OLÁH SZABOLCS
PESTI GYÖRGY HALÁLTÁNCÉNEKE ÉS A PROTESTÁNS VERSSZERZÉSI
GYAKORLAT
(A szövegforrások eltéréseinek textológiai és alaktani-szemléleti vizsgálata)
1. Dézsi Lajos kiadói döntése és ennek következményei
Dézsi Lajos azon kánonszervező tudósok egyike, akik szövegkritikai és kiadói
döntéseikkel hosszú időre képesek befolyásolni a történetírói kérdezés irányait.
Aprólékos és kiterjedt filológiai arzenált mozgósító vizsgálatainak eredményeivel
szembesülve megmutatkozik azok pontossága,, a versengő állásfoglalás pedig az
elődéhez hasonló körültekintésre kényszerül, egyben szilárd talapzatot nyer po
étikai-szemléleti fejtegetéseihez. Igaz, az utódok ritkán éreznek késztetést, hogy
maguk is elvégezzék az alapozó szövegkritikai munkálatokat. Ezek hiányában
válaszaikat jobbára nem saját kérdésekre fogják adni, hanem olyanokra, melyeket
a körvonalaiban már megrajzolt kánon szövegállománya jóval előttük is lehető
vé tett.
Dézsi Lajos 1927-ben kiadta Pesti György halálénekét Holbein képeivel és egy
bevezető tanulmánnyal, melyet a haláltáncok történetéről írt.1 Ezzel a gesztusával
nem pusztán a feledéstől igyekezett megóvni a nehezen hozzáférhető 1565-ös
Csereyné-kódexbeli szövegalakot, melyen kiadása alapult. A bibliofil tett előzmé
nye, hogy Szilády Áron 1912-ben az RMKT VII. kötetének lapjain2 közölte az
éneket, és jóllehet alapvetően ugyancsak e kódexbeli szövegalakra épített, gyak
ran váltogatta azt az 1582-es Bornemisza-féle énekgyűjteménybe foglalt szöveg
változattal és azzal, melyet a Lugossy-kódex 1629-ből hagyományozott. Ez az
eklektikus forráskezelés a kiadás jegyzetei alapján jól nyomon követhető. Dézsi,
aki Szilády RMKT-beli jegyzeteit rendezte és ki is egészítette azokat, igen jól is
merte a három szövegforrás eltéréseit.3 A Bornemiszánál olvasható eltéréseket Dé
zsi egyértelműen „szövegrontásként" 4 értékelte, így Szilády kompilációját nyilván
nem tartotta alkalmasnak arra, hogy hozadékaképpen a „hibák" egyszer s min
denkorra kikerüljenek a szövegtörténetből. Ezért Dézsi „elsőbbséget ad" 5 a kódex
beli alaknak. A következmény: 1927-es szövegközlésével Dézsi nem pusztán ér
vényre juttatott egy szövegalakot és ezzel egy lehetséges történetelgondolást, ha
nem hatályon kívül helyezett egy szerinte hibás másik szövegalakot és ezzel ér
telemösszefüggések egész sorát. Dézsi döntése után a Bornemisza-féle szövegalak
1
DÉZSI Lajos, Pesti György haláltáncéneke Holbein képeivel, Bp., 1927, 79. (A Magyar Bibliophil
Társaság számozott kiadványa.)
2
RMKT VTI, 25-35, 327-343.
3
Szilády eklektikus kiadásáról Dézsi megjegyzi, hogy az éneket „újabban kiadta Szilády a »Régi
m. költők tára« VI. köt. 151-187. lapjain, codexünk szövegét is felhasználva". DÉZSI Lajos, Régi magyar
verseskönyvek ismertetése, I: A Csereyné-codex, ItK, 1911, 61. Az 1927-es bibliofil kiadás is mutatja az
eltérések ismeretét: „a kétféle szöveg főbb eltéréseit különben a jegyzetben adjuk." - Vö. DÉZSI, 1927,
19.
4
Sziládyval teljes egyetértésben azt a következtetést vonja le Dézsi, hogy Bornemisza „semmikép
pen nem dicsérhető szokása szerint változtatta, rongálta, gyakran értelmetlenné tette" Pesti szövegét.
- Vö. DÉZSI, 1911, 61, továbbá RMKT VII, 329.
5
Dézsi hangsúlyozza, hogy a Csereyné-kódexbeli szövegalak „is csak másolat és pedig mint
közlésünkből kitetszik, sok értelemzavaró hibával teljes másolat." DÉZSI, 1927, 18.
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a mai napig elutasításban részesül.6 A későbbiekben egyedül Kovács Sándor Iván
érinti a haláltáncének 1582-es kiadásának szövegkritikai kérdéseit. A szerző a Bor
nemisza-féle énekeskönyvhöz írott kísérő tanulmányában stilisztikai jellegű
összevetéseket végez olyan énekek között, melyek a gyűjteményen kívül másutt
is fennmaradtak. Sajnálatos módon énekünk esetében Kovács nem vállal vizsgá
latokat a rendelkezésére álló szövegalakok között. Ez azért feltűnő, mert más
énekeket illetőleg szinoptikus megfigyelései példamutatóan részletezettek és pon
tosak. Most viszont megelégszik egy filológiailag dokumentálatlan állítással, me
lyet Bornemisza tekintélyére7 alapoz, és átveszi elődjeitől a kanonizált ítéletet,
mely szerint „Bornemisza szövege meglepően rossz.'
A Bornemisza-féle szövegalak szövegkritikai és esztétikai értékelésére nézve
szükségesnek látszik tehát egy olyan vizsgálat, mely a rendelkezésre álló szöveg
források közötti eltérések értelmezésére összpontosítja figyelmét.
2. Az eltérő helyek szövegkritikai vizsgálata
Pesti György haláltáncéneke megvan a negyedrét levelekből álló Csereyné-kódex 40a-50a lapjain laus deo sempler] Cancyo de Immagine morttys címmel. Másolója
- „balas deiak irtta ezer 565." - pontosan datálja munkája végét: „Finis huius
cancionis per me - anno dony 1565. 10. die nouembris." 9 Bornemisza az éneket
A halairól való emlékeztető enec: Mint ha beszelne az Adamfiaiual címmel közli gyűjte
ménye második rendjében, a CCIIIIa-CCVIIb lapokon. A Csereyné-kódexet is
mertető Dézsi Lajos szerint „ha nem önkényesen változtatott Bornemisza a Pesti
szövegén, úgy azt kell feltennünk, hogy olyan kéziratot használt, melynek szöve
ge a Csereyné-codexénél sokkal romlottabb volt."10 Dézsi az autentikus szövega
lakot kereste, bibliofil szándékai mellett ezért is jelentette meg a Csereyné-kódexbelit önálló kötetben. Döntése nagy szolgálatot tesz a történeti kutatásnak: kiadói
erőfeszítése nélkül egyebek közt jelen dolgozatnak sem volna miről beszélnie."
Ma már az is jól látható azonban, hogy Dézsi számára az eltérések aprólékos
vizsgálata azért nem tűnt különösebben érdekes történetírói feladatnak, mert a
fi
Kozáky István a haláltáncok fejlődésrajzát írta meg, így talán hasznos lehetett volna megvizsgál
nia a kérdést, vajon a késő középkori műfaj kora újkori megújulásának történetéhez szállíthatnak-e
információt a műfaji folytonosságra nézvést a három szövegforrás közötti eltérések. Persze Kozákynak
rengeteg forrása volt, kultúrtörténeti összegzésének látószögét szükségszerűen tágabbra tárta, sem
hogy mikrofilológiai vizsgálatokba fogjon. Vö. KOZÁKY István, A haláltáncok története, III: A mai
haláltánc, Bp., 1941, 18-20 (Bibliotheca Humanitatis Historica, 7). Horváth János megemlíti ugyan
Bornemisza „önkényes változtatásait", de az eltéréseket nem használja fel értelmezéséhez. Vö.
HORVÁTH János, A reformáció jegyében, Bp., 19572, 435.
7
„Pesti szövegén nem rontott ő semmit, így (...) még pontatlanabbul szerezhette meg a kéziratot,
s a rontásokat az ismeretlen másoló számlájára kell írnunk." BORNEMISZA Péter, Énekek három rendbe
(Detrekő, 1582), utószó KOVÁCS Sándor Iván, Bp., 1964, 23 (BHA, 6).
8
Uo., 23.
9

10

DÉZSI, 1911, 60-61.

Uo., 62. A kutatás ezidáig nem tudja, hogy Bornemisza ismerte-e a Csereyné-kódexbeli alakot. Az
ÚMIL-ban (III, 1608-1609) Szabó Géza „lehetségesként" örökíti tovább Pesti Györgyről azt a feltétele
zést, aminek Szilády (RMKT VII, 327) adott hangot. „Lehet, hogy Bornemisza Péter testvére, mivel
1550-ben Wittenbergben iratkozott be mint Georgius Abstemius, Bornemisza pedig szintén szerepel
Abstemius néven." Ha ez így van, még abban az esetben sem garantálja semmi, hogy Bornemisza
ismerte a kódexbeli alakot. Megnyugtató ítélethez az eltérések szövegkritikai értékelésére van szükség.
'' A Csereyné-kódex elpusztult a második világháborúban.
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rekonstrukciós logikával dolgozó kutató nézőpontjából ezek az eredetihez mérten
csupán „önkényes változtatásoknak" minősültek. Magam mindenesetre úgy vé
lem, hogy a szőveghagyományozási folyamatban jelentkező eltérések nem önké
nyességek eredményei. Meggyőződésem, hogy vannak esetek, mikor a különbsé
geket mutató szöveghelyek a világértelmezés módjában bekövetkezett elmozdu
lásról tudósítják a történetírót. Ilyenkor a műalkotás történő megértésének egy
köztes szakaszán a felhasználó éppen azért folyamodik a hagyomány megváltoz
tatásához, mert a megnyilatkozás nyelvi-poétikai és szemléleti (vallási, antropo
lógiai stb.) tényezőinek eltérő, nem is mindig újszerű összekapcsolásával kíván
reagálni arra, hogy létérzékelésében módosulást tapasztal. Azok a bizonyos „szö
vegrontások" nem feltétlenül a deviancia alesetei; a történetírónak érdemes rákér
deznie az időindexes eltérések esztétikai és ideológiai jelentőségére.12
A Lugossy-kódex is tartalmazza az éneket Hipothetica Descriptio Mortis címmel
a 179a-182b lapokon.13 Bár rongálódásnak nyoma sincs, a 17-88. sorok hiányoznak
a kéziratból. A 179a lap őrszava pontosan olvasható („Vigan"), és a 179b lap a
„Vigan lakik az király ö kedveben" sorral a tükör tetején kezdve folytatja a szö
veget, így két hipotézis fogalmazható meg.
Az egyik szerint a másoló olyan forrást használt, melynek könyvészeti és ti
pográfiai jellemzői megegyeztek a Lugossy-kódexéivel; tehát a másoló egy
szerűen kettőt fordított és 18 teljes versszakot kihagyott. Ez a hiány megfelel a
kódex és a másoló betűméreteinek, mert éppen 9-9 versszak kerül a többi lapra.
Az őrszó így arról tanúskodik, hogy a másolónak nem tűnt fel az őrszó utólagos
beírásakor sem, hogy a történet és a történetmondás konzisztenciáját megsértette.
A forrását óvatlanul kezelő másoló hipotézise szerint a másolás alapjául mind a
Csereyné-kódexbelitől, mind a Bornemisza-féle énekgyűjteménybelitől eltérő szö
vegalaknak kellett szolgálnia.14
A másik hipotézis szerint a másoló már eleve olyan csonka másolatot használt,
melyből hiányoztak a nevezett versszakok. Dézsi ezt a feltételezést látja helyes
nek . Ekkor is bizonyos, hogy a csonka kézirat vagy másolat, amiből a levél hi
ányzott, nem a két korábbi forrás valamely példánya volt, ezekben ugyanis az
írástükör másképp rendezett. Ez esetben az őrszó arról tanúskodik, hogy haszná
latban volt egy ma már ismeretlen, csonka szövegforrás. A Lugossy-kódexet is
mertető U. Szabó Gyula a Csereyné-kódexbeli másolatról azt mondja, „úgy lát-

12
Az időindexes eltérések kölcsönviszonyára Herbert Kraft a „történeti-relief" metaforát alkalmaz
za. Vö. Herbert KRAFT, Die Geschichtlichkeit literarischer Texte: Eine Theorie der Edition, Bebenhausen,
1973, 24. - A szinoptikus kritika a végcélként tekintett szövegkonstitúció mellett a textológusi munka
egy további terepét a szövegeltérések mentén kialakítható szöveginterpretációban látja. Elméleti
igényű összegzések: DÁVIDHÁZI Péter, A hatalom szétosztása: (poszt)modernizáció a szövegkritikában,
Helikon, 1989,328-343; Gunter MARTENS, Mi az, hogy szöveg? Szempontok a szövegfilológia kulcsfogalmának
meghatározásához, Literatura, 1990, 239-260.
A debreceni Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárának (TREN) példányát, nem
mikrofilmet használtam.
14
A Csereyné-kódexbeli alakot kiadó Dézsi, az utolsó szemtanúk egyike, nem jegyzi meg, hogy az
a Lugossy-kódexbelivel megegyező elosztásban hordozta volna a szöveget. A Bornemisza-féle alakkal
kapcsolatban viszont hangsúlyozza, hogy abban „nem végződik levél a 16. verssorral", tehát itt is más
rendben töltik be a versszakok a szedéstükröt. Vo. DÉZSI, Jegyzetek, RMKT VII, 329. - A 17. sorral a két
forrás egyikében sem kezdődik új oldal. Aki ezekről másolt, annak e ponton még nem kellett volna
lapoznia.
15
Uo., 329.
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szik, a helyes szöveget tartotta fenn."16 Dézsi körültekintőbben fogalmazva jut
hasonló következtetéshez: „Szinte bizonyosnak vehető, hogy a kódexbeli cím az
igazi, hogy az a szerzőtől származik és hogy Balázs deák az első kiadásról másolta
azt kódexébe."17 Végeredményben Balázs deák más énekek esetében is megfigyel
hető pontossága a fő érv amellett, hogy a szerzői kéziratnak leginkább megfelelő
másolatot ő hagyta ránk. Persze az a szövegforrás, mely az autográfhoz legköze
lebb áll, ugyanúgy nem autográf, mint az attól legtávolabbi. Ahhoz viszont, hogy
a derék Balázs deák pontossága az eredeti szöveg hű másolatátjuttassa el hozzánk,
teljesülnie kell annak a feltételnek, hogy a másoló a szerzői szöveget rekonstruálta.
Erről azonban a közvetítésfolyamat dokumentumai nem tájékoztatnak. Figyelemre
méltó, hogy az 1911-ben még Balázs deák pontosságával érvelő Dézsi Lajos 1927ben a Csereyné-kódexbeli szövegalakról már azt írja, hogy „ez is csak másolat és
pedig mint közlésünkből kitetszik, sok értelemzavaró hibával teljes másolat."1*
Másrészről Balázs deák másolói pontossága is hamar ellenőrizhetetlenné válik, ha
figyelembe vesszük, hogy Tinódi legrégibb szerzeménye, a fasoriról és Medeáról a
maga korában nem jelent meg, másolatát pedig csak az egy Csereyné-kódex őrizte
meg az 50a-64b lapokon.19 Sajnos a független külső bizonyíték szerepét a pontos
ságra vonatkozólag nem töltheti be Szegedi András Jeruzsálem ostromáról szerzett
éneke, melyet nevezett másoló »Anno do. 1565 hóra 7. die sextto nouembris« szin
tén lemásolt. Itt pedig még összevetésre is adódna alkalom: az ének a későbbiekben
a 16. század folyamán négy nyomtatott kiadásban is megjelent, majd a Lipcsei-kó
dexben kéziratos formában.20 Ha össze is hasonlíthatjuk azonban az egyes szöveg
állapotokat egymással, ennek a vizsgálatnak nincs jelentősége a szerzői szöveg és
Balázs deák másolatának viszonya szempontjából, hiszen a felhasználási folyama
tokba bekerült szöveghalmaz csak homályosan emlékeztet saját eredetére. Mind
addig, míg nem bukkan fel autográf forrás, nem állapítható meg, mennyire áll
közel a halálének eredetijéhez a Csereyné-kódexbeli másolat.
Mindenesetre szükséges Összegezni, hogy textológiai szempontból milyen vi
szony van a Pesti-féle haláltáncének három meglévő szövegforrása között.
A főként metrikai jellegű vagy elírásból eredő közös hibákat illetve ezek nyomon
követhető javításait vizsgálva jellemző vonatkozások mutathatók ki a források
között, szerzői szöveg hiányában már természetesen csak a felhasználói mezőn
belül. A források közötti viszonyrend elemzése során az eltérések sajátosságai a
következő irányelvek bevezetését tették szükségessé. Valamely szövegalak lehet
forrása a későbbinek, ha szövegkritikailag nem eltérőek (azonosak). A szövegalak
forrásértéke meggyőző, ha a későbbi alakban metrikai döccenő, másolásnál gya
kori elírás, betű- vagy szórendcsere tapasztalható, esetleg ha igekötő vagy tolda
lék változik meg. Már nehezebb érvelni a korábbi szövegalak forrás volta mellett,
de még lehet, ha metrikai javítás indítékával egész mondatrész változik meg.
16
17
18

