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LUKÁCSY SÁNDOR 

MAGYAR HALÁLTÁNCOK 

Le branle universel de la danse macabre 
Vous entraine en des lieux qui ne sönt pas connus! 

Baudelaire 

Szabad-e a haláttánctól félni? 

A sztoicizmus legyőzni, a kereszténység elnyomni igyekezett a halálfélelmet. 
A vallásos irodalom állandóan a hívők elé tartotta a halál képét, s a rámutatás 

gesztusa nemcsak kegyes életre és bűnbánatra intett, hanem beletörődésre is. „Sor
sunknak rendé ez: születni, szenvedni, meghalni, eltemettetni, feltámadni, mennybe 
költözni" — mondotta egy XVII. századi főúri temetésen Hodászi Miklós.1 A halál, 
ha az üdvözülés kapuja, „kívánatos jó".2 „ . . . mors hominibus piis non ostendit faciem 
horrendam, sed blandam; non terribilem, sed amabilem" — írta a nagytekintélyű Bel-
larmino.3 Félni az elkárhozástól, az ítélet napjától kellett. Valahányszor arra a napra 
gondolok, vallotta be Szent Jeromos, egész testem reszket, s akár eszem, akár iszom, 
vagy bármi mást csinálok, hallani vélem a végítélet harsonáját.4 

A természetes halálfélelmet azonban illett eltitkolni. Ritka kivétel Julianus Vize-
liacensis, Vézelay-i apát, a XII. század jeles hitszónoka, öreg volt már, amikor azzal 
kezdte egy prédikációját, hogy bevallotta: fél. Nemcsak, mint jó keresztényhez illik, a 
pokoltól és az ítélettől, fél magától a haláltól is, az elmúlástól. Mert akár eszik, akár 
nevetgél, játszik, aluszik, a halál óráról órára, egyenletes és nesztelen léptekkel folyvást 
közeleg, s az élni vágyóra végső éjszakát borít. Szüntelenül, minden percben meghalok, 
sóhajt fel a derék bencés szerzetes; hasonlatos vagyok a gyertyához, melynek lángja 
hamarosan kihuny. Életem elhal, rövidül. A gyertya égésének idejét ki lehet számítani; 
hátralévő rövid napjaim számát nem tudhatom. A halál felé haladva az élethez vissza 
nem térhetek; mindig holnap vár reám, tegnap sohasem.5 

1 Temetési pompa. Várad 1646. 180. 
2 PÁZMÁNY Péter pünkösd u t á n XXIII. vasárnapra írt második prédikációjának címe: Hogy a 

halál kívánatos jó. 
3 De arte bene moriendi libri duo authore Rob. Bellarmino. Agriae. 1781. A Praefatio végén. — 

A szerző tartós ha tásá t mutatja, hogy a XVIII. század vége felé Egerben egész sorozatot ad tak 
ki műveiből. 

4 „Quoties diem illum considero, totó corpore contremisco, sive enim comedo, sive bibo, sive 
aliquid aliud facio, semper videtur illa tuba terribilis sonare in auribus meis: Surgite mortui , 
venite ad iudicium." Szent Jeromos Máté evangéliumára írt prédikációjából. Idézi: Orationes 
Stephani Katona.Opuscuium posthumum. Pestini 1813. 93. 

5 „Mors, horis omnibus, me prandente, ridente, ludente et de mundis huius vanitate fugitiva 
t ractante au t etiam soporato, pede inoffenso et inaudito semper accelerat." (A mondat eleje 
nyilvánvalóan Szent Jeromos idézett passzusát követi.) „Festinat [... ] et speranti vi tám tenebras 
letales intentat . Semper et per momenta singula m o r i o r . . . " (Seneca sokat idézett „cotidie 
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Ebből az illetlenül őszinte és gyönyörű vallomásból árad a kétségbeesés; a halállal 
nem lehet megbarátkozni. Minden, amit a sok évszázados egyházi irodalom hatalmas 
retorikája fölhalmozott, minden érv, példa, szónoki fogás legföljebb arra volt jó, hogy 
némi vigasztalást nyújtson. 

A vigasz legfőbb érve a halál előtti egyenlőség. Minden ember halandó. A triviális 
igazságot kegyes szerzőknek és hitszónokoknak — a középkortól a barokk századokig, 
felekezeti különbség nélkül — hosszú-hosszú sora foglalta irodalmi formulákba, retori
kai képletekbe. Nemcsak mi, közönséges emberek vagyunk halálra ítéltetve, meghaltak 
a nagyok és a dicsők is — nemde vigasztaló? „. . . nosza álljon elő valaki, és mondja 
meg, kik élnek az hatalmas világbíró Nabuccadnezar nemzetsége közzül Chaldeában? 
Az nevezetes Cyrusnak maradéki közzül Persiában? Világbíró Alexandernek attyafiai 
közzül Görögországban? Az Caesar házanépe közzül Rómában? Avagy a győzedelem-
mel dicsekedő Codrusnak népei közzül Athenas városában?" — így szónokolt Szilvási 
Márton bánnhunyadi prédikátor Bethlen Gábor feleségének koporsója előtt.8 Hol van
nak ők, hová lettek a régi országnagyok, vitézek, szépasszonyok? Az ubi sunt formula, a 
koponyák fölött való diogenészi-hamleti tűnődés, a Seneca-idézetek mind-mind a halál
lal összebékéltető irodalom cselei voltak. Mintha Vézelay-i Julianus pőre halálfélelmén 
kívántak volna, közsorsunkra mutatva, könnyíteni... 

A halál tengernyi irodalmának (és művészeti ábrázolásának) nevezetes alfaja a ha
láltánc. Valóságos tánc a halállal a templomok, temetők freskóin; tánc vagy egyszerűen 
halálba indulás („vado móri") az irodalomban.7 Példái a XIV. század óta sorakoznak. 
Azt mondják, a nagy járványok idején támadt döbbenet hozta létre őket; meglehet, de 
hozzáteszem: akkor volt a legnagyobb szükség a halál előtti egyenlőség csitító gondo
latára. Ez adott némi kárpótlást a társadalmi egyenlőség ősi ábrándjának kudarcáért. 
Ha meg kell halni, haljunk meg mindnyájan, együtt; ne legyen kivétel se pápa, se 
király, senki. Jó volt tudni, hogy a halál — mint Landovics István prédikálta — „sze
mélyválogatás nélkül egyaránt bánik a gazdaggal, mint a szegénnyel, az erőssel, mint 
az erőtlennel, az iffiuval, mint a vénnel, a bolonddal, mint a bölccsel..."8 A halál 

morimur" szavainak parafrázisa) „et instar ardentis candeláé ad defectum semper favillasque 
festino. Paulatim illa favillatur atque consumitur et diatim vita mea, ut Vere dicam, moriendo 
curtatur. De illa inter ardendum quantum superest videri potest; de vita autem mea dieculae 
quantae supersint prorsus ignoro. Est in me spiritus vadens et non rediens..." (a 77. zsoltár 
szavai) „vadens ad mortem nec rediens ad vitám; vadens ad diem crastinum nec rediens ad 
hesternum." Julien de VÉZELAY, Sermon». Tome II. Paris 1972. 450. 

6 Exequiae principale» Az az halotti pompa. Fejérvár 1624. 58. 
7 A haláltáncok kutatása már a múlt század elején megkezdődött. Rengeteget írtak és vi

tatkoztak eredetéről (népi kísértethistóriák? misztériumjátékok? távolkeleti eredet?), mffveszeti 
ábrázolásainak és irodalmi változatainak összefüggéséről, kronológiájáról, a Totentanz és a Tod-
tentanz különbségéről stb. Mindezt még csak vázlatosan összefoglalni sem feladata ennek a 
dolgozatnak. Az óriásira duzzadt szakirodalomból csak néhány fontos vagy könnyebben hozzá
férhető munkát említek. ELEK Oszkár, A halál motívuma és a haláltánc. Athenäum, 1907-1909. 
KOZÁKY Isván, A középkori haláltánc keletkezéstörténete. EPhK 1926. KozÁKY István, A haláltán
cok története. I. Bp. 1936, II. 1944, III. 1941. Alberto TENENTI, La vie et la mórt á travers Vart 
du XVe siécle. Paris 1952. Hellmut ROSENFELD, Der mittelalterliche Totentanz. Münster - Köln 
1954. (Számos haláltánc-szöveggel és terjedelmes bibliográfiával.) Jean WlRTH, La jeune fille et 
la mórt. Recherches sur les thémes macabres dans Vart germanique de la Renaissance. Genéve 1979. 
(A 20-28. lapon rövid, de jó tájékoztatás a danse macabre-ról.) — Magyar fordítások: Martial 
d'AuVERGNE, N6"személyek haláltánca. (MÉSZÖLY Dezső, Villon árnyékában. Bp. 1983); a spanyol 
Danza de la muerte, ORBÁN Ottó fordítása (Akárki. Misztériumjátékok, mirákulumok, moralitások. 
Bp. 1984). 

8 LANDOVICS István, Novus succursus. Nagyszombat 1689. II. 889. 
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mindenkit karámjába terel; a haláltánc flosculus a karám falain, egy kis költészet; bár 
tárgya rémületes, inkább nyugtat, mint rettent. 

A haláltánc sikeres műfaji újítás volt, irodalmi szereplése, meg-megújulva, átalakul
va, máig tart. A múlt században három klasszikusunk — Vörösmarty, Madách, Arany 
János — írt olyan szöveget, mely a haláltánc régi hagyományát folytatja. Dolgozatom 
ezeket és hazai előzményeiket mutatja be. 

Példák könyve, 1510 

Első haláltáncunk a Példák könyvének nevezett kódexben maradt fenn. 
„Néminemű bölcs, hogy az halált jonkább eszében tarthatná, ez bölcs szerzé ez 

verseket..." A szöveg természetesen latin eredetit követ.9 A fordító értette a dolgát: 
az ismeretlen szerző latin disztichonjai nyomán egyik legszebb prózaversünket alkotta 
meg. 

Elmegyek meghalni, mert Vado móri, quia morte nil certius, hóra 
az halál bizony, de az Nil incertius est, hinc ego vado móri. 
halálnak órájánál semmi 
bizonytalanabb, jóllehet 
bizonytalan legyen, de 
maga azért elmegyek 
meghalni. 

A teljes magyar szöveg harminckilenc szakaszból áll. Egy kivételével mind az „El
megyek meghalni" szavakkal kezdődik, és több mint a fele ugyanezen szavakkal zárul; 
a kettős refréneknek ez a sorozata versszerű képletet és igen erős ritmust hoz létre. 

