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Moraliştii erei noastre – la fel cum au 
făcut-o şi predecesorii lor medievali – îi 
sancţionează intens pe oamenii leneşi şi 
trândavi: „Dacă, în cazul bolilor trupului 
se spune, şi pe drept cuvânt, că cel care 
nu cunoaşte boala, nici a o vindeca nu 
poate, acelaşi lucru este adevărat şi pentru 
bolile sufletului. Lenea desemnează o 
astfel de boală, sau, ca să o spun mai 
drept, este cea mai periculoasă dintre ele. 
Lenea este un păcat ascuns, care a furat 
lumea toată; şi prea puţini sunt cei ce, 
dacă aruncă o privire mai atentă asupra 
vieţii lor, nu ar găsi acolo lenea, cine mai 
multă, cine mai puţină. Totuşi, nu cred 
să fie cineva pe acest pământ care să se 
creadă leneş; adevăr spuse cine a spus că 

acest păcat este aidoma şarpelui ascuns sub o floare.”1 De aceeaşi critică aveau 
parte, însă, şi cei harnici, care îşi petreceau timpul cu activităţi considerate drept 
inutile. De cele mai multe ori, ţinta acestor critici deveneau dansul, considerat 
izvorul multor frivolităţi şi imoralităţi, precum şi diferitele variante ale jocului cu 
mingea. Tendinţa aceasta s-a accentuat în unele perioade într-atât încât, de exemplu, 
pentru epoca modernă timpurie, în unele ţinuturi din Franţa se interziceau, uneori, 
quille-ul şi paume-ul, „sporturi” cât se poate de inofensive care aveau şi multe 
avantaje fizice şi psihice pentru cei care le practicau.2 Putem aminti exemple în 
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1 Antoine Courtin: Traité de la paresse, ou l’art de bien employer le temps, en forme 
d”entretiens. Paris, 1673. Aceasta este opera tradusă şi prelucrată de Mikes Kelemen. 
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acest sens şi în ceea ce priveşte Ungaria, de pildă, István Szamosközy l-a criticat 
aspru pe Zsigmond Báthory, care se delecta cu tot felul de jocuri, iar pe italieni 
„îi aduna în palatul său, nu pentru binele public, ci mai mult pentru propria-
i desfătare, răsfăţându-i prin cheltuieli nesăbuite doar de dragul lor … grădinar 
pentru flori, grădinar pentru plante leguminoase, bucătari, cofetari, fabricanţi de 
caltaboşi, specialişti în caşcavaluri după reţete italieneşti, toţi se perindau pe la 
curtea lui, iar la şirul lor se mai adăugau tot felul de actori, comedianţi, bufoni, 
dansatori, croitori, duelişti, jucători de pumnu-n-minge.”3

Jocul de zaruri, de cărţi, precum şi alte tipuri de jocuri de noroc, întotdeauna 
având mize serioase, dădeau de furcă nu numai moraliştilor, ci şi instanţelor de 
judecată, căci din cauza trişatului, a incapacităţii de a accepta neşansa de a pierde la 
cărţi, aceste jocuri aveau, adeseori, un final sângeros sau chiar tragic. În ciuda acestui 
fapt, popularitatea şi răspândirea jocurilor de noroc nu putea fi stăvilită nicicum, căci 
ideea sorţii, a norocului constituia una din cele mai importante probleme, cele mai 
importante toposuri în mentalitatea oamenilor epocii. Frustrarea creată de nesiguranţa 
zilei de mâine şi de mulţimea factorilor care aveau efecte asupra vieţii oamenilor, fără 
ca aceştia să aibă controlul asupra lor, putea fi temperată prin încercarea norocului 
la jocuri.4 Astfel, jocurile de noroc, cele cu premii de tip loterie şi tombolă erau 
extrem de populare pentru epoca respectivă, în toate straturile societăţii maghiare. 
Se ştie cum iubea Ferenc Wesselényi jocul de cărţi, iar jurnalul prefectului de Sáros, 
László Rákóczi5, ne oferă numeroase exemple cu privire la patima jocului printre 
aristocraţii vremii. Jocul de senzaţie al dietei din Bratislava, din 1655, l-a constituit 
aşa numitul joc de zaruri cu fiţuică, un fel de joc de noroc asemănător cu tombola, 
în care, pentru banii plătiţi pe bilete, în loc de bani se câştigau tot felul de obiecte 
valoroase. Participanţii la dietă, indiferent de vârstă, treceau zilnic pe la zarurile cu 
fiţuică. În jurnalul lui Rákóczi, găsim adesea însemnări de genul celei de mai jos: „… 
am mers la domnul Zrínyi. De aici am mers la zarurile cu fiţuică, unde am cheltuit 
câţiva taleri, iar de acolo m-am întors la domnul Zrínyi. După aceea, şi domnul 
Batthyány se pregătea să meargă la zarurile cu fiţuică, iar când m-a văzut pe mine, 
m-a chemat să merg cu el, m-am întors deci la zaruri unde am câştigat un lavoar cu 
bazin şi câteva coturi de ţesătură mătăsoasă.”6 O altă formă populară de divertisment 
– nu numai la dietă, dar peste tot, în toate grupurile de artistocraţi – o reprezentau 
toate tipurile de întreceri la care se putea paria. Cel mai adesea, făceau concurs cu 
propriii cai, dar petreceau şi organizând întreceri la alergat şi la trântă pentru aprozii 
şi soldaţii lor. În jurnalul său, Rákóczy aminteşte adeseori şi de aceste întreceri din 
joacă: „Avându-l ca invitat pe domnul Pál Serényi la micul dejun, am plecat cu el 

3 Szamosközy István: Erdély története [Istoria Transilvaniei] (1598-1599, 1603) ed.: 
Sinkovics István. Bp., 1981. 64-65.

4 Despre jocurile de cărţi ale epocii şi folosirea acestora pentru propagandă, vezi studiul lui 
G. Etényi Nóra în prezentul număr.

