; 
A bor és viz között nag yobb méltoságáért valo vetekedés = A két Rákóczi Györg y korának költészete 
(1630–1660), s. a. r. Varga Imre, Bp., Akadémiai, 1977 (Régi magyar költők tára, XVII. szá-
zad, 9; a továbbiakban: RMKT XVII/9), 427–433, 434–440. 

25 túróCzy-trostler József, Cibere bán és Konc vajda, MTA I.. oszt. Közleményei, 13(1958), 171–
183; Dömötör tekla, Naptári ünnepek – népi színjátszás, Bp., Akadémiai, 19833, 89–91.

26 Dömötör, i. m., 90.
27 Kerényi Károly, Görög mitológia, Bp., Gondolat, 1997, 145.
28 János istván, A bor és a víz vetélkedése = Iskola és színház – Az iskolai színjátszás múltja és jelene, 

CD-rOM, szerk. KeDVes Csaba, nagy Júlia, Miskolc, k. n., 2002. 

PinterMarta.indd   420 2010.09.24.   17:14:41



421

kéziratos szöveg egy tokaji kolligátumból került elő; nem tudni, hogy pontosan 
kik és hol játszották el. Valószínűleg egy protestáns iskolából való, erre utal az a 
tény, hogy teljesen megegyezik a nyolc évvel későbbi, a losonci református kollé-
giumból fennmaradt kézirattal, amelyet Bernáth Lajos közlése nyomán Varga 
Imre publikált. Legújabban Csörsz Rumen István bukkant rá az elveszettnek hitt 
losonci kéziratos drámagyűjteményre, amely ma a Kunszentmiklósi Református 
Kollégium Könyvtárában található. 

A losonci szöveget egy ismeretlen tanár magyarra fordította, s 1793-ban (lehet, 
hogy már korábban is) előadták a kollégiumban Thetis és Lyaeus címmel.29 Formája 
egy „égi per”, amely isten ítélőszéke előtt zajlik „Töb Égiek” jelenlétében, s amit 
az elbeszélő látomásában vagy álmában néz végig. A forma kiváló alkalmat nyújt 
a retorikaoktatás illusztrálására, az argumentáció pedig – a valláserkölcsi, etikai 
oktatás részeként – minden példáját az Ó- és az Újszövetségből meríti (a mitoló-
giai nevek ellenére a görög mitológiának semmilyen szerep nem jut az érvelésben). 
A felperes Thetis, az alperes pedig Lyaeus. Thetis először a Teremtésben való el-
sőségére hivatkozik, aztán arra, hogy „Vetések víz nélkül semmit is nem érnek / 
A’ Szőllő tökék is jó bort nem igérnek.” Majd hivatkozik Mózesre, Námánra (akit 
Illés próféta a Jordán vizével gyógyított meg), Dávid 50. zsoltárára („moss meg, 
és a hónál fehérebb leszek”), Jézus megkeresztelkedésére és a keresztfán Krisztus 
oldalából kicsorduló vízre is. Pál apostolt idézi, amikor felsorolja a borivás veszé-
lyeit és a bor által okozott betegségeket. Lyaeus ezzel szemben azt mondja, hogy a 
víz sokkal veszélyesebb, mint a bor, hiszen elárasztja a városokat, megrontja a 
hidakat. Ő is Dávidra hivatkozik (a 144. zsoltárra – „szabadíts ki a hatalmas vizek-
ből”), majd az Énekek Énekére, a kánai menyegzőre s természetesen az utolsó 
vacsorára, hiszen a bor „Krisztus vére”. a „Pernek igazításá”-ban az égi Bíró 
végül a Bor okait jobbaknak találja, s ezzel a többiek is egyet értenek. Emiatt az 
elvi, a bor isteni lényegét dogmatikailag hangsúlyozó álláspont miatt a vita sem-
miképpen nem végződhet a víz győzelmével, ezért a certameneknek ez a típusa 
nem kötődik szorosan előírt előadási alkalomhoz, bármikor színre kerülhet: ezt a 
losonci előadást például nyár végén, augusztusban tartották.

ugyanennek a típusnak a másik megjelenési formája, Bacchus és neptunus vi-
tája viszont egyértelműen a farsangi ünnepkör játékai közé tartozik: a farsang ele-
jén tartott előadásokban mindig a bor győzedelmeskedik, farsang utolsó napjaiban 
viszont már a víznek kell győznie. Ez történik abban a református darabban is, 
amelyet 1793-ban adtak elő a sárospataki kollégiumban: Bachúsnak Neptunusnál való 
czivódása, az az annak meg-Fontolássa, ha vallyon a Bór é az elsőbb vag y a víz címmel.30

