
Mészáros István 
 

Középkori diákvigasságok 
 

A diákvidámság pompás alkalma manapság mindegyik iskolában a fordított nap. Ilyenkor a 
gyerekek veszik kezükbe az iskola irányítását, övék az igazgató, osztályfőnök, a tanárok posztja és 
szerepköre, ők feleltetnek, magyaráznak osztályoznak, sőt fegyelmeznek is. Jókedv, derű lengi át 
ilyenkor az egész iskolát, még a máskor legkomorabb tanár ábrázata is szélesre mosolyodik. 

 
 

Diákpüspök 
 
Az első hazai „fordított nap” leírását a győri székesegyházi iskolából ismerjük, mégpedig igen korai 

időből: a XI. század végéről, Könyves Kálmán király korából, tehát mintegy másfél évszázaddal a 
tatárjárás előtt. 

Hogyan zajlott ez le Győrben? Ugyanúgy, ahogyan a többi európai iskolában a középkor századai 
idején (a szokásról ugyanis sok adatunk van más országok iskoláiból is). Ezt olvashatjuk a róla szóló 
tanulmányban: 

„A keresztény naptár szerint minden esztendőben december 28-án volt az Aprószentek ünnepe. A 
megelőző nap délutánjától az iskolások külön szertartásokat tartottak a székesegyházban. Ennek 
vezetője a diákpüspök volt. Az egyik nagyobb iskolásfiút kiválasztották maguk közül a tanulók, 
püspöksüveg is került a fejére, pásztorbot a kezébe. Kísérete – szintén iskolások - ugyancsak különféle 
papi méltóságok fényes öltözetében végezték nagy komolyan a szertartást.” 

Tanítás ezen a napon természetesen nem volt, s az iskolások templomon kívüli szabadidejükben 
nagy helyet kapott a bolondozás, komédiázás (néha eléggé féktelen formákban): utánozták, kifigurázták 
tanáraikat, elöljáróikat. Sok-sok játék, közös dalolás és ünnepi bőségű ebéd tette még különlegesebbé 
ezt a december végi napot: A „fordított nap” és a „gyermeknap” e sajátos középkori keverékét, az 
aprószentek napját. 

„Bent leszel kedden az iskolában? – Igen. – Kire adod a szavazatodat? Kit választasz diákpüspöknek? – Rád 
szavazok! – Igen? Bizony szép az, ha valakit már diákkorában püspökké választanak. Ha diákpüspök lehetnék, akkor 
reménykedhetnék abban, hogy később majd kiemelkedő férfiúvá válok...” 

Ez a részlet egy latin nyelvgyakorló könyvből való, amelyet Köln város iskolájában használtak a tanulók a 16. század 
elején. Kitűnik a párbeszédből: komoly versengés folyhatott annak idején ezért a játékos-tréfás tisztségért- 

Később azután a diákpüspök-ünnep átkerült a farsangi időszakba: a hamvazószerda előtti három nap 
ugyanis nagy diákvígasságok időszaka volt a középkori iskolákban. Erdélyben, Gyulafehérváron 1519. 
március 6-án ezt jegyezte fel egy tudós író: 

„Sok munkám volt a törvényszéken, s csupán kevés idő állt rendelkezésemre, hogy sebtében elvégezzem a 
végső simításokat nagy művemen. A székesegyházi iskola farsangi diákünnepének napjait fordítottam erre, 
amikor törvénykezési szünet van s így megfelelő szabadidőhöz jutottam.” 

Taurinus István, a gyulafehérvári püspökség ügyésze írta le e sorokat. 1518/1519 telén ugyanis 
hatalmas munkában volt: a Dózsa Györgyről szóló hőskölteményét írta (tudjuk, még öt év sem telt el a 
parasztvezér csúfos halála óta). 1519 márciusában éppen könyve előszavát fogalmazta a tudós szerző, 
de nem tudja megállni, hogy bele ne foglalja: éktelen nagy lárma és zsivaj közepette kénytelen dolgozni, 
mert dolgozószobájának ablakai alatt a főtéren éppen most folyik a székesegyházi iskola diákjainak 



farsangi mulatsága, három napon át. A hamvazószerda előtti vasárnap, hétfő, kedd mindegyik 
esztendőben nagy eseménye volt Erdélyi püspöki székvárosának, akárcsak másutt, szerte Európában. 

 
A vessző napja 

 
De a középkori iskolákban azért továbbra is különleges nap maradt a december végi Aprószentek 

napja. Innen ugyan átkerült a diákpüspök választás nagy felfordulása a farsangi időre, de megmaradt a 
vesszőzés diákszokása. Ezen a napon – december 28-án -  ugyanis a nagydiákoknak továbbra is joguk volt 
a tanár e fenyítő eszközét használni, s különféle tréfás feltételek mellett kedvükre forgathatták azt 
kisebb társaik hátán. Például jól ellátták vele azok baját, akik először érkeztek ezen a napon iskolába, 
vagy először lépték át az osztályterem küszöbét. 

A középkor neves magyar írója, Temesvári Pelbárt élesen kikelt e – sokszor durvaságra ösztönző – 
iskolai szokás ellen az 1490-es években írt könyvében. Úgy látta, hogy vad szórakozássá, verekedésbe és 
erőszakoskodásba torkolló mulatsággá vált sok diák számára ez a játék (amelyhez hasonló lett a későbbi 
századokban az április elsejei ugratások számos válfaja). 