Az első kilenc szakasz: bevezető; az utolsó kilenc szakasz: zárlat. Ezekben álta
lános gondolatok kapnak helyet: minden embernek meg kell halnia, ezért elmegyek 
meghalni, kérvén az úr Krisztust, irgalmazzon és juttasson az örök életbe. Ami a 
kezdő és befejező strófák között van, az a voltaképpeni haláltánc. Az egyesszám első 
személyfí beszéd az egész szövegben folytonos, de a középső részben a lírai beszélőtől 
szakaszonként más és más veszi át szót: a társadalom típusalakjai. Megszólalásukat a 
műfaj legtöbb variánsa a középkori felfogásra jellemző (bár nem mindig következetes) 
deszcendens sorozatba rendezi, a legmagasabb rangútól az alacsony állásúakig. Több
nyire a pápa az első, őt követi a császár vagy a király. A mi kódexünkben (és latin 
eredetijében) megfordítva. 

Elmegyek meghalni, király vagyo^ de micsoda az 
tisztesség, micsoda ez világi dicseködés, mert 
embernek királyi úta az halál, azért elmegyek meghalni. 

Elmegyek meghalni, pápa vagyok, de az halál engem 
nem hagy sokáig pápálkodni, de befogja számat. 

A sort a püspök, a bajnok, a vén, a bölcs beszédű, a gazdag, a szegény, a bíró, a 
buja, a nemes, a szép személy, a bölcs, a bolond, a nagyehető, a szerzetes barát, az 
orvos, a vigadozó folytatja, és a sokpénzű zárja be. 

A latin szöveg közölve: Példák könyve. Hasonmás és kritikai szövegkiadás. Bp. 1960. 
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Irodalmi értéket — szép szerkezetén és ritmusán kívül — az ad a szövegnek, hogy 
a legtöbb megszólaló jól sikerült miniatűr portrét fest magáról. 

Elemegyek meghalni, bajnok vagyok, küzdést jól tudok, 
de az halált meg nem győzhetem, azért elmegyek meghalni. 

Elmegyek meghalni, bíró vagyok, ki immár sokakat 
megfeddtem, de az halálnak ítéleteit rettegöm, és 
elmegyek meghalni. 

XVI. század 

A haláltáncok közé szokták sorolni Heltai Gáspár két versét, mely németből fordí
to t t Vigasztaló könyvecskédében olvasható. Az egyik, a Keresztyéni panaszkodás és intés, 
szép vers a halálról, de nem haláltánc. Megvan benne a halál előtti egyenlőség gondola
t a („megöl mindent, valakit talál": gazdagot, szegényt, nagyot, kicsit), de hiányoznak 
a haláltánc lényeges műfaji tartozékai: a társadalmi típusok katalógusa és önjellemző 
beszéltetése. — A másik vers, legalább részben, a haláltáncok rokonságába tartozik. 
Három szekvenciából áll. Az elsőben: „Nem gondol a halál senkivel", sem gazdaggal, 
sem kegyetlennel, sem a patvarkodókkal, bölcsekkel, urakkal, gyenge leányokkal, cifrás 
asszony népekkel, sem naggyal vagy kicsivel, marhassál vagy szegénnyel; a sorozatot a 
„nem gondol" szavak ismétlődése tagolja és foglalja egybe. A második szekvencia az ubi 
sunt formulába öltözteti a társadalmi státusok katalógusát: „Hol vadnak most mind
nyájan a pápák, A kardinálisok és pátriárkák?", hol vannak az érsekek, a prelátusok, 
püspökök, prépostok, kanonokok, dékánok, vikáriusok, apáturak, priorok, gárgyánok, 
mesterek, doktorok „és számtalanféle barátok"; majd az egyházi személyek után: ho
vá lettek, hol Vannak a császárok, királyok, fejedelmek, a telhetetlen nemesek, az igen 
kevély grófok, a hamis kancelláriusok, a kegyetlen dúsok, a hírneves vitézek, a bírák 
és polgárok, a művesek és szántó emberek, „hol gyermek, leány és asszonyállat, és hol 
az egész emberi nemzet?" A harmadik rész is ubi sunt szekvencia, de tulajdonnevekkel 
(Paris, Heléna, Plató, Virgilius, Sámson, Salamon stb.), s ez már idegen a haláltánc
tól, mely típusokat, nem pedig egyéneket sorol fel. A vers végén rövid intés: „Minden 
ember ezen megálljon, és a halálhoz igen készüljen." A különféle műfaji elemeknek ez a 
vegyítése és egyszersmind egynemflsítése (mivel mindegyik szekvenciát alkot) igen szép 
egyéni lelemény. 

A haláltánc költészete és művészeti ábrázolása között némelykor szoros kapcsolat 
áll fenn. Pesti Gábor Halálról való emlékeztető" éneke Holbein metszetsorozatának képeit 
követi, Áemilius Georgius latin versei nyomán.10 Abba a szövegcsoportba tartozik, 
melyben nemcsak a társadalmi státusok képviselői szólalnak meg, hanem a halál is, 
párbeszédben vagy monológban mondva feddő szavakat, végül ítéletet felettük. 

Az „éhvei holt halál" először a bűnbe esett első embert szólítja meg: 

. . . Hol valál? 
Bizony, hogy te egyszer igen szép valál, 
Rútul vagy most, Ádám, valahol jártál! 

1 0 L. SZILÁDY Áron alapos jegyzeteit, RMKT/VI. 327-343; továbbá: Pesti György HaláHáncé-
neke Holbein képeivel. Közli DÉZSI Lajos. [Bp.] 1927. 
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Látod-e, én mily magas legény vagyok? . . . 
Büntetésre istentül küldett vagyok. 

Az emberi típusalakok sorát, mint illik, a pápa nyitja meg. 

Pápa monda: „Az mi jószágom vagyon, 
Valami dicsőségem nekem vagyon, 
Az mind tied legyen, valamim vagyon, 
Az döghalál csak reám ne ragadjon." 

Én [a halál] felelék, azt mondám a pápának: 
„Tudod, hogy meg kell halni az nagy papnak, 
Másra kell szállni az uraságnak, 
Jövel csak most, az nagy kénesőt hagyd másnak." 

A császárok és a királyok következnek; kivételesen megnevezve, az ótestamentumi 
Boldizsár király, akit a halál lakoma közben fedd meg, tiszttartóival együtt: 

Hamis törvénytevők valakik vattok, 
Az tömény ezer jajt ti meglátjátok, 
Szegényökön mit hamissan vontatok, 
Meghiggyétek, hogy majd mind kiadjátok. 

A halál ezután a szép ifjakat keresi föl: 

Szépségtekben, ifjak, ti ne bízzatok, 
Mindnyájan mezei virágok vattok, 
Egészségben, szépségben ha ma vattok, 
Jaj szegény megholt! másnap azt halljátok. 

Sorakoznak még a vitézek, a gazdag özvegyasszonyok, a „sok juhoknak pásztori", 
vagyis a papok és barátok, az apácák, a bábák, az orvosok, az égbe néző csillagvizsgálók, 
a sok jószággal bírók, a tengeren szerencsével járók, a vén emberek, a jámbor házasok, 
végül a részegesek. „Senkit az halál kéméileni nem tud." 

Pesti Gábor énekének szerkezete széttöredezik, rendszertelenül váltakozva beszélteti 
a halált és a versszerzőt, fölborul a típusok hagyományos hierarchiája. A kortársak 
aligha törődtek efféle esztétikai megfontolásokkal, a mű sikeréhez elég volt a kegyes 
tartalom; Bornemisza Péter fölvette énekeskönyvébe. 

XVII. század 

A halál-irodalom nagy százada a XVII. század, inkább, mint a középkor. Ez időtt 
adták ki a legtöbb ars moriendit,11 ekkor prédikáltak a legtöbbet a halálról, olyannyira, 

1 11600 és 1789 között csupán franciául 236 ars moriendi jelent meg. (Pierre CHAUNU, La mórt 
á Paris. Paris 1978. 252.) — Klaniczay Tibor is „az ars moriendik áradatá"-t említi. (ItK 1960. 
334.) 
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hogy Bacon már unni kezdte, és tiltakozott a halál borzalmainak szüntelen festése 
ellen.12 Bernard Groethuysen szerint éppen ez volt az Egyház célja: a borzalomkeltés; 
a laicizálódó században a halál az utolsó ütőkártya, melyet kijátszhatott, hogy a lelkeket 
uralma alatt tartsa.13 Irodalmának tónusát a testi rothadás látványa adta meg. 

Mörtel, pense quel est dessous la couverture 
D'un charnier mortuaire un cors mangé de vers... 

Icy Puné des mains tömbe de pourriture, 
Les yeux d'autre costé destournés ä l'envers 
Se distillent en glaire, et les muscles divers 
Servent aux vers goulus d'ordinaire pastures... M 

— elegáns szonettekben ülte orgiáit a halál kémiája, s a versek egész sorába beköltöztek 
a kukacok és a férgek: 

Der Därmer Wust reißt durch die Haut, 
So von den Maden ganz durchbissen; 
Ich schau die Därmer, — ach mir graut! — 
In Eiter, Blut und Wasser fließen. 
Das Fleisch, das nicht die Zeit verletzt, 
Wird unter schlangenblaumen Schimmel 
Von unersättlichen Gewimmel 
Vielfalter Würmer abgefretzt.15 

A rothadás és a férgek költészete magyarul is megszólalt: 

Vígan várnak, s rendet állnak 
Kígyók, békák seregi... 

Alig várják, hogy bezárják 
A sírásók vermedet, 

Hogy rághassák s marconghassák 
Gyengén hizlalt testedet.16 

A halál immár nem „mors desiderabilis",17 hanem „horrenda mors", „tremenda 
mors";18 sokszor leírt rémalakja „iszonyú állapatú, csudás ábrázatú, sőt mondhatom, 
minden állatoknál utálatosb vendég", akitől a test iszonyodva kérdezi: 

1 2 Francis B A C O N , Esszék. Bp. 1987. 9. 
1 3 Bernard GROETHUYSEN, Origines de l'esprit bourgeois en France. Paris 1927. 61., 80., 84. 
1 4 CHASSIGNET, Un corps mangé de vers. Közli Jean ROUSSET, Anthologie de la poésie baroque 

francaise. Paris 1961. II. 114. 
1 5 Andreas GRYPHIUS, Gedanken über den Kirchhof und Ruhestätte der Verstorbenen. MÁRTON 

László fordításában: Andreas GRYPHIUS, Felirat a mulandóság templomán. Bp. 1983. 
1 6 NYÉKI V Ö R Ö S Mátyás, Siralom az halandóságról. RMKT XVII. sz. 2. k. 231. 
1 7 Szent Ágoston szavai, idézve Pázmány említett prédikációjában. 
18 Nyéki Vörös Mátyás latin eredetijének kezdőszavai. 
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— Hová viszesz? 
— A koporsóban. 
— Oh rettenetes gonosz történet! Hogy az én szép testem szálljon 

ismét setét sírban? 
— Igenis oda száll. 
— Kik lesznek ott az én társaim? 
— Az férgek.19 

Az emberek halál előtt való (társadalmi) egyenlőségének gondolatát a század írói 
átfogalmazták a hullák halál utáni (naturális) egyenlőségének gondolatává. „A szegény 
és gazdag, ifin és vén, király és csordapásztor tetemi között semmi különbség nincs a 
halál után" - így Pázmány.20 

A haláltánc azonban nem a hullák és férgek költészete; szereplői élők, akik halni 
mennek. Ezért, éppen a halál-irodalom nagy századában, ez a műfaj eltünedezik, bú
jócskát játszik.21 A hazai irodalomban csak két XVII. századi szöveget ismerek, mely 
rokonságot tart a haláltánc hagyományával. 

