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I.

Bevezetés

Az értekezés mentalitástörténeti szempontból 

vizsgálja a közfelfogás halál-képét a születő ke

reszténységtől a 17. század utolsó harmadáig. Nem 

vállalkozik arra, hogy az összes keresztény halál- 

műfaj átfogó történetét ismertesse : azokat az as

pektusokat emeli ki, amelyek gondolatmenetéhez 

szükségesek. Tájékoztató jelleggel foglalkozik te

hát az ars moriendi történetével, viszont részlete

sen tárgyalja a képes ars moriendi-t, mert ebből 

teljes magyar fordítást hagyott ránk az Érsekújvá- 

ri-kódex. Hasonlóképpen jár el a haláltánc elemzé

sekor, amikor bizonyos szempontokat kiemel, mások

ra ellenben nem fordít figyelmet, minthogy nem cél

ja minden létező haláltánc bemutatása sem. Mivel a 

közfelfogás halál-képét elemzi, olyan szövegeket vá

laszt, amelyek a legközelebb állnak az átlagember

hez: első századokbeli keresztény sírfeliratokat 

ikonográfiái kiegészítőkkel, mert ezek együtt hat

nak az epiráfiumokkal; jellegzetes középkori halál

műfajokat olyan elnagyoltsággal, amely lehetővé te

szi, hogy felvázoljuk a magyar textus előzményeit 

és magyar nyelvű irodalmi szövegeket. Nem választ
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szövegei: részletes elemzésre egyházi közegen—kíotűl- 
y ~ —----- --- -------- -—-------_N

'ro-l-'és magas szintű irodalmi alkotásból szöveget. \ 

Ettől a kritériumtól csak másodlagosan vagyai 

az esetben tér el, ahol az írót vagy művet a kérdés 

vizsgálatakor megkerülni nem lehet. Ezen okból a ma

gyar nyelvű kódexek halál-szövegeivel foglalkozik; 

Lépes Bálint "Eényes Tükör"-fordításával, mert eze

ket ismerték széles körben és főként nem magas mű

veltségű, széles olvasottságú rétegek.

-o-"" Tekintve, hogy a kódexek forrásai, valamint Lé

pes eredeti szövege nem magyar közegben születtek, 

tárgyalásuk egyszersmind összekötő kapocs a 17. szá

zadi halotti beszédekkel - a kívülről átvett minta 

számos eleme felfedezhető a honi keletkezésű beszé

dekben is. A halotti beszédek közelebb állnak—вн-е«..r\den egy eb hasonló formánál a halál '\ezzelf oghato^x 

tényéhez, ezért nagyobb a valószínűsége, hogy - ha 

létezik disszonancia a halálról vallottak és a ve

le kapcsolatban érzettek között, ekkor bennük érhető 

tetten. Ezért nem tárgyal az értekezés más műfajo

kat /hitviták, halálról írott elmélkedések, teoló

giai traktátusok stb./, amelyekben a probléma elmé

leti oldala domborodik ki.

Mivel középponti kérdésünk az átlagembe 

képe, olyan alkotásokat és formákat vizsgálunk, ame-

a:

halál-
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lyek* az átlagember elvárásainak felelnek meg, el

sősorban őhozzá szólnak. Ezek pedig a "népszerű" 

szerzők művei, mint amilyen Gabriele Inchino, aki 

összesen két könyvet irt /rövid időn belül több

/'hihetetlen népszerű- 

yorsan, hogy aztán 

ugyanilyen gyorsás—elfelejtsék. A halotti beszédek 

szerzőinek pedig szem előtt kell tartaniok az el

hunytat gyászolók elvá.ráj3ait és össze kell egyeztet

niük a vallási előírásokkal: ők ténylegesen talál

koznak a halállal, amikor beszédük elhangzik.

A tárgyalás során filológiai problémák is előke

rülnek és némelyikükre az értekezés megoldási ja

vaslatot is kínál. A halotti beszédek választéká-

nyelvre lefordították ő]s 

ségre tett szert hihetetlent

ból nagyon bő szövegkorpuszt emel ki /30 tétel - 

mintegy 120 beszéd/, ügyelve arra, hogy az újabban 

közölt és elemzett forrásokat ne érintse, hogy he

lyettük másokat vizsgáljon. A 17* század elejétől 

a század utolsó harmadáig jelöli ki az időhatáro

kat - egyrészt mivel a mintegy 80 egységből /ameny- 

nyire tehető a század halotti beszédeinek száma az 

BMiffíanúsága szerint; bennük gyűjtemények is talál

hatók/ 30 biztosítani látszik a megfelelő reprezen

tatív mintát, másrészt mert 1670 körül a halotti be

szédek példaválasztéka némiképpen átalakul /a Bibli-
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án kívüli hivatkozások rohamosan gyérülnek/; meg

fogalmazásuk már nem teszi lehetővé a kiválasztott 

motívumok megszakítás nélküli jelenlétének kimutatá

sát, ami eddig az időhatárig lehetséges.

Az értekezés a kereszténység előtti korból a 

problémának azokat a konkrét összetevőit érinti, 

amelyeknek van keresztény megfelelőjük vagy átala

kult formában a kereszténységben is tovább élnek.

A haláltánc elkülönítve a Függelékbe került. Az 

a tény, hogy az értekezéstől elválasztottuk, jelzi, 

hogy csak egyes részei tekinthetők a gondolatmenet

hez tartozónak - elsősorban ami Pesti Gjrörgy "Halál- 

táncéneké"-vei kapcsolatos, továbbá egyes részered- 

. mények, mint a haláltánc meghatározása a városi kö

zépréteg műfajaként, a magyar haláltánc hiányának 

oka és magyarázata stb. A Függelék egészében véve a 

hagyományostól eltérő módon közelíti meg a haláltánc- 

problematikát: olyan hipotézist fejt ki, amelyet to

vábbi kutatási eredményeknek kell alátáraasztaniok.

Az értekezés megállapításainak elhelyezése szé

lesebb kontextusban, az egyes korszakok általános 

keretébe való beillesztés szükséges feladat, ám jelen 

munka kereteit meghaladja.

Végül nyomatékosan hangsúlyoznunk kell, hogy nem 

az itt felrajzolt halál-kép az egyetlen és kizáró-
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lagos érvényű, és nem is volt az soha. Vele párhu

zamosan létezik minden időben harmonikus, békés ha

lál-kép is. A fenyegető halál képzete csupán tenden

cia - mindazonáltal igazolható, hogy a 6. századtól 

kezdve egyre erőteljesebbé váló tendencia.

Az anyaggyűjtést 1995~ben lezártam; a későbbi 

időszakból csak kivételesen hivatkozom szakmunkákra.

A címet a pisai Camposanto szalagszövegéről vá

lasztottam, mert kifejezi mindazt, amiről az érteke

zés szólni kíván.
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Technikai megjegyzések

- a bibliai idézetek a Magyarországi Ökumenikus Egy

házak Tanácsának 1977-es kiadásából valók, az ebből 

hiányzó részek a Vizsolyi Bibliából.

- a kódexekhez a Nyelvemléktár megfelelő köteteit 

használtam az egyöntetűséget szem előtt tartva, mert 

még nincs modern szövegkiadás minden hivatkozott kó

dexből /Debreceni, Érsekújvári, Lobkowitz/. Az egyet

len kivétel a Példák Könyvének kritikai kiadása, 

melynek latin szövegét is felhasználtam.

- szintén az egységesség kedvéért minden korabeli 

forrást /magyart és külföldit egyaránt/ betűhív for

mában idézek.

- szakirodalom esetében a következőképpen jártam el: 

egyszeri előfordulásnál a jegyzetben megadom a szük

séges adatokat. Többszöri előfordulás esetén az el

sőnél minden adatot szerepeltetek a jegyzetben, alá

húzással jelölve a szót, amely az idézett művet a to

vábbiakban megkülönbözteti. /Ez lehet a szerző neve, 

a mű címének kezdő, illetve jellemző szava./ Két 

szerzőt különböző nevek alatt is megtalálunk, mert

ők maguk választottak íg3r. Kozáky István német nyel

vű munkája ’Stephan Cosacchi’ alatt látott napvilá

got, így én is ekként különböztetem meg a Kozáky-név 

alatt megjelent művektől. Chiara Frugoni egyik tanul-
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mányát ’Settis Frugoni’-ként publikálta; eljárásom 

az ő esetében hasonló. A Bibliográfiában ezeken a 

helyeken utaló található, a névváltozatok pedig Ko- 

záky és Frugoni alatt, az egyéb műveknél szerepel a 

betűrendben.

- A Bibliográfiában kizárólag a témához szorosan hoz

zátartozó és az idézett művek találhatók. Az általá

nos, átfogó jellegű szakmunkákat, mint Huizinga: "A 

középkor alkonya" vagy Horváth János: "A magyar iro

dalmi műveltség kezdetei", továbbá a kézikönyveket, 

enciklopédiákat nem tüntettem fel.