A darab előzményeként azokat a XVII. századi magyar nyelvű dialógusokat 
tartjuk számon, amelyekben – bár ezek is az említett középkori latin dialógus 
szövegére épülnek – mégsem Isten vagy a legfőbb Bíró dönti el a vitát, hanem 

29 RMDE XVIII/I/1, 567–578. 
30 RMDE XVIII/I/2, 1371–1400.
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egyszerű földi emberek: úri s nemes rendek, katonák, szakácsok, kocsisok, dudá-
sok, csatlósok, egyházi személyek.31

Neptunus és Bacchus érvei ugyanazok, mint az előző típusnál, de hiányzik a 
teljes bibliai apparátus; a szakrális elsőség helyett a gyakorlati, mindennapi élet-
ben megnyilvánuló haszon és kár alapján kell dönteni a bor és a víz között. Jupiter 
nem meri egyedül vállalni ezt a döntést: Mercuriust leküldi a földre, hogy kérdez-
ze meg az embereket is. A Jupiter elé kerülők koruk, nemük és anyagi helyzetük 
alapján reprezentálják az emberek minden típusát, de mellettük ott vannak a re-
formátus színjátékok kedvelt zsánerfigurái is. Bacchus mellett szól öreg és fiatal 
férfi, két leány, a gazdag ember és minden katona. A Második leány ezt mondja:

Nem kell ugy magamat festeni, kendőzni,
Nem kell pirosítot rósa vízben főzni,
szép vagyok, szép lészek, mert jó borocskával
élek, elég egy nap nyoltz palatzkocskával.

akárki szeresse tehát a vizecskét,
Nékem nem kell, iszom én szőlő levecskét,
Példának okáért, kulcsár, egy pintecskét
adj a pincze tokbol tisztát, édesecskét.32

Neptunust védi egy „fürdeni szerető kisfiú”, két másik leány („Az illyen ostobák 
soha el nem kelnek / Mind holtig pártában nyaralnak, telelnek” – mondja róluk 
Bacchus), a szegény ember, a hajóskapitány és a halász. Bacchus a szakácsra akar-
ja bízni a vita eldöntését, ő azonban nem tud választani a két isten között, mert 
neki bor is, víz is kell a mesterségéhez. Akárcsak a bort mérő zsidónak, aki Bac-
chus mellett voksol, de bevallja, hogy neptunusra is rászorul, amikor vízzel hígít-
ja a jó hegyaljait. a döntés végül két vénasszonyra vár, akik természetesen Bac-
chusra szavaznak. Pedig az égiek még Mercuriust is elküldik hozzájuk: 

tiszteli általam hitván személyteket 
neptunus és Káron, s. izeni ezeket 
Hajójokba hogy nem veszik Lelketeket, 
A parton eszen meg a tetű titeket.33 

Végül a kisbíró semmisnek tekinti a Bacchus melletti voksokat, merthogy részeg 
fővel adták azokat, s Neptunusnak gyémántos koronát, Bacchusnak pedig szőlőfa 

31 RMKT XVII/9, 427–433, 434–440. 
32 RMDE XVIII/I/2, 1381.
33 Uo., 1395.
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boronát ad. a szöveg egyik variánsában34 található egy negyvensoros betoldás, 
amelyben Mercurius tudós embereket is megkérdez a víz vagy a bor elsőbbségé-
ről: a diákok közül csak a declinista szavaz a vízre, merthogy az aqua az első decli-
natióba tartozik, a vinum pedig a másodikba. a „szintaxista” és a „rétor” viszont 
a bor mellett érvel (az ókori görög költőkre hivatkozva), őrá esküszik a mu zsikus 
is, mert „bor nem issza nincsen a kórusba”, csak az asztrológus szól neptunus 
mellett, merthogy a Vízöntő a legelső égi jegy.

az ókori ábrázolásokon többször szerepel együtt Bacchus és Pallasz athéné.35 
Kettejük vitájáról 1720-ban Trencsénben játszottak egy darabot a retorikai és 
poé tikai osztály tanulói (Certamen inter Bacchus et Palladem).36 

Bacchus és Mars vitáját, vetekedését a győri jezsuiták mutatták be 1718-ban.37 
1694-ben Egerben szintén Marssal együtt szerepelt38 Bacchus. a két isten általá-
ban szövetségese volt egymásnak, a pálos Bachus című darabban is Mars a legfőbb 
védelmezője Bacchusnak: 

