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A históriás ének szerepe az irodalomtör-
ténet-írásban ambivalensnek mutatko-
zik. A műfaj elméleti megközelítését és 
meghatározását szinte minden, a régiség 
irodalmával foglalkozó munka alapvető 
feladatának gondolta eddig is, ám a szö-
vegek rehabilitációjával, és különösen a 
kora újkori, nemzeti nyelvű elbeszélő köl-
tészet alapvetően normatív jegyekkel ren-
delkező szövegkorpuszára (főként gyüle-
kezeti és históriás énekekre) vonatkozó 
széles körű vizsgálatokkal régóta adós a 
kutatás. Pap Balázs kötete e hiány pótlá-
sára tesz kísérletet. A nyolc fejezet közül 
az első kettő a históriás ének műfajcsalád-
jának kutatástörténetét, meghatározásá-
nak változásait ismerteti, s egyszersmind 
bevezeti saját definícióját is, a többi pedig 
esettanulmányok segítségével árnyalja a 
koncepciót, s bemutatja annak gyakor-
lati, szövegeken alkalmazott működését. 
A  vizsgálódások megközelítési módja – 
az RPHA  szemléletéhez hasonlóan – „a 
többesszámú szöveg egyes hordozóinak 
összefüggéseire” (6) fókuszál, a szövegek 
medialitására és hagyományozódásuk 
mintázataira helyezi a hangsúlyt. A  fo-
lyamatban döntő szerepet játszik a 16. 
század anyagának kettőssége, amelyet 
formailag az izoszabály, a homogeneitás, 
kontextuálisan viszont a változékonyság, 
a heterogeneitás határoz meg.

A  históriás ének műfajának kutatás-
történetét, a terminológia (széphistória, 
krónika, história, históriás ének) haszná-
latának sajátosságait, valamint a histó-
riás énekhez köthető műfajok tárgybeli 
sokszínűségét Pap a fikcionalitásra kon-
centrálva mutatja be, Toldy Ferenctől 

Vadai Istvánig, figyelemmel kísérve az 
egyes szerzők fogalomhasználatának 
vál tozásait is életművük során (pl. Toldy 
Ferenc művei esetében). Határozott éllel 
fogalmazza meg kritikáját az egyes kon-
cepciókkal szemben, például a fikció és 
a valóságbeszéd dichotómiáját megala-
pozó Pirnát Antal kapcsán. Mivel Pirnát 
elgondolása alapvetően 17. századi poéti-
kákon nyugszik, megállapításait Pap nem 
tartja érvényesnek és alkalmazhatónak 
az egy évszázaddal korábbi műfajokra. 
A kötet teoretikus-módszertani fejeze-
te az adott vezérfonal mentén értékeli a 
legfrissebb irodalmat is. Míg a struktura-
lista RPHA  nem kezeli külön kategória-
ként egy szöveg fikciós jellegét, ugyanez a 
szempont már szerepel A magyar irodalom 
történeteinek Orlovszky Géza jegyezte his-
tóriásének-tanulmányában (a Történetek… 
elektronikus változata, a Horváth Iván 
gondozta „Villanyspenót” pedig a teljes 
magyar irodalmi hagyományra érvénye-
síti az „igazságköteles” / „nem igazságkö-
teles” dichotómiát). A műfaj történetét és 
a fikció–valóság szembeállítást alapvető 
tanulmányban (A  tudósító ének műfaja, 
http://villanyspenot.hu/villanyspenot/#!/
fejezetek/5DnTVpkQTmSi26HLM2e AUA)   
taglaló Vadai István szerint az ellentét 
valójában érvényteleníthető, mivel a két 
tényező nem zárja ki egymást, hanem ke-
veredik az egyes műveken belül is. Ehhez 
a gondolathoz és a kutatástörténeti átte-
kintés egészéhez szervesen kapcsolódik a 
kötet második fejezete – akár annak része 
is lehetne, már csak terjedelme miatt is, 
hiszen ez a szakirodalom valódi kritikája 
és annak továbbgondolása. A fejezet defi-
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niálja a szerző pozícióját a kutatói diskur-
zusban, s megadja saját meghatározását 
a műfajról, melynek sarokköve szintén a 
fikció és a valóság dichotómiája. Míg a his-
tória jelzéssel rendelkező szövegek egyik 
alfaja sem tartalmaz szerzői fikciót, az 
ének tartalmazhat fikciós (pl. Szilágyi és 
Hajmási, Cantio de militibus pulchra), illet-
ve olyan elemet, mely nem a megtörtént, 
dokumentálható múltra, hanem a jövőre 
vonatkozik (ezért férhet bele az énekek 
csoportjába a profetikus Jelenések köny-
ve). A  definícióhoz megszorítás is tarto-
zik: minden esetben számításba kell ven-
ni, hogy az ének megnevezés utalhat az 
adott szöveg performatív tulajdonságaira, 
azaz énekelhetőségére is – így jöhet létre 
a két fogalom látszólagos ötvözeteként a 
históriás ének szerkezet. A fikció–valóság 
ellentét a műfajok megnevezésében tehát 
a história–ének dichotómiában ölt testet, 
s ez adja meg a kötet címét is.