VIII.

TARTALOM

1. KERESZTÉNY ÉS POGÁNY HALÁL-KÉP A X. SZÁZADIG 

/a görögség, az etruszkok és a rómaiak halál
képe - a szarkofágok szimbólumai - a csontváz 

- a test halála, túlvilági állapota és feltáma
dása az egyházatyáknál - keresztény és pogány sí
rok megkülönböztetésének nehézségei - a halottak 

közbenjárása az élőkért - az élők közbenjárása a 

halottakért - a hiányzó bűntudat - a bűntudat 
eluralkodása, jelei a sírfeliratokon - a Purga- 

tórium és az egyéni ítélet kérdése - a ’macabre’ 
megjelenése a köztudatban, a képzőművészetben és

" legendája és aaz irodalomban - a "Három élő 

néphagyomány/.........................
• • •

1

62Jegyzetek .............................................................................

2. A KÖZÉPKORI HALÁL-MŰFAJOK ÉS AZ IKONOGRÁPIA
" legendája -

Thanatosz-Atroposz-Erinnüsz-csontváz-átalakulás
- halálközpontúság és az idő fogalma - a Halál 
Diadala - az ars moriendi - a képes Ars és az Ér- 

sekújvári-kódex - contemptus mundi, quatuor novis- 

simi, meditatio mortis - a "gonosz" halál/ . .
Jegyzetek .....................................................................
HALÁL-MŰFAJOK A MAGYAR IRODALOMBAN - KÓDEXEK 

/a magyar vadomori és a latin változatok - egy 

példa latin szövege - a halál megjelenési for
mája és módja - a halál mint az örömök elveszté
se - a halál attribútumai - az ubi sunt-formula 

kétféle értelmezése - az első és a második halál
- a kódexek hivatkozásai/

/a bomló test és a "három élő • • •

. . 68

132

3.



IX.

- LÉPES BÁLINT ÉS A "TÜKÖR"
/a kódexek hivatkozásai a Tükörben - egy idé
zet sorsa különböző kiadásokban - az Ördög a 

Halál alakjában - ubi sunt, vadomori és halál- 

tánc-hierarchia - a nagy ubi sunt kategóriái - 

a halál eredete és természete; egymásnak ellent
mondó definíciók - a halál természetellenes vol
ta - a halál mint megfosztatás a birtoklástól - 

az élet ambivalens megítélése/ ................................

Jegyzetek .........................................................................

4. HALOTTI BESZÉDEK A XVII. SZÁZADBÓL
/a halotti beszédek alapja - a halál oka, kelet
kezése, feladata, meghatározása, külseje, neve, 
eszközei, módja, a temetés és a gyász természe
te - a vadomori-kategóriák tagadó formája - ubi 
sunt a vadomori helyén - az ubi sunt típus-jelle
ge - a halotti beszédekben idézett szerzők - a szö
vegromlás - az első és második halál megkülönböz
tetésének elhanyagolása - ars moriendi, ars vi
vendi és quattuor novissimi a halotti beszédek
ben - egyedi és különleges jegyek - az egyén ha
lála - a sokak halála: a pestis - a mindenki ha
lála: a nemzethalál/

141

217

226

291Jegyzetek

Függelék: "MACABRE LA DANCE" 

1. A TÁNC .... 1

2. HALÁLTÁNC-TÖRTÉNET ............................

3. PESTI GYÖRGY " HALÁLTÁNC ÉNEKE» . .

4. A SZAKADÁS HIPOTÉZISE - MIÉRT NINCS
MAGYAR HALÁLTÁNC? ................................

32
79

98
123Jegyzetek

BIBLIOGRÁFIA 144



X.
A IV. rész halotti beszédeinek és 

egyéb forrásanyagának leírása:

37 = RMNy I. 154 - Heltai Gáspár: Agenda /ev./,RMK I.
Kolozsvár, I559.

204 = RMNy I. 528 - Agendarius /kát./, Nagy
szombat, 1583«

284 = RMNy I. 781 - Agendarius /kát./, Nagy
szombat, 1596. /Első kiadásához képest + 1 

"Temetéskor való praedicatio"
401 = RMNy I. 9ЗО - Hodászi Lukács: Halotti be

széd Báthori István felett /ref./, Debrecen, 
1605.

438 = RMNy I. 1048 - Keserűi Dajka János: Az
teteme fö-

RMK I.

RMK I.

RMK I.

RMK I.
tiszteletes. ..Hodaszi Lukacsnak • • •

/ref./, Debrecen, 1613«lőtt tött praedikatio.
RMK II. 428 = RMNy I. 1307 - Exequiarum coeremoniali-

• •

/ref., a magyar nyel
vű beszédek szerzője: Georgius Carolinus/, 

Gyulafehérvár, 1624.
RMK I. 569 = RMNy 1406 - Alvinci Péter - Czeglédi Já

nos: Néhai felseges Bathori Gábornak
töt intések /ref./,

Svsannae Carolium. • • •• •

tes-• • •

tenek el takarításakor 

Gyulafehérvár, 1628. - 2 beszéd 

RMK I. 612 = RMNy I. 1498 - Temetesi pompa...Betthlen
.utolso tisztességének megh ada- 

/ref./, Debrecen, 1632. /1./ Keczke- 

meti Mihály, 2./ Debreczeni István, 3*/ a Pi- 

leki János verse, 4./ Pécsváradi Péter, 5*/ 

Tarczali Péter, 6./ Maros-Vasarhellyi János 

verse, 7./ Keres-Szeghi István, 8./ P. Va- 

czi János magyar verse - 10 beszéd ill. meg-

• • »

Christina 

saban.
• •

• •

emlékezés
RMK I. 631 = RMNy 1595 - Miskolczi Puah Pál: Halotti

elmélkedések... Pongracz Nagy Mihali László...
/ref./, Lőcse,kedvesinek...jo emlekezetekre • • •



XI.

1633. - 6 beszéd ill. elmélkedés 

RMK I. 679 = RMNy K. 1723 - Tiszabecsi P. Tamás: Két
Perenyi Gabor- 

./és7 házas társának 

/ref./, Gyulafehérvár,

halotti praedicatziok 

nak...teste felett 

vigasztalására 

1638. - 2 beszéd /az RMNy-számok innentől

• • •

• •

• • •

a kéziratból véve/
M I. 758 = RMNy K. 2056 - Margitai Péter: Temetes- 

korra való praedikatiok.../ref./, Debre
cen, 1644. - 46 prédikáció és beszéd 

RMK I. 782 = RMNy K. 2132 - /Ismeretlen/: Triumphus
praedikáltatott

teste felett, /ref./, Várad, 1645. -
.Varadi Judith-f idei 

nak.
2 beszéd

RMK I. 787 = RMNy K. 2160 - Temetesi pompa, melly az...
Bethlen Petemek... testenek Liszkafalvárol 

Nyir-Bátorban, temetésének helyére való 

megindításától fogva az földben el-takarit- 

tásáig celebráltatott. /ref./, Várad, 1646. 
/gyűjtemény, szerzők: 1./ Szathmári Lázár 
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.a’ sirban meg-inditásokkor. /ref./,

• •• • •

• •

.Rakoci 
Betlen

• •

• •

Istvánnak • •
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3 I
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Ahogyan a halált látjuk, aszerint éljük az életűn- 

két. A kijelenté? megdöbbent és ez árulkodó jel: 

utal, hogy meg akarunk feledkezni a halálról.

Ez a disszertáció egyrészt azért született, mert 

bizonyságot kerestem abban a kételyben, hogy a mi kul

túrkörünkben mindig is ilyen volt-e a halál megítélése 

és ha nem, hogyan, milyen közbülső stációkon át jutottun 

el oda, hogy a halál jóformán tabuvá lett. Érthetet

lennek tűnt, hogy az igazaknak örök boldogságot ígérő 

keresztény hit nem volt képes meggátolni ezt a neuroti

kus viszonyulást, és ennek a miértjét megkíséreltem ki

deríteni. Másrészt arra kerestem magyarázatot, hogy az 

összes középkori halál-műforma közt miért a haláltánc 

az egyetlen, amely máig elevennek hat. Olyan feszültsé-

arra

r

get éreztem benne, amit soha nem tudtam felfedezni 

egyetlen rokonában sem. Amikor a munkához hozzákezdtem, 

az volt a kiindulópontom, hogy létezik magyar haláltánc. 

Ma már az ellenkezőjéről vagyok meggyőződve: ezért nem 

került bele a haláltánc-rész a szövegbe. Minthogy azon

ban Pesti György versét másképpen kellett meghatározni - 

és mivel a haláltánc minden szempontból egyedülálló 

része a halál-irodalomnak, ezért került mégis Függelékbe.