5 László Rákóczi (1633-1664) nepotul principelui transilvănean György Rákóczi I., prefectul 
comitatului Sáros, membru al ramurii catolice a familiei. S-a păstrat jurnalul său în formă 
de diaruim din anii 1653-1658, o sursă de de prim rang de istoria mentalităţii cu privire 
la activităţile de zi cu zi ale aristocraţiei maghiare. Şi în cazul acestui articol s-au folosit 
mai ales însemnările acestui aristocrat tânăr, plin de viaţă. 

6 Jurnalul lui László Rákóczi. s.a.r: Horn Ildikó. Postfaţă: R. Várkonyi Ágnes. Bp., 1990. 137.
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să luăm prânzul la Királyfalva, la domnul Miklós Pálffy, care avea la rândul său ca 
invitaţi nişte conţi germani; după masă ne-am distrat uitându-ne la cei care trăgeau 
la ţintă şi punând pariu de câţiva taleri pe ei. … Am făcut pariu cu András Serényi 
care dintre caii noştri aleargă mai repede, am câştigat pariul cu calul meu, Karabella, 
primind astfel o pereche de pistoale.…”7

Jocurile de noroc practicate de către înalta nobilime, cu mize în bani, nu 
provocau reacţii adverse, deoarece aceştia respectau regulile jocului impuse de 
ei înşişi şi nu exagerau în întreceri sau în mize. Nici cei mai severi păzitori ai 
moravurilor nu îşi ridicau vocea împotriva unor asemenea distracţii şi petreceri, 
dacă pasiunea pentru jocuri nu devenea patimă şi nu îl determina pe cel împătimit 
să-şi petreacă timpul destinat practicării vieţii spirituale, a lucrului sau a oricăror 
altor activităţi utile, urmându-şi patima. Astfel criteriile pentru petrecerea timpului 
într-un mod considerat raţional şi util, acceptat de societate, erau cele desemnate 
de cumpătare şi respectare a regulilor, două virtuţi pe care oamenii vremii încercau 
să le instituie încă de la o vârstă fragedă în jocurile şi caracterul copiilor lor. Prin 
urmare nu este de mirare că cele mai populare moduri de distracţie sunt activităţile 
de societate şi nu relaxarea prin preocupări individuale. În pofida faptului că există 
modalităţi de petrecere a timpului destinate numai relaxării şi distracţiei, în cele mai 
multe cazuri se pot distinge şi funcţiile utilitare ale distracţiei. Unul din exemplele 
cele mai elocvente în acest sens îl constituie munca fizică, care de obicei reclamă 
multă trudă, şi care a devenit, pentru clasa aristocraţilor, care nu era nevoită să 
o practice, o formă preferată de divertisment. În jurnalele şi memoriile vremii, 
găsim adeseori însemnări care descriau zilele vesele în care, de exemplu, domnul 
a ieşit pe câmp unde se lucra şi, intrând în rândul slujitorilor, lucra în rând cu ei, 
aproape întrecându-se cu ei la muncă. La modă erau mai ales activităţile de factură 
a sublinia creativitate: sultanul Suleiman fabrica arcuri, Ferenc Rákóczy al II-lea 
lucra la strung, László Rákóczy proiecta heleştee şi grădini, încercându-şi mâna 
însă şi la pictură. În descrierea amintirilor din copilărie ale lui Pál Eszterházy, 
deosebim descrieri interesante referitoare la principiile şi metodele pedagogice ale 
tatălui său, Miklós Eszterházy. Acesta s-a folosit de ocazia construirii castelului 
său pentru a întări spiritul de comunitate în rândul familiei şi curţii sale şi pentru 
a le crea amintiri de neuitat ale timpurilor petrecute împreună: „Tot atunci, când 
să fi fost mai mulţi la Fraknó, tatăl meu a pus să fie ridicat turnul, iar la urcarea 
cărămizilor pentru acesta am ajutat cu toţii, dând cărămizile din mână în mână, 
astfel reuşind să ridicăm toată cărămida necesară într-o singură zi. În continuare 
turnul a fost acoperit cu ţigle şi, la sfârşit, s-a amplasat pe el imaginea sfântului 
arhanghel Mihail, căruia i s-a dedicat de fapt construcţia.”8

Standardele culturale ale aristocraţiei cereau şi formarea unei culturi 
muzicale. O parte din această cultură, de exemplu abilităţile de a cânta în cor şi 
la un instrument (verghină, lăută, trompetă) era dobândită de tinerii aristocraţi 
încă de pe băncile şcolii sau în peregrinările lor în străinătate. De exemplu, lui 

7 Jurnalul lui László Rákóczi. 119.
8 Esterházy Pál visszaemlékezése ifjúkorára (1635-1653) [Amintiri din tinereţe ale lui Pál 

Eszterházy]. In: Esterházy Pál Mars Hungaricus (Zrínyi Könyvtár III.) Ed.: Hausner Gábor. 
Bp. 1989. 308.
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Ádám Batthány i s-a raportat, ca o critică la adresa fiului său Kristóf, în 1655, că 
acesta nu învaţă nimic la Graz, ci se ocupă numai de muzică. Desigur, existau şi 
din aceia fără talent, ca de exemplu Miklós Bethlen: „Am început să învăţ să cânt 
şi la verghină, dar până la urmă nu s-a ales nimic de toată treaba … tot ciupeam 
eu corzile nenorocitei de verghine, le tot zăngăneam după cum scria în partitură, 
dar nu se alegea nimic din toată treaba, până la urmă mă săturai de ea şi o lăsai 
baltă”9. În orice caz, muzica, audiată ori cântată, sau folosită ca acompaniament de 
dans, era una dintre distracţiile zilnice ale artistocraţiei vremii. Jurnalul lui László 
Rákóczy ne sugerează numeroase exemple în acest sens: odată primise în dar o 
cobză, şi într-o seară, când a intrat cu prietenii săi să viziteze biserica capitulului 
din Szepes, a găsit acolo un cor, alături de care au început să cânte spontan. În 
Bratislava, în timpul dietelor se oprea adesea să asculte cântecele muzicanţilor 
ambulanţi, iar unii muzicieni mai interesanţi erau invitaţi chiar şi la el acasă.10