U. SZABÓ Gyula, A Lugossy-kódex, MKsz, 1913, 230.
DÉZSI, Jegyzetek, RMKT VII, 328-329.
DÉZSI, 1927, 18-19.

19

Az RPHA számítógépes adatbázis szerint az R1243 jelzetű ének fasoriról és Medeáról egyetlen
forrásból, a Csereyné-kódexből ismert.
20
A számítógépes adatbázis szerint az R574 jelzetű ének Jeruzsálem veszedelméről a következő
forrásokból ismert: Csereyné-kódex, 1565-1579; História az Iervsalem..., Debrecen, 1574 (RMNy 345);
História az Jerusalem varasanac..., Debrecen, 1577 (RMNy 382); História losephvsbol oeszve szedegetet...,
Kolozsvár, 1580 (RMNy 465); Josephi Ivdei ...de hello..., Debrecen, 1582 (RMNy 511); Lipcsei-kódex,
1615.
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Kritikailag nem bizonyítható a korábbi szövegalak forrás volta, ha nem metrikai
eredetű javítással változik meg egész mondatrész, továbbá a szándékos átértel
mezés és stílusváltás sokféle alesetében. Jelen dolgozat szóhasználatában az elté
rések morfémikus vagy lexémikus különbözőségek, vagyis a szemantikai-szintak
tikai összetettséget érintő modalitások. A morfémikus szint vizsgálata azért lénye
ges, mert a grammatikai viszonyokat jelölő egységek (képző, jel, rag, igekötő)
eltérései az énekszövegek poétikai és szemléleti felépítésében szignifikáns módo
sulások közvetítői lehetnek. Természetesen van olyan vizsgálat, melynek során a
fonetikai szinten adódó különbségek és ezek ortográfiai sajátosságai is kitüntetett
figyelemben részesülhetnek. Ez az inkább nyelvtörténeti szempont itt most nem
kapott helyet. Jelen esetben ez annyit jelent, hogy a pusztán fonetikai alteráció (pl.
nyelvjárási sajátosság) nem minősül eltérésnek.
A mintegy 188 eltérő szöveghely összevetése alapján megállapítható, hogy a Bor
nemisza-féle énekeskönyvbeli alak (a továbbiakban B.) mintegy 76 szövegkritikailag
is bizonyítható esetben használja forrásaként a Csereyné-kódexbeli alakot (a továb
biakban Cs.). Ez az érték csak nő annak megfontolásával, hogy a szövegkritikai bi
zonyítékok szükségképpen figyelmen kívül hagyják a másolói invenciót, hiszen nem
is képesek nyomon követni azt. így gyakran éppenséggel azért tűnik fel bizonytalan
nak a korábbi szövegalak forrás volta, mert a másoló leleményesen alakította azt át.
Ilyen átírás sok van B.-ben. Azokról az eltéréshelyekről, ahol B. kritikailag is bizo
nyíthatóan követi Cs.-t, a dolgozat függelékében olvasható textológiai elemzés. Né
hány olyan eltérésről, amely esetében a két forrás viszonya szövegkritikai eszközök
kel nem tárható fel, a dolgozat harmadik fejezete fogalmaz meg hipotéziseket. Nem
lehet tudni, hogy Bornemisza ismerte-e a szerzői kéziratot, azt sem, vajon bizonyosan
a Cs.-beli másolatot használta-e kiadásához, esetleg egy azzal nagy mértékben egye
zőt. Mindenesetre Cs. ismeretére utal mintegy húsz azonos sor, továbbá jelentős szá
mú hely, mely úgy értékelhető, hogy ott Bornemisza metrikai típusú javítást végez
Cs.-n, vagy éppen ellenkezőleg, egyszerű másolói hibával elrontja azt.21 Az ének
gyűjtemény ajánlásában olvasható textológusi értékelés és hitvallás22 alapján a vál
toztatásokat Bornemisza teljesítményének lehet tekinteni, és nem indokolt feltételez
ni, hogy már forgalomban lévő másolatot vesz fel változtatás nélkül gyűjteményébe.
A később elemzendő alaktani és szemléleti módosítások is Bornemisza világszemlé
letének közbejövetelét mutatják. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni a
gyűjteményt ajánló sorok mentséget kereső gesztusát sem, legyen az mégoly retori
kus, miszerint az idő rövidsége miatt az összeállító nem érkezhetett minden ének
szöveg megjobbítására, így a szövegkritikai eszközökkel értékelhető módosítások
mástól is származhatnak.
21
A 17-88. sorokig, abban a két oldalnyi részletben, amely a Lugossy-kódexből hiányzik, B. nagy
valószínűséggel Cs.-t vagy egy ahhoz hasonló forrást használ. A 37., 66., 70., 85. sorokban B.
szóbetoldással vagy szókiejtéssel, tehát egyszerű korrekcióval biztosítja az ének metrum képletét
követő ritmust, míg a 31., 51. sorokban ugyanígy metrikai jellegű egyszerű elírással elrontja a
nótajelzésnek megfelelő ritmust. A 18., 39. sorokban szórendcsere, a 62., 72. sorokban szó- és
szórendcsere, a 73., 76., 79. sorokban betűváltoztatás köti B.-t a kódexbeli másolathoz. Ugyanezt jelzi
a mindhárom forrást érintő eltérések elemzése is. Az elemzés a függelékben található.
22
„...minemű külömb külömb nagy felséges dolgokat czelekedet az VR Isten az mi soc fele
vigaztalasinkra es batoritasinkra, igen szép versekben soc iamboroc az mint meg irtac itt nyomtatua
boczatom ki. Kiket nem kitsiny nehesseggel kellet öszue szedegetnem hol mi tudatlanoknak irasibol,
ki miatt soc helyen nemelly verseket en magamnac kellet meg változtatnom. Iollehet egyéb mas
szorgos dolgaim miat mas fele könyueknec irasi es nyomtatosi miatt szinten elegendő keppen nem
mindenüt érkeztem azoknac meg iobitasira." BORNEMKZA, i. m., Ajánlás.
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Az eltérő helyek vizsgálata szerint a Lúgossy-kódexbeli alak (a továbbiakban
L.) másolója vagy kompilációs technikát alkalmazott a szöveg lejegyzése során,
vagy eklektikus, ám ma már ismeretlen forrást használt. A 9-16. sorokig L. forrása
Cs. lehetett. Ezután tizennyolc versszak hiányzik a kódexből. A 89-95. sorokban
L. ismét Cs.-t követi, majd a 96. sorban L. jelentősen eltér az azonos korábbiaktól.
A 97-100. sorokban már nem közvetlenül Cs. a forrása, mert az L. Bornemisza
megoldását örökíti tovább, aki előbb már megváltoztatta a Cs.-beli alakot. A 101.
sortól kezdve L. forrása ismét Cs. vagy egy ahhoz közeli másolat. A 105. sorban
L. forrása kritikailag is igazolhatóan Cs., ám a 106. és a 107. sorban B. hatása
érvényesül, azután a 108.-ban L. újra csak Cs.-hez áll közel. Míg a 110. sorban L.
azonos B.-vel, addig a 111. és a 112. sorban L. forrása Cs., mert B. itt szóhasznála
tában nagyon eltér a két azonos másiktól. A 114. és 115. sorban ismét közbejön
forrásnak B., a 116. sorban L. már Cs.-t másolja. Kicsit később, a 133. és 134. sorban
L. forrása Cs., de a 136. sorban L. újfent B.-t követi. Távolabb, a 197. sorban L.
forrása B., a 198. sorban kritikai módszerekkel nem igazolható egyik korábbi szö
veg használata sem, a 199. sorban L. ismét B.-t, a 200. sorban viszont Cs.-t másolja.
Hasonlóan a 255. és a 257. sorban B.-t, a 259. és 260. sorban már Cs.-t választja
forrásává L. Ha tehát megalkotjuk a Lugossy-kódexbeli szövegalak eszményi for
rását, melyet az eltérések tanúsága alapján a másoló használhatott volna, akkor
szembetűnik, hogy rövid, akár versszaknyi terjedelmű részleten belül is sor ke
rülhetett a források váltogatására. Akár azt feltételezzük, hogy a kódex másolója
már készen kapott eklektikus szövegalakot jegyzett le, akár azt, hogy ő maga
váltogatta forrásait, a 16. századi magyar nyelvű egyházi használatra szánt ének
költészet hagyományozásában számolnunk kell a kompilációs eljárásokkal, már
pedig ez a szövegekkel való bánásmódra nézve az önellenőrzés igényére vall.
A szövegkiadás alapjául főszöveget ajánlani autográf szövegforrás hiányában
nehéz. A Csereyné-kódexbeli alak betűhű közlése Dézsi olvasatában áll rendelke
zésre. Szilády kompilációjából is visszakereshető a kódexbeli alak, de már modern
átírásban. A Csereyné-kódexbeli alak elírásokkal, értelmetlenségekkel teljes hasz
nálati variáns, ráadásul kéziratként szűk is lehetett az elterjedtségi köre. Ha a
kiadás szerkesztője ragaszkodik a szereztetési dátumhoz legközelebb álló olvasa
ti-variánshoz, tudnia kell, hogy szigorúan véve attól negyedfélszáz esztendővel
későbbi olvasattal van dolga. A Bornemisza-féle énekeskönyv jól ellenőrizhető,
nyomtatásban széles körben ismertté vált korabeli szövegalakot közvetít. Metrikai
hibák, elírások, értelmetlenségek azonban itt is előfordulnak.
Az eltérő helyeken Cs. ritmusa jobb a 26., 27., 81., 106., 307. sorokban, mert a 4,4,3
osztást B. nem tartja meg, továbbá Cs. szóválasztása és szórendje a magyar fül szá
mára tetszetősebb. A 107., 138., 243., 255., 279. sorban B. szótagtöbblettel elrontja Cs.
nótajelzésnek megfelelő ritmusát. Ezzel szemben a 15., 28., 33., 63., 96., 112., 119., 221.
és a 288. sorokban B. ügyel jobban a 4,4,3-as osztásra. A B.-ben olvasható megoldásnál
szintén gyengébb Cs. ritmusa szótagtöbblet miatt a 105., 111., 119., 143., 150., 152., 200.
és a 288. sorokban, szótaghiány miatt pedig a 234. sorban. Pusztán metrikai szem
pontból a Bornemisza-féle szövegváltozat sikerültebbnek mondható.
Nyilvánvaló, hogy a régi szövegek nyelvi Összetettségét a mai olvasó gyakran
idegennek érezheti. Ám még a nyelvkezelés történeti sajátosságainak mérlegelése
után is megoldatlannak tűnik fel Cs. grammatikai felépítése a 21., 102. és a 247.
sorokban, B. nyelvi szerkesztettsége pedig a 26., 132. és a 167. sorokban. Hason
lóan csak az eltéréseket véve figyelembe, Cs. esetében a 48., 293. és a 302. sorok,
B.-ben a 114. sor értelmezése egyszerű elírás miatt jelenthet nehézséget. A nyelvi
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felépítettség sikere tekintetében e két korábbi változat egyike sem sorolható egyér
telműen a másik elé.
A Lugossy-kódexbeli alak metrikailag és hangzásbeli összetettségét illetőleg is
gyakran fölülmúlja a korábbi változatokat, ám sajnos csonkasága miatt nem ajánl
ható főszövegnek.
A Bornemisza-féle énekgyűjteménybeli változat a textológiai eszközökkel is
vizsgálható szempontok alapján nem marasztalható el szövegrontás miatt a többi
forrástól eltérő sorokban. Szilády eklektikus kiadása is arról tanúskodik, hogy a
textológiának gyakran a Bornemisza-féle variánst kellett a kritikai szöveg létreho
zása során segítségül hívnia, mert azt az adott helyen a Csereyné-kódexbeli alak
nál sikerültebbnek találta. Ha napjaink sokféle szövegkiadói gyakorlata egyként
idegenkedik a kompilációs eljárásoktól, akkor Pesti haláltáncának kiadásához
döntenie kell a Csereyné-kódexbeli és a Bornemisza-féle változat kritikailag
emendált alakja között. Pusztán szövegkritikai érvek alapján, vagyis hozzáférhe
tősége és viszonylagos metrikai pontossága miatt magam a Bornemisza-féle ének
gyűjteménybeli alakot ajánlom főszövegnek. A jegyzetekben azonban az eltérő
helyek szinoptikus feldolgozását mellőzhetetlennek tartom, ahogyan azt Szilády
és Dézsi is tette. Ez az ajánlás sokkalta inkább a szövegkiadás döntési kényszerét
jelenti, mintsem azt, hogy a két felhasználói variáns bármelyike is elsőbbséget
élvezne a történeti kutatásban. Ebből a szempontból az olvasatok egyenrangúak,
a textológiai eszköztárral feltárt eltéréseket pedig érdemes vallatóra fogni, mert
válaszokat nyújthatnak a múlthoz intézett poétikai és szemléleti kérdéseinkre.
3. Az eltérő helyek alaktani és szemléleti vizsgálata
Pesti György haláltáncéneke jelöletlen intertextuális kapcsolatokat tart fenn a
késő középkori magyar nyelvű kódexirodalom haláltematikájú műfajcsoportjá
val. A haláltáncének értelmezéséhez így részben ez a szöveghalmaz szolgálhat
kontextusként. Ugyanakkor Pesti feltételezhetően tartózkodott Wittenbergben,
művének szerkezeti és szemléleti sajátosságaiban funkcionális érvénnyel bírnak
olyan elemek is, melyek azt a magyar nyelvű protestáns prédikátorok első két
nemzedékének didaktikus énekeivel hozzák kapcsolatba. A wittenbergi törté
netszemléletet közvetítő protestantizmushoz kötheti Pesti énekét az a gesztus is,
hogy Bornemisza felveszi gyűjteményének éppen második rendjébe, azok közé a
Szentírásból vett intések és magyarázatok közé, „kic Predikatioc gyarant oktatnac"23. Mindez okot ad a feltételezésre, hogy a haláltematikájú késő középkori
obszerváns ferences és dominikánus prédikációs szöveghagyomány protestáns
szemléletű átalakításával van dolgunk. Kérdés viszont, hogy Pesti énekétől a ha
lálról szóló késő középkori prédikációk és elmélkedések szövegalakítási eljárása
ikban és szemléletformáikban különböznek-e oly mértékben, hogy eltérő teoló
giai, kultúrtörténeti jelenségként kezeljük őket. Nem lehetséges-e, hogy sokkal
inkább a keresztény ember önértelmezésének olyan állandó elemei élnek Pesti
énekében tovább, melyek minden átértelmezés nélkül is beleillettek a protestan
tizmus történetszemléletébe?
A Pestitől szerzett halálének alaktanát és szemléletformáit vizsgálva úgy tűnik,
hogy ami legalábbis a halál témakörét illeti, a késő középkor kulturális gyakorlata
23
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a nem jelentéktelen változtatások ellenére is folytatódik a wittenbergi eredetű
magyarországi reformáció kulturális alakulataiban. A haláltematika egyszer
smind jelentős eltéréseket ám elhanyagolhatatlan kulturális állandóságot mutat.
A 16. század első felének kódexirodalmába foglalt halálelmélkedésekben
és a halálról szóló prédikációkban24 a gondolatkifejtés mintáit a szokványos rhetorica sacra kínálja. A szövegek stílusa jellegzetesen eruditív. Egy valószínűleg élő
szóban hagyományozott ars praedicandi szabályrendszere szerint épülnek fel e
szövegek. Pesti haláltáncenekében már csak a verses forma numerikus szabályo
zottsága miatt is csupán nyomokban és egyszerűsítve jelentkeznek a skolasztikus
prédikációból áthasonított szövegalkotó eljárások. Mindenesetre van témamegje
lölés, itt nem a Szentírásból vett citátummal,26 pontokba foglalás/ 7 szemléletes
tagolás,28 forráshivatkozás.29
A magyar nyelvű kódexirodalom haláltematikájú szövegei különféle műfajok
ba sorolható szövegegységek vegyítésével jönnek létre. A műfajcsoporton belül
24
Az általam megvizsgált haláltematikájú szövegek a következők: Bod-kódex, Az halálról szól itt az
írás, Nyt II, 390-401; Példák Könyve, a Dialógus Vitae et Mortis magyar átdolgozása és Petrus de
Rosenheim Vado móri kezdetű halálhimnuszának magyar változata (mindkettő cím nélkül), Nyt VIII,
110-117; Érsekújvári-kódex, Minden ember ki az ő haláláról akarand megemlékeznie, és ki ő ellenségének
csalártságátúl magát megoltalmaznia, és ki ő üdvösségében bátor akarand lennie: ezeket olvassa, Nyt IX,
235-254; Érsekújvári-kódex, Halálnak Rettenetes és szernyű voltáról kezdetik immár, Nyt IX, 255-266;
Debreczeni-kódex, Olvastatik eth az szent írás az halálnak meggondolásárú} ekképpen, Nyt XI, 145-149;
Lobkowitz-kódex, A halálról szól, Nyt XIV, 105-116; Székely-Udvarhelyi-kódex, A halálról, Nyt XV,
56-75; Lázár Zelma-kódex, Olvastatik it ez irás az halálnak meggondolásáról; Olvastatik it ez irás az halálnak
gyakorta meggondolásáról..., Nyt XV, 312-315, 333-336. - A halálszövegek forrásaival itt nem foglalko
zom, a vonatkozó szakirodalom: WALDAPFEL József, A Székelyudvarhelyi-kódex, ItK, 1940, 248-258,
357-365; SZABÓ Flóris, Források kódexeink halál-szövegeihez, ItK, 1964, 681-690; továbbá KIRÁLY György,
A Debreczeni codex legendáinak forrásai, ItK, 1915; HOLK Flóris, Adalékok codexeink forrásaihoz, ItK, 1922;
TÍMÁR Kálmán, Adalékok kódexeink forrásaihoz, ItK, 1926; újabban: Lázár Zelma-kódex (A XVI. század első
negyede), szerk. N. ABAFFY Csilla, E. ABAFFY Erzsébet, Bp., 1992 (Régi Magyar Kódexek, 14); Székelyud
varhelyi-kódex (1526-1528), szerk. N. ABAFFY Csilla, Bp., 1993 (Régi Magyar Kódexek, 15). - A kóde
xekből vett idézeteket modernizálva írom. O. Sz.
25
Vö. TARNAI Andor, ,A magyar nyelvet írni kezdik", Bp., 1984, 258-262.
26
„Gondja között egy fő gondja embernek, / ...Meg kell válni az testtül az léleknek, / Halált kell
szenvedni minden embernek." RMKT VII, 25: 1, 3-4.
27
„Emlékezzünk azért most az halálról, / Az Ádámnak bűnének ő zsoldjáról, / Az halálnak nagy
kegyetlen voltáról, / Mindeneken ő uralkodásáról." RMKT VII, 25: 5-8. A divisiónak megfelelő három
egység jól elkülöníthető. A 9-24. sorok a bűnbeesés és a kiűzetés történetét mondják el. A 25-48.
sorokban az Ádám sarkába szegődő halál bemutatása történik a beszéltetés retorikai eljárásával. A
szereplőként fellépő halál kegyetlenségének dramatizálása esztétikailag a mai befogadó számára is
figyelemre méltó teljesítmény. A hat versszaknyi részletben a halál nem nevezi magát kegyetlennek,
ezt a legsajátabb jellemvonását a beszédhelyzet megteremtésének módja domborítja ki. A paradicsomi
és a kiűzetés utáni élet szembeállításának toposzát (27-28.) második személyű megszólítással társítja
a halál, sőt az emberi közlés alapvető végrehajtó műveleteit, a „tudni adom" (41.) és a „megmutatom"
(35.) igék használatát is kisajátítja. A halálelmélkedések leggyakoribb toposza, vagyis a „soha senki ez
előtt el nem mehet" (31.) archetipikus felismerése ezáltal poétikai funkcióhoz jut a szövegépítésben. A
halál szólamának gúnyos fölénye e mindenttudásból ered. Olyan mozgástérbe kényszeríti a többi
szereplőt és a mindenkori befogadót, melyben az emberi tevékenységek alárendelődnek a seregszemlét
tartó halál hatalmának (37-44.). Valóban, a 49. sorral kezdődik a harmadik egység, a társadalmi rendek
enumerációja. A beszédhelyzet kiépítésének anagogikus értelme az, hogy amennyiben a halál „bün
tetésre Istentül küldett" (36.), annyiban a parancsolatokra alapozott életet élők legyőzhetik a lelki
halált. E remény poétikai közvetítése az elsődleges beszélő szólama, melyet a szerző fölébe rendelt a
halál szereplői beszédműveleteinek.
28
„Renddel vegyünk elő minden népeket, / Lássuk előszer az fejedelmeket"; „Immár menjünk
császárra, királyokra". RMKT VII, 26: 49-50, 28: 85.
29
„Boldizsár királynak Dániel írja". Uo., 28: 87.
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önálló műfajokról annyiban beszélhetünk, amennyiben az egységek sajátos szö
vegépítő eljárásokkal egyénítettek, sőt magukban is értelmezhető szekvenciákat
alkotnak. így például a Székelyudvarhelyi-kódexben a hármas, tizenkettes, hetes
felosztású prédikáció egyes tagjai közé jól elkülöníthető formák ékelődnek be.
A 264. lapon rövid verses intelem, majd egy ubi sunt szekvencia (264-265.) olvas
ható, távolabb a beszédet példa (266.) szakítja meg. A 289-293. lapokon a „halálnak
idején való kérdések" az ars moriendi műfajába tartoznak.30 E műfaji sokszínűség
nek nyoma sincs Pesti énekében, mert ha át is veszi a halálelmélkedések közhe
lyeit, e többnyire pusztán mondatnyi terjedelmű elemek nem hozzák magukkal
az architextus sajátos összetettségét. A kódexirodalom haláltémájú szövegeiben
nagy formai változatosságot mutatva lépten-nyomon előkerülnek azok a közös
érvek, melyek a halál valamely jellemvonásának bemutatásával magára a halálra
emlékeztetnek, a keresztényi kötelességek előírásával, vagyis a tropologikus érte
lem révén feddenek, az anagogikus értelem kilátásba helyezésével pedig vigasz
talnak. E gyakran mélyen biblikus toposzok a haláltematikájú műfajok csoportjá
nak szemantikai egységességét biztosítják. Mivel képlékenységük miatt formai
emlékezetük alig van, ezért többnyire az elmélkedés szemléleti irányát szabják
meg, a gondolat szövegszerű kifejtéséhez pedig mintaként valamely alműfaj for
materemtő készlete szolgál. Pesti haláltánca is átörökít néhányat a készen talált
kultúrpanelekb ől:
Pesti: „soha senki ez előtt el nem mehet" (RMKT VII, 26: 31.)
Debreczeni-kódex: „Ó halál mely igen keserű az te megemléközeted mert
bizonyával soha nem vót sem lészen oly eres kinek átal ne kelljen menni az te
kapudon: No azért szerető atyámfia bizon igen hamar lészen te veled ez
dolog."(Nyt XI, 145: 10-13.)
Érsekújvári-kódex: „semmiképpen ez előth el nem mehetek, valahol azért keres
kedem, az halálnak birodalma engemet gyeter" (Nyt IX, 258: 25-33.)
Pesti: „senkinek én ezben nem kedvezhetek" (RMKT VII, 28: 109.)
Példák Könyve: „Felel az halál az életnek mondván nem tudok nektek engedni
az ti bűnetökért" (Nyt VIII, 111: 35-36.)
Székely-Udvarhelyi-kódex: „mert a halál egy embernek sem kedvez, de jaj, mert
mendeneket halálra készejt" (Nyt XV, 65: 5-6.)
Pesti: „az halálnak tőrében megakadtok" (RMKT VII, 34: 307.)
Példák Könyve: „ezrűl mondja Bölcs Salamon, nem tudja ember Ő végezetit, de
miképpen az halak megfogattatnak az horognak miatta és az madarak az
tőrnek miatta, ezenképpen emberek megfogattatnak az gonosz időben, azaz az
ő haláloknak idején" (Nyt VIII, 116: 26-30.)
Pesti: „ékességben, szépségben ha ma vattok, / jaj, szegény megholt! másnap
azt halljátok" (RMKT VII, 29: 139-140.)
Lázár Zelma-kódex: „ma ember vagyon és holnap ingyen sem jelönik" (Nyt XV,
333: 16-17.)