A dolgozat a közfelfogás átalakulásának bemutatá

sa és indokolása kíván lenni. Tudatosan támaszkodik
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olyan szövegekre, amelyek nem kiemelkedő alkotók mun

kái. Ebből a szempontból ideálisnak tekinthetők a kó

dexek halál-szövegei, Lépes Bálint fordítása és a ha

lotti beszédek. Lépes szövegének eredetije olyan szer

ző tollából származik, aki életében két könyvet irt, 

hihetetlen népszerűségre tett szert hihetetlenül gyor

san, majd ugyanolyan gyorsan elfelejtették. Sem gon

dolkodónak, sem tehetséges írónak nem mondható, viszont 

bizonyos, hogy az átlagember kétségeit fogalmazta meg 

közérthető módon a maga korában. A "Novissima Tuba" 

igényessége például nem vitt volna célomhoz közelebb.

Az ókorból azokat a kérdésköröket érintem, amelyek

nek van keresztény megfelelőjük vagy kapcsolatba hozha

tók a keresztény felfogással.

Nem tértem ki olyan szintű művészek és filozófusok 

halál-képzetére, mint Villon, Chastelain vagy a humanis

ták. Kimaradtak például Ecsedi-Báthory megindító medi

tációi és Pandolfo Collenuccio, aki "generosa Morte "- 

ként szólítja a halált. Boccaccio és Petrarca csupán 

az Atroposz-problematika folytán kerültek a dolgozatba.'' 

Az egyetlen nagy formátumú alkotó, akivel részletesen 

foglalkozom, Hélinant, de ő megfelel annak a szempont

nak, hogy világi szerzőtől vagy közegből nem választok 

szöveget.
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A halotti beszédek szerzőit nem különböztettem 

meg vallásfelekezeti hovatartozásuk szempontjából.

A halálról alkotott nézeteik módfelett hasonlítanak.

A bibliai idézeteket általában a Magyarországi 

Egyházak Ökumenikus Tanácsának 1977-es kiadását hasz

náltam; az ebből hiányzó részekhez pedig a Vizsolyi 

Bibliát.

A bibliográfiában kizárólag a témához szorosan tar

tozó és idézett művek szerepelnek. Az általános, átfo

gó jellegű tanulmányokat, köteteket, mint Huizinga: "A 

középkor alkonya" vagy Horváth János: "A magyar irodal

mi műveltség kezdetei", nem tüntettem fel.

A dolgozat egyes fejezetei között az oda-vissza uta

lás tudatos: a töretlen folyamatosság hangsúlyozása ér

dekében folyamodtam a fenti megoldáshoz.

A címet a pisai Camposanto szalagszövegéről válasz

tottam, mert kifejezi mindazt, amiről a dolgozat szólni 

kíván.
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A görögök az^életet általában zarándoklatnak tekin

tették, a haláii^pedJLg... az utazás végének.'*' Ebben a fény

ben a hálálj'megnyugtatónak^túnhe.tett fel, mint ami véget 

vet az élet viszontagságainak. A korai halál esetében ab

ban a gondolatban találtak vigaszt, hogy az eltávozott

nak nem kell végigszenvednie egy sereg nyomorúságot és
, pkellemetlenseget, az élet elkerülhetetlen velejáróit.

A halott nem gyötrődik amiatt, hogy életében megfoszta

tott a földi lét kellemetességeitől; a halált nem érzé

keli hiányként, mivel utána nincs szüksége az élet örö

meire. A siratást és a gyászt nem tiltották, de a túl

zott érzelemnyilvánítás nem volt kívánatos: egyrészt 

kellemetlen és megbetegíthet — tartották —, másrészt 

tiszteletreméltó emberhez nem illik, harmadrészt mit sem 

használ a megsiratottnak.

A klasszikus világban a halál képzetét többnyire 

szorongó^ kísérte. Kronosz uralkodása alatt úgy haltak 

1neg~az emberek, mintha elaludnának, de ennek az aranykor

nak csak a mitológiában maradtak nyomai. Később mindig 

negatív gondolatokat társítanak a halálhoz. A görögség 

szemléletmódja a halállal szemben alapvetően pesszimista.:, 

a fátum tragikus súlyát érzik, a feltartóztathatatlan mú

landóságot. Szophoklész szerint jobb lett volna meg sem 

születnünk vagy minél hamarabb meghalnunk; Homérosztól 

Vergiliusig /sőt, Dantéig/ kedvelt a hasonlat, mely sze-
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rint az emberiség fa és minden levelét leszaggatja az 

ősz. Tarantói Leonidász, aki seregnyi rövid epitáfiumot 

-írt, azon kesereg, hogy végtelenül hosszú a születés előt

ti idő, és a halál után a Hádészban ugyanilyen végtelenül 

hosszú lesz. Maga az élet rövid és az ember nemcsak hogy 

nem boldog benne, hanem még az elkerülhetetlenül közelgő 

halál gyűlöletes bizonyossága is megmérgezi napjait.

Ez a szorongás azonban nem azonos a félelemmel. A 

görögök többnyire természeti törvényként, félelem nélkül 

fogadták a halált. Az odaátról szóló elképzelések között 

viszont alig találunk olyat, ami békességet vagy boldogsá

got remélne. A holtak tartózkodási helye a Hádész, de gyak
rabban maga a sírbolt. A túlvilági élet reménye a khtoni- 

kus, orphikus és az eleuziszi misztériumokban jelenik meg.

A titáni 'és dionüszoszi elv dualitása alapján, melyet ösz- 

szekötnek Orpheusz mítoszával, a test és lélek dualitá

sához jutnak: a kultusz lényege a lélek kiszabadítása bör

tönéből és sírjából, a testből /keresztény interpretációja 

pl. Krisztus-Orpheusz és az állatok a római Domitilla-ka- 

takombában, 3. század/. Az eleusziszi misztériumok világo

san deklarálják a túlvilági életet.

Többeknél feltűnik a lélek halhatatlanságának gondo

lata, de csak Platónnál és tanítványainál nyer elégséges 

kifejtést és alátámasztást ahhoz, hogy valóban hatékony

nak bizonyuljon: a túlvilági lét mint jutalom és öröm a
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halállal szembeni vigasztaló erőként. Éneikül a tevékeny 

és életszerető görög szellem számára csapás marad a halál, 

amelytől viszolyognak. Mivel elkerülhetetlen, csupán ab

ból meríthető vigasz, hogy egyszersmindenkorra eltörli 

olyan örömök vágyát, amelyekhez amúgy sem jutottunk volna

ho
< Az etruszkok sjzámára a halállal az élet egyfajta misz

tikus folytatása következett el. Úgy viselkedtek, mintha 

a halott a játékokban, táncokban, a társasági életben 

továbbra is részt venne, s csak a kései korszakban sűrű

södnek meg a félelemmel teli, rettegést keltő halál-allú

ziók. A keresztény Trionfо és a haláltánc-ábrázolások egyes 

sajátosságai felületes szemlélő számára analógiákat mu

tatnak az etruszk halottas-ábrázolásokkal, de míg az 

etruszkoknál a halott az, aki lovon vagy kocsin látható, 

a keresztény ikonográfiában ez a szerep magát a Halált 

illeti meg. A halottak evezőse, Kharón ugyan összefüggés

be hozható az etruszk Charun-nal, de az ő fegyvere a kala

pács, amely a keresztény ikonográfiában sohasem attribú-
~Z \

tuma a Halálnak.^ Másrészt érthetlen, hogy ha a haláltánc
4
4_______ -

bizonyos formájában az etruszk halálábrázolások elemei 

élnek tovább, miért éppen arról a területről hiányoznak 

az újabbkori haláltáncok, ahol a legtöbb etruszk leletet 

találták, ahol az etruszkok a legnagyobb számban éltek. 

Közép- és Dél-Itáliában gyakorlatilag nem találunk halál-

\ű>
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tánc-ábrázolást, viszont számos Trionfo del-la Mortét

igen, ezeknek azonban nincs közük az etruszkokhoz.

Táncábrázolásaikon az etruszkok majdnem minden eset

ben megjelenítették a Halál démonát. Az etruszk-római 

képzőművészet szárnyas figurái látszatra éppúgy ragad

ják el és viszik magukkal ^az-^ifjakaí^Nvéneket, mint a 

középkori haláltáncokban. Az etruszkok művészetében te
hát a táncban meghatározott s^ 

francia branle eredete etruszk- ábrázolásokon keresendő, 

a haláltáncok egyik kedvelt hangszere, a duda adja hozzá 

a zenekíséretet

Az antikvitásban az a kérdés, hogy mivé leszünk, 

még szervesen összekötődött a nem kevésbé fontossal: 

honnan jöttünk. A halált igyekeztek természeti tényként 

elfogadni: ahogyan az etruszk szarkofágokon derűs moso- 

lyú szobrok pihennek, a római sírfeliratok nagy része is 

mintha nyugodt és megzavarhatatlan álomról beszélne: "Ef- 

fugi tumidam vitám spes forma valete / Nil mihi vobiscum 

est alios deludite quaeso / Haec domus aeterna est hie
С

sum situs hie его semper" . Catilina a halál természetes 

voltát hangsúlyozza: "Alter /Caesar/ intelligit, mortem 

a diis immortalibus non esse supplicii causa constitutam, 

sed aut necessitatem naturae, aut laborum ac miseriarum 

quietem esseNem érdemes egy elkerülhetetlen tény mi

att szomorkodni: "Amici nolite tristari quia omnes mori-

,ep'é van a halálnak. /А
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„7túri sumus

Akadnak ugyan feliratok, amelyekben szó esik a Tar- 

taroszról vagy az Elysiumról, sőt, némelyek azt állítják, 

hogy a lélek, levetve halandó burkát az éterbe tér visz- 

sza vagy a csillagokba, ahonnan lejött, ám a hasonlók 

nem tekinthetők jellemzőnek.