În 1653, Pál Eszterházy, care pe atunci avea 19 ani, a făcut următoarele însemnări 
despre călătoria sa în Germania: „am primit pe vasul nostru pe mai marele grăjdarilor 
prinţului de Neuburg, împreună cu toboşarul şi trâmbiţaşul de la curte. Toboşarul, 
dorind să îşi exprime recunoştinţa, şi-a instalat tobele în partea superioară a vasului 
şi a început să joace la ele. Cum treceam pe lângă biserici mari şi prin zone muntoase, 
sunetul tobelor crea un ecou puternic, o adevărată desfătare pentru sufletele noastre. 
Eu urmăream cu atenţie cum joacă toboşarul şi, având niscai cunoştinţe în această 
artă, după ce toboşarul s-a arătat interesat şi mi-a permis, am început să joc la tobe 
astfel încât meşterul toboşar şi ceilalţi din jur se arătau încântaţi de priceperea mea.”11 

Au existat mulţi conducători şi oameni cu funcţii înalte despre care s-a consemnat că 
au format o pasiune pentru muzică: János Zsigmond cânta la lăută, András Báthory 
la verghină, Zsigmond Báthory a fost descris de muzicianul său de curte de la Alba 
Iulia, italianul Pietro Busto, ca fiind un muzician excelent, care ştie să cânte la multe 
instrumente iar, în ceea ce priveşte compunerea melodiilor, i-ar putea întrece şi pe 
cei mai mari compozitori ai vremii.12 

Pe lângă muzica produsă de aristocraţi, existau la curţile acestora întotdeauna 
orchestre, trâmbiţaşi, lăutari, harpişti, care să asigure fondul muzical la mese, cu 
ocazia vizitelor şi la serile dansante. Aristocraţii maghiari din vestul Ungariei, 
membrii familiilor Batthyány, Nádasdy, Esterházy, aveau adeseori prilejul să 
participe şi la viaţa muzicală a curţii împărăteşti din Viena, urmărind mai ales 
balete, opere şi comedii muzicale. O astfel de experienţă au avut-o şi Dénes Bánffy 
şi Miklós Bethlen, acesta din urmă având rara ocazie de a urmări piesele cântate 
dintr-un loc special, locul orchestrei.13 

9 Kemény János és Bethlen Miklós művei [Operele lui János Kemény şi Miklós Bethlen]. Ed. 
V. Windisch Éva Budapesta, 1980. 574-575.

10 Jurnalului lui László Rákóczi, 80, 102-103, 130-131, 137, 140.
11 Esterházy Pál: Itinerarium in Germaniam. Arhiva Naţională a Ungariei P 125. fasc. 56. fol. 162
12 Király Péter: A magyarországi főnemesség 17. századi zeneélete [Viaţa muzicală a înaltei 

nobilimi maghiare în secolul al XVII-lea]. In: „Idővel paloták …” Magyar udvari kultúra a 
16-17. században [Cu timpul palatele … Cultura curţii maghiare în secolul al XVI-XVII-
lea]. Ed.: G. Etényi Nóra-Horn Ildikó. Bp., 2005. 433-468.

13 Király Péter: Magyarország és Európa. Zenetörténeti írások [Ungaria şi Europa. Scrieri din 
istoria muzicii]. Bp., 2003. 98-99.
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Muzica avea strânsă legătură cu dansul, cel mai popular mod de distracţie 
în toate straturile sociale, de la simplele hore ţărăneşti la dansurile coregrafiate şi 
învăţate îndelung, ca cel prezentat la curtea lui Gábor Bethlen, unde maistrul de 
etichetă şi dans de origine spaniolă al principelui, Don Diego de Estrada, a învăţat 
şase cupluri (printre care se aflau doi dintre nepoţii principelui, Dávid Zólyomi 
şi, pe atunci tânărul, György Rákóczi) un dans în care, printre altele, dansatorii au 
format şi iniţialele principelui. Apoi, aprozii curţii, pe lângă dansurile italieneşti, 
au prezentat şi o coridă în formă de dans: „deodată în sală a năvălit un dansator 
cu mască de taur împuns cu lănci şi suliţe de nişte piedestraşi care dansau după 
tactul muzicii. Toată lumea se desfăta la vederea acestui spectacol, iar voia bună 
a atins cote foarte înalte, astfel încât, la un moment dat, taurul înfierbântat s-a 
apropiat ameninţător de cîţiva dintre cavaleri împingându-i în grupul doamnelor, 
şi toată sala râdea, striga şi chiotea.”14

Petrecerile, muzica şi dansul nu erau agreate, însă, de toţi contemporanii. În 
iunie 1627, contele Miklós Eszterházy îi scrie cu amărăciune soţiei că, intrând 
pentru o scurtă vizită la familia Batthyány, „am avut, cu totul, parte de o primire 
necuvincioasă cu atâtea tobe, trâmbiţe şi tamburi şi cântăreţi turci, ţigani cari 
cântau la vioară şi tot felul de adunături ale cârciumelor ce cântau la ţambal.” Iar 
Miklós Bethlen îşi amintea în 1666, cum, cu prilejul vizitei sale la István Thököly 
jr., prefectul comitatului Árva, „timp de mai bine de o săptămână am petrecut 
cu tot felul de vizite, beţie, muzică, dans, vânătoare şi alte distracţii, căci István 
Thököli, în astfel de netrebnicii, era primul dintre toţi domnii din Ungaria.”15