Vö. WALDAPFEL, i. m., 252-257; SZABÓ Flóris, i. m., 685.
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Pesti: „...az háláival ha szembe akadtok, / minden kazdagságtoktul megfosz
tattok" (RMKT VII, 30: 151-152.)
Székely-Udvarhelyi-kódex: „megfoszt műnket a halál az üdőszerént való marhák
nak bőségétől" (Nyt XV, 683: 2-33.)
Pesti: „Mezítelen szült titeket anyátok, / többet kelletinél lám nem ehettek."
(RMKT VII, 33: 265-266.)
Székely-Udvarhelyi-kódex: „úgy mond Jób patriarcha, könyvének első részében,
mezítelen jöttem ki anyámnak méhéből, mezítelen térök a földbe" (Nyt XV, 683:
4-36.)
Pesti: „Sírsz, keseregsz mostan beteg ágyadban, / de hogy nem jutott ez akkor
eszedben, / mikoron voltál nagy jó egészségben, / mert immár most vagy
Istennek kezében." (RMKT VII, 28: 105-108.)
Székely-Udvarhelyi-kódex: „mire nem tartottál penitenciát, mikoron egészségbe
voltál, és mikoron a háborúságokat, gonosz szerencséket és kórságokat fogad
tad, mire vártad az utolsó órát Istent imádnod" (Nyt XV, 64: 23-26.)
Pesti: „keresztyénnek szükség bizony vigyázni, / hogy az Krisztus készen fogja
találni" (RMKT VII, 35: 311-312.)
Lázár Zelma-kódex: „és ekképpen élj, hogy soha tégödet az halál ne találjon úgy
mint kész nem volnál, de mindenkoron légy kész az halálhoz: sokak igen
hamar és hertelen meghalnak: mert az órát melyet nem alítanál avagy nem
alíttatik embörnek fia eljövendő, azaz Krisztus uronk" (Nyt XV, 313: 27-31.)
Az élet és a halál közötti dialógus műfaja előfordul a magyar nyelvű kódexiro
dalomban is. Az épületes irodalom szerzői szemléletességre törekedtek, így ter
mészetesen a haláltémájú szövegek alakításában is hasznosíthatták a katekizmus
formaképző kérdés-felelet játékát, mely annál hatékonyabb, minél inkább társul
a képszerű láttatás elevenségével:
„Az élet kérdé az halált mondván micsoda az akit az te aszú kezeidben tartasz
egy felől horgasnak és élesnek tetszik más felől kedeglen csonka szabású
akarnám meg tudnom mi hazna vagyon ennek.
Felel az halál az életnek mondván láttáié valaha illyen szerszámot ki kaszának
mondatik aratónak es jó ezt én vetőm nap nyugat felé én magam állván nap
keletre néha dél felől valókat vele fenyögetök és néha északra csavarejtom."
(Példák Könyve, Nyt VIII, 111: 13-20.)
Pesti énekében a beszélő úgy imitálja a drámai formához közelítő, közvetlen
idézettel megoldott párbeszédet, hogy epiforikus alakzattal voltaképpen közlést
végez, ám a tényközlést két, egyenként verssornyi szekvencia mentén rendezi el,
ahol az első sor mintegy kérdésnek, a második arra adott válasznak hat.31
31
Hasonló eljárás ismert a reformáció német nyelvű irodalmának műfajaiban is. - Vö. Hannes
KÄSTNER, Eva SCHÜTZ, Johannes SCHWITALLA, „Dem gmainen Mann zu guttem Teutsch gemacht". Textliche
Verfahren der Wissensvermittlung in frühneuhochdeutschen Fachkompendien = Neuere Forschungen zur
historischen Syntax des Deutschen, Hrsg. Anne BETTEN, Tübingen, 1990, 211 (Reihe Germanistische
Linguistik, 103).
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A versszak harmadik és negyedik sora arról is tanúskodik, hogy az énekszerző
tartózkodik a kódexben olvasható metaforikus leírástól, a megnevezés pontossá
gával él.
„Nem tudom micsoda fegyvered vagyon,
Visszaszegezett kaszád neked vagyon,
Azt értem igen éles kardod vagyon,
Ennyi nagy holt emberid arra vagyon." (RMKT VII, 34: 289-292.)32
Az orientális eredetű arab legenda a három élő és három halott férfiúról oly
mértékben ismert és elterjedt volt (pl. Szent Barlám és Jozefát története), hogy a
legendának a történetképzés szempontjából központi eleme szállóigeként is fenn
maradt: „Sum ego, quod tu er is; quod tu es, ante fui." Az én-te szembenállásra
épülő szállóigét Pesti átformálja, a licentia közönséghez odaforduló alakzatával
közvetíti, ám önmagát is odaszámítja a közösséghez:
„Jövendőt mond az halál akkor nekünk,
Mikoron az asszú csontokra nézünk,
Ollyanná kell nekünk is valaha lennünk,
Hidjük azért hogy meg is kell még halnunk." (RMKT VII, 241-244.)
A szállóige sokféle alakváltozatában az oppozíciós megformálás poétikai le
hetőség arra, hogy a gondolat könnyen kiegészíthető legyen a közösségi érdekelt
ségű allegorézis műveletével. Hiszen az „ollan valék menemü vagy: ületen lesz
miképen én vagyok"33 summázat mélyén kifejtetlenül közösségi tapasztalat rejlik:
„a halál egy embernek sem kedvez: de jaj mert mendeneket halálra készejt".
„Az én bennem való fájdalmakból ezetekben vehetitek Miképpen Kell Szent
Ágoston Doktornak mondása szerént róla gondolkodni Ésalojtania azokat
mellyek mi reánk igen hamar jövendők lesznek... Ma Énnekem hónap
tinéktek" (Érsekújvári-kódex, Halálnak..., Nyt IX, 261: 20-25. Kiemelés tőlem
- O. Sz.)
Protestáns szerzők34 is hagyományozzák e szállóigét, és azt a gondolatmenet
olyan pontján ágyazzák be szövegükbe, ahol retorikai szerepét azáltal töltheti be,
hogy az eszkatológikus várakozás közepette a hallgatóságot hitéleti kötelességeire
emlékezteti. Károlyi Péter a „keresztyének épöletekre és vigasztalásokra" szerzett
értekezést A halálról, feltámadásról és az örök életről.35 Károlyi szükségesnek tartja az
ezekről való gondolkodást, ám látja, hogy a keresztény ember semmitől inkább