A szarkofágok ábrázolásain egy szebb életbe való át

menet reményét fejezik ki /Perszepnoné elrablása, aki idő

ről-időre visszatér a földre az alvilágból/, a megújulást, 

ciklikusságot, a feltámadást szimbolizálják /Adonisz ha

lála és feltámadása/. Itt is jelen van az örökös halál és 

újjászületés: Perszephoné anyja, Démétér /Ceres/, a föld 

termékenységének és a földművelésnek istennője, akihez az 

év háromnegyed részére Hádész felesége visszatér és ennek 

örömére termékeny tavasztól őszig a föld. Adonisz ugyan

ilyen szerepet tölt be, bár őt csak fél évre engedi fel 

az Alvilág királya Aphrodité kérésére. Gyakori motívum 

Diana és Endymion: Diana /Artemisz/ itt ősi jelentésében, 

holdistennőként Szeléné helyettesítője, aki beleszeret 

az örök alvással sújtott pásztorba; vagy Admétosz és Al- 

késztisz története, akiket együtt vitt el a halálisten 

Thanatosz, miután a férjéért önmagát feláldozó feleséget 

egyszer már visszahozta a halálból a Thanatoszt legyőző 

Héraklész. A vígasztalás elsődleges forrása eszerint az 

élet és halál ciklikus ismétlődése, az örökös "feltámadás",
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a halál = álom, és az egymást szeretők közös sorsának

gondolata.

A halottkultusz tárgyain azonban elsősorban Bacchus- 

Dionüszosz a feltámadás-gondolat kifejezője. Bacchus örök

ké fiatal, tehát mindenki másnál alkalmasabb arra, hogy 

kultuszában a feltámadás reményét és az örök életet lás

sák kifejeződni. 5 a halottkultusz egyeduralkodója, szent 

növényei az örökzöldek, állandó attribútuma, a szőlő mel

lett. Mind a gyakori szüretelő jelenetek, mind a bacchusi 

ciklus egyéb ábrázolt mozzanatai könnyen vezethetnek arra 

a meggyőződésre, hogy szent misztériumokat céloznak és a 

túlvilági élet reményére utalnak.

Meg kell továbbá jegyeznünk, hogy a számtalan alakzat 

közt, amelyek az emberi lélek helyettesítői, nem ritka a 

gyermek vágу apró szárnyas géniusz. Dionüszosz-Bacchus 

állandó jelzője a ’puer aeternus’•— így írja őt le Ovi

dius is. 8

A kikerülhetetlen véget jelző gyakori allegóriák: a 

fáklyalángban megégő lepke, a szőlőevő nyúl, a lovat szét

tépő oroszlán stb. Előfordul, hogy a ló alakját magányo-r 

san ábrázolják^ néhány keresztény sírkövön is látható eb

ben a formában, talán a Halál lovának ősképeként. Valószí

nűbb azonban, hogy — miként a görög sírdomborműveken is — 

a ló egyszerűen azt jelzi, hogy az elhunyt a lovasságnál 

katonáskodott. A Halál lovának megléte az antik mitológiák-
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fean /különösképp a görögben/ igen kétséges.*^

A hajó, mint jelkép, nem túl gyakori, de nem is 

megy ritkaságszámba. A víz az emberi élet folyása, a ha

józás végén pedig a kikötőbe ér a lélek. Pompei egyik be

karcolt sírfeliratán látható az "Optet sibi ut bene navi- 

get" - jelzés"^, Callixtus katakombájában pedig a "Petite 

spirita sancta ut verecundus cum suis bene naviget" - ke

resztény meg jelölés A szerencsés révbe jutás még nem

válik el a Boldogok Szigetének képzetétől: a halállal az 

igazak valamiféle Földi Paradicsom örök boldogságába jut

nak el.

Az antikvitás vonakodott attól, hogy a halált nyers 

és elborzasztó formában ábrázolja. Mivel természetes ese- 

ménynek látták, hozzátartozott az élethez, nem is ítélték 

olyan szörnyűnek, mint a későbbi korok. A görögök kivált

ságnak tekintették, ha valaki a hazáért halhatott hősi ha

lált: irigylésre méltó végnek. A Halál alakja a géniuszé,

bár ők is megörökítették olykor csontvázként, de ritkán

Szintén Pompeiben talál-12és viszonylag kései korszakban, 

tak egy sírkövet, melyen egy asszony halotti pólyát tesz 

egy földön fekvő csontváz mellé, Critonia Filenia sírkö

vén pedig /ma a Vatikáni Múzeum Kőtárában/ a felirat két

oldalán két csontváz áll. Végül a leghíresebb az egyedülál

ló Cumae-beli szarkofág: domborművén három csontváz tán

colni látszik /néhányan arra következtettek a megfogalma-
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sás mikéntjéből, hogy a sír egy táncosnőé/.

A felsorolt csontváz-figurák sem módosítják azt a 

tényt, hogy az ókorban nem volt megszokott a csontváz áb

rázolása, még kevésbé abban a gyászos és sivár jelentés

ben, mint a későbbiek során, amely jelentés egyrészt kér

lelhetetlenül emlékeztette az élőt, mivé lesz halála után, 

másrészt elérte azt a nemkívánatos hatást, hogy addig 

akarja habzsolni az élet örömeit, amíg módja van rá. A 

megjelenő csontváz mindig attribútumok nélküli.

A sírokba rendszeresen behelyeztek apró tárgyakat, 

játékszereket. Ilyeneket /pl. csontkockákat/ keresztény 

sírokban is találtak. Jelentésük nem világos; ^egyesek 

véleménye szerint Terentiusnak ama mondását példáznák, 

hogy csaknem olyan az emberi élet, mint a játék, mások 

rendkívül fontos kultikus értelemmel ruházzák fel őket, 

de utóbbi kutatók érvelése homályos. Ami a szögeket ille

ti, más apró tárgyakkal együtt gyakran kerülnek elő a sí

rokból. Vagy vplptlpniil keveredtek a többi holmi közé, 

vagy azért tették oda őket, hogy a rontást távoltartsák, 

mintegy engesztelő cselekedetként — jelezvén, hogy elfo

gadják a halál legyőzhetetlen hatalmát. A szög ugyanis 

részint az etruszk Nortia ismertetőjele, aki az évek fö- 

lőtt uralkodik, részint Atroposzé és Nemezisé

Pompei híres mozaikján a középre helyezett koponya 

alatt egy kerék, fölötte pedig egy mérőműszer /perpendi-
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kulum/ látható. Elsőnek Sogliano mutatott rá, hogy a ko

ponya a halál könyörtelen igazságosságát jelenti /aequo 

pede/, ahogyan a lepke a lelket, a kerék a Nemezist, Sor

sot vagy Végzetet. A mozaikon az ábrázolás fő vonalai 

tisztán kivehetők, de a finom részletek roncsolódtak. A 

kerék két oldalán két ruhaakasztó rúd vagy bot áll, ezek

kel a leírások nem foglalkoznak. Szemből a baloldali fi

nom, szalagokkal díszített, hibátlan ruhát tart, a jobbol

dali megviselt, a ráaggatott ruha cafatokban lóg és tarto

zik hozzá valami, ami tüzetesebb vizsgálat után kopott 

iszáknak vagy koldustarisznyának bizonyul. Nem zárható ki, 

hogy a sors forgandósága /kerék/ az öltözetek jelképezte 

gazdagra és szegényre vonatkozik életükben mindaddig, amíg 

el nem éri mindkettejüket az egyenlő mértékkel mérő halál.

Egy múlt század végén a Via Appián feltárt sírban 

fekete-fehér padlómozaikra bukkantak. Közepén fekvő csont

váz figyelmeztet jobb kezének kinyújtott mutatóujjával 

az alatta látható feliratra: Gnóthi sze autón. A keresz

tény sír legfontosabbként ezt a pogány bölcsességet hagyta 

a túlélőkre.