Kemény és sulyos és majd el viselhetettlenek Marsnak regulái, a’ Ki nékem 
szolgáll, véréttékét, vérét, életét áldozza az fől. De mind ezekre nézve nem voltak 
mind eddig üressek Bellona sátori, mert Bachus, a’ szíveket látogató isten gyakran 
látogatta táborimat, visgálta a’ szomorút, bátorétotta a’ félelmes szíveket, eő tar-
totta a verbungokat, a’ forposztokat, az ébren álló strásákat 

Jupiter szerint viszont Bacchus többet ártott, mint használt: „A’ kit a fegyver meg 
nem rontott, Bachus boros pohara meg rontotta.”39 Kettejük vetélkedésének ma-
gyar irodalmi előzménye a (régebben Gyöngyösi Istvánnak tulajdonított) Márs és 
Bacchus eg ymással való viaskodása,40 illetve a Bacchusnak véletlen rabsága idejének leg jobb 
korában.41

Egy újabb certamentípussal találkozunk egy privigyei farsangi játék kapcsán. 
A darab címe: Bacchus cum quator evangelistis quos in diversas orbis partes ablegavit.42 az 
apostolok vetélkedése szintén középkori eredetű műfaj, első magyar nyelvű va rián-

34 Fejérvári Károly versg yűjteménye (1785–1790), OSZK Kézirattár, Quart. Hung. 179.
35 Lexicon iconographicum…, i. m., 466.
36 stauD Géza, A jezsuita iskolai színjátszás forrásai és irodalma, Bp., MTA Könyvtára, 1984–1988, 

ii, 278.
37 Bacchi cum Marte certamen = stauD, i. m., II, 19.
38 Laurea Bacchi in binis Martis assectis ob ebrietate misere peremptis = Uo, III, 129.
39 RMDE XVIII/4/1, 112.
40 Az 1660-as évek költészete, s. a. r. Varga Imre, Bp., Akadémiai, 1981 (RMKT XVII/10), 132. sz.
41 Énekek és versek (1686–1700), s. a. r. JankoVics József, Bp., Akadémiai, 1991 (RMKT XVII/14), 

158. sz.
42 Privigye, 1719. Kilián istván, A piarista iskolai színjátékok forrásai és irodalma, Bp., argumen-

tum, 1994, 95.
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sa 1521-ből való.43 Népszerűségét jelzi, hogy Csíksomlyón egy Mária mennybeme-
neteléről szóló darabban is megtaláljuk egy késői variánsát. Csak találgatni tudjuk, 
hogyan kötődött össze Bacchus alakja az egymással vetélkedő apostolokéval: talán 
arról folyt a vita, hogy ki milyen (mennyire jó) bortermő vidékre menjen. 

Bacchusnak a Mértékletességgel (Temperantia), az Okossággal (Prudentia) és 
a Kegyességgel (Pietatis) való certamenjére is találunk példákat. Három darabot 
ismerünk ilyen témában: a legkorábbi a privigyei, ahol a piarista gimnáziumban 
1708 farsangján egy olyan actiót adtak elő a felsőbb osztályosok, amelyben a Mér-
tékletesség (Temperantia) istenasszonya győzedelmeskedett Bacchuson.44

A Mértékletesség istenasszonyát Cesare Ripa hatféle leírásban mutatja be: 
mindegyik asszony vagy fiatal lány alakjában ábrázolja, attribútumai a pálmaág, a 
kötőfék, az óramutató, a megtüzesített vas és egy vizes edény (amely mérsékli a vas 
hevét), állata a hermelin, az elefánt vagy a teknősbéka.45 Ez az ábrázolás festett 
emblémaként ott lehetett a színpadon is, de lehetséges, hogy néhány eleme csak az 
istenasszonyt játszó szereplők jelmezében vagy attributúmaiban jelent meg.

 Hasonlóan a farsang végén kerülhetett színre az a rózsahegyi előadás, 
amelyben a Kegyesség (Pietatis) győzte le Bacchust, akitől még saját szolgái is 
elpártoltak.46 

A harmadik darabban (amelyet a piaristáknál, Pesten mutattak be) Bacchus az 
Okossággal (Prudentiával) mérkőzött meg. Az előadás teljes szövege nem maradt 
ránk, de 4 leveles, nyomtatott programja igen:47 