32
Ugyanez a szövegalakító eljárás érvényesül a 205-208. sorban is. „Én nem tudom te micsoda állat
vagy, / Bizony mondom hogy te sem vagy sem nem vagy, / Élő állat azt hiszem hogy te nem vagy,
/ Mert az életnek te megrontója vagy."
33
Székelyudvarhelyi-kódex, A halálról, Nyt XV, 66: 14-15.
34
Például Bornemisza Péter Az ítéletről írott versében. „Ilyen képűk bizony Ők is voltak, / Mint
mi vagyunk ők is ettek, ittak, / Nyájaskodtak, tréfáltak, vígadtak, / Leszünk mi is mint ők majd
halottak. / / Egyen-ketten majd mi is meghalunk, / Megrothadunk magunkban rossadunk, /
Tetemházban még mi is beszállunk, / ítéletig urunkat ott várjuk." RMKT VII, 228: 197-204 (R500).
35
KÁROLYI Péter, Az halálról, feltámadásról és az örök életről hasznos és szükséges könyvecske..., Debrecen,
1575 (RMNy 358). A TREN RMK 145 jelzetű példányát használtam.
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nem iszonyodik, mint az emberi természet megromlásától, a haláltól, ezért nem
igyekszik arról emlékezni.
„Sőt még ha szemek előtt vadnak is az halottak, soha fel nem indíttathatnak
hogy az ő magok haláláról gondolkodjanak, és életeknek megjobbítására
(igyekezzenek ezt meggondolván: Ma te neked, holnap énnekem." (Biiib)
Az emlékeztetés (admonitio) vigasztalásba (consolatio) fordul át, a természet csak
addig iszonyodik a haláltól, míg az Istennek fia az ő halálának és feltámadásának
javát a választottakkal nem közli, mert ő az, aki „elnyeli a halált". A „haragnak
edényit" viszont keményen feddi Károlyi, az értekező beszéd a protrope alakzatát
hasznosítja, a szerző határozottan eltávolítja magát a második személyben meg
szólítottaktól.3* Hasonló logikát követ Bornemisza Péter Az ítéletről szerzett éne
kében a 169-264. sorokban.37
Pesti György művének irodalomtörténeti helyét segíthet betájolni az, ha az
elemzés odahallgat a párbeszédre, amit a halálra emlékeztető ének folytonossá
gok, átértelmezések és megszakítások formájában folytat a késő középkori halál
tánc műfaji hagyományával.
A szűk, írástudó befogadókörre számító korábbi eruditív halálirodalom popularizálódási folyamatáról van szó, amikor a haláltánc új műfaja a korábbi halálel
képzeléseket, a Memento mon'-intéseket könnyen befogadható formában kezdi ter
jeszteni a népi kultúra szélesebb tartományaiban. 38 A haláltánc képes poétikai ke
retet biztosítani a keresztény aszkézis legalapvetőbb gondolatkörébe tartozó téte
lek közvetítéséhez. Ilyenek a bűnbánatra hívás, a szociális egyenlőtlenség meg
szüntetése, a társadalmi szerepben megbúvó gőg levetkőzése, a megtérés és a
halálra való készenlét. Ezt a funkciót a társadalmi rendek „revüje" mellett didak
tikus hangsúllyal az első (mind a spanyol, a francia, mind a német és a latin
nyelvű) haláltáncok kerete látta el. A Kozákytól elemeiben kikövetkeztetett egy
kori „összlegenda" szimbolikus alakjai élnek itt tovább a táncot kommentárjaikkal
bevezető és bezáró két prédikátor szerepében. A prédikátorok a pogány vanitasgondolat krisztianizált formájának szócsövei. Bűnbánatra hívnak, a „földi hata
lom", az „evilági gazdagság" és az „evilági bölcsesség" elutasítását prédikálják,
olyan életvezetési elveket, amiket a Prédikátor Könyve, később a latin és vulgáris
nyelvű legendairodalom formailag és szemléletileg egyaránt gazdagon kimunkált.3y Helmut Rosenfeld a haláltáncbeli prédikációkeretnek hitépítő és vigasztaló
szerepet tulajdonít. Míg a befogadó előtt a szarkasztikus és disszonáns táncjele36
„Annakokárt az ő tisztátalan gyönyörűségitől és romlandó kazdagságitól felette igen nehezen
válnak meg a haragnak edényi. Ezeknek mind fülöket, mind szemeket bedugta ez világnak Istene az
Sátán, miképpen Pál Apostol nevezi, hogy se halálok, se feltámadások felől haszonnal soha ne
elmélkedjetek." KÁROLYI, i. m., Biiija. Kiem. tőlem. - O. Sz.
37
„Oh mely nagy jó embernek halálról/ Emlékezni néki fájdalmáról, / És megszűnni az gonoszsá
gokról, / E világnak nagy sok zsibságáról!" RMKT VII, 227: 169-172.
38
„A haláltánc tisztán funkcionális szempontból a bűnbánati-irodalom popularizált megnyilvánu
lásaként is értelmezhető." Helmut ROSENFELD, Der mittelalterliche Totentanz: Entstehung - Entwicklung Bedeutung, Münster-Köln, Böhlau, 1954, 35 (Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte, 3).
39
Vö. Stephan COSACCK, Der »Tod von Basel« und der deutsche »Todtentanz«, Nachwort zum Totentanz
von Basel mit den Dialogen des mittelalterlichen Wandbildes von Hap GRIESHABER, Dresden, 1968,
VIII; továbbá KOZÁKY István, A haláltáncok története. A múlandóság ábrázolásai történeti fejlődésükben, Bp.,
1936, 311-312, 313, 315, 319-320, 327. A „két prédikátor" szerepéhez lásd még ROSENFELD, Í. m., 35,
78-79, 96-97,111-112.
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netekben kizárólag a megváltatlanság irtóztató képei peregnek, addig a keretben
megszólaló két prédikátor a bűnbánatra hívásnak dogmatikai távlatot biztosít,
mert az örök kárhozat mellett felvillantja az örök üdvözülés alternatíváját is. El
beszéléstechnikai szempontból a keret funkciója abban áll, hogy nélküle a halál
tánc dialogikusan elrendezett strófái híján volnának mindennemű dramaturgiai
utalásnak, így a narrációs helyzet tisztázatlansága következtében a levegőben lóg
nának.40 A 15. század folyamán a fametszetek, a másolatok, az átfestések révén
popularizálódó műfaj közvetítői már nem képesek felismerni a hagyomány legarchaikusabb rétegeihez kapcsolódó prédikációkeret funkcióját. Elhagyásával a ha
láltánc a középkori rendek reprezentánsainak formalizmusba merevedett puszta
felsorolása lesz. Kifejezetten dogmatikai irányultságát feladja a társada
lomkritikus és szatirikus hangoltság kedvéért, sőt narratológiai szempontból is
megoldatlan marad. Majd a reformáció kulturális gyakorlata lesz az, amely meg
változott esztétikai és szemléleti igényei révén ismét funkciót kölcsönöz a keret
prédikációnak.
Pesti haláltáncában a keret-prédikáció formai emlékezete abban a poétikai el
járásban jelentkezik, hogy minden szereplői megnyilvánulást egy igen összetett
beszédeseménysort szervező első személyű narráció foglal magába. A második
versszakban az „Emlékezzünk azért most az halálról..." felszólítással az elbeszélő
olyan szövegteret nyit meg a „most" rámutató nyelvi eleme által, melybe mint
„főmondatba" ágyazódik bele „alárendelt mellékmondatként" a halál és a többi
elbeszélt figura minden későbbi szereplői megnyilatkozása.41
Feltevésem az, hogy a Csereyné-kódexbeli és a Bornemisza-féle változatok bi
zonyos eltérései megokolhatok, ha azoknak a közlésmód és az eseményrend ala
kításában betöltött szerepét vizsgáljuk.
A13-16. sorig a Csereyné-kódexben az elsődleges elbeszélést előtérszerű jelenet
váltja fel:
[isten embertt...]
nagy szép dwch'össeguel fel ekés sitté
kynek paranttsolatt'aban I ielentte.
Rólam kérlek hogy meg emiekeszettek
kezettekett tw másra ne wessettek
az mytt en hagiok chiak abban iariatok
ha keduemben nekem lenny akarttok.
Itt az elbeszélés legmimetikusabb formájával, a sermocinatio42 alakzatával állunk
szemben, amikor a narrátor úgy tesz, mintha ténylegesen átadná a szót hősének.
40

41

ROSENFELD, Z. m.,

79.

Ennek jelentőségét elemeztem a 27. jegyzetben.
42
Beszéltetés esetén megszólaltatunk valamely személyt, s beszéde tükrözi jellemét. A sermocinatio
retorikai műveletének alaktani vonatkozásai a 16. századi iskolai retorikákban leírt két szomszédos
beszédnem, a dramaticum és a mixtum viszonylatában is elképzelhetők. „Quid est genus dramaticum?
Est genus carminis, in quo poéta tacet ut persona introducta negotium omne absolvunt. (...) Quid est
genus mixtum? Est genus carminis, in quo partim poéta author operis, partim persona introducta
loquuntur." KÁROLYI Péter, Institutio de Syllabarum et Carminum ratione ex optimorum Grammaticorum
prolixionibus Praeceptis in breve compendium, iuventutis causa, contractu, Kolozsvár, 1567, D4 (RMNy 236).
Lásd még Heinrich LAUSBERG, Elemente der literarischen Rhetorik, München, Max Hueber, 19765, §§432,2..
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A hallgatóság előtt szereplőként lép fel Isten, és parancsolatait nyilatkoztatja ki. A be
ágyazott jelenetből aztán a többes szám első személyt használó elbeszélő ellentétező
partikulával tér vissza: „Gonoz ördögh am mintt ch'ala aniankatt", és a 17-20. sorban
az ősbűn történetének elmondásával „kesserw halálunk" eredetét idézi fel.
Bornemisza nem alkalmaz a kérdéses helyen beágyazott szereplői szólamot.
A befogadó úgy értelmezheti a 9-24. sorig tartó szövegegységet, mintha annak
mélyszerkezetében egy „Emlekezzünc azért most ... (oh melly szépen Isten embert
teremte)" típusú performatív tőmondat 43 rejlene. A kódexbeli szereplői megnyilat
kozással párhuzamos helyen Bornemiszánál egyes szám első személyű elbeszélő
fordul a többes második személyben önmagától megkülönböztetett hallgatóság
felé. Nem megjeleníti a parancsolatot, hanem emlékezteti hallgatóit annak kötelező
érvényére:
Róla kérlec hogy meg emlekezzetec,
kezeteket ti másra ne vessetec,
az mit ö hagy ti czac azban iariatoc,
ha kedueben neki lenni akartoc.
Pesti haláltáncának időszemléletét a bibliai látásmód határozza meg. Kétféle
jelen szembesül újra meg újra: az éppen most megtörténő, mely a halálé, valamint
az Isten szava által fennálló örök, aktuális „most", az eszkatológia jelen ideje,
amikor az isteni Ige behatol a világba.44 Amikor a kódexbeli szövegben a betétje
lenet berekesztésével újra az elsődleges közlő hangja és nézőpontja érvényesül,
akkor a befogadó számára a szereplői beszédben megjelenített Ige jelenvalóságát
poétikailag tovább már semmi nem biztosítja. A beszéltetés retorikai alakzatának
szóhasználatával élve: a megszólaltatott szereplő visszahívása után nincs, ami
annak jellemét tükrözze. Ezzel szemben a Bornemisza-féle kiadás hátterében az a
retorikai-homiletikai indíttatású felismerés munkál, hogy a haláltánc műfaja az
egyházi szónoklattartásra alkalmasabbá tehető, ha szereplők váltogatása helyett
egy elsődleges beszélő, a prédikátor emlékeztető szólama folyamatosan prezen
tálja a bibliai szót. A referenciális elbeszélői gesztus az Igével való azonosulás
biztosítéka.45 A haláltáncok szokványos jelenetezése az volt, hogy a halál és a
társadalmi rend képviselői egymást váltva lépnek fel egy-egy strófa terjedelmű
monológ erejéig. Ettől a pszeudo-drámai formától elütŐen Pesti énekében mindig
van egy történetmondó és kommentáló erős szólam, a prédikátoré vagy a sze
replőként beszéltetett halálé. Az emlékeztető ének narrációs szerkezetének homiletikai kiaknázhatósága abban áll, hogy a hallgatósághoz az összes információ
végső soron a szerzői elbeszélő, vagyis a prédikátor ellenőrzésén át jut el. A halál
szereplői szólama ugyanis erősen magán viseli a fölérendelt prédikátori intonáció
nyomát; a két nézőpont csak nehezen választható szét a szövegben, aminek ered43
Nomi Tamir honosítja meg a kifejezést a narratológiában a „szöveg összetartója" értelemben. Vö. POZSVAI Györgyi, Nézőpont és közlésmód, Literatura, 1993, 136.
44
Vö. Ács Pál, A prófétai szó - Udvar- és felsőbbségbírálat a magyar reformáció korai szakaszában = Magyar
reneszánsz udvari kultúra, szerk. R. VÁRKONYI Ágnes, Bp., 1987, 121-122.
45
Luther thorgaui beszéde szerint „az istentisztelet lényege a gyülekezetnek Istennel és az Istennek
a gyülekezettel való érintkezése, amikor is a gyülekezet énekben és imádságban beszél Istenhez, és
Isten Szentírás-olvasás és prédikáció által szól a gyülekezethez. Az evangéliumi prédikáció az Isten
igéjének összefüggő beszédben, egy megbízott személyiség útján végbemenő hirdetése." BARTHA Tibor,
Az Isten igéje és igehirdetésünk (Kísérlet a Barth-i theologia homilétikai problémáinak megértésére), Theologiai
Szemle, 1938, második pótfüzet, 235.
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menyeképpen a halál mondatait már mindig a prédikátor nézőpontjából is érté
keljük. A „Rendvei vegyünk elő minden népeket" kezdetű strófa (49-52.) vezeti
be a társadalmi rendek seregszemléjét. E nyitóstrófában eldöntetlen marad, hogy
kinek a hangját halljuk, következésképpen a továbbiakban mindkét elbeszélő
nézőpontja érvényesül. A pápa és a fejedelem jelenetében a beszélő olyan szélesre
tárja látószögét, hogy az egyházat és a világi felsőbbséget ostorozó morálteológiai
kritikája még akkor is a fölérendelt prédikátori tudatot föltételezi, ha történetesen
a halál hangja közvetíti a mondatokat.
A Bornemisza-féle változat címe retorikai és műfajtörténeti kontextusban is
megkísérli értelmezni a művészi megszólalás módját: A halairól való emlékeztető
enec: Mint ha beszelne az Adam fiaiual. Az admonitio a svasoria oratio műfaji példája,
ami, ha a tanító beszédnemben valósítják meg, azt a jellegzetes célt tűzi a hitszó
nok elé, hogy a hallgatókat intve tanítsa, és a tanítás kerüljön át a gyakorlatba is.46
A retorikai célt - poétikai, narrációtechnikai szempontból nézve - egy műfaji ha
gyomány formai lehetőségeinek megújításával kívánja elérni a hitszónok, úgy
tesz, mintha ott is a szereplő halál beszélne az emberekkel, ahol valójában ő szól
a gyülekezethez. Míg a frazeológiai síkon a prédikátor azonosulhat a szereplő
halál nézőpontjával és hangjával, addig az ideológiai síkon47 eltávolodik tőle.
A leghangsúlyosabb, mert a frazeológiai szinten is jelzett elutasítása a halál érték
rendjének a 201-220. sorokban olvasható. Az énekszöveg egészében a mai olvasó
számára is élvezetes feszültséget nyújt az, ahogyan a szerzői szerep kijátssza egy
más ellenében a két sík azonosságait és ellentéteit.
A Bornemisza énekeskönyvbeli variáns létrehozója a beszédhelyzet módosítá
sával poétikailag is sikerülten szemlélteti a prédikátor és a halál értékrendje kö
zötti szakadék mélységét a 29-32. sorban. A Csereyné-kódexbeli alakban a halál
hangját halljuk, Ádámot gúnyolja nyomorúsága miatt. A későbbi változatban a
halál belső monológja saját vigasztalanságát közvetíti. Ez a megoldás dogmatika
ilag szélesebb távlatokat enged belátni. Míg ugyanis a „testi halál nem veszedel
mére, nem ártalmára vagyon, hanem hasznára az híveknek",48 addig a halál maga
a testi és lelki haláltól, önmagától megváltatlan marad.
Wttanna megien egy ... halai
közön neky es aztt monda ...