A kötet esettanulmányainak tárgyvá-
lasztása a régi magyar epikus költészet 
széles spektrumát öleli fel, s részletesen 
tárgyalják az egyes műcsoportok sajá-
tosságait. Így történik ez A Hoffgreff-
énekeskönyv szerkezetéről a szöveghagyo-
mányozódás tükrében szóló fejezetben, 
mely a 16. századi históriásének-korpusz 
mennyiségi kérdéseivel foglalkozik, be-
kapcsolódva a Varjas Béla és Horváth 
Iván által jegyzett vitába. A tanulmány az 
RPHA adatbázisának alapján az elveszett 
szövegek jellemzőinek rekonstrukciójára 
tesz kísérletet, valamint megkerülhetetle-
nül szó esik a szóbeli korpusz lehetséges 
tulajdonságairól és kapcsolatáról az írás-
ban fennmaradt forrásokkal. A  históriás 
énekek korpuszára vonatkozó szintézist 
követően a Hoffgreff-énekeskönyv szöve-
geinek lehetséges keletkezését, datálási 
problémáit és kompozíciós elveit (a Bib-

liához és a reformáció történelemszemlé-
letéhez való kritikai viszonyát) vizsgálja 
– miközben a teljes példány hiányában 
tisztában van eredményei relatív, inkább 
tendenciamutató jellegével. Az eredmé-
nyek tükrében Pap Balázs feltételez egy 
kötetelőzményt, melynek kompozíciós 
elveire fokozottan igaz, hogy azok csak 
töredezettségükben vizsgálhatók, majd a 
kéziratos források alapján rekonstruálja 
az énekeskönyv teljes anyagát.

Szintén a hagyományozódás kérdé-
seit vizsgálja Az Énekek három rendbe 
forrásai című tanulmány, mely a gyüle-
kezeti énekek korpuszbővítéseit, kapcso-
latait elemzi más gyűjteményekkel. Az 
egyes szövegek (a detrekői, az 1592-es és 
a váradi változatok) eltérései, valamint a 
bibliai helyek értelmezése alapján meg-
állapítja, hogy a szövegek közös forrása 
Melius Juhász Péter mára példányból már 
nem ismert énekeskönyve lehetett. A feje-
zet előrevetíti a következő, apokaliptikus-
chiliaszta fókuszú tanulmányt is (História 
és apokalipszis), melynek egyik fő állítása 
szerint Farkas András krónikája a topikus 
szerkesztési elvet alkalmazta szövegében 
– ahelyett, hogy például Dézsi András 
vagy Batizi András módjára egyetlen 
forrást követett volna híven –, így a vers-
szerkezet feszessége érdekében feláldozta 
a wittenbergi történetszemlélet hagyomá-
nyos argumentációját.