Az egyik a Comico-tragoedia (1646) egy részlete: a halál i s a Pauper sceleratus 
(„Híres lator szegény") feleselése.22 A halál el akarja ragadni aszegényt, ez rimánkodva 
tiltakozik. 

Megadtam, Uram, magamat! 
Kérlek, ne bántsd a nyakamat! 
Szalmán hízott jó lovamat 
Néked adom szép kardomat. 

Bor-hordásban módot lelek, 
Hidd el, hogy megvendégellek; 
Bocsáss el, mert igen félek, 
Megköszönöm, még ha élek. 

Tiéd légyen bár mindenem, 
Biribaltám s köpenyegem; 
Igyál, ne, fogjad edényem! 
Bocsáss el ez egyszer engem! 

De nem használ sem rimánkodás, sem megvesztegetés, a halál könyörtelen: 

19DARHOLCZ Kristóf, Novissima fába (1639). Bp% I986L 3 8 , 36-37: 
2 0 PÁZMÁNY Péter advent 111. vasárnaprmásodik prédikációja. Elsff kiadás, 69l — A felbom

ló test borzalmának látványa a középkor végének frőrf ist foglalkoztatta (L különösen Oairvaux-i-
Szent BERNÁT De conterrptu mundi című trakfátnsát é s Pierre de N E S S Ü N francra nyelvű vei*-
ses parafrázisát Jőb könyvére), a férgek pusztft6 rrnmkáfát pedig már a Biblia, emleget* (Izajás 
könyve, 14.11: „leesett a te hólt tested, moljr teríttetik alád, és a te lepled férgek lesznek." Jézus^ 
Sirák fia, 10.13: „midőn meghal az ember, kígyókat és oktalan állatokat és férgeket vészen örök— 
ségiil." KÁLDI György fordítása.) De a téma a XVII. században vált általánossá. Vő: Ghristine 
MARTINEAU-GÉNIEYS, Le théme de la mórt dana la poésie francaise de 145(Tá 1550. Paris 197»- »ke 
cadavre n'est pas un objet chrétien" — írja a szerző a középkori felfogásról (46). 

2 1 Külföldön is. A haláltánc-ábrázolások listájában James M. CLARK csak egy XVII. századit 
említ. (The Dance of Deaih in the Middle Ages and ihe Renaissance. Glasgow 1950. 113.) 

2 2 Régi magyar drámai emlékek. Szerk. KARDOS Tibor. Bp. 1960. II. 73-77. 
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No készülj hozzá, ne múlass! 
Azon egy könyvet se hullass; 
Jobb, ha Isten felől szólasz, 
Mert ezen tői földre hullasz. 

Ebből a — ha úgy tetszik — egyszemélyes haláltáncból a műfaj lényege: a halálba 
indulók sorozata hiányzik. 

Közelebb áll a haláltánchoz Debreczeni János szövege: Azjieresztyén embernek ez vi-
láatxúvalő elbucsuzásának formája. Ez Christianus suspirans című könyvében jelent meg 
(Debrecen,d^^, a szerző halála után, apósa, Csákányos Márton kiadásában. Nagy
részt Otho Casmanus (Chasman) „keresztény tudós ember" latin munkáját követi, de 
az Elbúcsúzást Henricus Herdusianus (helyesen: Herdesianus) fordításának mondja. Az 
igazi szerző azonban nem ő, hanem — mint Németh S. Katalin kimutatta — a nagy
hírű Guevara; Herdesianus csak összeállítója volt annak a latin nyelvű antológiának, 
melyben a lefordított szöveg található.23 

Régi irodalmunk e gyöngyszeme különbözik a haláltáncoktól, mert végjgjgjyjKge-
mélvt beszéltet a társadalmi típusok sorozata helyett7*k^TönEozik, mert a halált nem 
szere^elteti7kttlÖnbözik7"mertlmpn^mlvalója nem a halál előtti egyenlőség, hanem az 
életbőTvalő kiábrándulás, ami a vanitas-irodalommal rokonítja. Mégis haláltáncszerfi 
szöveg TszCTkézete miatt: huszonhét szakasza közül az utoTsókivételéveT mind, tehát 
huszonhát"l^"^Ejn^ídTak világ" szavakkal kezdődik; ha ezeket fölcseréljük a (rokon 
értelmű) „vado móri!' szópárral, előttünk áll a halál táncok (egyik típusának) leghagyo-
mányosabb ésJSZ^b^lvagJormaképlete. 

Elhadlak világ, azért, hogy az halandó emberek közzül senki tehozzád bátor
ságoson nem bízhatik. [... ] 

Elhadlak világ, azért hogy vessz és nem adod meg, megszomorítasz és nem 
vigasztalsz meg, meglopsz és nem fizeted meg, háborúságot szörözsz és nem bé
kéltetsz meg [ •.. ] 

Elhadlak világ, azért hogy tebenned soha semmi öröm nincsen háborúság nél
kül, semmi békesség nincsen visszavonás nélkül, semmi szeretet nincsen gyanóság 
nélkül [...] 

Elhadlak világ, mert a te palotádban az emberek Ígérnek és nem teljesítik be, 
szolgálnak és nem veszik jutalmát [... ] 

A monológ beszélője (az elbúsult és mintegy sértődött ember) huszonhatszor vari
álja ugyanazt a vanitas-gondolatot, de már az első négy szakasz (kurtított) idézéséből 
kitetszik, hogy el tudta kerülni a monotóniát, minden résznek más-más retorikai esz
közzel — ellentétezéssel, különféle szekvenciákkal — adván egyéni jellemet. 

Elhadlak világ, [... ] mert az vakmerő erősnek, az féltékeny lassúnak, az gyű
lölséges alkolmatlannak, az szorgalmatos szomorúnak, az tékozló nagyakarónak, 
az fösvény sobráknak, a csácsogó ékessen szóllónak, az tudatlan kevés szavúnak, 
a feslett erkölcsű szeretőnek, az mértékletes bolondnak, az háborgó udvarinak, 
és a bosszúálló nemesnek neveztetik... 

A magyar fordító kitűnően tudja követni az eredeti szöveg rafinériáit. Ez kissé meg
lepő, mert könyve egyéb lapjai Debreczeni János mérsékelt stilisztikai képességeiről 
tanúskodnak; itt azonban, úgy látszik, szárnyakat kapott a latin írásmű szépségeitől. 

2 3 NÉMETH S. Katalin, Debreczeni S. János és Guevara. Itk 1974. 210-213. 
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Elhadlak világ, azért hogy te mindeneket megcsalsz, mindeneket meggya-
lázsz, mindeneket sanyargatsz, mindeneket fenyegetsz, mindeneket véghez vi-
szesz, és végezetre osztán mindeneket elfelejtesz. 

Elhadlak világ, azért hogy a te társaságodban mindenek zokognak, mindenek 
suhajtanak, mindenek panaszolkodnak, mindenek sírnak, és az kik abban élnek, 
mindenek meghalnak. 

It t , a mű közepe táján, a tizenkettedik szakasz végén, a szöveg érintkezik a klasszi
kus haláltáncok egyenlőségi filozófiájával, de csak egy pillanatra. Mondanivalója nem 
ez. Az Elbúcsúzás emberét nem a condition humaine közös végzete üldözi; hiszen nem 
is halni készül, csak kiábrándultan, felháborodva és keresztényi elhatározással há ta t 
fordítani az emberek világának, megvetve a „csalárd világ"-ot, melyet régi prédikátora
ink oly sokszor és oly élénk színekkel festettek le mint az állhatatlanság, a teljesületlen 
vágyak, a hamisság és a bűnök világát. 

Elhadlak világ, azért hogy az te szolgáidnak semmi egyéb nincsen, az ki
vel magokat önnön gyönyörködtessék, hanem csak ez, hogy az utcákon fel s 
alá járjanak, egyebeket megcsúfoljanak, az asszonynépeket hajtogassák, azok
nak ajándékot küldjenek, a szüzeket csalogassák, szerelem-énekeket írjanak, az 
kerítők után járjanak, kockát játszódjanak, az törvényben szomszédjuk ellen pro-
kátorkodjanak, új híreket beszéljenek, hazugságokat gondoljanak, és új vétkekkel 
álmodjanak. 

Erkölcsében fenekestül fölfordult világ; ezt példázza a természet állapota is. 

Mert az medve az oroszlán ellen, az szarvas orrú vad a crocodil sárkány ellen, 
az sas az keselyű ellen, az elefánt a Minotaurus ellen, az ölyű az héja ellen, az 
jávor az bika ellen, az ember az ember ellen [hadakozik]. 

Maga a természet is az ember ellen fordul: 

. . . az föld mi alat tunk meghasad, az víz minket elnyel, az tűz minket meg
éget, az dögleletes élő ég minket megbetegít, télben minket a hideg háborgat, 
nyárban pedig a hévség. Az ebek minket megmarnak, az macskák megkörmöz-
nek, a pókok megmérgesítenek, az szúnyogok megcsípnek, az balhák megesznek, 
és mindeneknek fölötte az sok munkák minket ugyan benyelnek. 

Az ellenséges természet eszközei: a számtalan betegség, bélpoklosság, francu s egye
bek; az életkor hozta kellemetlen változások, amikor a magas termetű „mint egy kézijj 
meghorgasodik", akinek szép szája van, „megfogatlanodik"; a halálos veszedelmek, 
melyek vént s ifjat egyaránt fenyegetnek: „kik felakasztatnak, kik vízben halnak, kik 
éhséggel, kik bujaságokban, kik aludtokban" pusztulnak el. 