Vtanna megyén egy ... halai,
nagy ohaytua mond magába bánattal:

Soha zegenb te náladnál nem lehet
niomorultab en nem tudom hol lehett
soha senky ez előtt el nem mehett
chyak wezödik az mig ez földön lehett

Soha szegenyh en nálamnál nem lehet,
nyomorultabb en nálamnál sem lehet
soha senki ez előtt nem mehet
czac vesződik mig ez világon élhet.

46
„Ita generis didascalici finis est propius cognitio, ut si quis doceat, quid sit Evangelium, quomodo
consequamur ut Deus reputet ac pronunciet nos iustos, quid sit fides, hie dicenti propius finis
propositus est, ut auditores doceat, etsi cognitio postea ad usum transferri potest, diversum tarnen
orationis genus est, quod docet, ab illo, quod deinde doctrinam ad usum transferri iubet." Phil. Mel.
Elementorum rhetorices libri II, Witeb. an. 2531, Philippi MELANTHONIS Opera quae supersunt omnia, ed.
Carolus Gottlieb BRETSCHNEIDER, Halle, 1846, 423 (Corpus Reformatorum).
47
Vö. Borisz USZPENSZKIJ, A kompozíció poétikája, Bp., 1984,171.
48
KÁROLYI, AZ halálról..., Ka. Nagy Kálózi Balázs tanulmánya szerint Bornemisza jól ismerte Károlyi
értekezését, az 1576-os pestisjárvány idején „ennek eligazító és vigasztaló gondolatait öntötte prédi
kációba". NAGY KÁLOZI Balázs, Károlyi Péter - A második helvét hitvallás Magyarországon és Méliusz
életműve, szerk. Dr. BARTHA Tibor, Bp., 1967, 512 (Studia et Acta Ecclesiastica, 2).
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Annak bizonyítására, hogy Bornemisza „semmiképpen nem dicsérhető szoká
sa szerint változtatta, rongálta, gyakran értelmetlenné tette Pesti szövegét,"49 Dézsi Lajos éppen az imént elemzett eltéréseket hozta. Dézsi itt nem vette figyelem
be, hogy az elbeszélői helyzet és a közlésmód megváltoztatása hozza létre az
eltérő értelem-összefüggéseket.
Következő hipotézisem szerint egy további szövegrészlet, melyet Dézsi szöveg
rontásként idézett, talán más megítélés alá eshet, ha úgy értelmezzük, hogy Bor
nemisza kulturális emlékezete a haláltémájú irodalom sokszínű hagyománycso
portjából a korábbi másoló megoldásaitól eltérő elemeket mozgósít:
Wttanna megien egy ehwel holtt halai
közön neky es aztt monda hol walal
bizoni hogy te ecc'er igen zep walal
rwttul wagy most adam walahol iartal.

Vtanna megyén egy szaradot halai,
az ki mindent el iszonyodic tüle,
vonogat vállal hord valakit talál,50
nagy ohaytua mond magába bánattal.

Soha zegenb te náladnál nem lehet
niomorultab en nem tudom hol lehett

Soha szegenyb en nálamnál nem lehet,
nyomorultabb en nálamnál sem lehet

Látod-e én mely magos legény vagyok
Sem tobzódó sem részeges nem vagyok

Latodé mond az halai en ki vagyoc
elszaradott merő azou czont vagyoc

A halál azonosítása a kódexirodalomban megszokott attribúciók felsorolásával
történik. A Példák Könyve című kódex egyik szövegbetétjével egybeeséseket mu
tat Bornemisza szövege.
„Felel az halál az életnek mondván En jevök sok révás sívásnak és isszanyóságoknak bánatnak és keserűségüknek és nagy kénoknak tartományából... Az
élet kérdé a halált mondván Mire vagy illyen... mindenestül fogván szomorú...
Felel az halál az életnek mondván ha nem volnék rút éktelen és szomorú nem
volnának félelmesök de úgy kell hogy ebben esmerjétök meg az ti kimenésteket
és háláitokat kin én tanú vagyok mert ti es illyek lesztek kik mastan vígak
vattok" (Példák Könyve, Nyt VIII, 110: 14-24.).
A Csereyné-kódex szövege itt a kiűzetés utáni eseményeket mondja újra. A Bor
nemisza-féle változat elbeszélőjét kevéssé a bibliai történet újramondása, mint
inkább a hallgatóság hitéleti építése foglalkoztatja: „úgy kell hogy ebben esmer
jétök meg az ti kimenésteket". Ma már azért nehéz Bornemisza e passzusát értel
mezni, mert az olyan befogadót feltételez, akinek a Példák Könyve-beli szöveg
részlet jelentéspotenciálját automatikusan előhívja a »bánat« és a »nyomorult
halál« indexe. Bornemisza szövegalakja az itt feltárt jelentés és általában a késő
középkori halálelmélkedések népszerű és elterjedt voltáról tanúskodik.
Újabb hipotézisem, hogy Pestinél feltételezhetően a wittenbergi reformáció egyes
szemléleti jegyeinek hatására változik meg a haláltáncok hagyományos jelenetezése.
49

DÉZSI, 1911,

61.

50

Vö. pl. „az te feyed kopaz és minden tagaid szernyűek, bánom, hogy read néztem, mert félek
hogy meg ne döglessem... mond meg azért micsoda oka ez iszonyúságnak"; „tugyatok hogy tynektek
mind el kell vitettetnetek az én kosaromban" (Példák Könyve, Nyt VIII, 110: 18, 25 és 112: 33-34.)
A kifejtettség mértéke és a közlésmód persze más.
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Sokatmondó arányeltolódások jelentkeznek Pesti szövegében mind a magyar vado
mon-szöveg, mind a németországi haláltáncok pápa- és fejedelemportréinak rész
letezettségéhez képest. Megváltozik a felsobbségkritika érvkészlete is.
Az 1510-es kódexszövegben a pápa portréja meglehetősen egyénítetlen. A ko
rabeli befogadóra tett teológiai és művészi hatás a késő középkori, kora újkori
ember világtapasztalatában rögzült társadalmi különbségek nivellálásából szár
mazhatott. Az egyházi felsőséggel ugyanúgy bánik el a halál, mint a társadalom
legalacsonyabb rendjeivel: „a halál ünnenmagát igyenlőképpen Myndeneknek
osztja: Nem ismer nemeseket És hatalmasokat kilen".51 A pápa vado mon'-sémája
bármely társadalmi típusalakra alkalmazható volna:
„Elmegyek meghalni, pápa vagyok, de az halál engem nem hagy sokáig
pápálkodni, de befogja számat." (Példák Könyve, Nyt VIII, 113: 29-30.)
A felnémet hagyományhoz tartozó Groß-Basekr Totentanz 1520 körüli átfestése
átírása Oecolampadius és Luther szellemi közelségéről árulkodik.52 Itt a portré
visszafogottan karikírozott, a megbocsátó cédulák említésével a bűnlajstrom szemben a Nordböhmischer Totentanz vagy a Mittelrheinischer Totentanz pszeudodialógusaival - konkréttá válik. A földi élettől búcsúzó pápa vonakodik sorsa
beteljesedését látva, majd megadja magát az őt sem kímélő halálnak:
Der todt
Kommt, heiiger vatter, werder mann
ein vortantz must ir mit mir han.
Der ablass üch nit hilft darvon,
das czwifach krütz und dryfach kron.

Pesti énekében:
.. .ki néki nagy sok pénzt vihet (62.)
Vagyon neki három rend koronája (58.)

Der papst
Heilig was ich uf erd genannt
ein gott der höchst fürt ich min stand.
Der ablass thet mir gar wol lohnen,
nun will der todt min nit verschonen

földi Istennek Ő magát hívatja (59.)
Jövel csak most, /
az nagy kénesőt hagyd másnak. (76.)

A jelenetek nélkülözik a szereplők akció-reakció dinamikáját. Inkább a hagyo
mányban gazdagon kimunkált formulák monologikus összetűzése jelöli ki a szö
vegek groteszk értékdimenzióját, ahogy azt a Heidelberger Codex szövege mutatja:
„Her papst merkt uf der pfifen don,
ir sült darnach springen schon.
Ez hilft dafür kein dispensieren
der tot wil [dir] den tanz hofieren."53
Pesti haláltáncénekében a halál a paradicsomi jeleneten kívül pusztán a pápá
val (69-84.) folytat párbeszédet, a többi társadalmi rend bemutatása a látószög
szűkítésének vagy tágításának megfelelően a szereplői halál vagy a prédikátor
első személyű közvetítésében valósul meg. Az egyházi és világi felsőbbségeket
51

Érsekújvári-kódex, A halálnak..., Nyt IX, 256: 10-11.

52

ROSENFELD, i. m.,

53

A szövegeket és forrásmegjelöléseiket lásd ROSENFELD, i. m., 328-334, 76.
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megjelenítő képek részletezettsége messze felülmúlja az alárendelt társadalmi ele
mek megjelenítésének árnyaltságát.54 A pápa 32 sort kap (52-84.), a világi felsőbb
ség (fejedelem, tiszttartók és törvénytevők) pedig 52 sort (85-136.), sőt a reformá
ció kedvelt allegóriái, a Dániel könyvének 5. részében lakodalmát ülő Boldizsár
király, valamint Sisamnés királyi bíró és Kambysés uralkodó megnevezve szere
pelnek, holott a haláltáncok típusalakokat sorakoztatnak. Az egyházi és világi
felsőbbség bűne a társadalom egészében visszaköszön, egyetemes értékzavarhoz
vezet. Ez a morálteológiai alapú társadalomkritikai irányultság a reformáció első
évtizedeitől fogva része a magyar prédikátori önértelmezésnek:
„Mind eltanulták az nagy hamisságot,
urak, nemes népek az szegény parasztok,
mineműk az urak, olyak az parasztok,
az urakhoz képest mind keresik poklot".55
Pesti művében a haláltánc eseményrendje fölé didaktikus háló épül. E háló szö
vegközi kapcsolatokat mutat a reformáció első nemzedékének verses prédikációival:
Renddel vegyünk elő minden
népeket,

Itt azért szóljunk az egy igaz hitről56
Itt azért im szóljunk az kétféle hitről57
Rövid beszéddel már ím ezekről szóljunk58
Gondolkodjunksza, ezek miként vágynak59

Bizony mondom hogy nagy bűzzel
ő vagyon.

Az fa olajt három névre keresztelte pápa,
Egy az bűzi, mond meg érsek, mi csoda
[az haszna?60
Ha pápa megváltott büdös olajával.61
Kötöz bolcsójához, büdös soldorához62

Térden állva sok pap barát imádja,

Idvözít tégedet sok pap barát morgás 63

Földi Istennek ő magát hívatja,

Istennek székibe magát helyhezteté,
És földi Istennek magát nevezteté64

54
Pesti György művének feltételezett latin nyelvű forrása (Imagines de morte, et epigrammata, é Gallico
idiomate ä GEORGIO AEMYLIO in latinum translata, Lvgdvni, 1542) a pápával és a világi felsöbbséggel
nem foglalkozik hosszabban, mint más rendekkel. Ennyiben a középkori sémát követi. Ugyanakkor
fontos megjegyezni, hogy itt sem pszeudo-párbeszédek építik fel a szöveget; hanem bibliai idézetekre
támaszkodó elmélkedések sorakoznak. A pápát intő szentírási sorok („Meghal a főpap." [Józsué, 20:6.]
„És hivatalát más foglalja el." [Zsolt, 109:8.]) után az értekező az evilági javak múlandóságáról szól.
Ugyanezek megjelölésére Pesti a „kénes" (munus) metaforáját emlegeti. A királyról pusztán annyi ol
vasható, hogy aki ma fennhéjázón hordja a királyság tündöklő jogarát, annak a holnap gyászos pusz
tulást hoz. Vezesse ugyanis akárki a királyság gyeplőjét, a halni távozó a főbb jószágokat bizony nem
viszi magával. - Vö. RMKT VII, 335-343.
55

SZKHÁROSI HORVÁT András, Az fejedelemségről. - Vö. Ács, i. m., 126.