Hogy az ókor elképzelése nemcsak a halálról, de ma

gáról a csontváz ábrázolásáról is egészen eltérő lehetett 

a keresztény középkorétól /és az újkorétól is/, alátá

masztást nyer a tényben, hogy nem csupán halotthoz kapcso

lódó csontváz-ábrázolásokat készítettek. Nem sokkal később

9
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az ilyesmit borzongatónak tekintették volna, azután pedig 

egyszerűen morbidnak. A firenzei Medici-Múzeum egyik szár- 

donix-gemmáján, egy értékes ékszeren, kétcsőrű fuvolán 

játszik egy pásztor, előtte csontváz táncol incselkedve. 

Arezzóban ugyancsak előkerültek finoman megmunkált töre

dékek apró tárgyakból, táncoló csontvázakkal díszítve — 

közülük némelyek koronát viselnek és gyümölcsöskosarat 

tartanak, mások lámpást emelnek jobb kezükben, már-már 

azt sugallva, hogy a régiek ugyanúgy ismerték a haláltán

cot vagy legalábbis a halottak táncát, mint a középkor, 

anélkül azonban, hogy bármiféle összefüggésben állnának.

A zenélő vagy táncoló csontváz /boscoreale-i váza/ 

az antik ábrázolásokon sohasem morális célzatú, ellentét

ben a középkori ábrázolásokkal.

Nagyon valószínű, hogy bonyolult és egyik vallásról 

a másikra átörökített, ezenközben fokozatosan átalakuló 

képzetek következtében Thanatosz a keresztények szemében 

élő csontváz alakját vette fel. Ez a végleges átalakulás 

a gnosztikusok körében kellett hogy végbemenjen, mert a 

Halált mint csontvázat először a gnosztikusok tárgyain '' 

látjuk feltűnni.

Egy gnosztikusoktól származó gemmán csontváz hajt 

ostorral két oroszlánt, melyeket egy kocsi elé fogtak. A 

győztes könyörtelenségével gázolja le a többi, földre bu

kott csontvázat. Blacas hercegének két ékszerládikóján
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koponyákat örökítettek meg. Ez utóbbi inkább csak a mű

vészettörténészek számára érdekesség; jelenthet figyel

meztetést, hogy ne leljük túlzott örömünket a világ hiú

ságaiban, mert mindez nem nyújt 

azt is: ’ne nyúlj hozzám!’. A gemma viszont már több fej

törésre ad okot: nem valódi Trionfo, mert nem az élőkön 

győzedelmeskedik a halál, hanem a halottakon; győztest 

és legyőzöttet nem lehet megkülönböztetni. Az sem biztos, 

hogy a kocsihajtó magának a Halálnak a megszemélyesíté

se. Valószínűbb, hogy — mivel a világ a demiurgosz műve

ként eredendően rossz — a halottak gázolják le a halotta

kat /az oroszlán a feltétlen győzelmet és a zsákmányszer

zést példázza/, a halottak törődjenek a halottakkal.

A gnosztikus tanokat valló Stadinghien-szekta misz

tikus szertartásain egy szereplő megszemélyesítette a Ha

lált. Egészen Assisi Szent Eerenc koráig fennmaradtak;

IX. Gergely ítélte el őket.

A Halál dárdás csontvázalakja majd a 16-17- század

ban kap főszerepet egyes temetési szertartásokon.

Az ókori síremlékek díszítő motívumai gyakorta allego

rikus értelmezést hívnak elő. A delfinek, tritonok, csikó

halak a római sírköveken és szarkofágokon pusztán orna- 

mentális szerepet játszanak, a keresztény sorokon viszont 

biztosan szimbolikusak és a másvilágra való átkelést je

lentik. Például a hajó, amely római síremlékeken is lehet

semmit, de jelentheti

Iá
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szimbólum, de gyakrabban mutatja az eltemetett foglalko

zását, a görögöknél pedig a halál módját, kétségtelenül 

szimbolikussá lesz a keresztény művészetben. A római sír

emlékek figurádéi három nagy csoportra bonthatók: 1./ a 

lélek, amely elvált a testtől, 2./ a lélek útja a túlvi-

3./ a lélek állapota a túlvilágon. A lélek szok

ványos helyettesítője a pillangó: az azonosítás a görög 

szó kettős jelentéséből fakad /lélek = pillangó/ és jelö

li az álmot is.

lág felé,

Antonia Panace sírkövén a pillangó csontvázzal együtt 

jelenik meg, mint a lélek és test elválásának allegóriája 

/gemmákon is gyakori/, másrészt az élet élvezésének és a 

halálnak drasztikus ellentétére emlékeztet - 

fogást a római szokás csak felerősítette, 

más egyiptomi szokás átvétele mellett eljutott az a gya

korlat is, hogy asztalukra étkezések alkalmával kis ezüst 

csontvázakat tettek a halálra való emlékeztetésképpen. 

Ebből a szokásból eredeztethető a különféle helyekről elő

került számtalan kis ezüst és bronz csontváz; egy elgör

bült ezüst csontvázacska Pompeiből, egy bronzból valót - 

Perugiában találtak egy koporsóban, néhány másik a British 

Múzeumban látható. Közismertek a boscoreale-i énekes-ze

nészek, Arezzóban sokféle agyagedény került napvilágra, 

lakománál fekvő vagy gyümölcsöstállal táncoló csontvázak

kal díszítve. A motívum gyakoriságából arra következtet-

ezt a fel-
15 Rómába sok
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he t ünk, hogy mindenütt ismerték és meglehetősen divatos
volt.

Macchioro részletesen leír néhány leletet: 1./ tö

redék három csontvázzal, koronát viselnek és gyümölcsös-

2./ lámpással táncoló csontváz, 3«/ két 

töredék, amelyen három csontváz egy torony tövében fek

szik, á./ töredék egy táncoló csontváz darabjával, 5*/ is

meretlen eredetű, Thübingenben őrzött bronztárgy, amely 

táncoló férfialakot ábrázol, csaknem csontváz-állapotban. 

Erre a figurára a haláltánc elemzésekor vissza kell emlé

keznünk.

tálat tartanak,

16

Antonia Panace sírkövének egyes részletei szimboli

kus ábrázolást támasztanak alá, ezért Macchioro hajlik ar

ra, hogy szimbolikus értelmet tulajdonítson a ténynek, 

hogy a csontváz feje női fej, fürtös hajjal. Nehéz lenne 

kétséget kizáróan felismerni benne az elhunytat: a figu

ra kicsinysége sem teszi lehetővé, másrészt a korabeli 

síremlékekről realisztikusan kifaragott fejet nem ismerünk. 

Mindenesetre újabb adalékot kaptunk a női alakban ábrázolt 

csontváz középkor előtti létezéséhez.

A hajó-motívum és az utazás képzete Homéroszra, Pin-

daroszra és Platónra megy vissza. ~.... * ”.... .....

A lélek állapotát a túlvilágon Dionüszosz és kísérete 

vagy Szilénosz, Dionüszosz nevelője ábrázolja. Egyes fel

tevések szerint az ábrázolások eredetileg oszlopok vagy
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templomialak díszítő motívumai voltak. Több dionüszoszi 

maszkot találtak sírokban.

A halottas lakoma közös ábrázolás az etruszkoknál, 

görögöknél és föníciaiaknál. Egyszerre konkrét és szimbo

likus : az élők a halottakkal együtt lakomáznak /toroznak/, 

amazok ide.át, ezek odaát.

A kereszténység a megváltás tanaként rögtön közpon

ti szerephez jutott a halál kérdésében a többi vallással 

szemben, bár a feltámadás időpontjáról és formájáról a hí

veket illetően a vélemények eltértek. A kereszténység ter

jedése idején is tovább élt azonban a hazajáró lelkek ősi 

hiedelme és a platonizmus,'amely a lélek halhatatlanságát 

hirdetve sem tartotta szükségesnek a test lebecsülését és 

minden evilági megvetését. A keresztény szemléletmódnak 

utat kellett keresnie közöttük, hogy a maga álláspontját 

világosan megfogalmazhassa. A halállal szembeni magatartás 

szempontjából döntő, hogy a kereszténység a feltámadás 

biztos reménységére épül, ebből viszont egyenesen követ

kezik, hogy a tényleges büntetés a gonosz életért a halál 

utánra helyeződik át, amikor már nincs hel3^e jóvátétel-., 

nek. A halál képzete, mint a megszabadulásé, nem volt 

azonos súlyú az egyházatyák szemében. Akadtak közöttük, 

akik csak futólag foglalkoztak a túlélés kérdésével, má

sok szerint a halál utáni természetes bomlási folyamatok 

és a feltámadás között semmi sincsen. A halhatatlan lélek
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pogány értelmezése is beszivárgott lassanként a keresz

tény gondolkodásba. Anasztáziosz számára fel sem merül a 

testben való másvilági lét gondolata: "Halandó testünk 

természete szerint lebomlunk az Isten által rendelt idő

re, de csak azért, hogy annál szebb legyen feltámadásunk. 