Még hátra van néhány szekvencia az emberek állhatatlan sorsáról és jelleméről; végül 
a befejező szakasz (az egyetlen, amely nem az „Elhadlak világ" refrénnel kezdődik). 
Ez Szent Ágoston — lefordíthatatlan — latin szójátékával („o munde immunde") 
összegezi a monológ rezignált mondanivalóját: 

Oh tisztátalan világ [... ] te ellened tudománt teszek, oh világ, hogy teneked 
énhozzám semmi közöd nincsen, és hogy én immár ennekutánna tetőled semmit 
sem kévánok, sem penig reménlek. Mert az mi énreám néz, én immár csak így 
akarok élni és meghalni. És amint az én erről való titkos fogadásomból kitetszik, 
véget vetettem már az gondoknak; múlj el, te szerencse, rérriénség. 
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Az Elbúcsúzó kilépett a világból. Hová? Az aszkézis redukált életébe? Nem mondja, 
hogy oda. Az aszkézisnak elvégre vannak eszményei, értékei, van Krisztusa. Ezekről 
a monológ hőse egy szót sem ejtett. Egyszerűen csak elhagyott valamit, nem vitt 
magával semmit, nem érkezett meg sehová, tudománya negatív tudomány, maga a 
szöveg a semmi áriája, kietlenebb, mint Kölcsey Vanitas-verse. 

XVm-XLX. század 

A haláltánc túlélte a XVII. század kedvezőtlen éghajlatát, és törzsöke később még 
tudot t új ágakat hajtani, de már csak az irodalom alsó, populáris régióiban.24 

1926-ban Szabolcsi Bence egy nagyenyedi kéziratból közölt, haláltáncnak nevezve, 
egy szöveget: Az halálnak egy testi bátorságban éló" emberrel Szentírás szerént való beszélge-
Úse?h 1751-ben ír ta (vagy másolta le) Tsorik András brassói lakos. A tizenöt részre 
osztott párbeszédben az Embert, aki a földi élet előnyeit dicséri, a halál minduntalan 
letromfolja: 

Ember. Lám szép ruhám, bársony, selyem, 
Drága gyolcs öltözetem. 

Halál: Majd elborít az én férgem, 
Békáim rád eresztem. 

A szöveg egy részében a dramatikus alakítás némi szándéka mutatkozik: 

Ember. Legény! fuss, híj vendégeket, 
Szóllits muzsikásokat! 

Halál: Mikor eszesz fris étkeket, 
Nyersz szomorú orcákat. 

Ember. Vond meg ama szép nótákot! 
Halál: Ugy, mert velem jársz táncokot. 

Az Ember apránként magába száll, és időt kér a bűnbánatra, de nem kap. A minden 
irodalmi érték nélkül való párbeszéd a Halál közhelyes erkölcsi intelmeivel ér véget. 

Sokkal sikerültebb Bökényi János ékeli (csallóközi) református tanító iskoladrámája: 
A halál beszélgetése.26 Ezt 1772-ben elő is adták. 

Valóban haláltánc; megvan benne e műfaj lényeges eleme: a társadalmi típusok 
katalógusa. Számuk jóval kisebb, mint a középkori hagyományban, sorrendjük nem 
hierarchikus. Szereplői: a koldus, a gyermek, a menyecske, a katona, a részeg, a 
kereskedő, a korcsmáros és a vénasszony; pápa és császár helyett tehát a mindennapi 
élet alakjai. A halál, némi vitatkozás után, valamennyit elragadja. Ügyes dramatizáló 
készségre vall, hogy a szereplők egymással és más falusiakkal beszélgetnek, és csak 
amikor megpillantják a halált, kezdenek tiltakozni a vég ellen — megannyi minidráma. 

2 4 így volt ez Franciaországban is. 1728-ban jelent meg.egy ponyvajellegű kiadvány: La Grande 
Darué macabre des hommes et desfemmes, historiée et renouvelée du vieux gaulois, en langage le phu poli 
du temps. (Metszetekkel.) Ismerteti Charles N IS ARD, Histoire des livres populaires ou de la littérature 
du coiporiage. Paris 1854. II. 303-354. 

2 6ItK 1926. 114-118. 
2 6 Protestáns iskoladrámák. Sajtó alá rendezte VARGA Imre. Bp. 1984, I. 401-415. 
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Gyermek 
Gyere, Pista, Gyurka, a porból csibéket, 
Más egyéb madarat, kis verebecskéket, 
Vagy ez lencsepüből csikót, játszó féket 
Csináljunk, mivel már tudjuk a leckéket. 

Halál 
Jöszte, fiam, te is, ne játsszál a porba, 
Te vagy most ezúttal előttem a sorba, 
Kóstolj belé, igyál a halálos borba, 
Majd isznak mások is rád kelendő torba. 

Gyermek 
Atyám s édes anyám, jaj, jaj, nem tudjátok, 
Majd elvisz a halál, a kezem fogjátok, 
Személyemet talán soha nem látjátok, 
Ékes beszédeim többé nem hajjátok. 

A menyecske a komaasszonyával társalog piaci dolgokról, a részeges az ivócimborá
jával koccintgat, a korcsmáros a türelmetlen vendégekhez siet edényeivel, a vén kerítő-
asszony az irigyeit szidalmazza — mielőtt a halál rájuk akarja tenni a kezét. 

Vénasszony 
Mit hányod szememre, kár, hogy eddig éltem? 
Hiszem heveréssel soha én nem ültem, 
Míg a farom bírtam, sok legényt kerültem, 
Most másnak kerítek, hogy magam kidűltem. 

Halál 
Héj, pokol üszöge, magad is bűnt tettél, 
Sok szép ifjakat is vétekben ejtettél, 
Legényt a leányhoz müdőn keritgettél, 
Sok házasok közt is contrabont szerzettél. 

A szereplők javulást Ígérnek, vagy a halál megvesztegetésével próbálkoznak, végül 
azonban mindnek meg kell adnia magát. 

Halál 
Úr, szolga, szabados, gazdag, bár légy szegény, 
Gyermek, öreg, ifjú, leány, akár legény, 
Tisztbeli vagy nem az, de minden jövevény, 
Látjátok, e világ csak puszta szövevény. 

A haláltánc műfajának makacs életerejéről nemcsak Bökényi János kitűnő színjátéka 
tanúskodik, mely a hagyományos elemeket új, dramatizált formába öntötte; van két 
olyan szövegünk is, amely egészen archaikus módon követi a hagyományt, szorosan 
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a középkori haláltáncok vadomori típusának rámájára készült. Szeles János műve az 
egyik, a XVIII. század végéről, Homonnay Imre versezete a másik, a XIX. század 
közepén. 

ösztönzésért, példáért nem kellett a középkorba visszanyúlniuk; mindkettejük ha
láltáncának közvetlen előzménye egy latin költemény: Vado móri sive Via omnis carnis 
mórit duce mortalibus m processione mortuorum monstrata. A könyvecske 1739-ben egy
szerre két helyen jelent meg: Bambergben és Pozsonyban; ezt követte az 1771. évi 
kassai kiadás; végül Landerer — mivel, úgy látszik, még mindig számíthatott piaci 
érdeklődésre — 1829-ben Pesten újra kiadta. A szerző Antonius Steinhaverus; róla, 
azonkívül, hogy valószínűleg jezsuita volt, semmit sem tudunk. 

Haláltánca — latin nyelven alkalmasint az utolsó — mindvégig disztichonokban 
szól. Szerkezete a következő: 1. Praefatio a jóakaratú olvasóhoz, 2. Doctrina mortis 
(minden disztichon elején és végén a „Disce móri" szavakkal), 3. a Halál és a poéta 
párbeszéde, 4. a halálba indulók processiója, 5. exhortatio az olvasóhoz, 6. újabb 
párbeszéd a Halál és a poéta között, 7. a szerző epitáíiuma, 8. a Halál és a kritikus 
(Zoilus) párbeszéde, 9. a kritikus sírfelirata. 

A mű törzse a Processio: a halálba indulóknak társadalmi állásuk szerint elrende
zett sora. A halál csoportonként inti magához őket; ők maguk egy-egy disztichonnal 
búcsúznak az élettől. A verspárok elején és a végén a „Vado móri" szavak ismétlődnek. 

Steinhaver műve középkoribb a középkornál. Annak idején a latin, spanyol, francia, 
német stb. haláltáncokban a szereplők száma legföljebb a negyvenet haladta meg27 

(nálunk, a Példák könyvében ez a szám tizenkilenc); a XVIII. századi szerző nem áll meg 
415-ig. Ilyen nagy seregletet persze osztályozni kell, s ez skolasztikus buzgalommal és 
szociológiai aprólékossággal történik. Kategóriái a következők: 

1. Hierarchia ecclesiastica (a pápától a subdiaconusig és a catechistáig), 
2. Hierarchia religiosa (szerzetesek), 
3. Sta tus aulicus (a császártól a nemesig), 
4. Ministerium (hivatalnokok: alkirály, udvari bolond stb.), 
5. Musici (külön az énekesek és az instrumentalisták), 
6. S ta tus judicialis (bíró, tanú, pörvesztes), 
7. Academia (fakultásokra osztva), 
8. Sta tus civilis (Consul, Praetor, de ide került a Rusticus és a Villicus is), 
9. Status oeconomicus (fürdős, vadász, éjjeliőr stb.), 

10. Artifices (építésztől az órásig), 
11. Opifices (kőfaragó, molnár, kéményseprő és egyebek), 
12. Status militaris (sok más közt a sebesült és a szökevény is), 
13. Sexus foemineus (külön a szerzetesnők, majd a világiak, úgymint császárné, szol

gáló, özvegy, kurva stb.), 
14. Quodlibet (akik más csoportokba nem fértek bele: kritikus, idióta, koldus, zsar

nok s több effélék), 
15. Boni et Mali (mindössze négyen: Justus, Impius, Poenitens, Desperabundus), 
16. Mobiles (mindenféle utazók, a száműzött és a vándorszínész is), 
17. Agmen invalidum (vak, süket, és ami meglepő: a kevély), 
18. Aetates (öregtől a leánykáig), 
19. Religiones (keresztény, zsidó, istentagadó, és akiről nemigen lehet tudni miféle: 

a Homo bestiális), 
20. Appendix (akik még kimaradtak: nyelvmester, gladiátor stb.). 
A szerző bizonyára elégedetten tekintett nagyszabású produkciójára; mi legföljebb 

kissé rekedt latinjának önkéntelen humorát élvezzük. 