56

SZKHÁROSI, AZ antikrisztus országa ellen. RMKT II, 163:19.
Uő., Az kétféle hitről. RMKT H, 178: 25.
Uo., 181: 105.
Uő., Az antikrisztus országa ellen, i. m., 165: 70.
Uő., Pál érsek levelére való felelet. RMKT II, 217: 79-81.
Uő., Az kétféle hitről, i. m., 182: 140.
Uo., 186: 279.
Uo., 182: 133.
BATIZI András, Meglőtt és megleendő dolgoknac... RMKT II, 111: 513-514.

57
58
59
60
61
62
63
64

599

Királyokval bal lábát csókoltatja.

De ő az bal lábát meg hagyja csókolni,
Mert azzal mindent meg akar tapodni. 65

O hozzája soha senki nem mehet,
Hanem csak az ki néki sok pénzt
Csak legyen sok pénzed az lélekváltságra66
vihet, Bolcsóval embereknek bűnét megbocsátja6
Rómában véle mind jót gonoszt tehet,
Pápa atyánk kire áldomást vethet. • Hamis embereket pénzért idvözíte68
Sok gonosz lett pápa az te idédben,
Nagy sok hamisság vagyon
udvarodban,

Mert sok bűnnek oka ő tűle adatik69
Elveszt az Isten nagy sok hamisságért,
Bálványimádásért az hitetlenségért.

Kiért essél Istennek haragjában,
Mert nem hivél egyetlenegy fiában.

Hogy vagyon köztünk nagy sok hitetlenség,
Ki miatt megfedd az mennybéli felség.71

Fejedelmeknek tisztekben hágtatok,
Kiért halált Istentül érdemletek.

Kik tisztet kévánnak és hatalmaskodnak,
Hogy nagy keménységes ítéletre jutnak.72

711

A gyakran szó szerinti, máskor csak szemléletbeli egyezések azt mutatják, hogy
a haláltánc műfaja képes részt vállalni a konfesszionális polémiában. Bornemisza
énekeskönyvében pedig a halálének szövegkörnyezete arra enged következtetni,
hogy az énekeskönyv összeállítója felismeri és kihasználja Pesti énekének ezt az
adottságát. E meglátások eredményeképpen a haláltánc műfaji hagyományának
nem feltétlenül protestáns, de mindenképpen a protestantizmus szellemi vonzás
körébe került literátus szerzőtől származó protestáns színezetű átértelmezését va
gyok hajlamos Pesti énekében látni.
Ám rögtön meg kell jegyezni, hogy a pápai egyház tanainak és evangéliumel
lenes gyakorlatának reformátori kritikája Pesti énekének szövegforrásaiban közel
sem olyan tételes, mint ahogyan az például Szkhárosi Horvát András tanító éne
keiben olvasható. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az általa használt szövegszer
vező eljárásokat és a bűnbánatra és lelki készülésre serkentő eszkatológikus 73 váradalmakat a késő középkori magyar nyelvű kódexirodalom halálelmélkedései
ben már előkészítve találhatta a későbbi felhasználó. Az sem a protestáns szem
lélet újdonsága, hogy a hallgatóság, ha a prófétai szót figyelmen kívül hagyja, a
keresztényi hitélet morális előírásait megszegi, akkor a bűnökért lelki halalt hal.

65
66
67
68

69

Uo., 111: 519-520.
SZKHÁROSI, AZ kétféle hitről, i. m., 181:130.
Uo., 181: 128.
BATIZI, i. m., CLXXHIb, 8.

Uo., CLXXma, 26.
SZKHÁROSI, AZ kétféle hitről, i. m., 187: 297-299.
71
Uő., Az antikrisztus országa ellen, i. m., 164: 38-39.
72
Uő., Az fejedelemségről, i. m., 172: 131-132.
73
Pesti énekében a világvégeváró szemlélet explicite is jelentkezik: „Látjuk ez világnak erőtlensé
gét, / Állhatatlan nagy szerencsétlenségét, / nem nézhetjük ez világnak szépségét, / hanem napról
napra kegyetlenségét." (RMKT VII, 34: 293-296.)
70
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Mindezek a haláltáncének mély rokonságát mutatják a magyar nyelvű kódexiro
dalom halálelmélkedéseivel:
„De jajveszík az kellemetes iffjúságnak kit mindenestül fogva elvesztettem én.
Oh erek mindenható úr Isten teneked panaszolok ez gyarlóságos és nyavalyasságos kénért kit szenvedek engem tanítóknak nem engedelmes lenem.
És kegyessen jóra intőktul elhajtottam restség miatt én fileimet és feddő besze
dőkkel nem gondoltam." (Érsekújvári-kódex, Halálnak..., Nyt IX, 258: 12-17.)
Az igaz lelki életre igyekvő hívek számára a testi halál az élet és az ősbűn
„zsoldja", de egyúttal „nyereség, megnyugvás, a lélek megszabadulása a test tömlöcéből, visszamenetel az istenhez". Pesti énekében protestáns színezete van a
következő versszaknak:
Meghidd halál, soha mi meg nem halunk,
Kik Krisztus myatt / kinnyaert / által75 bűntelenek vagyunk,
Krisztus Jézusban mi csak elaluszunk,
Az sok munka után egyszer megnyugszunk.
Az Érsekújvári-kódex egyik ars moriendi elmélkedésében váltságszerző ereje a
jellegzetes középkori penitenciatartásnak, az „hamarságóhl való megtérésnek", az
„igaz töredelmességnek" és az „egház gyonásnak" van. Ezek mellett a halál idején
mondandó vallások élén a „Krisztus halálának érdeme miatt" történő megváltás
tanítása áll, mely „hit nélkül" semmiképpen sem lehetséges. Ha a kódex felől
olvassuk Pesti György énekét, akkor a „Kik Krisztus myatt / kinnyaert / által
bűntelenek vagyunk" sor is inkább egyetemes keresztény, mintsem szignifikánsan
protestáns szemléletet mutat:
„Vallások. Először, hogy higyje kit minden jó keresztyénnek kel hinnie És örülje
hogy az áldott Crystusnak zent hitiben Es anyaszent egyháznak hűséges És
engedelmes eggyességében múlik kivé... Hatodszor higyje hogy az áldott
istennek zent fia ő érette holt meg Továbbá higyje hogy nem idvezülhet Hanem
Czak az kegyelmes Cristus Jézusnak zent kénnyának halálának érdeme miatt
Kikről mennyire felőle lehet hálát adjon" (Érsekújvári-kódex, Minden ember...,
Nyt IX, 237: 25-38. és 238: 1-3.)
„.. .minden embernek hű hiti ... kívüle egy ember Sem mehet Sem számláltatik
idvezülők köziben kiről szent ágoston Doktor nyilván való bizonságot tészen
mondván Az hyth minden yonak fondamentoma Es ydwessegnek eredety zent
Bernald doctor megh ezenképpen zol róla Es wgy mond Az hyt nem egyéb
hanem embery ydwessegnek kezdethy Ennél kyl Soha senky wr ystennek fyay
közyben nem zamlaltatyk Es Senky az walaztottak közyben nem olwastatyk
De minden ember eszében vegye hogy mikoron meg Erzendy az kesertőt
hytben gondollya rninnel Előszer mely igen szükséges az hyt kinél kíl Semmi
képpen az ydvezülés nem lehet másodszor gondolja mely hasznos, mert
mindent tehet wr istennek zent beszéde által" (Uo., Nyt IX, 239: 3-15.)
74
Debreceni hitvallás, A halálról (1561). Kiss Áron, A XVI. században tartott magyar református zsinatok
végzései, Bp., 1881, 243.
75
Az eltérések sorrendje: CS., B., L.
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Úgy tűnik fel, hogy Pesti énekét a wittenbergi történetszemlélethez elsődlege
sen az az érvkészlet köti, amelyet az egyházi és világi felsőbbség evangéliumelle
nes élete ellenében használ. Mindazonáltal az értékelés távlatát itt is szélesítheti
a késő középkori hagyomány vizsgálata. A wittenbergi szemlélet morálteológiai
alapú felsőbbségbírálatának, valamint az egyetemes anarchia folytán az egész
községre kiterjesztett kritikájának egyik alaptétele a bálványozás főbűnét kimerítő
„kéncsgyűjtés". Szkhárosi Az fejedelemségről6 szerzett énekében ótestamentumi át
kot olvas a bálványozok fejére:
•
Atkozot ki bizic önnön ereiben,
erős varosában temerdec kenézében,
mert fogságban esic es nagy szegyensegben,
Ieremias iria ninczen ketseg ebben.
Pesti éneke szövegközi kapcsolatokat mutat Szkhárosi Az fösvénységről írott
énekével, de míg Pesti a keresztény hagyományban széltében-hosszában elterjedt
érveléssel él, addig Szkhárosi biblicitása sokkal konkrétabb: vagy forrásra hivat
kozik, vagy könnyen lokalizálható.
Kalmar dusoc magokban gondolkoznac, Az kic hamissan soc marhat begyüjtnec,
öruendeznec marhanac ioszagoknac, nem ö magoknac de masnac keresnec,
szamát sem tudgyac soc
bölts Salamon iria masnac gyüytekeznec,
Registromoknac, másra irigykednec de keueset elnec,
eszekben sem iut hogy ökis meghalnac. nem tudgyac hogy végre nagy szükségben
esnec.77
Mezítelen szült titeket annyatoc,
többet kelletinel lam nem ehettec,
szüksegtekre valót ha keresnetec,
kazdagoc illy hamar meg nem halnatoc.
Az ki engem nem akar hamar látni,
üllyen vezteg othon iob leszen neki,
keuessel meg kel neki elégedni,
Istennec szent Igeiét kell halgatni.

Az Christus nekünc lam nyiluan meg
mondgya,
kinczet ne gyüjtsünc ez földen laktunkban,
kit rosda meg eszén az lopó ellopia,
de gyüjtsetec kinczet vgy mond
meny országban,
kit rosda meg nem fog lopó el sem lopia.78

Az Ersekújvári-kódex egyik halálelmélkedésében az allegorézis művelete ugyanarra
a krisztusi tanításra épül, Pesti eljárásához hasonlóan a bibliai forrás átalakításával:
„Mennye sok mondhatatlan lelki kazdagságokat és mennyei kéneseket gyejthethem volnék De mért el resteltem el veztettem És kárba attham Oh én édes
O én irgalmasságom elégtételnek művelködeti Énnekem igen kellemetes És
kévánatos volna Mert kévánnám ha czak az morsalékokból es megelégedhetném
kik leve hullnak hű uraknak aztaláról De azt Sem adják Oh ti kik mastan
76
77
7íi
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RMKT H, 174: 216-220.
SZKÁROSI, Az fösvénységről. RMKT II, 191: 106-110.
SZKÁROSI, Í. m., 189: 76-70.

etthegyenek vartok kenyerűljetek Én rajtam És irgalmazzatok én velem és
míglen tinéktek erő adatott És idő engettetött gyéhettek az mennyei Csűrben
ez világon rakjatok azthagokat mennyeknek országában gyétsetek Kéneseket
És kazdagságokat az örök életnek ládájában... hogy el ne maradjatok az jöven
dő végső órának idején Miképpen láttok mastan engemet hewon És minden
józágos mívelkedetektűl megfosztottnak lennie" (Ersekújvári-kódex, Halál
nak. .., Nyt IX, 260: 21-36.)
4. Összegzés és értékelés
A Csereyné-kódexbeli szövegalak és a Bornemisza-féle énekgyűjteménybeli válto
zat közötti néhány eltérés alaktani és szemléleti vizsgálata során úgy találtam, hogy
Pesti műve a haláltánc műfaján retorikai és poétikai szempontból számos változtatást
hajt végre a hitbuzgalmi kiaknázhatóság fokozása érdekében. A szövegforrások elté
réseinek egy részéről a szinoptikus vizsgálat eredményeképpen kiderült, hogy több
ről van szó, mint a közvetítési folyamat során keletkezett szövegromlásról. A Bor
nemisza-féle változat kialakítója az ének szövegépítő eljárásait homiletikai megfon
tolásoktól vezérelve módosítja, és a késő középkori műfajt beiktatja a reformációs
énekszerző gyakorlat által már kanonizált műfajok sorába. Az összegző ítélet meg
fogalmazásában a kódexirodalom halálelmélkedéseinek vizsgálata óvatosságra int,
mégis kimondhatónak látom azt a konklúziót, hogy Pesti haláltáncéneke esetében a
műfajhagyomány legalábbis protestáns irányú átértelmezéséről van szó.
A fenti vizsgálat a haláltánc Bornemisza-féle alakjának azért próbált mind tex
tológiai, mind alaktani-szemléleti téren az eddiginél nagyobb figyelmet szentelni,
mert az eltérések elemzése végső soron az ének létmódjának irodalomtörténeti
illetékességű kérdéséhez kapcsolódik. Amennyiben a kutatás jelentősnek értékeli
azt a döntést, hogy Bornemisza a haláltáncének célszerűen módosított alakját a
„predikatioc gyarant" oktató énekek közé sorolja be, annyiban adalékra tesz szert
a korabeli protestáns irodalmi tudat implicit anyanyelvű műfajelméletéhez.
Dolgozatom provokatív feladata a haláltáncének értékrendjének és ezen keresz
tül irodalmi-esztétikai értékének megítélése. Miközben a történeti-poétikai elemzés
láthatóvá tette annak a világnak és azoknak a befogadóknak a gondolkodását, akik
számára az éneket valaha megalkották, aközben előhívott egy olyan kérdést,
amelyre a korabeli felhasználók tudatában az ének még valószínűleg nem jelentett
választ, jóllehet a kérdés nem idegen az ének teológiai értelmétől. E kérdés megfo
galmazása bizonyítéka lehet annak, hogy Pesti műve az ezredvégen nem pusztán
az irodalomtörténeti jelentőség elismerésére számíthat, hanem arra a tetszésre ala
puló érdeklődésre is, amely belépteti az ének idegenségét a mai olvasó esztétikai
önértelmezésének színterére. Mindenesetre olyan nézőpont kidolgozásáért, ahon
nan a haláltánc irodalmi-esztétikai értéke felismerhető és hangsúlyozható, ezidáig
kevés történt. Szilády számára „az ének tárgya minden egyéb előtt arra szolgáltat
alkalmat, hogy a szerző olvasottságáról,"79 vagyis kultúrtörténeti összefüggésekről
nyilatkozzon. Elek Oszkárnak a századelőn megfogalmazott véleménye a mű
vészi alakítás hiányáról8" a századvégen lényegében változatlanul tartja magát
79