Pe lângă muzică şi dansuri, carnavalurile aristocraţiei se caracterizau prin 
baluri mascate şi petrecerile în costume. Iniţiatorul acestor distracţii fusese chiar 
curtea regală: regele Matei Corvin organiza carnavale cu costume din Italia, după 
specificul modei italiene. Avea pentru astfel de ocazii peste cincizeci de măşti, 
reprezentând diferite popoare şi ocupaţii. Regele maghiar Ludovic al II-lea prezenta 
la carnavale figurile „lumii de jos”, purtând şi el, la astfel de ocazii, un costum ce-l 
reprezenta pe Lucifer cu coarne de taur, coadă de şarpe şi cioc de barză. Şi la 
curtea Habsburgilor s-a format obiceiul de a avea o serată grandioasă, cu costume 
de tot felul în ultima zi a carnavalului. Conform relatării unuia dintre participanţi, 
Ádám Batthyhány, la petrecerea din ultima zi a carnavalului din 1636, costumele 
s-au împărţit la tombolă şi fiecare invitat purta costumul care i-a revenit astfel, un 
francez, un spaniol, un maghiar, un turc sau un „negru”, ori chiar soldaţi. La curtea 
principelui transilvănean perioada carnavalului se încheia, de asemenea, cu un 
bal mascat. Ca inventar al bunurilor mobile ale soţiei principelui, Gábor Bethlen, 
Katalin de Brandenburg s-au consemnat trei lăzi pline cu măşti şi costume. În 
multe dintre curţile membrilor aristocraţiei, se petrecea după moda aceasta: la 
începutul secolului al XVII-lea Mihály Czobor îşi comanda costumele direct din 
Spania, iar cu o jumătate de secol mai târziu Ádám Forgách prezenta o scenetă cu 

14 Don Diego de Estrada visszaemlékezései Bethlen Gábor udvarára [Amintirile lui Don 
Diego de Estrada din timpul petrecut la curtea lui Gábor Bethlen]. In: Bethlen Gábor 
emlékezete [În amintirea lui Gábor Bethlen]. Ed. Makkai László. Bp., 1980. 512-514.

15 Király Péter: A magyarországi főnemesség 17. századi zeneélete [Viaţa muzicală a înaltei 
nobilimi maghiare în Ungaria secolului al XVII-lea], 449-450.
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actori în costume.16 Conform jurnalului său, László Rákóczi obişnuia să participe 
la carnaval în costum, dar în iarna aceasta nu a arătat nimic nou. De fiecare dată 
se costumau împreună cu slujitorii săi în personaje de turci şi îi speriau astfel pe 
oaspeţii nebănuitori care veneau la petrecere în castel. „L-am speriat pe domnul 
Ádám Dessewffy, ademenindu-l în câmpie şi poruncind slujitorilor mei să îl 
atace. NB. Cumătrul Dessewffy este cam slab de înger ... Tot aşa, cu slujitorii mei 
îmbrăcaţi în costume turceşti, l-am speriat pe domnul Mátyás, solul Sibiului, în 
tufişurile din afara oraşului.”17 

Vânatul era o activitate pentru timpul liber destinată doar înaltei nobilimi, 
fiind una, la fel ca altele, dintre activităţile cu mai multe roluri. Deşi distracţia 
destinată mai ales femeilor era păsăritul şi şoimăritul, şi ele luau parte, ca 
spectatoare, deseori şi la celelalte tipuri de vânătoare, care erau privilegiul 
bărbaţilor de origine nobilă, pricepuţi la mânuirea armelor. Nu a fost o coincidenţă 
faptul că în sistemul toposurilor vremii, vânatul era considerat omologul 
războiului, căci vânatul desemna „un exerciţiu fizic demn de un domnitor, 
o şcoală pentru viitorii soldaţi şi o imitaţie fidelă a războiului.”18 Vânătoarea 
implica toate cunoştinţele ce erau necesare şi la o patrulă sau la război: citirea 
urmelor, punerea de capcane, rezistenţă, rapiditate, ţintire precisă. Pe lângă 
aceasta, vânatul avea şi rol în aprovizionarea meselor domneşti, oferind şi o mai 
largă varietate de produse din carne în alimentaţie. Pe de altă parte, vânătoarea 
era şi un eveniment social.

Câteodată se organizau acţiuni de vânătoare pentru divertisment, menite pentru 
a relaxa şi a petrece timp împreună cu prietenii. Pe lângă aceasta, atât vânătoarea cu 
haita de câini cât şi versiunea ei mai modernă, vânatul cu puşti şi mai puţini câini, 
era potrivită pentru scopuri de reprezentare. Astfel, din scenariul ceremoniilor 
diplomatice, în programele destinate distracţiei diferiţilor ambasadori, vânătoarea 
nu lipsea aproape niciodată. Pierre Lescalopier a venit în Transilvania ca membru 
într-o delegaţie franceză, în 1574, sosit cu scopul de a purta negocieri în legătură 
cu căsătoria dintre István Báthory şi o prinţesă franceză. Posibilitate pentru o 
vânătoare de amploare de câteva zile nu era, dar delegaţii au fost „compensaţi” aşa 
cum o descrie şi Lescalopier: „În fiecare dimineaţă ne aduceau cai din grajdurile 
principelui şi am avut ocazia să îl acompaniem pe acesta timp de două ore în 
plimbările sale, la şoimărit sau la vânătoare de iepuri.”19 Principele György Rákóczi 
I. a organizat în 1644 o vânătoare de amploare în cinstea prinţului Radziviłł şi a 
prinţului de Curlandia care se aflau în vizită la el, fiecare oaspete onorat având la 
dispoziţie câte 12 ogari, iar el însuşi vâna cu alţi 15. Desigur „parcul de câini” al 

16 Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században [Viaţa familială 
şi conducerea gospodăriei în secolul al XVI-lea şi XVII-lea]. Bp. 1986. Reprint. I. 172.

17 Jurnalul lui László Rákóczi, 334, 343.
18 Andreas de Santa Clara szerzetes gyászbeszéde 1664-ben, a vadászat közben egy vadkan 

által halálra sebzett Zrínyi Miklós horvát bán felett [Discursul funerar al călugărului 
Andreas de Santa Clara, în 1664, la funerariile banului croat Miklós Zrínyi, care a murit 
la o vânătoare atacat fiind de către un porc mistreţ]. Citat din: Klaniczay Tibor: Zrínyi 
Miklós. Bp., 1964. 403.