2 7 J. M. CLARK, i.m. 114-118. 
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Most pedig ismerkedjünk meg magyar követőivel. 
Szeles János 1725-ben született. Evei nagy részét székely szülőföldjétől távol, való

színűleg katonai szolgálatban töltötte, majd visszavonult Udvarhelyre. 1790-ben még 
élt. Azoknak a mindenes verselőknek a sorába tartozott , akik csillapíthatatlan buz
galommal írták szerzeményeiket, bármilyen műfajban, bármilyen témáról, érdemleges 
tehetség és a baráti körön túl terjedő közönség nélkül. Egy versében Szeles János eldi
csekedett költői tevékenységével: 

Hatvan [évem] után amit írtam, majd nyolcszáz pár, 
Aki ezt nem hiszi, számlálgassa meg bár, 
Többeket ír tam volt ifiúságomban, 
Sok dolgaim között nyert nyugodalmomban, 
Melyekből sok hullott el bujdosásomban, 
S elmaradt idegen földen lakásomban. 

ír t „tiszta szerelemtűi indult énekeket" s egyéb lírikumokat; lelkes dicséreteket példás 
életű feleségéről, a kiváló gazdasszonyról, tizenegy gyermeke anyjáról; megverselte „az 
udvari dáma kicsin fúvóját" (?), a nagyidai cigányokat, az év hónapjait, gazdasági 
oktatásokkal, Didó, Lucretia, valamint Piramus és Thisbe történetét s még sok egyebet. 
Költői eszményképe Gyöngyösi István volt; többnyire ragaszkodott a négyes rímekhez, 
már csak hazafiságból is, éppúgy, mint a magyar kalaphoz. Egy székely Gvadányi . . . 28 

Művei kiadatlanok maradtak; Hársing István tet te közzé néhány népmeséjét és anek
dotáját29 és Az Halálnak minden halandó rendekhez és minden halálra menő rendeknek végső 
szavai című haláltánc-versét.30 

A költeményt a halál szavai vezetik be: 

Jöjjetek mind, halni akik eredtetek 
Ádámtól, s világra tőlle születtetek; 
Nincs semmi mód benne, hogy menekedjetek, 
Meg kell annak lenni, mind halni jöjjetek. 

Ezután következnek a halálba indulók „végső szavai", rímes párversekben, és minden 
megszólalás elején a „Halni megyek" refrénszavakkal. 

Tanácsúr 
Halni megyek: nincsen halál ellen tanács, 
Úgy bánik mindennel, mint a fával az ács. 

Kovács 
Halni megyek: nem kell már lovat patkolni, 
Most a halál útján kell csak gyalogolni. 

Konyhamester 
Halni megyek: hamar ha megfőtt a tüdő. 
Adjátok fel, tőllem mert eltölt az üdő. 

28LUKINICH Imre, Széles János. Erdélyi Múzeum 1903. 15-27. 
2 9Ethnographial926. 94-96., 152-154; 1927. 49-53., 208-209; 1928. 199-200. 
3 0 ItK 1927. 252-269. — Szeles János megírta Székelyudvarhely történetét is. Ezt Szádeczky 

Lajos tette közzé az Erdélyi Múzeum 1898. évfolymában. 
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Mint látható az idézetekből: minden megszólalás az életben végzett tevékenységre 
utal , s azt fordítja ellenkezőjére a halál; a kétsorosok monotóniáját ez a kis feszültség 
oldja. Vagy egy szójáték: 

Hadnagy 
Halni megyek: hadnagy király dandárjában 
Valék, hadkis leszek halál táborában. 

Szeles Jánps a latin Vado móri szerkezetét vette át, rövidített és egyszerűsített alak
ban. Szereplőinek száma mintájához képest csekély, mindössze 145, s ennyi elfér tíz 
osztályban. 

1. Papi rend (a pápától a harangozóig), 
2. Uralkodó rend (császár stb.), 
3. Úri rend (az első a vicekirály, akárcsak Steinhaver „Ministerium"-ában), 
4. Tábori rend (generálistól a rabőrző profoszig), 
5. Városi rend (jogászok, kézmívesek), 
6. Nyomorék rend (megfelel a latin eredeti Agmen in validumának, de jobbára más 

szereplőkkel), 
7. Lakodalmi rend (násznagy, vőlegény, szakács, mosogató asszony stb. — ilyen 

„rend" a latin szövegben nincs), 
8. Vallás rend (jórészt azonos a latinnal, de a Homo bestiális kimaradt), 
9. Házas rend (az eredetiben ilyen nincs), 

10. Mindenféle rend (a latin mintában a Quodlibet). 
A halál minden rendet külön-külön megszólít, akárcsak a latin Mors; de az már 

Szeles Jánps leleménye, hogy miután egy-egy rend minden tagja elmondta a magáét, 
kórus következik: a papi (uralkodói stb.) rendek közös végszava. Például: 

Tábori rend közönségesen 
Halni megyünk: akik ellenség kardjától 
Nem féltünk s rettegtünk tüzes ágy ujától, 
Most Istennek egy rút, csúnya állatjától 
Halomba hányatunk kopár kaszássátói. 

Szeles János elég szorosan követi mintáját, de csak a szerkezetét. A szövegkölcsön
zések száma viszonylag csekély. 

Pápa 
Vado móri, tibi Roma nóvum nunc elige Papám! 

Mors jussit claves reddere, vado móri. 

Halni megyek: Róma búcsúzzál pápától, 
Mert megfosztotta azt a halál kolcsától. 

Kardinális 
Vado móri magnus, decorat quem purpura, 

J a m mea pallescit purpura, vado móri. 
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Halni megyek: semmit veres bársonyommal 
Nem gondol az halál s rojtos kalapommal. 

Efféle apró egyezések, inkább csak rokon ötletek mutatkoznak még a püspök, a 
subdiaconus, a plébános, a remete, a császár, a báró, a zsidó, a török, a halász szavai 
között, és hasonló módon búcsúzkodik a Puella deformis és a Rút leány: 

Vado móri, quia pulchra negor, fugit omnis amatőr, 
Mors me sola cupit ducere, vado móri. 

Halni megyek: senki bé nem vett kedvében, 
De lám most az halál véve szerelmében. 

Ennyi imitatio a XVIII. században nem számít soknak, és jóval gyakoribb, hogy 
Szeles János azonos szereplőket egészen másképp beszéltet, mint a latin eredeti. 

Borbély 
Vado móri, barbam cultelli cuspide rasi, 

Mors falcem sumit rustica, vado móri. 

Halni megyek: halált rossz kedvvel találtam, 
Haragszik, hogy soha meg nem beretváltam. 

Fazekas 
Vado móri figulus, testas e stercore feci, 

Mors facit e figulo stercora, vado móri. 

Halni megyek: addig hajtám korongomat, 
Amíg a fazékban lelem halálomat. 

És ha van is a két haláltáncban jónéhány azonos foglalkozás, azonos társadalmi 
állapot, a szereplők kiválasztásában Szeles János többnyire saját leleményéből merít. 
Elhagyja a környezetétől idegen mesterségeket (például az összes zenészt), egyszerű
síti az egyházi, hivatali, katonai, tudományos státusok hierarchikus grádusait; bőven 
adagolja viszont a hazai színeket és neveket: strázsamester, pattantyús, obsitos, vásár
bíró, felcser, gombkötő, csiszár, káromkodó, boszorkány, pipás, cigány, jobbágy, hóhér, 
dudás, éjjeli kiáltó azaz bakter. 

Az utolsó, akit a halál elragad: a csősz. Ezután a kaszás halál magához a poétához 
lép be, és így szól: 

Indulj, miért fülelsz itten a suttomban, 
Sok ideje várlak, hogy jöjj országomban; 
Mely halni menőket írtál a lajstromban, 
Kövessed azokat, s járj vélek egy nyomban. 

A poéta vonakodik, de néhány versszak után megadja magát. 
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Papok, uralkodók, urak, táborokkal, 
Polgárok, nyomorúk, lakodalmasokkal, 
Vallások, házasok, több minden másokkal 
Halni mennek, én is megyek már azokkal. 

Az utolsó stófát „az egész emberi nemzet" mondja el: 

Halni megyünk; mikor a világ kezdetett, 
Megmásolhatatlan oly törvény tétetett 
(Akit senki el nem kerül s kerülhetett), 
Hogy minden meghaljon, aki születtetett. 

A derék Szeles János versezete — Bessenyei és Kazinczy korában — már alig-alig köl
tészet, de némi elismerést nem tagadhatunk meg szellemi erőmutatványától, mellyel a 
középkori hagyományba még új életet tudott önteni, az unalomig ismételgetett erkölcs
tanítások helyett profán Comoedia humanát hozott létre, és elvetve közvetlen mintája 
idegenszerűségeit, a műfajt — nemcsak nyelvében — megmagyarosította. Alantjáró, 
populáris irodalom az, amit Szeles János (meg Kazinczy finnyás korának több más kita
gadottja: Mátyási József, Perecsényi Nagy László stb.) művelt, de legalább némelykor 
nem jobb olvasmány-e, mint Kazinczy nyekegő versei? Ha föl lehetett menteni (nem is 
mindig jogosan) Gvadányit, miért ne lehetne megkegyelmezni Szeles Jánosnak? Mű
vében van valami bumfordi báj; túl aprólékos osztályozásai (akasztófára való, fővételre 
való, égetni való) önkéntelenül humort fakasztanak; s hálásak lehetünk a szerzőnek, 
valahányszor akaratlanul mosolyra indít azzal, hogy össze nem illő karakterű szemé
lyeket sorol egymás mellé, adós után a jóbarátot, kurva után a pipást. Azt hiszem, 
úgy kell tekinteni Szeles János költeményére, mint a naiv festők munkáira; bár persze 
ő nem volt Vámos-Rousseau sem. 

Steinhaver haláltáncát ismerte Homonnay Imre is, föltehetően már a pesti kiadást. 
0 a költészet akarnoka volt. Sokfélét írt, gátlástalanul. Eleinte csak fordított, főként 

Ovidiust; eredeti verseket — azt állítja — orvosi tanácsra kezdett készíteni, már 
túl a negyvenen, betegségében; alkalmasint idegnyugtatóul kapta a furcsa receptet. 
Mivel szerzőnk gyakran volt maródi, versei szépen fölszaporodtak. írt — többnyire 
kétsorosakat — a „nép-jellemzetek"-ről, a „nagy és különös emberi lények"-ről, mint 
Kinizsi Pál, Dózsa Gyuri, Robespierre, Fulton, Pilátus, Kotzebue, Pázmány, Kon-fu-
cse, Madva Ferenc csodadoktor, valamint „Ovidius és a magyarosi tója", tehát ő maga; 
jó volt témának a mezei lyányka keserve, a bolha és a túrós galuska is.31 

Főműve, ha van főműve fűzfapoétának, haláltánca: Beszélgetés a versíró és a halál 
köztt. Az emberek végvallomása és a halál szavai. 1845-ben jelent meg Budán, Gyurián és 
Bagó betűivel és persze a szerző költségén.32 

Homonnay Imre, akárcsak Steinhaver és Szeles János, a halálba indulók önjellemző 
szavaiból, „végvallomásai"-ból építette föl versezetet, mégpedig disztichonokban. A 
verspárokat — egytől ötszázötvenkettőig — megszámozta; ekkora tömeget egyetlen 
más haláltánc sem küldött a sírba. 