RMKT VII, 327.
Elek Oszkár szerint Pesti énekében „döcögő lassúságot, egyenetlen beosztást" érzünk, sőt „a végtelen
hosszú felsorolás sivár egyhangúsággá fajul". ELEK Oszkár, A halál motívuma és a haláltáncz, Athenaeum,
1908, 60.
80
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Lukácsy Sándornál.81 Véleményem szerint az esztétikai ítélkezés akkor marad
igazságos a haláltáncok műfaji sajátosságaihoz, ha az a megállapítás, hogy itt „a
végtelen hosszú felsorolás sivár egyhangúsággá fajul/'82 nem végeredménye lesz
az értékelésnek, hanem megértendő kiindulópontja.
A szükségszerű testi halai kérdésére adott korabeli teológiai válasz Pesti megfo
galmazásában a megváltás és az örök élet vigaszának nyugalmát árasztja a hívő
közösségre: „Csak az Krisztus Jézus bizony életünk, / Az mi halálunk bizony
nyereségünk."83 A halálról való megemlékezésnek Károlyi Péter négy hasznát látja:
a keresztény ember vegye eszébe az eredendő bűn felidézésével Isten haragját a
bűn ellen, dicsérje Isten kegyelmének gazdagságát, tartson szüntelen imádsággal
bűnbánatot és vigasztalja magát minden háborúságában.84 Pestinél a szerzői sze
repkör többszöri kísérlete, hogy pontosan megnevezze a testi halált (Isten bünte
tése, a bűn zsoldja, a bűn szolgája, az élet megrontója), a jelenségnek a keresztény
hitéletben való funkcionális elhelyezését célozza. Az azonosítási buzgalom hatásá
ra az elmúlás tapasztalata szakrális értelmet nyer. Ez a bizonyosságot kereső kény
szer olyan mértékben átjárja a szerző gondolkodását, hogy még a szereplőként
beszéltetett halál is e teológiai válasz keretén belül, vagyis igazak és hamisak kö
zötti különbségtevésként értelmezi saját szerepét.85
Mégis, ha a halál jól körülhatárolt szerepet nyert a lelki életben, ha a logikus
okfejtés eltávolítja a halálfélelmet, akkor mi készteti Pesti elbeszélőjét, hogy az
odafordulás változatos retorikai alakzataival élve gyakran polémiát nyisson a sze
replőként alárendelt halállal? A szemrehányó kérdés (epiplexis) célja az elutasítás:
„Kegyetlen halál mire hogy így rontod/ Az szép virágokat ím mire veszted..."
(197-198.) A költött dialógus (subiectio) a saját kijelentés javításával (correctio)
társulva az ellenfél kilétének és terveinek kiismerésére szolgál, miközben a be
szélő érdeke az, hogy elhatárolja magát a megszólítottól: „Én nem tudom te mi
csoda állat vagy..." (205-209.) A prédikátor számára aporiaként jelentkezik a ha
lálnak tulajdonított teológiai szerep és a halál felfoghatatlan kegyetlensége közötti
ellentét, az aporiát retorikailag az aggressio alakzatával dramatizálja: „Halál meg
hidd, hogyha te ember volnál, / Vagy megvonnálak vagy bizony megvonnál..."
(201-202.) Az alakzat lényege, hogy a szerzői beszélő ragaszkodik ugyan a szak
rális értelmezéshez, ám a halál profán értelmezése e ponton beférkőzik a gon
dolatmenetbe: a hitszónok felvillantja ennek lehetőségét, és csak ezt követően
tagadja.
Föltűnő, hogy ez az értékképzetek szembesítésében érdekelt hang csak az egyházi
és világi felsőbbséget, a közvitézeket, a közpapságot, a szerzeteseket és az apácákat
elmarasztaló jelenetek után, legkorábban a 196. sortól kezdi színezni az elsődleges
közlő szólamát. Addig a szerzői elbeszélő és a szereplő halál szóhasználata és
értékelő nézőpontja a tágas fokalizáció következtében csak nehezen különböztet
hető meg. Jóllehet a 145-148. sorokban megszólítja a prédikátor a halált, annak
81
„... a kortársak aligha törődtek esztétikai megfontolásokkal, a m ű sikeréhez elég volt a kegyes
tartalom". LUKÁCSY Sándor, Magyar haláltáncok, ItK, 1991,114-115. - Lukácsy kijelentése az esztétikai és
pragmatikai nézőpont bonyolult összefüggéseit, a kor irodalmi tudatának nem megfelelő módon,
figyelmen kívül hagyja.
h

ELEK, i. m., 60.

83

RMKT VH, 35: 323-324.
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KÁROLYI, i. m., Cia-Ciiija.
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„Értem erejét az Isten fiának, / De meglátom mit tehet az halálnak, / Szemben állok vele az
viadalnak, / Vagy ő nyeri, vagy én nyerem, megválnak." RMKT VE, 26: 45-48.
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mégis teológiailag rögzített szerepét emeli ki.86 Ahol azonban a társadalom olyan
rétegei kerülnek sorra, melyeket a Wittenbergből származó morálteológiai kritika
fő sodorvonalai már nem érintenek, az elmarasztalás mellett megjelennek az
együttérzés nyelvi jelölői is.87
Az élet megrontásának jelenetenként visszaforgó képlete félautomatikus sab
lonná változtatja a halál kérdésére kínált teológiai választ, így az önmagában egy
szerre már nem elégséges a kényszerű kimúlás értelmezéséhez. A haláltánc szer
zője képes arra, hogy a morálteológiai eredetű választ közvetítő ideológiai néző
pont mellett a beszédhelyzet megváltoztatásával érvényre juttasson egy olyan érté
kelő nézőpontot is, amelyből megszólaltatható a halálhoz viszonyuló ember értet
lensége. Vagyis az a logikus okfejtéssel nem magyarázható fájdalom és kétségbe
esés, ami az ősbűn miatt kényszerűen elszenvedett testi halállal szembesülő ke
resztényt hatalmába keríti, ha a másik ember halálát nem képes a főbűnök vagy
a szociális bűnök büntetéseként értelmezni. A „szép virágok", a „jó leányok" és
a csecsemők88 halálát látva a prédikátor saját szólamán belül új értékelő távlatot
nyit, anélkül, hogy az érvénytelenítené a teológiai magyarázatot: „Halál meghidd,
hogyha te ember volnál, / Vagy megvonnálak vagy bizony megvonnál...". A vi
gasztalás és a vigasz nélküliség paradoxonja ettől kezdve hangnemképző funkciót
tölt be az ének nyelvi szerkezetében. A formák mechanikus ismétlődése Pesti ha
láltáncában nem unalmas egyhangúságot hozott magával, hanem a halálhoz való
viszony dramatizálásának hangnemekkel gazdagodó megvalósulását.
A fikcióképzés folyamatában a fölérendelt elbeszélői tudat gyakran megbontja
a cselekménysablont, odafordul a közönséghez, hangnemet vált. A szakrális ér
tékrend módosításának ilyen erős kényszerét végső soron az alárendelt szereplő,
a halál tettei váltják ki. Az ének ezen narrációs megoldásában jelentős irodalmi
értéket látok: a szerző az ének szerkezetében tudta megjeleníteni azt a tapasz
talatot, hogy a halál lesből támadva még a bizonyosnak hitt menedékbe is be
férkőzik. Amennyiben az ezredvégi befogadás a dramatizált nézőpontváltásokra
és ezek figuratív megoldásaira irányítja tekintetét, az értékeléshez irodalmi-eszté
tikai távlatot nyer, mely a történeti és teológiai értelemmel összhangban áll. Ez a
megközelítés lehetővé teszi, hogy a haláltáncot a korabeli teológiai értelmezés
elvetése nélkül egy egészen általános formában kifejezett kérdésre adott válasz
ként is érthessük. Jelesül arra, hogy a szembenálló nézőpontokat egységesítő vi
lágmagyarázó elv elégtelenné válásáról miképpen ad visszajelzést a szólamok
folyamatban lévő polarizálódása. A mulandóság hatalmával szemben működte
tett rendszerszerű automatizmus kénytelen számolni a hatótávolságán kívülről
eredő erőkkel is. Márpedig ezekre mind a szakrális, mind a profán magyarázatok
megkésett válaszként érkeznek:
„az vad lónak száját nem tarthatjátok,
mint hordoznak titeket meglátjátok."
86

„Sok vitézek, halál, veled vívnának, / ... Ha Istennek ellene állhatnának." RMKT VII, 29:145-148.
Pl. „De miért gyötred az szegény bábákat..." (221.); „Nem kémélled szegény vén embereket, /
Vaj, vaj halál! immár csak szánjad űket" (277-278.).
88
A 220. sorban Szilády „bábákat" olvas a Cs: „az babakatt am te dolgod ha el hordod" mondatban.
A kontextusnak megfelelő „babákat" olvasatot Bornemisza alakja támogatja meg. B: „Még az szopokatis lam mind el hordod".
89
RMKT Vü, 31: 201-202.
87
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Függelék
Összefüggések a Pesti György-féle haláltáncének forrásai között
(Az eltérő sorok vizsgálata)
I. Táblázat a források viszonyrendjéhez
Jelmagyarázat:
Cs. —> B.