Bachusnak víg birodalma, melynek ellenkező [ellene harcoló – P. M. Zs.] Prudentius 
ez farsangi időnek tulajdonsága szerént alázatossan fejet hajt. Recreatiónak okáért 
vigassag szerető auditoriumnak A Nagyságos, Tekéntetes, Nemes és nagy 
Reménségő Negyedik, Harmadik és Második Oskola béli Pesti Scholarum Pia-
rum Gymnasiumjának jó-erkölcsű Iffiúságától.48

Pogadl Flóriánt már korábban is érdekelte a téma, 1724-ben játszott először 
Bacchusról: Iucunda Bacchanalia, de ebrietate et voracitate.49 1725-ben latin nyelven, 
a királyi tábla előtt mutatott be egy darabot Gubernium Bacchi (Bacchusnak biro-
dalma) címmel,50 ennek a programját fordíthatták le magyarra, legalábbis erre 

43 Könyvecse a szent Apostoloknak méltóságáról, 1521. 
44 Kilián, A piarista iskolai…, i. m., 82–83.
45 ripa, i. m., 565–568.
46 Bacchi famulitium a pietate convictum, Rózsahegy, 1763. Kilián, A piarista iskolai…, i. m., 580. 

Bacchus víg birodalmában játszódhatott 1753-ban a Comitia Bacchi című váci előadás is.
47 RMDE XVIII/5/I/2, 243–250.
48 Uo., 245.
49 Kilián, A piarista iskolai…, i. m., 426. 
50 Uo., 428. 
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utal, hogy a magyar szöveg nehezen értelmezhető, nyelvileg megformálatlan. A 
Kilián István által közölt és értelmezett tizenöt jelenetből már csak néhány 
kapcsolódott a certamen műfajához, a többi jelenet sokkal inkább a bohózat 
sajátosságait mutatta. Az előadás a népi farsangi játékoknál is gyakori temetési-
feltámadási paródiával kezdődött: 

Bachus halotaiból föl támadot, őtet sohaitó unokáit meg vidámitya, (…) midőn 
Zöldséggel czifrazot sceptrummal és borostyánnal illetik. Decretomot, bővebben 
ennyi ’s- innya, ki bocsát és híveit, hogy föl támadását egész világnak hirdessék, 
ki küldi. 

Prudentius rémülten hallja, hogy Bacchus visszatért, emberei sorra átszökdösnek 
az új királyhoz. Végül teljesen magára marad, s már csak az iskolai ifjúságban bízik, 
de azok is Bacchus mellé állnak. Ezután egy közjátékszerű jelenet következik egy 
gazdáról és annak szolgáiról: a Gazda átkozza Bacchus dekrétumát, mire a szolgái 
megverik, és Bacchus elé hurcolják, aki elrendeli, hogy tegyenek a fejére szalmako-
ronát, vigyék a kocsmába, ahol borral és pecsenyével kínozzák, a szolgák pedig 
há rom napig éljenek kedvükre. Ezalatt a Pallasz Athénétől elpártolt ifjúság „czé gé-
res Bacchus Oskolájába” ér, ahol a praeceptora Farciminander (hurka) lesz. Pruden-
tius végül – Hilarillus és Stomphacius javaslatára – önként elmegy Bacchus udva-
rába, ahol nagy örömmel fogadják, s „midőn Bacchus szolgálattyának le kötelezi 
magát, farsangok czéhébe betestesült Zöldséggel tekert pálczával, ’s-Borostyánal 
koronaztatik, és Publius stultitiusnak51 mindenik örömére neveztetik.” 

A bolondok ünnepének szintén középkori eredetű rítusa is kapcsolódik a ma-
gyarországi bolond farsang szokásaihoz, de ezek bemutatása már csak egy újabb 
tanulmány tárgya lehetne. Ennek a rövid és korántsem teljes áttekintésnek a vé-
gén álljon itt inkább egy XVIII. századi intelem, a hosszú és egészséges élet receptje az 
ünnepeltnek:

nap közben vizet igyál!
Délben bort, de vízzel, két pohárral igyál!
Etzetest enni ártalmas,
az égetett ital veszedelmes.
A’ sert is meg lehet innya…52

… Ha nincsen bor!

51 A Stoltitia (Bolondság) ikonológiai szempontból kevésbé jelentős, Ripa mindössze egy leírását 
közli: meztelen, nevető nőalak, aki egyik kezében a holdat tartja (mert ez „nagy hatással van a 
bolondokra”), s aki mellett egy birka áll. ripa, i. m., 563.

52 szathmáry PaKsi sámuel, Pandora = RMDE XVIII/I/2, 950.
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a Vidámság (Allegrezza) ábrázolása Cesare Ripa könyvében (1997, 29).
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