19 Călătoria lui Pierre Lescalopier în Transilvania [1574], publicată de Benda Kálmán şi 
Tardy Lajos. Bp., 1982. 76.
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principelui era mult mai mare, câinii aceştia, desemnaţi după nume în porunca 
pregătirii lor pentru vânătoare, erau doar cei mai buni câini de vânătoare ai 
principelui.”20

În jurnalul lui László Rákóczi, găsim însemnate, de asemenea, mai multe 
tipuri de vânătoare la care a participat, de la gonitul de mai multe zile la păsăritul 
singuratic ca urmare a unei idei de moment. Iată acum două episoade care au 
meritul de a prezenta fidel atmosfera acestor vânători şi rolul important pe care 
l-au ocupat în viaţa socială a epocii. László Rákóczi a fost în 1650 oaspetele fraţilor 
Zrínyi la Csáktornya, unde a participat şi la o vânătoare. În amintirea acestui 
eveniment s-a croit un steag vânătoresc cu accente vesele. Pe steagul cu două aripi, 
nuanţat pe fond verde şi galben, s-a pictat blazonul familiilor Zrínyi şi Rákóczy, 
respectiv iniţialele numelui lui Péter Zrínyi, pe atunci de 29 de ani, şi cele ale 
lui László Rákóczy de numai 17 ani. Pe cealaltă parte a steagului, putem observa 
un bucătar cu mantie şi ciorapi, călărind pe un porc, care oferă cu mâna dreaptă 
caltaboşi sau cârnaţi, iar cu mâna stângă ţine o bâtă pusă peste umăr pe care s-au 
străpuns câţiva caltaboşi. Porcul poartă un clopoţel. În cele două părţi laterale ale 
imaginii s-au înscris împărţit în două numerele anului 1650.21 Celălalt eveniment 
a avut loc cu câţiva ani mai târyiu, când Rákóczi, imediat după o vânătoare foarte 
reuşită, a aranjat artistic vânatul în curtea castelului său punându-l pe pictorul de 
curte să imortalizeze acest moment într-un tablou.22

În afară de vânătoare, existau şi alte jocuri sau întreceri demne de un bărbat, 
alegeri excelente pentru petrecerea timpului: tânărul conte considera un lucru 
foarte important ca soldaţii săi să aibă instrucţie permanentă cu accente de jocuri 
şi întreceri. Puterea de rezistenţă a soldaţilor era călită în concursuri la alergat, înot 
sau, adeseori, la trântă, dar se ocupau şi de aruncatul la ţintă cu pietre sau trasul 
la ţintă cu puşti, se întreceau, de asemenea, la călărit şi jucau tot felul de jocuri cu 
mingea, un alt exerciţiu foarte popular fiind împunsul inelului, care necesita multă 
îndemânare.23 Întrecerile acestea, interesante – cu premii importante – reprezentau 

20 Lista ogarilor deţinuţi de György Rákóczi I. Publicată de Beke Antal. Történelmi Tár 
1886. 206-207. Această listă este relevantă şi pentru că oferă o sursă bogată a numelor de 
câini din epoca modernă timpurie. Pe lângă numele referitoare la culoare (Kormos, Daru, 
Porhó, Szerecsen,) şi la origine (Dervis, Csaus) existau şi nume care, conform superstiţiei, 
aveau puterea să îi ferească pe câini de turbare, de exemplu, numele unor râuri (Száva,) 
sau nume hazlii, ex. Kutyapali., Bocskor, Kapca.

21 Kalmár János: Régi Magyar fegyverek [Arme maghiare vechi]. Bp., 1971. 386.
22 Jurnalul lui László Rákóczi, 226.
23 Iată câteva exemple din jurnalul lui László Rákóczi: „am început să mă joc cu mingea 

cu slujitorii mei, iar celui care reuşea să îmi ia mingea îi dădeam drept recompensă 
o pereche de cizme cârmizii.” (296.); „m-am distrat cu slujitorii mei întrecându-ne la 
aruncatul la ţintă cu pietre ... le-am poruncit puşcaşilor mei să tragă la ţintă cu puştile.” 
(318-319); „I-am determinat să se întreacă la împunsul inelului, punând în joc bani de 
aur drept premiu pentru cel care va fi primul.” (281). Împunsul inelului era o întrecere 
de călărie în care se evalua perspicacitatea participanţilor, asemănătoare cu quitana de 
origine medievală (burghezimea o juca fără cal, cu alergat). Jocul consta în faptul că 
jucătorii trebuiau să împungă cu suliţa o coroană de paie atârnată la o înălţime mai 
mare.
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un foarte agreabil mod de distracţie pentru întreaga curte, iar celor mai dibaci li se 
oferea astfel şansa ieşirii din anonimat. Dar trebuie menţionat faptul că se organizau 
întreceri şi fără a avea un motiv anume, doar de dragul jocului, al distracţiei; de 
exemplu, pentru clasele sociale inferioare sau pentru copii. Odată, László Rákóczi 
l-a vizitat pe judecătorul curţii regale, domnul Ferenc Nádasdy, pe domeniul său 
din Seibersdorf, tocmai când se organiza un concurs de alergare pentru copiii 
satului, iar organizatorii aveau mare grijă ca regulile să fie echidistante pentru toţi 
participanţii şi premiile să fie pe măsura performanţei.24