3 1 Homonnay önéletrajzi vallomását 1. haláltánca bevezetőjében; az említett verseket ugyan
ebben a könyvben. 

3 2 Homonnay Imre haláltáncáról terjedelmes gúnyiratot, közölt ismeretlen szerző tollából az 
Irodalmi Őr 1845. évi 6. száma. — Az újabbkori szakirodalomban csak POGÁNY Péter tet t róla 
futó említést. (A magyar ponyva tüköré. Bp. 1978. 290.) 
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A költemény, címének megfelelően, a versíró és a halál párbeszédével kezdődik; majd 
intelem következik „mindenkihez". Ez a rész Steinhaver „Disce móri" refrénszavakat 
ismételgető „doctriná"-jának parafrázisa: 

Halni tanulj, ember, versem ki kezedbe veended, 
Halni tanulj, mondom; boldog örökre leendsz. 

Ezután sorakoznak a „végvallomás"-ok, köztük néhány (zsidó, mohamedán, isten
tagadó) a latin Vado móri nyomán. 

Szereplőit Homonnay nem csoportosította rendekbe és státusokba; a megszólalók 
sora a legnagyobb tarkaságot mutatja. Mindjárt az elején a borbély után a miniszter, 
majd a tanuló és a sebész következik. A szeszélyes rendetlenség meglepő — és valljuk 
be: szórakoztató — párosításokat eredményez. A pap mellé az „éjjeli őr vagy bagoly
ijesztő" kerül, királyhoz a kötéltáncos, szerelemlyányhoz a mérnök, országesmérőhöz a 
hóhér, csecsemőhöz a festő, földesúr mellé a köszörűs, és így tovább végtelen vonulatban 
egymás mellett trombitás és gyújtogató, törvénytudó és ragyás, kulacsos és álmatlan, 
nádor és sajtos, lomhán és katolikus, feleség és citromárus, tetves és szemfényvesztő, 
orgonamíves és kém, állatkínzó és holdkóros, ágyúöntő és gyámatya, bivalyos és akadé
mikus, mennykőütött és jó hazafi, a csalfa után — morbid ötlet! — a tetszhalott . 

Nemcsak ezek a groteszk párosítások keltenek humoros hatást, gyakran maguk a 
versek is. 

78. Vesztegető [pazarló] 
Bon jour, drága halál! jókor jöttél, mikor éppen 

Nincsen pénz, se hitel; kész vagyok útra veled. 

176. Golyvás 
Rút, golyvás nyakamat megkapta halál, s valamint egy 

Békát, rettentő föld üregébe csapott. 

200. Sovány 
Nem laknék rólam jól egy varjú; mi haszon van 

Benne, halál, engem hogy temetőbe viszesz? 

54. Pincér vagy keiner 
Mint f... g fürdőben, sürgék, forgék, kiabálván: 
„Gleich, gleich, ja!" — gyorsan földre teríte halál. 

158. Herélő 
Annyi ezer sertést kiherélvén, érte halálnak 

Bicskájára ju to t t meztelen árva nyakam. 

Persze vannak komolyabb disztichonok is; ezekből a szerző társadalmi gondolkodá
sának képét lehet összeállítani. 

39. Napszámos 
Vígadok, éltemnek terhét lehajintom örökre, 

Vessz te világ, benned nem vala semmi öröm. 
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143. Földesúr 
A jobbágyi verejtékből fejedelmileg éltem; 

Tettem-e jót mással, majd kimutatja halál. 

97. Követ 
A megye képviselője valék, nem szegtem-e meg te t t 

Esküm hivatalért? majd kisül Isten előtt. 

307. Gépész 
Sok százak kenyerét elvettem gépeim által; 

Hadd éljen más is: szóla ragadva halál. 

351. Rabszolgaárus 
Nálad jobb lelkűeket összekötözve eladtál, 

Mint barmot; fenevad, tűz özönébe jere! 

485. Vérnök [vérontó tirannus] 
Ember vérétől híztak szemeid; fene tigris-

Módra ki öldöstél, mégy pokol üszkeire. 

A súlyosabb vétségek elkövetői nem maguk beszélnek, hanem a halál (vagy a költő) 
mond róluk ítéletet. Szerzőnk szociális kritikája elég erős, de a társadalmi rendet nem 
akarja felforgatni. 

370. Lázadó 
Sorsom jobbúlása reményéből akarám, hogy 

Változzék kormány; meg vére Isten azért. 

A haláltánc párversei Homonnay Imre irodalmi nézeteivel is megismertetnek. Mun
káit hazafias buzgalomból írta, de tudta , hogy hálát nemigen várhat. 

142. Irodalnok 
örvendhetsz te magyar literátor, mert ha kimúlandsz, 

Pesti kalendárban benn leszen írva neved. 

Az újdondászokról nem volt jó véleménye. 

44. Újságíró 
Újság-hirjesztő, ha ugyan hazudék, cselekedtem 

Mások után, mégis szám bekötötte halál. 

A Tudós Társasággal szerzőnk hadilábon állt: hiába küldözte be munkáit, nem álltak 
szóba vele. Sérelmeit versben torolta meg. 

538. Magyar akadémiász 
Némi csekély könyvért akadémia tagja valék. Jó! 

Hogyha csalatni világ hagyja magát: ki oka? 
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Éreztette haragját a hibás új szavak gyártóival is. 

314. Nyelvrontó 
Rossz szavakat koholék én, ú-ra vagy eny-re csináltam 

Jó szavakat; méltán szám beszorítja halál. 

A nyelvújításnak poétánk nem volt ellensége, koholt ő is számos új szót, s ha gyökeret 
vertek volna, ma labirintus helyett keringényt, koncert helyett zengedehnet, klasszikus 
helyett szerintest mondanánk.3 3 Ezek jó alkatú, csinos szavak, gondolhatta, de a sok 
ny-től féltette a nyelvet. 

315. Panaszló 
Szép hangú szavaink illyekké váltanak: a lúd-

Nyak jobb nyak, mint tyúknyak, nyeremény, esemény. 

Néha vállalkozott egy kis nyelvi bűvészkedésre. 

162. Hámoros 
Szüntelenül kopogó kalapács dobogása között folyt 

Éltem; csendesség fogja övezni fülem — 

jegyzetben büszkén fűzte hozzá: „Az első vers kifejezi azon gépely verését." 
Ami a haláltánc műfajában páratlan, Homonnay Imre megtalálta a módját, hogy 

némi személyességet, majdnem lírát vigyen bele: leírta egy álmát. 

384. Legjobbat álmodott 
Egy éjjel beteg azt álmodtam, hogy besereglett 

A nép, zuga harang, én pedig elszaladék — 

tudniillik a temetői készülődés elől. De hiába, neki is be kellett állnia a sorba, a halálba 
menők közé. 

153. Könyvire, egyszersmind tanító 
Aki taní tot tam, két könyvet is írtam, az édes 

Drága hazám sírnak lesz kegyes adni helyet. 

Hol van ez a sír, nem tudjuk; nem ismerjük a szerző halálának évét sem; haláltánca 
megjelenésekor hatvanegy esztendős volt. 

Három klasszikus 

Homonnay Imre versezete a középkori eredetű és idomú haláltáncok hosszú sorában 
az utolsó, alkalmasint egész Európában. A műfaj, miután alászállt az irodalom alsó 

3 3 HOMONNAY Imre, Római régiségek. Pest 1836. 16. 
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szintjére, elenyészik. Ami még megmaradt belőle, mint tápláló gondolat vagy formai 
kellék, a magas költészetben már csak töredékesen, motívumként él tovább. 

Vörösmarty Mint a földmivelőkezdetű kései epigrammája Babitsnak Holbein metsze
teit j u t t a t t a eszébe; a költemény valóban a haláltáncokkal rokon. 

Mint a földmivelő jól munkált földbe magot vet 
S várja virúlását istene s munka után, 

Úgy a sírokkal felszántott földbe halottait 
Hordja koronként a végtelen emberiség. 

És haloványon a dús, a szegény és a koronás fők 
Mennek alá, víg, bús, balga, mogorva vegyest. 

A versnek vannak előzményei Vörösmarty költészetében: epitáfiumai. Jónéhány sír
verset írt, megrendelésre is. Ezekben gyakran az elhunyt szólal meg, olyanformán, 
mint a haláltáncok szereplői. 

Játszám s meghaltam; játékom folytatom égben: 
Nem lehet isten előtt játszva örülni tilos. 

(Kis gyermek, 1842) 

Hallom-e még zúgásaidat, Tisza féktelen árja? 
Látom-e, zöld koszorús róna, virányaidat? 

Eljön-e a délbáb tündér palotáival álmom 
Képeihez, szebbnek festeni a honi tért? 

Oh siket és vak a föld. De ha nemzetem egykor idézné 
Hű nevemet, lelkem hallja s megérti e szót. 

(Vásárhelyi Pál sírkövére, 1847) 

A Villik tánca, Vörösmarty ifjúkori drámai költeményének, A hűség diadalmának a 
végén, a haláltáncok ritkább változata: a hős elhunyt kedvese szellemalakként jelenik 
meg társnőivel „az éj fekete táján"; „Most lejtnek, most tűnnek elő a barna homályból"; 
végül a halott leány szellemcsókja a bajnok „ajakát faggyá hidegíti, eloltja keble tüzét, 
s szén: 3it fény vesztve halálba meríti" ,34 

Az epigrammában nincs tánc, nincsenek kisértetek. A vers három disztichonból áll; 
ezt a klasszikus idomot nálunk Homonnay, Imre vezette be a haláltánc-irodalomba, 
de ebben a mértékben szólnak Vörösmarty sírversei is. A haláltánc hagyományos kel
lékeiből az epigrammaíró elvetette a „vado móri" refrénszerű ismétlődését s a halálba 
menők rang szerinti sorát és önjellemző szavaikat, sőt Vörösmartynál nincsenek is sze
replők; az epigramma nem megjelenít, hanem megállapít: minden ember, rangra való 
tekintet nélkül, halandó. Ez a haláltáncok gondolata. 

De van más közös vonás is. Az epigramma földmívelője hagyományos alakja a régi 
haláltáncoknak: „ szántó ember" Heltainál, „szántóvető" Szeles Jánosnál, Vörösmar-
tyéval azonos néven Homonnay Imrénél. 