Olyan elképzelés ez, amely egyenes leszármazása Jób Köny

vének: "Még a fának is van reménysége: / ha kivágják, új

ból kihajt, / és nem fogynak el hajtásai. / ... De ha a

„17

férfi meghal, lehanyatlik, / ha az ember kimúlik, hova 

„18 , továbbá: "Mert én tudom, hogy az én megváltóm 

él, /és utoljára megáll a por fölött, / s ha ez a bőröm
„19

lesz?

lefoszlik is, / testemben látom meg az Istent, 

fordítás értelemszerűen egyezik a Vizsolyi Bibliával: a 

problémát az okozza, hogy a Biblia olasz szövege ellenke

ző értelmű; azt mondja ’testem nélkül /is/’.

A halál felfogható volt, mint természetes folyamat, 

ahogyan Antiókhiai Szent Ignác is értelmezte. Nüsszai 

Szent Gergely számára a' halálban kinyílik a lélek szeme 

és megérti azt, amit addig nem láthatott. A test nélküli 

száj tiszta és anyagtalan lélegzetet vesz, amely felüdíti 

a lelket.

A modern

Az ilyenekhez hasonló nézeteket nem vette figyelembe 

egy másfajta értelmezés és ennek két oka van. Az első az a 

pogány korban is létező gondolat, hogy az emberben a hal

hatatlan lélek és a rothadásra kárhoztatott test egyesül:
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ez ad.ja magát az embert. Tertullianus meg akar szabadul

ni ettől a kibékíthetetlen ellentéttől, amikor arra a kö

vetkeztetésre Jut, hogy ha egyszer a test a platonista 

filozófia szerint börtön, az apostol szerint Isten temp

loma Krisztusban, a lelket bizonnyal akadályozza és meg

zavarja, hogy éppen a hús tömegébe ágyazza be őt a test 

ás ezzel beszennyezi. Naziani Szent Gergely meg van győ

ződve róla, hogy bárki, aki — hála az értelemnek és a 

kontemplációnak — elszakad az anyagtól /különösképpen 

testi valójától/, eljutott az Istennel való egyesüléshez, 

a legtisztább fénybe került és valóban boldog. A moralis

ták, mint Tertullianus, amellett kardoskodnak, hogy az 

elkövetett bűn egyszerre a testé és a léleké, a remete

ség intézményével kifejlődő aszkézis mégis egyértelműen 

a testet sanyargatja penitenciák sorával. Kő ellenségünk 

a test: örömei gyanúsak vagy egyenesen kárhozatosak. Et

től a pillanattól a hangsúly áttolódik a túlvilág érté

keire, elértéktelenítve egyszersmind a Jelen világot.

De a testtel foglalkozni kellett: előbb a majdani, 

a feltámadáskor osztályrészül Jutó testről, aztán a pusz

tulásra ítélt, megvetendő evilágiról értekeztek kifogyha

tatlan leleménnyel. /Annak idején Kelszoszt többek közt 

azért is vádolták eretnekséggel, mert amikor egyesek a 

test feltámadásának nagyobb Jelentőséget tulajdonítottak, 

mint ami szerinte megillette volna, azt mondta, hogy ezek
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testi és nem lelki emberek./

Nem ez volt az egyetlen lehetséges választás. Egy 

egyiptomi kikeresztelkedett zsidó sírfelirata görög ha

tás alatt hirdeti: "Ez a sír rejti mélyében tisztaságban 

megőrzött testemet, és lelkem elment az igazak közé 

A ’tisztaság’ nem szüzesség értelemben szerepel, pusztán 

azt akarja kifejezni, hogy a szóbanforgó test nem vissza

taszító: egész életében úgy bántak vele, ahogyan megillet

te. Másik példája ugyanezen szemléletnek Alexandriai Kele

men Paidagogosza.

A születőfélben lévő keresztény világnézetet erősen 

átható sztoikus gondolatvilág neveltjei érzékenyek a racio

nális Isten teremtette világ harmóniájára, egy olyan har

móniára, amely töretlenül létezik, jóllehet egymásnak el

lentmondó elemeket fogad magába. A világegyetem emberköz

pontúsága is a természetet és az emberi lényt igazolja. 

Ezért mondhatja Kelemen, hogy az ember, akit Isten terem

tett, önmagában cél.

A sírfeliratok bizonyítják, hogy a halál értelmezése 

a 3-4-• században még korántsem egységes. A szövegek több

nyire szerények: egy név, ritkán az életkor, az obiigát 

zárószavak /nyugodjék békében vagy béke legyen veled/, 

esetleg a halál vagy a temetés dátuma. Ahol bővebb a meg

fogalmazás, az mindig a kulturáltság nyomának tekinthető.

Róma kivételével mindenütt bajban vannak a régészek

„20
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és történészek, mert a kereszténység biztos jelei, a

;ram vagy a kereszt viszonylag kései jel-

az első ilyen felirat 324-ből való, 

amely "Krisztus szolgálójának" mondja az eltemetett asz- 

szonyt. Lyonban egy nemrég felfedezett, a 2. század máso

dik feléből származó felirat megoldhatatlan nehézség elé 

állította a kutatókat. Egy szír férfi, Eutekniosz epitá-

Krisztus-mo: 

zések. Mauritániáb

fiuma, aki "itt kitétetett: a keltáknak és Nyugat földjé-
21nek hozva azt, amit Isten Kelet földjére vinni rendelt". 

Milyen Istenről beszél, talán a keresztények Istenéről?

A formula általános volta és a társításoknál tanácsos elő

vigyázatosság nyitva hagyatja a kérdést. Semmit nem tudunk 

arról, mit gondolt a felirat készítője a túlvilágról.

Számunkra szokatlan, de kiemelendő, hogy a 3* század 

közepétől egészen a 4. század első feléig rendíthetetle

nül ál a nézet, hogy a halottak közbenjárhatnak az élőkért. 

Eleinte nyilván szentekről és mártírokról lehetett szó: 

a Via Appia egyik felirata Péter ás Pál apostolokat kéri, 

járjanak közben egy bizonyos Victorért. Seregnyi későbbi 

epitáfium viszont olyan elhaltakhoz fordul, akik mindenna

pi emberek voltak. "Vincentia, aki a Krisztusban vagy, 

járj közben Phoebéért" vagy "Eliana, imádkozz értem, a 

férjedért", "Septima, könyörögj Alexanderért" stb. A gyer

mek is alkalmas erre a feladatra: "Imádkozzál szüleidért, 

ó, Matróna Matronata, aki két évet és ötvenkét napot él-
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,, 22tél”.

Hogy az efféle kéréseket megérthessük, össze kell 

vetnünk őket azzal, amit magáról az életről gondoltak 

akkoriban. Bizonyos Celia Domizia Gabinilla sírfelirata 

arról tájékoztat, hogy az illető élt és "uralkodott" hu

szonnyolc évig. Szent Jeromos, amikor Pauláról beszél, 

ezt mondja: "Ha tovább siratnánk egy királynőt, olybá 

tűnne, mintha dicsőségét irigyelnek, 

passzusa a keresztényeket a királyokhoz hasonlítja. A ha

lál tehát megdicsőülés, jutalom, voltaképpen az élet ko-

„23 Fulgentius egyik

гопала.

Másik módja a halál-felfogásnak az álommal való azo

nosítás: "Itt alussza Severianus a béke álmát... lelke 

visszaadatott az Ur fényébe" - így a 397-ből való római 

sírfelirat.

Világosan elválasztják tehát a testet és a lelket, 

anélkül azonban, hogy előbbit bármiféle rosszallás vagy 

elítélés illetné. Bizonyos epitáfiumok kívánságot, váe' 

gyat fejeznek ki, de olyanféle vágyat, amelynek betelje

sedését bizonyosra veszik: "Cresima, kedvesem, mindig 

szerettél engem, élj az Istenben te, aki öt évet éltél", 

"Drága fiamnak: élj a Szentlélekben" ; és nemcsak idő 

előtt elhunytak, tehát gyermekek sírfeliratain, hanem 

felnőttekén is olvasható ez az óhaj: "Jézus Krisztus 

urunk nevében itt nyugszik Ranilla, Isten szolgálója.
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„24Éljen Krisztusban! Amen, 

felirat mintha a pogány korból származnék: "Itt van elte

metve Genesius, aki negyvenöt évet élt, tizenhetet házas

társi kötelékben; elhunyt, korai halál vitte el, felesé

ge és minden gyermeke túlélte, mindig odaadó és szerető 

hitvese szentelte emlékének ezt az epitáfiumot, hogy örök

re megmaradjon". Valóban semmi keresztényi nincs ebben a 

megfogalmazásban, csupán onnan tudhatjuk, hogy Genesius 

keresztény volt, hogy a sírkövet madarak és keresztelome- 

dence díszítik. 492-ből egy milánói sírfeliraton a halott 

nem szabadulásnak, hanem gyötrelemnek mondja a halált: 

Eutreptus fájdalmát fejezi ki és szemrehányást tesz, ami

ért szeretteit itt kellett hagynia. Újra felélednek tehát 

az antikvitás hagyományos szokásai és hogy ebben mennyi 

a konformizmus, kideríthetetlen.