În afară de instrucţia soldaţilor, un alt mod predilect de petrecere a timpului, 
printre aristocraţi, îl reprezenta jocul în aer liber, foarte asemănător cu sporturile 
moderne. Cele mai populare dintre acestea erau tirul cu arcul, trasul la ţintă (cu 
arbaletă sau puşcă), patinajul, popicele, precum şi un joc considerat strămoşul 
tenisului, denumit paume, pe care îl jucau în aer liber sau în „case de dat cu 
mingea”, special amenajate în acest scop. Datorită acestor amenajări, exerciţiile 
fizice puteau fi susţinute şi pe vreme ploioasă sau pe timp de iarnă, însă numărul 
lor era ceva mai puţin semnificativ, de aceea în vreme ploioasă sau în timpul iernii 
se impunea moda jocului de zaruri, de cărţi, a şahului şi a jocului de dame. În listele 
de inventar ale proprietăţilor aristocrate se regăseşte adesea, încă de la începutul 
secolului al XVI-lea, jocul de damă lucrat artistic şi ornat cu migală, popularitatea 
jocului fiind consemnată şi în documentele vremii. Dar László Rákóczi se delecta 
foarte rar cu acest joc; în jurnalul său cu însemnări pe cinci ani jocul de dame 
este amintit doar o singură dată: „Tânărul principe [Ferenc Rákóczi I] m-a vizitat, 
pictorul meu i-a făcut portretul. Cu principele bătrân am jucat dame.”25 Pe lângă 
jocul de dame, la sfârşitul secolului al XVI-lea apar şi jocurile de tip biliard, care 
au forme variate. În 1594 se menţionează deja băţul de deplasat bile şi bilele din 
os, iar un inventar din 1635 ne descrie o masă de joc acoperită cu postav roşu şi 
şaisprezece bile care aparţin de aceasta, iar o altă descriere de la sfârşitul secolului 
ne relatează despre nouă bile care se rostogolesc pe o tablă verde.26

În perioada când sportul şi jocurile de societate erau la modă, a apărut şi 
obiceiul formelor de distracţie în grup, al căror principal scop era ca participanţii 
să se bucure de compania celorlalţi şi astfel să se creeze o stare relaxată. Şi această 
formă de divertisment are conţinuturi şi funcţii latente, care, însă, sunt foarte 
diferite de funcţiile celorlalte forme de distracţie. În acest caz, ideea este ca relaţiile 
dintre participanţii la grup să devină cât mai strânse. Astfel, excursiile constituiau 
o formă de distracţie care se practicau încă din şcoala generală. Iată cum relatează 
Pál Eszterházy o aventură trăită la 15 ani, care aproape că a avut consecinţe tragice, 
din timpul unei excursii ce a avut loc în perioada cât a învăţat la şcoala iezuiţilor de 
la Nagyszombat: „Anul acela, în data de 13 mai, am ieşit la o excursie în pădurea de 
lângă Nagyszombat, acolo am văzut un copac înalt, cu două ramuri groase, pe care 
nimeni dintre elevi nu îndrăznea să se caţere. Atunci, eu mi-am luat inima în dinţi 
şi am urcat până în vârful copacului, unde mă pregăteam să strig ceva celor de jos, 

24 Jurnalul lui László Rákóczi, 125.
25 Jurnalul lui László Rákóczi, 252.
26 Enciclopedie maghiară de istoria culturii: Evul Mediu şi epoca modernă timpurie. IV. 

Redactor principal: Kőszeghy Péter. Bp., 2006. 440.
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când creanga pe care mă rezemam cu picioarele a cedat sub mine, iar eu am căzut 
de acolo, cu capul în jos, de numai bunul Dumnezeu m-a ţinut, şi toţi se mirau cum 
de mai sunt în viaţă. Atunci, toţi care erau cu mine s-au apucat şi au tăiat copacul, 
ca nu cumva să se mai găsească cineva care să îşi pună viaţa în primejdie ademenit 
fiind de el.27 În timp ce iezuiţii se foloseau în mod conştient de plimbări şi excursii 
pentru a mai rupe monotonia zilelor de învăţătură, în şcolile protestante iniţiativa, 
în acest sens, o aveau mai mult elevii. De multe ori, însă, aceste nevoi ale elevilor 
nu găseau ecoul potrivit în metodele de învăţare planificate de profesori, astfel, de 
exemplu, în regulile şcolii din Braşov din 1543 a trebuit specificat că elevii nu au 
voie să meargă în excursii pe munte mai mult de o dată pe lună.28

Disponibilitatea pentru excursii şi „picnicurile” din timpul acesteia este 
aceeaşi şi la adulţi, în rândul cărora excursiile devin un mod preferat de petrecere 
a timpului, deoarece acestea erau uşor de organizat şi nu necesitau foarte multe 
pregătiri prealabile. Însemnările din jurnalul lui Rákóczi László vin să sprijine, cele 
afirmate anterior. Iată doar un scurt fragment referitor la excursii (însemnare din 
25 august 1657): „După masă, ne-am dus la stânca cea mare de pe malul Dunavitz”, 
apoi din data de 27 august: „A sosit domnul Pál Rhédey: plimbare cu vaporul”, din 
30: „După masă am mers să ne distrăm lângă Dunavitz”, din 31: „După masă ne-am 
plimbat lângă fermă cu soţia mea şi cu domnul şi doamna doctor”. 5 septembrie: 
„După masă am plecat cu soţia să facem o plimbare pe malul râului”, 12 septembrie: 
„Soţia mea s-a dus să se plimbe pe malul râului, mai târziu m-am dus şi eu, unde 
am mâncat şi am băut amândoi.”29

Şi la curţile regale, excursia era una dintre cele mai populare distracţii, însă era 
lipsită de spontaneitate, căci securitatea personajelor participante şi măreţia cu care 
trebuiau să fie înconjuraţi în orice moment al vieţii lor cereau pregătiri prealabile 
făcute din timp. Este cunoscută şi distracţia inventată pentru tânărul Zsigmond 
Báthory, când principele minor şi curtea sa restrânsă au petrecut o zi mergând 
cu bacul pe râul Arieş, luând masa de prânz pregătită pe loc, cu acompaniament 
muzical, pe o porţiune frumoasă a malului. Şi István Báthory obişnuia să se plimbe 
cu trăsura împreună cu soţia sa, ce-i drept, Anna Jagello făcea adevăratele excursii 
în stil mare în lipsa soţului ei. Odată, la excursia organizată în cinstea nunţiului 
papal, participanţii erau aduşi la palatul de vară al doamnei principe cu trăsuri 
aurite, trase de câte opt, şase sau patru cai. Iar la palat îi aştepta o altă surpriză 
plăcută: printre firele de iarbă s-au ascuns bezele din albuş de ou şi zahăr în formă 
de ciupercuţe şi flori, pe care invitaţii trebuiau să le găsească, un eveniment cu 
mult umor şi voioşie.30

În zilele calde de vară, destinaţia cea mai frecventă era malul apei, unde toată 
compania se plimba, bea, mânca şi, pe lângă acestea, făceau plimbări cu vaporul 

27 Esterházy Pál visszaemlékezése ifjúkorára (1635-1653) [Amintiri din tinereţe ale lui Pál 
Eszterházy], 311.

28 Enciclopedie maghiară de istoria culturii: Evul Mediu şi epoca modernă timpurie. IV. 
Redactor principal: Kőszeghy Péter. Bp., 2006. 364.