Az akrosztichonok funkcióit és sza-
bályszerűségeit elemző fejezet kettős, 
medialitás-központú, illetve olvasás- és 
íráshasználati habitus-szempontú meg-
közelítést alkalmaz szövegkritikai cé-
lokra. Elsősorban Bogáti Fazakas Miklós 
korpuszát vizsgálja, ami a fennmaradt 
akrosztichonos versek jelentős, ha nem is 
túlnyomó többségét teszi ki. Pap Balázs a 
versfőkkel rendelkező anyag műfaji, illet-
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ve az egyes szerzőkhöz köthető, statiszti-
kai eloszlásának elemzése nyomán arra a 
megállapításra jut, hogy az akrosztichon 
jelenléte egyik tényezőhöz sem társítha-
tó általános érvénnyel. Gyümölcsözőbb-
nek tűnik a funkcionális megközelítés. 
A három meghatározott funkció sze-
rint a versfő a szerzőről vagy a címzett-
ről közölhet információt, azaz egyfajta 
ajánlásként működhet; szavatolhatja a 
szöveg integritását; illetve, főként Bogáti 
Fazakasnál, mnemotechnikai és argu-
mentum-kiemelő szerepe van. A  Bogáti 
Fazakas-hagyomány ilyen megközelítésű 
vizsgálata és a tanulmány forráskritikai 
eredményei, különösen az egységes kri-
tikai kiadás hiányában, fontos hozzájáru-
lást jelentenek a további kutatás számára.

A Gyülekezeti ének és egyéni lírai hang 
izgalmas felvetésekkel él Szegedi Ger-
gely és Kecskeméti Vég Mihály művei-
nek attribúciós kérdéseiben: a 34. zsoltár 
Kecskemétinek tulajdonított fordítását 
komparatív vizsgálat alapján Szegediének 
gondolja, és ezt továbbszőve a Micsodás az 
fesvény ember című, emblematikus jegye-
ket hordozó verset is Szegedi Gergelyhez 
köti. További összehasonlító munkával 
arra a következtetésre jut, hogy az utóbbi 
szöveg és a Szkhárosi Horvát Andrásnak 
tulajdonított Emberi szerzésről ugyanazon 
képi forrásokat írják körül. Pap a 6. zsol-
tár parafrázisának elemzése után Szegedi 
Gergely munkásságát még egy, eleddig 
szinte csak Balassinak tulajdonított erény-
nyel, az egyéni hangvétel értékével bővíti, 
ugyanakkor relativizálja Balassi egyéni 
hangját és a gyülekezeti, normatív hangot, 
zsoltárparafrázisok jelenlétét fedezi fel a 
Balassi-művekben (az Ó, magas egeknek, 
nagy mély tengereknek… és a Bocsásd meg, 
Úristen a 6., míg az Ó, nagy kerek kék ég… a 
104. zsoltárral hozható kapcsolatba).

A  Tinódiról szóló írás a kötet utolsó 
fejezeteként tetőzi be az eddig is uralko-
dó medialitás-szempontú megközelítést. 
Pap Balázs cáfolja a Szilády óta rögződött 
szeterotípiát, mely szerint Tinódi megveti 
a hegedősöket, azaz tudatosan elválasztja 
magát a kor népszerű költészetétől. A so-
kak által érintett hegedős–lantos–igric 
hierarchiáról szólva megkérdőjelezi azt 
a felfogást, amely feltételez egy alacso-
nyabb színvonalú, tömeges, szóbeli, és 
ebből következően nem fennmaradt kor-
puszt (magát a hegedőséneket), illetve a 
hangszerek megkülönböztetése alapján 
létező, minőségi rangsort. E hagyomány 
létezésének kétségbe vonását és a kon-
cepció történetének alapos, Toldytól Ács 
Pálig vezető kritikáját Tinódi ide tartozó 
szövegeinek vizsgálatával támasztja alá. 

A Sokféle részögösről szóló ének kap-
csán, amely a kutatói tradíció szerint a 
közösségi költészettel rokon, de annál 
magasabb minőséget képvisel, Pap arra 
a hipotézisre jut, hogy Tinódi didaktikus 
betoldásokkal egészítette ki a verset, hogy 
az a kötet koncepciójának megfelelő re-
giszterbe illeszkedjék: azaz egy mulattató 
verset tett didaktikussá. A tanulmány két 
érvet hoz fel ennek igazolására. Először: a 
vers két része közötti ellentmondásos vi-
szonynak (a Noé-történetet nem felelteti 
meg a narrátor a második rész részeg-tí-
pusainak) az lehet a magyarázata, hogy a 
Cronicában megjelent változat a kötet szá-
mára készült kompiláció. Másodszor: az 
akrosztichonok szintén igazolják a felté-
telezést, hiszen ha a betoldottnak gondolt 
strófákat kivesszük, a szöveg maradéká-
nak versfői is értelmes szöveggé olvasha-
tók össze. 