Akadnak feliratok, ahol nem az élők kérik a halott 

közbenjárását, hanem maga a halott imádkozik, vagy az 

élőket kéri, imádkozzanak érte. Szent Ágoston azt mondja, 

ha nem teljes hittel és valódi irgalmassággal imádkozunk 

a halottakért, semmit nem ér az imádság. Csak az őszinte 

szívből felajánlott áldozat, imádság és alamizsna használ

hat a halottak lelkének. A halottakért imádkozni lassan

ként megszokott dolognak számít.

Másfélszáz évvel később Szent Gergely leírja egy pap 

látomását, aki a közfürdőben kiéhezett emberrel találkoz-

Treviriben egy 6. századi
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ván kenyeret akart neki adni. Amaz azt válaszolta, hogy 

nem tudná megenni a kenyeret, mivel "halála után küld

ték vissza ide" és ha Jót akar tenni vele, ajánlja fel 

adományát a mindenható Istennek és imádkozzék az 5 bűnös 

leikéért. A pap így is tett, a látomás pedig nem ismétlő

dött meg többé. Töretlenül él a bolygó lélek pogány hite, 

a kereszténységben az engesztelést az imádság és a halotta

kért bemutatott mise Jelenti.

Érthető, ha a templom és kápolna építése nem pusztán 

kegyes célú cselekedet, hanem elsősorban a bűnbocsánat 

egyik eszköze. A templomokban eltemetett alapítók sírkö

vén mindig feltűnik a kijelentés, hogy az épületet ők emel

tették.

A 3» századi mártírok sírját Rómában alig lehet meg

különböztetni a közönséges keresztény halottakétól. A 4. 

században rohamosan változik a helyzet: mindenki valamely 

mártír közelében szeretne nyugodni. Szűk folyosók nyomul

nak minden irányból a mártírok sírjához, a közvetlen kö

zelben egymást érik a sírgödrök. A pártfogás keresése 

csalhatatlan Jele annak, hogy a társadalomban egyre inkább 

tudatosul az emberiség bűnös mivoltának képzete. A mártí

rok kultusza aztán túléli a következő évszázadokat, míg 

az a meggyőződés, hogy bárki pártfogója lehet a másvilágon

az élőknek vagy holtaknak, ha kereszténynek vallotta ma

gát, a 600-as évekre eltűnik. A 4. század sírfeliratai,
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ahol az élők azért fordulnak elhunyt rokonukhoz, hogy 

amazok imádkozzanak értük, arról a szilárd hitről tesz

nek tanúbizonyságot, hogy a halott lelke Istennél van, 

az örök boldogságban, egyszerűen azért, mert Krisztusban

hitt. Ebből viszont az következik, hogy a még élők is 

ugyanilyen jövőben bizakodtak. Hiányzik a bűntudat és a

belőle fakadó bizonytalanság: a félelem. A kora-keresz

tény temetési szertartások jellemzője az örömteli bizo

nyosság. A halál egyrészt álom /ez - a képzet békés vol

ta miatt - nehézség nélkül átkerülhetett a keresztén^?-

halálfelfogásba, másrészt a feltámadásig álomban töltött 

időről vallott nézet nem mondott ellent a korabeli dog

matikának/, ezen túl az ígéret beváltása. A lélekvezető

Hermész szerepét az angyalok veszik át, akik már nem a 

sötétségbe, hanem a fénybe kalauzolják a lelket, a hívő 

lelkét. A halál napja a tulajdonképpeni születés napja. 

Már a pogány temetési szertartásokon fuvolakísérettel 

énekelt néniéről is azt mondja Festus, hogy magasztaló 

ének. 25 A pogány temetési menet elmaradhatatlan kísérői 

a hangszerek: fuvola, líra, kettős fuvola és citera ki-' 

sérték legtöbbször a gyászéneket. A zene és az ének a 

gyászszertartás alapvető része volt.

A keresztények a planctusból és a neniából antifóná- 

kat és zsoltárokat formáltak. A keresztény temetéseken a 

himnuszok és zsoltárok éneklése nyilvánvalóvá teszi, hogy
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a halált örömteli momentumként ítélték meg. Joannész 

Khrüszosztomosz határozottan kiemeli a temetési szertar

tásokon a zsoltáréneklés funkcióját, ellentétbe állítva 

azzal a bánattal, amelynek a pogányok ilyen alkalmakkor 

átadják magukat. Régente, mondja, a halál ideje a szomo

rúság és a gyászének ideje volt, de most, a keresztény

ségben, zsoltárokkal és himnuszokkal helyettesítették 

őket. Alckor a halál valóban halál volt, de a keresztény 

ember számára már nem az. A dicséretek és hálaedó énekek 

az öröm megnyilvánulásai, mert a keresztények, amikor 

betelnek örömmel, akkor énekelnek így, tehát örvendeznek 

a halál eljöttén. Minthogy biztosak vagyunk a feltámadás 

felől, nem gyászolunk, főként nem olyan szertelenül, mint 

a régiek.^

A pogány temetéseken aktív szerepet játszottak tánco

sok, színészek és mulattatok. A keresztények mindannyió- 

jukat kizárták a szertartásokból: hangszeres zene helyett 

énekeltek, karvezetőre sem volt szükség, mivel az egész 

közösség jól ismerte az énekelt himnuszt. Vallási szertar

tásokon komédiásoknak nem volt helyük. A pogány temetés^ 

úgy zajlott, mint egy előadás, jóllehet valódi vagy mí

melt gyásszal kísérték - a keresztén;?- temetés derűs volt, 

bensőséges, ugyanakkor komoly.

Az őskeresztények nem féltek sem a maguk, sem szeret

teik halálától. Természetesen átérezték az elválás fájdal-
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mát, ám ennél a fájdalomnál sokszorosan nagyobb volt ör

vendezésük azon, hogy az ő lelkűk halhatatlan és nem a 

Hádészba vagy az elysiumi mezők sápadt árnyai közé jut, 

ahol örök borzongásban tölti napjait, hanem Krisztus ígé

rete szerint - mint mindenkié, aki hisz őbenne 

dogságba kerül, sőt, Isten közvetlen közelébe és ott él 

tovább örökkön-örökké. Nem éreztek bűntudatot, mert hittek 

Krisztusban. Elkövetett bűneiket, úgy gondolták, jóvátet- 

ték a kereszténység vállalásával, vagy a véghetetlen ir- 

galmasságú Isten megbocsátja őket. Nem rettegtek a halál 

utáni büntetéstől, az Utolsó ítéletre úgy gondoltak, mint 

az ígéret beteljesítésére.

A bűntudat akkor kezdett eluralkodni, amikor már na

gyon sokan voltak keresztéinek, mert tudták, hogy ’sokan 

vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak’. Amíg ke

vesen voltak, bizonyosra vehették, hogy a választottak 

közé számíttatnak. De amikor robbanásszerűen gyarapodott 

a közvetlen közelükben élő keresztények száma, elkezdtek 

jogalapot keresni; elkezdték mérlegelni az érdemeket. A 

mártírok meghaltak a hitért: bizonyára különbek az egysze

rű embereknél. Ők a Mennyországba mennek, talán nagyobb a 

remény a bejutásra, ha mellettük leszünk a feltámadáskor.

A mártírhalál után közvetlenül a szentéletű hívők önmegta

gadó életmódja látszott biztosítani az üdvözülést. Mivel 

a keresztények többsége számára ez az életvitel nem volt

a bol-
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követhető, a kudarc elmélyítette a szorongást és a bi

zonytalanságot a majdani megítéltetés felől. Már nem volt 

elég, ha valaki megvallotta Krisztust, ezen belül is ér

demeket tartottak szükségesnek. Nem tudtak nem hinni 

Isten kegyelmében /akkor megszűntek volna keresztények 

maradni/, de ezen a hiten belül egyre növekedett a tuda

tos és az akarati tényező szerepe a belső, önkéntelen 

biztonság és bizakodás rovására.

Illés apát három dologtól fél: "...attól a pillanat

tól, amikor majd lelkem elhagyja a testet, attól, amely

ben meg kell jelennem Isten színe előtt és attól, amely

ben majd kimondják a szentenciát ellenem, 

mi Agathon apát halála percében mindezt sokkal egyszerűb

ben és hitelesebben fejezi ki:

és nem tudom, amit cselekedtem, tetszett-e Istennek.

Ebben a mondatban benne van minden a bűntudat és a 

szorongás elhatalmasodásáról.

Egy 8. század előtti ravennai szarkofágot mindenütt 

kereszt-ábrázolások borítanak, köztük a fohász: "Ó, szent 

kereszt, segíts bennünket az ítéletkor!...kik olvassátok, 

imádkozzatok érettünk, szegény bűnösökért." A keleti ke

reszténységet később éri el ez a hullám,' En Ngila temető

jében csak a 10. század vége felé jelenik meg az örök

„27 Az egyipto-

"Én csak egy ember vagyok,
„28• •

élet vágya mellett a könyörgés: "Imádkozzatok értem az
„29ítélet napján, hogy megmenekedjék az én lelkem. Feltű-
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nik egyfajta kölcsönösségi ajánlat is: "Imádkozzatok ér

tem, így majd Isten pártfogótok lesz az ítélet napján".