29 Jurnalul lui László Rákóczi, 311-313.
30 Ioannis Andreae Caligarii, nuntii apostolici in Polonia, epistolae et acta 1578-1581. 

Monumenta Poloniae Vaticana IV. ed. Ludovicus Boratyński, Cracoviae 1915. 178-179.
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şi se îmbăiau. Înotul sau joaca în apele curgătoare era însă sursă a multor pericole, 
fapt atestat şi de desele cazuri de înec.31 Dar cei care doreau să se îmbăieze, nu 
erau speriaţi de aceste incidente, din jurnalul lui Rákóczi László reieşind că în 
timpul dietei din 1655 delegaţii s-au folosit pe deplin de posibilităţile oferite de 
Dunăre. Dieta ţinea din martie până la mijlocul lui iulie. Primăvara, malul Dunării 
şi împrejurimile morilor de pe mal, erau uzitate ca locuri privilegiate de plimbare a 
protipendadei; nobilimea ieşea acolo la călărie şi plimbări pe jos, dar şi cu vaporul: 
„am mers la cetate, l-am luat şi pe înălţimea sa [Ferdinand al III-lea] şi, împreună 
cu el, mergeam să petrecem timpul ... Am mers la preasfinţia sa arhiepiscopul, iar 
de acolo pe malul Dunării, unde m-am şi plimbat cu vaporul. Am cinat la mori, pe 
malul Dunării ... am mers pe insula de pe Dunăre, unde l-am găsit şi pe domnul 
Miklós Zrínyi.”32

De la începutul lunii iunie, însă, temperatura aerului şi a apei le permitea 
celor mai îndrăzneţi să se îmbăieze şi să înoate: „Am fost să iau prânzul la domnul 
Ádám Forgách, iar de acolo m-am dus şi făcut baie în Dunăre ... iar am fost pe 
malul Dunării, lângă mori; am poruncit să se aducă cina acolo, şi am luat cina 
cu toţii împreună, numai doamna Ferenc Csáky nu a mai putut rămîne deşi s-a 
şi spălat pentru masă, căci nu mai avea stare de cât a tot trimis bărbatu-său să o 
cheme acasă.”33

Cei cărora le plăcea să se îmbăieze nu s-au sinchisit de pericolele înotului în 
apele tulburi, dar toată lumea dădea înapoi din faţa apelor reci ca gheaţa ale râurilor 
şi lacurilor. Oamenii vremii erau chinuiţi de numeroase boli, mai ales artrita îi 
dobora încă din tinereţe, de aceea erau atraşi şi mai mult de băile renumite şi pe 
drept îndrăgite ale ţării, unde, pe lângă apele termale care alinau durerile artritei, 
se bucurau şi de compania celorlalţi. Iată o altă distracţie cu mai multe rezultate: 
scopul utilitar al terapiei se suprapunea scopului social, acela de a se bucura de 
compania altora. Cele mai populare băi maghiare în epoca modernă timpurie erau 
Stubnya, Piestany, Trencsényteplic, Bojnice şi Rajec. Folosirea terapeutică a apelor 
termale s-a format la maghiari încă din evul mediu, obicei ce a suferit foarte puţine 
schimbări şi în epoca premodernă . În sălile comune, cei bogaţi stăteau în căzi de 
baie din lemn, singuri sau câte doi. Spaţii de îmbăiere separate pentru femei şi 
bărbaţi se creează doar din secolul al XVI-lea, acestea fiind despărţite printr-un gard 
subţire de scânduri care, însă, nu era un obicei general al băilor, căci costumele 
de baie, care apar deja în inventarele de îmbrăcăminte ale vremii, erau de aşa 
natură încât trezeau mai degrabă imaginaţia decât poftele. Esenţa băilor era oferită 
de aburii şi apele terapeutice încălzite artificial prin sobe sau, în cazul apelor 
termale, introduse în spaţiul de îmbăiere prin conducte. Băile ofereau, încă din 
Evul Mediu, şi alte servicii, ca baia cu aburi (un fel de saună) şi masajul, care 
puteau fi executate numai de către un specialist balnear, dar angajaţii băilor se 
îndeletniceau şi cu tunsul părului şi în lăsarea de sânge. Pe lângă toate acestea, 

31 Kristóf, fiul cancelarului transilvănean Farkas Kovacsóczy s-a înecat într-un râu în timp ce 
era la Graz la studii, la fel s-a întâmplat şi cu Boldizsár, fiul din prima căsătorie a principelui 
transilvănean Kristóf Báthory, care s-a înecat în timpul studiilor de la Cracovia. 

32 Jurnalul lui László Rákóczi, 110, 122, 141.
33 Jurnalul lui László Rákóczi, 136, 137.
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în jurul locurilor special amenajate pentru băi se deschideau bufete, măcelării, 
restaurante şi hanuri.34