3 4 Vörösmarty vélhető forrásáról (MAILÁTH János, Vilii tánc, az 1822. évi Aurorában) TOLNAI 
Vilmos írt: Ethnographia 1920. 110-112. 
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131. Földmivelő' 
Földbe vetett magból gyönyörű csira lészen idővel; 

Testem bár porrá lesz, hiszem, élni fogok. 

Vörösmarty újítása az, hogy a földmívelőt kiemeli a halandók felsorolásából, és a be
vezető hasonlatban lépteti föl.35 A hasonlat második tagjában „ a sírokkal felszántott 
föld" szépen fejleszti tovább a képet. A foglalkozás természetéből következik, hogy Vö
rösmarty és Homonnay rokon kifejezésekkel él: „földbe magot vet" — „Földbe vetett 
magból"; „várja virúlását" — „gyönyörű csira lészen". Fontosabb a különbség: Ho
monnay a túlvilági élet fölidézésével adózik a vallásos szellemnek; Vörösmartynál nincs 
túlvilág, a vers a profán szférában marad. 

Nem lehetetlen azonban, hogy Homonnay Imre versezetének van valami köze Vö
rösmarty epigrammájához. 

Homonnay Imre költeményének elején, a versíró és a halál párbeszédében, a halál 
azzal dicsekszik, hogy ha ta lma alá esik minden, aki Ádámtól született: 

. . . császár, gróf, szolga urával, 
Herceg, az országló, hitvese, lyánya, fia. 

Bellona rettentő erejű bajnokja, ki annyi 
Vérpatakon vezeté ált diadalma hadát. 

Ostoba, léha, tudós, leleményes eszű, gyönyörű, rút, 
Vén, fiatal, csecsemő, termetes, ép, vak, igaz. 

Csalfa, kevély, komor, ármányos, vig, bölcs, babonás, szent, 
Orvos, földmivelő, és valamennyi művész, 

Csillagvizsgáló, költő, napszámra ki jár, s pap, 
Kalmár másokkal Styx folyamatra megyén. 

A halál dicsekedése hagyományos motívum. A Comico-tragoediában a halál így beszél: 

Sokaknak szaggattam el a címereket, 
Kikergettem testekből a lelkeket, 
Koronástól ő királyi fejeket, 
Földhöz vertem pirospozsgás tes teke t . . . 

— és meg is nevezi néhány áldozatát: Nagy Sándort, Priamust, Hectort, Sysamest, 
Cambysest, Syllát. 

Vörösmartynál még él ez a hagyomány: az őrök zsidó egyik töredékében. 

Bölcset, hatalmast , dúst megöldösék, 
Bajnok, ki ezreket dúlt, meg nem állt előttem, 
Király, kinek meghódolt a világ, 
Bölcs, aki ésszel mennyekig hatot t , 
Mind porba hulltak általam. 

Ez még Homonnay Imre könyvének megjelenése előtt keletkezett; de az epigram
ma utolsó disztichonja mintha az ő idézett tíz sorának hatásossá tömörített változata 

3 5 A földmivelő képe Baudelaire-nál is megjelenik, mégpedig csontváz-alakban, de nem eltemeti, 
hanem kiássa a halottakat . (Le squelette laboureur) 
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volna: fölsorolás ez is, az is; feltűnően sok egytagú szó itt is, ott is; és egy összecsengő 
szövegrész, azonos alliterációval: „víg, bús, balga" — „víg, bölcs, babonás". 

Nem tudjuk, megfordult-e Vörösmarty kezében Homonnay Imre könyve. A szerző 
mindenesetre a szemhatárán belül volt: egyik munkájáról éppen ő, a „magyar akadé-
miász" készített elutasító bírálatot.36 De nem kell mindig a hatás bizonyításával fára
dozni. Elég annyi, hogy Vörösmarty, amikor epigrammáját írta, hazai hagyományhoz 
kapcsolódott. 

Ezzel Homonnay Imre lehetséges szerepének még nincs vége. Neve ismerős volt 
Madách előtt is: Ovidius-fordításainak egyik kötete, nyilván még mint atyai szerzemény, 
megvolt a könyvtárában.37 Tény az, hogy — Homonnay hatására vagy anélkül — 
Madách is megírta a maga haláltáncát, a Tragédia londoni színének végén. Mégpedig 
a legklasszikusabb modorban: szereplői az életükre utaló kétsoros „végvallomás"-okkal 
dőlnek a sírba. 

Bábjátékos 
Én a komédiát lejátsztam, 
Mulattattam, de nem mulattam. 

Korcsmáros 
Kiitta mindenik borát, 
Vendégeim, jó éjszakát! 

Kisleány 
Kis ibolyáim mind elkeltek, 
Majd újak síromon teremnek. 

Cigányasszony 
Jövőjét vágyta látni minden, 
S szemét behunyja most ijedten. 

Lovel 
Kincsem nem nyújta boldogságot, 
S most ingyen nyugalmat találok. 

Munkás 
A hét letelt, a szombatest itt, 
Kinyugszom végre fáradalmit. 

Tanuló 
Álmodtam szépet — felzavartak, 
Szép álom, jöjj, most már folytatlak. 

3 6 Vörösmarty Mihály összes művei. 16. k. Bp. 1977. 797. A bírálat szövege nem maradt fenn. 
— Homonnay haláltáncára fölhívhatta Vörösmarty figyelmét az Irodalmi ő r bírálata, annyival is 
inkább, mert a folyóiratnak ugyanez a száma közölte Erdélyi János tanulmányát a költő verseiről. 
Az ismeretlen bíráló sokat idézett Homonnay haláltáncából, idézte a Vörösmartyéval egybecsengő 
alliterációt is: „víg, bölcs, babonás". 

3 7 SZŰCSI József, Madách Imre könyvtára. MKsz 1915. 18. 
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Katona 
Hivém, derék vagyok nagyon, 
S egy rossz gödörben megbukom. 

Kéjhölgy 
A mámor elszállt, a festék lement, 
I t t oly hideg van; jobb-e odalent? 

EtítéH 
Maradj, bilincs, a hitvány por felett, 
Más törvényt sejtek e küszöb megett. 

Nyegle 
Egymást szedtük rá azzal, hogy tudunk; 
Most a valónál mind elámulunk. 

Madách haláltánca nem betét a nagy műben, szereplői drámabeli sorsuk végpontján 
szólalnak meg; jónéhányuk azonban megvolt már Homonnaynál is (kislány, munkás, 
tanuló, katona, kéjhölgy).38 

Klasszikusainknál a haláltánc nem önálló mű, más műfajokba — epigrammába, 
drámába — illesztve jelenik meg; Arany Jánosnál balladában. 

A Hídavatás költője nagy újító. A szereplők kiválasztásában: csupa öngyilkos (ez az 
embertípus minden más haláltáncból hiányzik); a szereplők beszéltetésében: önjellem
zés helyett az elkövetendő te t t megokolása. Ha szavaikat kiemeljük a ballada szöveté
ből, különös, szaggatott, szabályos haláltáncot kapunk. Kettős átlényegülés történt: a 
haláltánc tónusa balladáivá lett, a ballada testévé a haláltánc vált. 

[Ifjú és leány] 
Egymásé a halál után! 

[Milliomos] 
Ha megszökött minden adósom: 
így szökni tisztesebb nekem! 

[Szerencsétlen játékos] 
Én a quaternót elszalasztani! 

[Sikkasztó (vagy más efféle)/ 
Én a becsületet [vesztettem el] — pedig 
Viseltem négy évtizedig. 

[Fiú (diák?)/ 
Én most tanúlám 
Az elsőt; pénzem elfogyott; 
Nem adtak, ugrom hát nagyot! 

3 8 A londoni szín haláltáncának részletes elemzését 1. F R I E D István, „ . . . majd az élet korlátozza 
önmagát..." Palócföld 1983. 1. sz. 58-64. 
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[Tisztes agg] 
Hordozta ez, míg birta vállal, 
A létet: mégis nyomorog! 

[Úrinő] 
Ah kínos élet: reggel, estve 
öltözni és vetkezni kell! 

[Bolond] 
Enyém a hadvezéri pálca, 
Mely megveré Napóleont! 

[Suszterinas] 
Lábszijjra várt a mesterem: 
No, várjon, míg megkérlelem! 

[Gazdag] 
Én dús vagyok, 
S élvezni többé nem tudom! 

[Csalódott szerelmés] 
Én hű valék a kézfogásig 
S elvette Alfréd a húgom! 

[Amerikai párbaj vesztese] 
Párbajban ezt én így fogadtam: 
Menj hát elül, sötét golyó. 

[Bukott lány] 
Én a szemérmet félrehagytam, 
És íme, az lőn bosszuló: 
Most vőlegényem a folyó. 

A tizenhárom öngyilkos ugrását végignézte egy tizennegyedik: a kártyavesztes. Sze
repeltetése művészi keretbe foglalja a ballada eseményeit. A vers az ő szavaival kezdő
dött: „kettő vagy semmi" — mondta a játékasztalnál; a végén ő is eltűnik a veszélyes 
forgatagban, de szavak nélkül. 

Mire az óra egyet üt, 
Üres a híd, — csend mindenütt. 

Arany János kedvelte Goethe balladáit, egyet le is fordított közülük; nem kerül
hette el figyelmét Der Totentanza sem. Ez a sírból följáró halottak tánca, a temetői 
jelenetnek óraütés vet véget, de nem hajnaltájt, mint a legtöbb efféle kisértethistóri-
ában, hanem amikor az óra egyet üt („Die Glocke, sie donnert ein mächtiges Eins"). 
Akárcsak Aranynál.39 

3 9 Egyéb párhuzamokról írt L E N G Y E L Miklós (EPhK 1906. 315-316; Madách) és SZIGETVÁRI 
Iván (EPhK 1906. 787; Mistral, Mireio). 
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Epilógus 

A haláltánc hagyománya, új meg új alakban, nem szűnik meg színezni modern iro
dalmunkat. Mikszáth népi kisértetlegendaként illesztette be „a halottak bálját" egyik 
regényébe (Prakovszky, a siket kovács); Adynál Léda és téncosa alakul át haláltánc
szereplővé (Lédával a bálban); Babits fiatalkori elbeszélésében a balettelőadás táncos
nőinek, majd a szerelmi légyotton az ifjú hölgynek testén rajzolódnak ki, Röntgen
ábraként, a csontvázidomok (Novella az emberi húsról és csontról); Weöres Sándor Halál
tánca, csontváz-táncosok — „Pőre Panni, szár Boriska, lyukas Jancsi, zörgős Miska" — 
virtuóz megszólaltatása. 