A tanulmány a fenti kompilációs tech-
nika jelenlétét Tinódi bibliai tárgyú his-
tóriáiban is megvizsgálja, melyek önálló 
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értelmezése eddig ritka jelenség volt. Az 
elemzés  e versekben szintén szakaszos-
ságot, illetve a forráshasználat heteroge-
neitását bizonyítja. A Dávid-históriában 
Pap kimutat egy kétszáz soros, szerkeze-
tileg önálló, saját akrosztichonnal rendel-
kező epizódbetétet (ezt közli is kiemelve 
a tanulmányban). Az is kiderül, hogy a 
wittenbergi időszemléletet és a Bibliát ki-
zárólagos forrásul használó magyar pro-
testáns szerzők többségének gyakorlatával 
ellentétben Tinódi az euszébioszi–ágostoni 
szemléletet és a Nürnbergi krónika által is 
használt, évezredekkel operáló felosztást 
követi. Tinódi differenciált forráshasz-
nálatára bizonyíték lehet a Judit-história 
személynévhasználata (Judit szolgálójá-
nak neve Ábra), valamint a szerkezet és a 
tartalom közötti problematikus viszony is, 
hiszen a keretes szerkezet ismét arra utal, 
hogy a szövegváltozat valójában a nyom-
da számára készült variáns, mely felülírja 
a lineáris szerkezetű, oralitáshoz közeli 
elemekben gazdagabb előzményt. Mind-
azonáltal a tanulmány konklúziója szerint 
mégsem jelenthető ki, hogy Tinódi vers-
szerző gyakorlata ne lenne köthető a szó-
beliséghez, illetve az sem, hogy Pap Balázs  
problémafelvetésére visszautalva, költőnk 
megvetné az orális közeghez köthető mű-
veket, hiszen maga is írt ilyeneket, ám nem 
találta azokat méltónak arra, hogy ilyen 
formájukban a nagy opusz részei legyenek.

Pap Balázs kötete maga is echója az 
általa vizsgált hagyománynak: tárgykö-
rében heterogén, ám erős benne a sza-
bályszerűségek fókuszba állítása. A kötet 
a medialitással is játszik: mondandóját 
narratív és szemléletes formában (adat-
rendszerező táblázatok, hagyományo-
zódási folyamatokat modellező ábrák) is 
rögzíti, erős benne a katalogizáló hajlam 
(pl. táblázatos áttekintés az Énekek három 
rendbe tartalmi átfedéseiről más gyűjte-
ményekkel, vagy a Toldy-féle műfaji rend-
szerezés talán túlzottan is részletes szem-
léltetése). Ez a törekvés azonban sokszor 
olyan helyeken hiányzik, ahol szükség 
lenne szemléltető ábrára, mint például a 
Hoffgreff-énekeskönyv sztemmája eseté-
ben. Az áttekinthető formai megoldások-
ra való törekvés ellenére a kötet tagolása 
nem teljesen harmonikus, a fejezetek kö-
zött aránytalanul hosszú és túl rövid is 
akad. Megérdemelt volna némi szerkesz-
tői (stilisztikai és nyomdai), illetve biblio-
gráfiai szempontú gondozást is. A széle-
sebb körű (pl. német és olasz históriákat 
bevonó) összehasonlító elemzés, valamint 
a szóbeli hagyományátadásra is kitérő 
újabb módszertani szakirodalom (pl. John 
Miles Foley munkái) alkalmazása pedig 
még inkább azzá tenné ezt a monográfiát, 
amit már így is teljesített: a magyar histó-
riák és énekek kutatásának közelmúltbeli 
legfontosabb összegzésévé.
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