Sezonul băilor începea în mai, prin urmare nu este, deci, pură întâmplare că 
în aproape toate almanahurile vremii, pe gravura de lemn care reprezintă luna mai 
apare imaginea unui ciubăr în care un bărbat şi o femeie stau faţă în faţă în apă. Şi 
pentru ca totul să fie şi mai confortabil, între ei se află o bucată de lemn acoperită cu 
o faţă de masă pe care se serveşte mâncare şi băutură. În pofida faptului că epidemia 
de sifilis din secolul al XVI-lea a golit băile europene, în Ungaria practica băilor era 
în plină dezvoltare, iar sub influenţa părţilor de ţară aflate sub ocupaţie otomană, 
obiceiul mersului la băi a luat chiar o amploare şi mai mare. Şi băile împărăteşti se 
dezvoltă din nou, iar în familiile aristocrate se evidenţiase deja un obicei conform 
căruia toată familia trebuia să meargă la băi cel puţin o dată pe an. Iată ce scrie 
Pál Eszterházy sr. în 1639: „... eu de douăzeci şi şase de ani, în fiecare an, am fost 
la băi la Piestany şi alte băi termale, căci aveam mare nevoie atât eu, cât şi soţia şi 
copiii ... în 12 zile voi merge din nou la Piestany pentru două săptămâni.”35 Putem 
observa şi din conţinutul acestei scrisori că băile nu desemnau distracţia exclusivă 
a bătrânilor, doar şi Eszterházy mergea la băi regulat de la douăzeci şi ceva de 
ani, împreună cu soţia şi copiii săi. Nu era singurul; palatinul Ferenc Wesselényi 
vizita băile din Stubnya de treizeci şi doi de ani, mergând acolo cel puţin o dată 
pe an, dar dacă era nevoie şi de mai multe ori. De obicei, săptămânile destinate 
terapiei nu le petrecea singur, ci în compania soţiei şi a copiilor, dar de multe ori, 
şi majoritatea membrilor curţii sale era cu el.36

După se poate observa şi din datele consemnate despre excursii şi băi, unul 
dintre cele mai fireşti şi cele mai populare moduri de distracţie ale membrilor 
aristocraţiei vremii, care trăiau la distanţe destul de mari unii de alţii, era să-şi 
petreacă timpul împreună. Pretextul pentru aceasta o constituiau dietele nu prea 
dese, ocaziile festive, ca nunţile sau, motivul mai trist, înmormântările. Nobilii 
strânşi astfel mergeau împreună la prăvăliile armurierilor, bijutierilor, aurarilor, 
croitorilor, uitându-se şi alegând în voie. Sau se adunau, pur şi simplu, în grădină 
ori în sala meselor şi se bucurau de conversaţiile îndelungi de după masă.37 Acelaşi 

34 Enciclopedie maghiară de istoria culturii: Evul Mediu şi epoca modernă timpurie. III. 
Redactor principal: Kőszeghy Péter. Bp., 2005. 229-233

35 Căpitanul din Nógrád, Pál Esterházy (fratele mai mare al palatinului Miklós †1645) către 
István Pálffy la 25 aprilie 1639. In: Jedlicska Pál: Eredeti részletek gróf Pálffy család 
okmánytárához 1401-1653 [Adăugiri interesante la arhiva familiei conţilor Pálffy 1401-
1653]. Budapesta, 1910, 228-229.

36 Ferenc Wesselényi către György Lippay, 27. aug. 1647. Citat de Várkonyi Gábor: 
Arisztokrata társasági élet a kora újkori Magyarországon [Viaţa socială a aristocraţiei în 
Ungaria epocii moderne timpurii]. In: Idővel paloták … Magyar udvari kultúra a 16-17. 
században [Cu timpul palatele … Cultura curţii maghiare în secolul al XVI-XVII-lea]. Ed.: 
G. Etényi Nóra-Horn Ildikó. Bp., 2005. 427.

37 Încă nu sunt formate saloanele, dar unele descrieri ne arată că în timpurile acestea de după 
masă se discută pe teme. Németh S. Katalin: Fiktív német beszélgetések Magyarországról. 
(Johann Georg Schielen írásai, 1683) [Discuţii germane fictive despre Ungaria (Scrieri de 
Johann Georg Schielen, 1683)] ItK, 1994/1.şi G. Etényi Nóra: Betegágy, fürdő, kártyaasztal 
– A „beszélgetésjáték” mint politikai metafora [Patul bolnavului, băile, masa de joc – 
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model, dar la o scară mai redusă, era practicat şi la curţile nobililor din elita vremii, 
unde mica nobilime şi demnitarii din zonă stăteau de multe ori la discuţii la masa 
nobilului. În jurnalul lui László Rákóczi găsim consemnate foarte des referinţe 
relative la această viaţă socială animată şi consistentă. Prezentarea unei zile 
obişnuite (26 aprilie 1658) în care tânărul conte călătorea cu soţia spre Viena, 
petrecând în Bratislava, nu mai mult de o zi şi o noapte, ne oferă o idee despre 
cât de multe încăpeau în programul, chiar şi pe atunci încărcat, al omului din 
epoca modernă timpurie: „Dis-de-dimineaţă au venit la mine domnii Zsigmond 
Eszterházy şi András Serényi cu care am mers la palatin. De aici, ne-am îndreptat 
spre casa tinerilor domnişori Lippay pentru a ne uita la figurile artificiale din ceară. 
Între timp, doamna Ferenc Csáky şi doamna Moskon au vizitat-o pe soţia mea şi au 
plecat împreună să o viziteze pe soţia palatinului, iar de acolo şi soţia mea a venit 
să vadă figurile din ceară. Cu Zsigmond Eszterházy şi András Serényi am mers la 
Miklós Draskovich, de unde am ajuns la mine. Şi soţia mea a invitat-o pe doamna 
Muskon să vină cu ea, şi au venit cu trăsura soţiei palatinului. Am trimis astăzi 
iezuiţilor de la Biserica Szent Márton un tablou vechi [şi mare] din argint. Apoi am 
plecat cu András Serényi şi Zsigmond Eszterházy pe malul Dunării şi cu toţii ne-au 
petrecut peste Dunăre. Apoi am vânat iepuri cu cei doi domnişori Draskovich şi 
am plecat după soţia mea, apoi am luat cu toţii masa de prânz la Ort, iar la cină am 
ajuns la Viena.”38

 „Jocul dialogal” ca metaforă politică]. In: A politika műfajai a régi magyar irodalomban 
[Genurile de exprimare politică în literatura maghiară veche]. Conferinţă ştiinţifică Gyula, 
2005. Materialul scris al conferinţei este în curs de publicare, redactor Sándor Bene.

38 Jurnalul lui László Rákóczi, 349.