Ady versében az az újdonság, hogy a bál, a tánc valóságos; ám e valóságban benne-
foglaltatik a halál törvénye és iszonyata: a fekete párnak halál-arca van, előtflnésekor 
hideg szél tör a víg terembe, láttára „dideregve Rebbennek szét a boldog mátkapárok". 
A költemény aligha keletkezett Baudelaire Danse macabre-}ának ihletése nélkül. Ebben 
a bál egész sereglete a halál ábrázatát hordja magán: 

. . . O squelettes musqués, 
Antinoüs flétris, dandys a face glabre, 
Cadavres vernissés, lovelaces chenus . . . 

Az egész emberiség („troupeau mortel", „risible Humanité") a Szajnától a Gangesz 
partjaiig egyetlen nagy haláltánc görcseiben vonaglik. 

A századvég dekadenciájának életérzése ez, de talán több is annál. Az emberi nem
zetnek, miután évezredekig riogatta vagy csitította magát, koronként megvallva vagy 
titkolva halálfélelmét, végülis rá kellett jönnie, hogy a halál átitatja életünket, élet és 
halál közt nincs éles határ, csak áttűnés. 

Ezt a felismerést fejezi ki, minden költői szándék nélkül, de hatalmas költői erővel, 
Jus th Zsigmond, naplója egy bejegyzésében. 

1888. február 25-én este a fiatal festők jelmezes báljában vett részt. Piktorok, 
modellek, könnyű vér. A magyar író, szokása szerint, kissé szenvelgett megfigyelői 
pózban. Leírja a kosztümöket; egy japán, az Üdvhadsereg-beli Kate Booth, une femme 
gauloise, egy indiai, egy pierrette, le général Boulanger, une chinoise stb. Elkezdődik 
a tánc. Kánkán! 

„Hogy lehessen ezt leírni? Azt a sürgő-forgó, mozgó, táncoló, kurjongató, fel s le 
hullámzó, tomboló, tarkabarka, eszeveszett, érzékies, fékevesztett fantasztikus töme
get. Ezeket az ég felé meredő lábakat, ezeket a kacagó, kifestett ajkakat, ezeket a 
komoly kosztümbe öltözött, egy cseppet sem komoly típusokat, ezt a Sainte Clotilde-
ot, ki egy kereszttel nyakán, hosszú uszályát felkapva, de felkapva egészen, egyik lábát 
égnek mereszti, s aztán lerúgja vele a vele szemben táncoló primitív angyal fejéről az 
auréol t . . . minden összefolyik, a sok tomboló ember tarka gomollyá olvad össze, csupa 
szín, csupa hang, csupa illat, együtt látja az ember az egészet, de megkülönböztetni 
már alig tud valamit, a zene mind lármásabb lesz, a primitív angyal belefúj trombitá
jába, a spanyol táncosné kasztanyettáit veri, a lutheur a nagydob mellé áll, s nagyokat 
üt belé dorongjával, a szomszéd kis szalon zongorája visít, Kate Booth egy fűzsípot 
húz ki zsebéből, azzal fújja térítő melódiáját, ot t egy skót dudál, a többiek énekelnek, 
a franciák a Boulanger nótáját, en revenant de la revue-t, az ameriakiak Alle-alleluját, az 
olaszok a funiculát, s mind táncol, s égnek rúgja a l á b á t . . . " 

Degas táncképeinek elmosódó mozgalmassága Toulouse-Lautrec sátáni modorában. 
A szemlélődő író eltűnődik. Lám, a kifinomultság felsőfokán az ember újra gyermekké 

lesz. „Aucun but ne vaut aucun effort." Egy kis vanitas-hangulat. 
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Vacsoraszünet. Az író szemlélődik, s mit lát? Egy hölgy mustárt ken társnője szé
kére, az leül, a mustár hatni kezd, a két asszony, mint két hiéna, egymásnak esik — 
közben keringő szól, és szerelemről beszél. 

„íme: ennek a szerelemnek tárgyai ot t fekszenek most egymáson, kibontott hajjal, 
összekarmolt képpel, szakadozó trikóban, szennyesen, piszkolódva, visítva, hörögve, s 
velük szerelmesök, kik szét akarják őket választani, s szeretetteljesen nézik — ideáljai
kat. [... ] körös-körül pedig a sok asszony mind vigyorogva, kárörvendve — ez is létért 
való küzdelem." Furcsa gondolattársítás egy bálban! 

A két megtépázott hölgy persze kibékül, folytatja vacsoráját, osztrigával, pezsgővel 
és — mustárral. A struggle for life bohózatba fordul. 

Mi jöhet még, a bohózat után, reggel hét órakor? 
„A hajnal első hideg sugara megvilágítja a reggeli ködöt s a nehézkesen mozgó mun

kásokat. Egyhangú, nehézkes léptekkel mennek mindennapi munkájukra, s bámulva és 
rokonszenvvel nézik a mi őrült csoportunkat." A Boulanger-jelmezű férfi és két modell; 
az első napsugár megvilágítja kifestett, halvány arcukat, a Jókedvű mosoly fáradt kife
jezést ölt a reggeli világnál, a jókedvet lehűti a hajnali d é r . . . a csoport mind csendesebb 
lesz." 

Már csak egy acte gratuit van hátra: a jelmezes férfi pénzdarabot nyom egy kosárral 
cipekedő öregasszony kezébe. „Aztán a két modell belekapaszkodik két oldalt, s nagy 
valét kiáltva nekünk, elválnak, mi erre, ők arra m e n t e k . . . " 

Az élet komédiája lezajlott, mihaszna vigalmaival és ocsmány küzdelmeivel, válta
kozva tragikus és bohózati jeleneteivel, az értelmetlen cselekvés züllött mozdulatával, 
a kijózanító hajnal ürességének végső színpadán. „Furcsa, e percben eszembe ju to t t , 
hogy ezt a három embert sohasem látom többé." A tánc haláltánc volt, minden tánc 
haláltánc. „Az éjszakából fényes napsugaras reggel lett, s mégis úgy éreztem, mintha 
tűzijáték után komor, néma éjszaka vett volna körül." Ez hát a vég. 

Sándor Lukácay 

DANSES MACABRES HONGROISES 

La pensée sur la mórt change selon les époques. La pensée chrétienne considére la 
mórt comme la porté du salut, comme un chemin menant a la vie éternelle aprés une vie 
vertueuse, donc comme un bien convoité. Ce qu'il faut craindre, ce n'est pas la mórt, mais 
le jugement dernier, la damnation. La crainte devant la mórt, pourtant naturelle, dévait 
étre cachée pendant des siécles. Une grandé exception ä cetté regle: Julien de Vézelay, 
abbé bénédictin du XIIe siécle, qui avoua, dans un discours, son angoisse, devant la mórt. 

La mórt constitue un sujet littéraire depuis toujours et produisit une quantité immense 
d'oeuvres littéraires dönt une catégorie particuliére est composée des danses macabres. La 
mode du génre naquit au XIVC siécle, époque oü la mórt ravit les représentants des divers 
types de la société: a commencer par le papé et l'empereur, pour continuer par les gens 
d'un Statut social plus modeste. Ces mémes types prennent la parole dans les danses 
macabres de la littérature oű ils prennent congé de la vie et de leurs activités ordinaires 
par un discours dönt le début est „vado móri". Ces textes et images tentaient de consoler 
l'humanité destinée a mourir par l'idée de l'égalité devant la mórt. 

L'histoire de la littérature hongroise est riche en danses macabres, ä partir du XVIC 

siécle jusqu'au XXe . Le premier exemple se trouve dans un manuscrit qui date du 1510. II 
rend en prose rythmé le texte de l'original latin, un chant „vadomori" écrit en distiques. 
19 personnes vont mourir, parmi eux le roi, le médecin, le joyeux compére et le riche. 
Durant la deuxiéme moitié du XVIC siécle les danses macabres de Gáspár Heltai et de 
Gábor Pesti voient déjá le jour sous forme imprimée. 
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Le XVIIe siécle modifia la vision de la mórt tant en Europe qu'en Hongrie. L'Église, 
pour maintenir son emprise sur les esprits dans ce siécle en voie de laícisation, met en 
relief les horreurs du désagrégement physique, c'est donc la période, aprés le Moyen 
Age, qui voit s'épanouir la poésie de la putréfaction et des vers de tombeau. L'idée de 
l'égalité sociale des hommes devant la mórt céde la place á l'idée de l'égalité naturelle des 
cadavres aprés la mórt. Les personnages des danses macabres sönt toutefois des hommes 
vivants qui vont mourir, et non pas des cadavres, donc la conception du XVII* siécle ne 
favorisa pas le génre des danses macabres. On ne trouve que deux textes dans toute la 
production littéraire du XVIIC qui sönt analogues ou pour le fond, ou pour la forme, aux 
danses macabres. Le premier est un fragment d'une piéce écrite en vers en 1646, l'autre 
est une trés beau texte sur la „vanitas", paru en 1615. 

Durant les XVIII* et XIXe siécles, le génre ne produit de nouvelles variantes que dans 
les registres populaires, inférieurs de la littérature, p. ex. dans le drame scolaire de János 
Bökényi, représenté en 1772. Le poéme vadomori d'Antonius Steinhaverus, rédigé en latin, 
est important a cause de l'effet durable qu'il exerga. (Les éditions du poéme: Bamberg et 
Presbourg, 1734., Cassovie, 1771., Pest, 1829.) La, 415 personnages vont mourir, classés 
en 20 couches sociales. Ce poéme servit de modele et fournit quelques tournures au poéme 
resté sous forme manuscrite de János Szeles qui, vers la fin du XVIIIC siécle, divise les 
mortels en 10 classes. Ce poéme servit d'exemple pour Imre Homonnay qui publia, en 
1845, sa danse macabre ayant 552 personnages, écrite en distiques. 

Aprés cetté époque, la danse macabre disparait comme génre, mais certains de ses 
éléments se retrouvent intégrés dans d'autres genres chez les grands classiques de la 
littérature hongroise, notamment, comme épigramme chez Mihály Vörösmarty, comme 
drame philosophique de grandé envergure sur l'histoire universelle chez Imre Madách, 
dans une ballade de János Arany, dans un román de Kálmán Mikszáth, sous forme de 
nouvelle chez Mihály Babits et en poésie lyrique chez Endre Ady et Sándor Weöres. 
Zsigmond Justh, dans son Journal, prend note d'une nuit de bal ä Paris et exprime une 
athmosphére et une révélation typiquement fin de siécle décadent: les joyeux danseurs du 
bal se perdent de vue au petit matin froid, dégrisant: ils ne se verront plus jamais, leur 
danse était en fait une danse macabre. 
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