1507-ben kellemetlen fegyelmi tárgyalás zajlott ez ügyben a krakkói egyetemen, a ránk maradt 
jegyzőkönyvből a következőket tudjuk meg: 

„A krakkói magyar egyetemisták azokat az idegeneket, akik december 28-án beléptek kollégiumuk 
kapuján, megvesszőzték. 1507-ben egy lengyel egyetemista került Kisvárdai Mihály, Terebesi Mátyás és 
Erdélyi Damján vesszője alá, aki azután panaszt tett az egyetemi tanácsnál.” Ez 1507. december 30-án 
tartott tárgyalást a tovább gyűrűző ügyben, mert hasonló váddal még újabb három lengyel jelentkezett a 
három magyar ellen, akik így védekeztek: „Hazai szokás szerint történ ez, hiszen hazánkban a 
gyerekeket és ifjakat Aprószentek napján megvesszőzik.” „Helytelen szokás! – intette le őket haragosan 
a rektor -, Lengyelországban ezt már nem tartják, itt nem él ez a szokás! Kötelesek vagytok ehhez a 
helyhez, valamint az egyetem szabályaihoz igazodni.” Az egyetemi tanács ezért megtiltotta, hogy a 
szokást a magyar egyetemisták továbbra is űzzék, a vétkeseket pedig pénzbüntetésre ítélték. 

Itthon azonban változatlanul élt a kisebb-nagyobb iskolások körében az Aprószentek-napi 
vesszőzés játéka, sőt olyan erősen meggyökeresedett, hogy népszokásként a középkor elmúlta után is, 
egészen a 20. század közepéig az ország egész területén szinte mindenütt ismerték a falvakban. A jeles 
néprajztudós, Kálmány Lajos például ezt jegyezte fel Szeged környékéről:” Aprószentek napján 
mustármagért küldik a szomszédban a gyerekeket, ahol azután néhányat rájuk ütnek vesszővel, hogy 
gilvásak vagyis betegek ne legyenek.” 

A néprajztudósok rámutattak a vesszőzésjáték indoklásának országszerte tapasztalható 
változatosságára. Egyrészt ilyeneket mondanak a felnőttek a gyerekeknek, miközben gyengén 
megsuhintják őket a vesszővel: Szófogadó légy! Egészséges légy! Friss légy! – másutt pedig így: Keléses 
ne légy! Beteg ne légy! S azt is felderítették a tudósok: az ősi pogánykori tisztító-varázslás szándékai is 
beleötvöződtek a középkori keresztény iskolák e játékos diákszokásába. 

 
 

Háromkirályok, gergelynap 
 
Az említett 11. századi iskolai „fordított nap” diákpüspök-mulatságának leírását Hartvik püspök 

győri szertartáskönyvében találjuk. Ez a vaskos kötet megörökített egy másik hasonló érdekességet is: a 



vízkereszti – vagyis január 6-án előadott – csillagjáték szövegeit és dallamait. Ezt a háromkirályok ismert 
bibliai történetét dramatizáló liturgikus játékot is a székesegyházi iskola kisebb-nagyobb diákjai adták elő 
január 6-án a székesegyházban. 

A darabban fontos dramaturgiai szerepet kapott az egyik szereplő által egy okos szerkezettel 
működtetett, gyertyával kivilágított csillag, amely hol feltűnt, azután eltűnt, végül ismét megjelent a 
Betlehembe igyekvő három napkeleti bölcskirály és népes kísérete feje fölött, az útirányt jelezve. 

Ez a középkori csillagjáték – amelyet más nyugat-európai iskolákban is ismertek – nem csak e régi 
századokban, hanem később is, még a 20. század első felében is faluhelyen az iskolás gyerekek körében az 
egész Dunántúlon kedvelt volt: a csillagjáró falusi iskolások végigjárták a falu házait, előadták játékukat, 
amiért végül mindenütt szerény kis adományt kaptak. Így szólt az egyik daluk: 

 
  Vezércsillagot követnek, 
  napkeletről bölcsek jönnek, 
  hogy új királyt tiszteljenek. 
 

Csillag fényéhez járulunk, 
szent királyok, elfáradtunk. 
Gáspár, Menyhért és Boldizsár, 
ez a három szent király. 

 
Istálló fölött 

megállapodik a csillag, a csillag! 
Szép jel és szép csillag, 

Szép napunk támadt, szép napunk támadt! 
 

 
A csillagjáték népi báját, kedvességét örökítette meg József Attila a „Betlehemi királyok” című, jól 

ismert, szép költeményében. A népi játékban például így mutatkozott be Boldizsár, „aki szerecsen 
király”: 

„Ki vagyok, mi vagyok? Szerecsen király vagyok! Ne csodáljatok, hogy ilyen fekete vagyok, mert 
én messzi útról, napkeletről jöttem, és a napnak égő sugaraitól megfeketedtem. Feketeországban 
születtem!” 

S a népi játékban is „irul-pirul Mária, boldogságos kis mama”, amikor a három király ékes 
rigmusok kíséretében, csapatuk éneke mellett átadják ajándékaikat. 

Sok-sok évszázadon keresztül megmozgatta a falusi iskolák belső életét a csillagjátékra való 
készülődés, a jelmezek elkészítése, a csillag kiugrató szerkezetének fabrikálása, a szövegek-dalok 
megtanulása. Majd január első napjaiban az iskolásfiúk örömteli feladata volt a kemény, kopogó téli 
hidegben végigjárni a falu házait, villogtatni a „lángos csillagot” az alkonyi-esti homályban. Ahogy 
középkori iskolás elődeik tették. 

 
Mészáros István: Iskolatörténeti kaleidoszkóp. Artemis Kiadó, Bp., 1989. 50–53.o. 