Az adott sorban a Csereyné-kódexbeli alak szövegkritikailag bi
zonyíthatóan forrása a Bornemisza-énekeskönyvbelinek.
B. forrása ?
Az adott sorban a Bornemisza-énekeskönyvbeli alak forrása nem
adható meg szövegkritikai bizonyításssal.
Cs. —> L.
Az adott sorban a Csereyné-kódexbeli alak szövegkritikailag bi
zonyíthatóan forrása a Lugossy-kódexbelinek.
B. -> L.
Az adott sorban a Bornemisza-énekeskönyvbeli alak szövegkriti
kailag bizonyíthatóan forrása a Lugossy-kódexbelinek.
Cs. —» B. —> L. Az adott sorban a Bornemisza-énekeskönyvbeli alak szövegkriti
kailag bizonyíthatóan a Csereyné-kódexbeli alakot írja át, és ezt
az új alakot szövegkritikailag bizonyíthatóan veszi alapul a Lugossy-kódexbeli alak.
L. forrása ?
Az adott sorban a Lugossy-kódexbeli alak forrása nem adható
meg szövegkritikai bizonyítással.
A táblázatban a B., az L. és a bl. jelzések azt mutatják, hogy az adott sorban mi
lehet, vagy szövegkritikailag hogyan értékelhető a Bornemisza-féle illetve a Lugossy-féle alak forrása.
Megjegyzés
A táblázat az összes eltérő sor közül (188) csak azokat a sorokat osztályozza,
melyekben mindhárom szövegforrás eltérő (148). Az ábrázolás révén megalkot
ható a Bornemisza-énekeskönyvbeli, illetve a Lugossy-kódexbeli szövegalak esz
ményi forrása, melyet az eltérések tanúsága alapján á mindenkori másoló hasz
nálhatott volna. Ez természetesen nem így történt. A táblázat sokkal inkább azt
szemlélteti, hogy rövid, akár versszaknyi terjedelmű részleten belül is sor kerül
hetett a források váltogatására. Akár azt feltételezzük, hogy a másoló már készen
kapott eklektikus szövegalakot jegyzett le, akár azt, hogy ő maga váltogatta for
rásait, a 16. századi magyar nyelvű énekköltészet hagyományozásában számol
nunk kell a kompilációs eljárásokkal, márpedig ez a szövegekkel való bánásmód
ra nézve az önellenőrzés igényére vall.
A szövegeltérések Szilády Áron kiadásának jegyzetapparátusában kereshetők
ki. Néhány ott nem jelölt vagy nem eléggé szemléletesen jelölt eltérést (pl. metri
kai hiba és annak javítása esetén) szinoptikus feldolgozásban adok meg.
II. A forrástulajdonítás szövegkritikai bizonyítása
Cs. lehet forrása a B.-nek
a 8., 89., 94., 120., 140., 178., 180., 193., 195., 231., 261., 262., 267., 268., 269., 281.,
294., 297., 319., 322. sorokban, mert azonosak
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a 96., 105., 143. és 234. sorokban, mert B. szóbetoldással vagy szókiejtéssel, tehát
egyszerű korrekcióval biztosítja az ének metrumképletét követő ritmust
a 107., 131., 138. és 243. sorokban, mert B. szóbetoldással vagy szókiejtéssel,
tehát egyszerű elírással elrontja az ének metrumképletét követő ritmust
a 117. sorban, mert a tulajdonnév Cs.-beli elírása B.-ben már nincsen, tehát
javíthatta
a 139. sorban, mert Cs.-hez képest B. puszta fonémacserével ad más gramma
tikai funkciót
a 188. sorban, mert a 4,4,3 osztású Cs. első két ütemét megcseréli B.
a 102., 104., 108., 134., 244. sorban, mert B. szórendcseréje nem változtat sem a
sor ritmusán, sem szemléleti összetettségén
a 221. sorban, mert B. szócserével 4,4,3 osztásúra javítja Cs. ritmusát, a logikai
viszonyok megtartásával
a 254. sorban, mert B. igekötőre cseréli Cs. személyes névmását, anélkül, hogy
változtatna a sor ritmusán vagy szemléleti összetettségén
Cs. lehet forrása L-nek
a 9., 11., 13., 16., 90., 104., 112., 116., 134., 138., 158., 165., 167., 168., 169., 181., 188.,
189., 196., 218., 220., 221., 229., 245., 270., 282., 284., 288., 291. sorokban, mert azonosak
a 12. és 91. sorban, mert L. egyetlen többesjelet told be és nyilvánvaló tollhibát
szüntet meg
a 15. sorban, mert L. egyszerű szócserével 4,4,3 osztásúra javítja Cs.-t
a 101. sorban, mert Cs. állandó határozóját L. egy szótag megváltoztatásával
alakilag eltérő, de vele azonos jelentésű határozóra cseréli
a 105. sorban, mert Cs. szótagtöbbletét L. B.-től eltérő módon szünteti meg
a 111. és 119. sorokban, mert Cs. szótagtöbbletét a 4,4,3 osztású L. megszünteti,
míg B. lexikálisan teljes eltérést mutat
a 123. sorban, mert L. egyetlen szótagcserével tér el Cs.-től, anélkül, hogy el
rontaná a sor 4,4,3 osztását
a 132. sorban, mert Cs. 5,6 osztását L. szórendcserével 4,4,3 osztásúra javítja, az
5,6 osztású B. modalitása viszont más
a 133. sorban, mert Cs. és L. között pusztán két fonéma eltérés van, mely nem
változtatja meg az eltérő kérdőszó logikai irányultságát
a 200. sorban, mert Cs. és L. is egyaránt szótagtöbbletet tart, és a sor egyetlen
eltérő főneve L. esetében szemléletileg találóbb, tehát javíthatta Cs. megoldását
a 94., 224. sorban, mert Cs. és L. között pusztán egy fonéma eltérés van, mely
nem változtatja meg a határozó értelmét
a 246. sorban, mert a Cs.-beli határozószót a beszédhelyzetnek megfelelőbb
alakra írja át L.
a 259. sorban, mert L. egyszerű szórendcserét végez
a 260. sorban, mert Cs. és L. egyetlen igekötőben tér el
a 265. sorban, mert Cs. 6,5 osztását egyetlen szótagcserével 4,4,3 osztásúra javítja
a 299. sorban, mert egyetlen módosítószó az eltérés, metrikai és szemléleti kö
vetkezmények nélkül
B. lehet forrása L-nek
a 95., 106., 110., 141., 197., 211., 215., 228., 251., 257., 273., 274., 308., 327. sorok
ban, mert azonosak
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a 152. sorban, mert a szótagtöbbletet mutató és lexikailag is elütő Cs.-t nem
követik, és mert B. és L. igei állítmánya azonos, jóllehet az állítmányhoz tartozó
bővítmény eltérő
a 311. sorban, mert egyetlen módosítószó az eltérés, metrikai és szemléleti kö
vetkezmények nélkül
Cs. lehet a forrása B.-nek, B. pedig L-nek
a 95. sorban, mert Cs. közelre mutató névmását B. távolra mutató névmásra írja
át, illetve Cs. igei állítmányából B. úgy hagy el egyetlen betűt, hogy az új szó más
értelmet ad; ezeket a változtatásokat L. átörökíti
a 97. sorban, mert Cs. befejezett múltban álló igei állítmánya a későbbi forrá
sokban elbeszélő múltban van, s e funkcionális fonémacserén kívül nincs eltérés
a 98. sorban, mert Cs. és B. állítmánya a versszak többi sorának nem megfelelő
módon jelen idejű, ezt az örökítési hibát javítja L.
a 99. sorban, mert az ének metrumképletének megfelelő ritmusú Cs.-t egy szó
taggal megtoldja B., ezt a hibát javítja L., ám közben átveszi B. modalitását és
időjelét
a 100. sorban, mert Cs. metrikai hibáját B. és L. egyformán kerülik el
a 106. sorban, mert Cs. 4,4,3 osztását B. és L. azonos módon döccentik meg
szótagtoldással
a 110. sorban, mert Cs. személyes névmás+időhatározószó szerkezetéből B. el
hagyja a névmást szótagkiegyenlítéssel; L. követi B. megoldását
a 114. sorban, mert Cs. és B. 6,5 osztású, azonos, ám B. elírást tartalmaz; ezt az
elírást L. alapul veszi, átörökíti, és átírja a sort 4,4,3 osztásúra
a 115. sorban, mert Cs. általános névmása B.-ben már vonatkozó névmás, L. ezt
követi, de a korábbiaktól eltérő igei állítmányt használ
a 121. sorban, mert Cs. és B. azonos, L. pedig tárgyraggal bővíti a tulajdonnevet
a 127. sorban, mert míg Cs. nem figyel fel arra, hogy a 125. sor rímpozíciós igei
állítmányának ismétlésével a párhuzam alakzatára lehet felépíteni a versszakot,
addig B. él a lehetőséggel, majd ezt a megoldást öregbíti L.
a 129. sorban, mert Cs. modalitását a beszédhelyzethez alkalmazkodva változ
tatja meg B., és ezt átveszi L.
a 136. sorban, mert Cs. és B. azonos, és okhatározói kötőszavukat ugyanilyen
értelművel helyettesíti L.
a 164. sorban, mert az azonos Cs. és B. 4,4,3 osztását L. egy többletszótaggal
elrontja
a 182. sorban, mert Cs. és B. azonos, L. igei állítmánya pedig hangzásban is
közeli szinonimája a korábbi megoldásnak
a 199. sorban, mert Cs. okhatározói kérdőszavát B. megváltoztatja, ezt örökíti
L., ugyanakkor L. átírja Cs. és B. azonos minőségjelzőjét
a 251. sorban, mert Cs. középfokú minőségjelzőjét B. alapfokúra írja át, és ezt
veszi át L.
a 255. sorban, mert Cs.-t megtoldja B. egy szótaggal, és igei állományát átírja;
L. nem örökíti B. szótagtöbbletét, de átveszi az új igei állítananyát
a 305. sorban, mert Cs. beszédhelyzetét B. átalakítja, ezt átveszi L., ám megvál
toztatja az igei állítmányt
a 307. sorban, mert Cs. 4,4,3 osztású ritmusát B. 6,5 osztásúra alakítja, ám köz
ben módosítja a beszédhelyzetet is; L. átörökíti B. beszédhelyzetét, és javítja B.
ritmusát
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a 320. sorban, mert Cs. szótagtöbbletét az azonos B. és L. szókiejtéssel megszün
teti, tehát egyszerű korrekcióval biztosítja az ének metrumképletét követő ritmust
III. Az eltérések szinoptikus feldolgozása
Megjegyzések:
Szilády Áron fölöttébb megbízhatóan, mind a morfémák, mind a lexémák
szintjére gondot fordítva közölte a halálének szövegforrásai közötti eltéréseket.
A jegyzetek ma is jól használhatóak. A következő szinopszis kizárólag azokat a
sorokat közli, melyekkel kapcsolatban Szilády jegyzetapparátusa kiegészítésre
szorul, méghozzá két okból. Egyrészről az eltérések soron belüli elhelyezkedésére,
vagyis azok metrikai viszonyaira Szilády nincs minden esetben tekintettel. Más
részről figyelmét elkerülte néhány további olvasati hely. Szinopszisom szintén az
eltérő helyek bemutatásában érdekelt, így az egyes sorokban a közös részeket csak
azért tünteti fel, hogy azok biztosítsák a sor metrikai teljességét. Ezzel összhang
ban az írás korfestő erejét, a szerző nyelvállapotát és írásgyakorlatát jellemző
sajátosságait csak az eltérő helyeken hagytam meg. Ahol már legalább két forrás
azonos, ott a mai nyelvállapotot és helyesírást követem. Természetesen kritikai
kiadás esetében ez túlzott egyszerűsítés volna, itt viszont ez az eljárás szemléle
tesebbé teszi azt, hogy az adott ponton melyik forrás tér el a többitől.
Szinoptikus feldolgozásom a három forrást soronként folyamatos szövegbe
foglalja. Normál szedés jelöli azokat a helyeket, ahol mindhárom forrás azonos.
Az eltéréseket [ ] zárójelek között, a forrásnév rövidítésével és tipográfiai elkülö
nítéssel adom meg. A jelölések a következők:
Csereyné-kódexbeli alak: Cs.: KISNAGYBETŰS SZEDÉS
Bornemisza-énekeskönyvbeli alak: B.: félkövér szedés
Lugossy-kódexbeli alak: L.: kurzív szedés
Ha két forrás megegyezik, akkor a forrásnevek rövidítése után (pl. Cs. & L.)
normál szedéssel következik modern átírásuk. (Ezen a ponton térek el az egy
szerűség kedvéért a genetikus kiadások általam is helyesnek tartott korfestő meg
oldásaitól.) Ilyenkor a harmadik alak közvetlenül ezután [ ] zárójelben áll.
A források következetesen nem használnak mellékjelet a hosszú magánhang
zók jelölésére. így a Bornemisza-tipográfia [e] mellékjeles betűjegyei helyett a rö
vid ö és a rövid ü átírás mutatkozik helyesnek. A rendelkezésre álló betűkészlet
most az [ fz] betűjel helyett a mai helyesírás szerinti sz, az [ f] betűjel helyett s
átírást tesz szükségessé. A források csak a strófakezdő sorokat nyitják nagybetű
vel, egyéb sorokat nem. A szövegkritikai megjegyzésektől ez esetben eltekintek.
Az eltérések szinopszisa
11. s. Cs. & L.; nagy szép dicsőséggel felékesíté [B.: Paradiczomban őket el bé
viue]
12. s. Cs. & B.: kinek [L.: kiknek] Cs. & L. parancsolatjában [B.: paranczolattyat]
Cs. & L. jelenté [B.: meg ielente]
13. s. C. & L. Rólam [B.: Róla] kérlek hogy meg emlékezzetek
15. s. az mit [Cs.: EN HAGIOK B.: ö hagy ti L.: hadgyok ti] csak abban járjatok
21. s. [Cs.: ILLY MEZITTELENSEGERTT MY B.: Nagy mezítelenségébe] atyánknac
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51. s. kiknek az halál elveszi [B.: ö] eszeket
52. s. azt sem [Cs.: TWGIA B.: tudgyac] hol [Cs.: MEG NIOMWAZT'A B.: meg nyomaztyac] őket
70. s. valami dicsőségem [Cs.: ÉNNEKEM B.: nekem] vagyon
72. s. [Cs.: AZ DÖGH HALÁL CH'AK B.: czac az halai en] reám ne ragadjon
73. s. En [Cs.: FELELEM EZTT B.: felelec azt] mondám az pápának
81. s. Tudod-e mit mondott [Cs.: CHRISTUS TW B.: az Christus] nektek
91. s. B. & L. gyönyörködnek [Cs.: GIÖMÖRKÖDIK] sok [Cs.: ÉKTELEN ITTALBA B.:
italban ételben L.; ételben italban]
105. s. Sírsz Cs. & L. kesergesz [B.: keseregsz] [Cs.: MOSTAN TE B.: mostan L.:
most te] beteg ágyadban
106. s. B. & L.: de hogy nem jutott ez akkor [Cs.: DE HOGY AKKOR EZ NEM IUTOTT]
eszedben
107. s. Cs. & B. mikoron [L.: mikor] voltál nagy jó [Cs.: egessegben B.: egessegedben L.: egessegödben]
110. s. az tiszttartókhoz is B. & L.: majdan [Cs.: EN MAID] elmegyek
111. s. Cs. & L.: az mint látom [Cs.: HEYABAN OTTYS L.: ot heiaban] nem járok [B.:
ö köztökis soc gonossagot latoc]
115. s. szegényeken B. & L.: mit [Cs.: MIND] hamisan Cs. & B. vontatok [L.:
vöttetök]
119. s. tudod-e hogy [Cs.: TE] sok Cs. & L. hamis fogást [B.: hamisságot] Cs. &
B. szerzez [L.: töheczi]
138. s. mindnyájan [B.: mert] mezei virágok vagytok
141. s. Bizonyára hogyha B. & L.: tőlem [Cs.: WELEM] lehetne
143. s. [Cs.: ZEPPEKETTNEKEMYS B.: szépet nekemis L.: nekömis azokat] szeretnem
kellene
146. s. [Cs.: MIND KYRAL'RA CHYAZARRA B.: mint Czaszarra Királyra] tiltanának
[L.: Kirakok czaszarokföl támadnának]
163. s. [Cs.: EREIÉT HATTALMATT AZ MYTT B.: erőmet hatalmat en annac L: erőmet
hatalmamat az mint] látom
197. s. Kegyetlen halál B. & L.: miért [Cs.: MYRE] hogy így B. & L.: rontod [Cs.:
RONTTAZ]

217. s. Az bűn Cs. & L miatt [B.: mia] Cs. & B. igen [L.: ugyan] Cs. & L. elfáradt
[B.: meg fáradt] lelkünk
202. s. Cs. & L.: vagy bizony megvonnál [B.: vagy meg vonnalac] vagy [Cs.:
MEG WONATNAL B.: bizony meg vonnál L.: meg vonnálak]
234. s. [Cs.: MAGOKNAK B.: de magoknac L.: magokkal] Cs. & B. semmit [L.: semmi
iot] nem tudnak tenni
235. s. az halál Cs. & £.: mihelyt [B.: mikor] [Cs.: KÖRWLÖK KEZD B.: kezd
környüllöc L.: közöltök kezd] járni
259. s. soha [Cs.: W ARRÓL B.: arról ö L.: arról Ő] Cs. & L meg nem emlékezik [B.:
el nem feletközic]
268. s. gazdagok ily hamar Cs. & B.: meg nem halnátok [L.: tiis meg nem haltok]
269. s. Az ki engem Cs. & B.: nem akar hamar [L.: hamar nem akar] látni
275. s. [Cs.: WAD LOWATTZAIAN NEM HORDOZHATTOK B.: az vad lonac szaiat nem
tarthattyatoc L.: az vad lovat szájon nem hordozzatok]
282. s. az jámbor házasokat [B.: is] Cs. & B. nem tekinted [L.: nem kimelöd]
.293. s. B. & L. Látjuk [Cs.: ATT'ANK] ez világnak Cs. & B. erőtlenségét [L.: hitötlenseget]

611

299. s. az sok italt ismét [Cs.: HOC KY AGYATOK B.: mind ki adgyatoc L.: ki
ukadgyatok]
305. s. Mind földön mind vizén valakik [Cs.: WANNAK B.: vadtoc; L.: jártok]
308. s. még jó távol ha reá nem B. & L.: gondoltok [Cs.: GONDOLNAK]
319. s. vesztegségben és reménységben Cs. & B.: leszünk [L.: legyünk]
320. s. mikor az testtől megválik [Cs. AZ] mi lelkünk
Szabolcs Oláh
LA DANSE MACABRE DE GYÖRGY PESTI ET L'USAGE DE LA VERSIFICATION
PROTESTANT^
(L'examen textologique, morphologique et aspectif des differences des sources)
La danse macabre de György Pesti subsiste dans trois sources non-autographiques. Lajos Dézsi a
publié la Variante du manuscrit Csereyné de 1565. A la suite de cette decision la Variante imprimée
qui figure dans le livre de cantiques Bornemisza de 1582 était considérée comme texte dit corrompu
et non-accepté. La Variante manuscrite du code Lugossy (1629-1635) bénéficiait d'une attention encore
moins grandé. A la suite des recensions des variantes Lugossy j'ai constate que souvent la Variante du
manuscrit était supérieure aux variantes préalables du point de vue métrique aussi bien que de sa
compléxité de cadences. Incomplet, celui-ci ne peut malheureusement pas servir de texte principal.
J'ai réussi ä démontrer seíon les points de vue d'une approche textologique que le texte de la Variante
Bornemisza n'est pas corrompu dans les vers qui sönt différents de ceux des autres sources. Puisqu'il
s'agit d'une Variante imprimée, celle-ci peut servir de base d'une edition critique. Dans l'annexe vous
trouvez les differences des trois variantes non-documentées jusqu'ici ainsi que leur interpretation
textologique.
En examinant les differences morphologiques et aspectives des variantes Csereyné et Bornemisza
j'ai constate que dans l'ceuvre de Pesti plusieurs modifications rhétoriques et poétiques sönt effectuées
sur le genre de la danse macabre afin que celui serve au maximum les buts de la devotion. D'un motif
homilétique l'auteur de la Variante Bornemisza - probablement Bornemisza lui-méme - modifia les
demarches de la construction du texte en integrant le genre medieval parmi ceux canonises par 1'usage
de la versification protestante. En tirant une conclusion globale l'examen de la literature des reflexions
sur la mort nous mene ä étre prudents, néanmoins j'ose exprimer la conclusion qui est ceci: pour la
danse macabre de Pesti il s'agit d'une interpretation de la tradition du genre dans un sens protestant
ä la suite de laquelle l'approche historique de Wittenberg s'impose.
Quant aux demarches de narration de la chanson, la conscience superposée du narrateur rompt
souvent avec le cliche de 1'acte, en s'adressant au public et en changeant de registre. Tout cela est
provoqué par les actes du protagoniste subordonné, la mort. Je vois une valeur littéraire importante
dans cette solution. Dans la structure de la chanson l'auteur put formuler l'expérience qu'attaquant ä
l'affűt la mort est capable de s'insinuer dans un refuge qu'on avait cru sür. Au fur et ä mesure que la
reception contemporaine centre sur les changements des points de vue dramatises et leur realisation
figurative dans le texte de la chanson eile obtiendra une perspective littéraire et esthétique en accord
avec le sens historique et théologique.
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