A kölcsönös imák láncolata alakul ki, élők a halottakért, 

halottak az élőkért imádkoznak. Es az ítélet egyre fenye

getőbb arculatot ölt.

Celanói Tamás névtelen elődje a Karoling korból ta

lálóan ad kifejezést ennek az aggodalomnak: "Ti, akik 

megmenekültetek a haláltól, mert megszabadított a kereszt, 

lankadatlanul keressétek Jézust; féljetek a nagy naptól, 

amikor Krisztus, az ég uralkodója eljön, hogy megítélje 

és a szenteknek megadja a végnélküli dicső

ség országát." Az utána következő szavak tökéletesen meg

fogalmazzák az őskeresztény felfogással való szakítást 

és a középkor hitvallását: "Az a nap a harag napja lesz, 

a köd és a sötétség napja, a trombitaszó és a zajgás nap-

a világot. • •

ja, a gyász és a rettegés napja, amikor az igazakra hul-
„30lik a Pokol tüze.

A huszadik Századi ember számára nincs semmi meglepő 

ebben a dörgedelemben - János Apokalipszisét ebben a fény

ben értelmezve természetesnek tűnik, hogy az Utolsó ítélet 

napja ilyen legyen. De ha tudjuk, milyen képzetek éltek a 

halálról és az ítéletről a keresztények között évszázado

kig, akkor megdöbbenünk ezen a drasztikus változáson.

Az apszismozaikok között a Karoling kor előtti Utol

só ítélet-ábrázolásra alig van példa. A győzedelmes Krisz-
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tus képe mellett csak néhány távoli utalás szerepel az 

ítéletre, éppen akkor, amikor a sírfeliratokon is kezde

nek feltűnni hasonló utalások. Ravennában, a San Michele 

in Afrisco diadalívén látható az Utolsó ítélet /6. szá

zad vége/, de ez kivételes példának tekinthető. Templom

falakon viszont gyakran megjelenik, ugyanígy szarkofágok 

oldalán is. Párizs püspökének, Agilbertnek szarkofágján 

/673 után/ az Utolsó ítéletet örökítette meg a faragó. ✓ 

Egy másik síremlék előlapján Krisztus trónol imádkozó^ 

alakoktól körülvéve - nem tudni, élők vagy holtak -, bal

ra tőle egy angyal, aki jelenlétével összeköti az uralko

dó Krisztust az oldallap evangélista-szimbólumaival öve

zett Krisztus alakjával. Hogy ez utóbbi ábrázolás jelen

tőségét megérthessük, emlékezetünkbe kell idéznünk a kö

zépkori ikonográfia egyik lényeges elemét: a kárhozottak 

meglétét a választottak mellett. Erről a kompozícióról a 

kárhozottak hiányoznak. A motívumok, amelyek az elhunyt

hoz társulnak, azt az üdvözülésben való bizakodást sugá

rozzák, melyet a 4. század számos sírfelirata.

Kevés szarkofág maradt fenn a 7~9. századból, a leg

több Ravennában. A 8. és 9* században -kereszttel díszí

tették őket, többször ismételve a motívumot az oldalakon 

és a fedélen is, mintha a kereszt jelével körülvett halott 

több védelmet élvezne az ítéletkor. A kereszt mindig dia

daljelvény, Ravenna korábbi márványszarkofágjairól tudjuk,
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mert itt a kereszt mellől /arannyal ékesítve vagy Krisztus

monogrammal az Alfa és Omega között/ még nem hiányoznak 

a pálmaágak, madarak, a keresztelőmedence és a bárányok.

Ka időben visszafelé haladunk, a római és arlesi 4. szá

zadi szarkofágokon a feltámadás keresztje köré csoporto

sított domborműveket látunk.

A győzedelmes kereszt utal arra, amely Jeruzsálem 

egén tűnt fel 351-ben és kitüntetett szerepet kap az ap

szisok mozaikján /Ravenna, Nola, Kondi stb./.

A hivatalos művészeti irányzat a teljes keresztény 

ikonográfiára erősen hatott. A győzedelmes Krisztus, a 

leggyakoribb megjelenési forma, az apszismozaikokról egye

nesen átkerül a szarkofágokra; részint azért, mert a 3» 

század óta általános meggyőződés, hogy a mártírok ülnek 

majd Krisztus jobbján az ítéletkor /a mártíroknak szen

telt kápolnák apszisáról terjedt el az ábrázolás/, részint 

pedig azért, mert a jelenet ünnepélyes fensége megfelel 

a római ízlésnek. A római Santa Costanza körtemplomát 

Constantinus lánya, Constantina toldatta hozzá - saját 

mauzóleumának szánva - a Szent Ágnes mártír tiszteletére 

emelt impozáns bazilikához. A templom középső részét 

köralakú oszlopsor választja el a külsőtől: ebben a kül

sőben két kisméretű apszis található. Az egyikben Krisz

tus a két apostol /Péter és Pál/ között, vele átellenben 

szintén Krisztus, amint átnyújtja a törvénytekercset Mó

zesnek. A két jelenet meglehetősen rossz állapotban, sé-
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rülten őrződött meg, a mauzóleum mennyezetét viszont hi

bátlan mozaikok borítják: indák, gyümölcsök, virágok, 

számtalan díszítőelem, köztük szüretelő puttók szőlőle

velekkel és fürtökkel, szőlővel rakott szekér, bőségsza

ru, különféle madarak. Février úgy véli, hogy ezek egytől- 

egyig a profán művészetből idekerült elemek. Ebben töké

letesen igaza van, de abban már kételkedhetünk, hogy az 

apszismozaikokhoz semmi közük. A madarak általában keresz

tény attribútumok, de ezúttal ráadásul páva is található 

közöttük; ez a madár pedig, mielőtt - jóval később - a 

hiúság szimbólumává alakul, egyértelműen az örök élet jel

képe. A szüretelő puttók megtalálhatók a Vatikáni Múzeum 

Kőtárának két szarkofágján, az egyik közülük bizonyosan 

keresztény halott számára készült. /А szőlőindák az egész 

kőkoporsót átfonják, előlapján az uralkodó Krisztus, ol

dallapjain apró szüretelő alakok./ A puttó vagy gyermek 

és a szőlő jelentésére később még vissza kell térnünk.

Mindenesetre egymás mellett léteznek a pogány hagyo

mányból átvett képi ábrázolások és a keresztény szimbólum- 

rendszer képi elemei. Santa Maria Antica szarkofágján és 

a Priscilla-katakomba egyik festményén ez a szimbiózis 

látható. A Priscilla fülkéjében a bejárat fölött egy pász

tor áll bukolikus tájban, az egyik oldalon Ábrahám áldo

zata, a másikon a három zsidó ifjú a tüzes kemencében.

A főfalra egy imádkozó alakot festettek anya és gyermek
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közé, balra fiatal lánj^ hallgatja egy öregember tanítá

sát. A szarkofág oldalán egy imádkozó alak, egy filozó

fus /aki épp kigöngyölít egy irattekerecset/ és egy pász

tor sorakoznak. Az ő alakjuk két jelenetet fog közre: Jó

nást, amint kiveti magából a cethal és Jézus megkeresz- 

telését.

Ezek a figurák: az imádkozó nő vagy férfi, a tudós, 

a pásztor nem a keresztény eszmekor szülöttjei; olyan

bukolikus világhoz tartoznak, amelyben megvan a maga he

lye a kultúrának, a hitnek és’a természet békéjének és 

ezt a világot mindenfelé láthatjuk a 2. és a 4. század 

között fennmaradt tárgyi emlékeken. Ami a pásztort ille

ti, az 1955-ös lelet eldöntötte a sokáig vitatott kér

dést: a nagy szarkofág pásztor-alakja a pogány mitológia 

alakjainak tömegéből bukkan ki, tehát nem lehet eredendő

en keresztény szimbólum. Az Uffizi Múzeum egyik darabján 

a ’lektor’ harci és áldozati jelenetek között és egy va

dászjelenet mellett tűnik fel. Az imádkozó alak Pietas- 

szimbólum a pénzérméken - gyakori figura olyan sírköve

ken is, amelyek keresztény létére semmi jel nem utal, pl. 

a Vatikán nagy szarkofágján is ott van, melyen épp a Há- 

dész kapui nyílnak meg. Pévrier szerint a klasszikus mi

tológiából ezek az alakok úgy mentek át a keresztény ha

gyományba, hogy eredeti jelentésüket - legalábbis az el

ső időkben - nem változtatták meg. Pévriernek ezt a követ-
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keztetését vita nélkül el lehet fogadni, a kérdés azon

ban az, mi volt ezeknek a figuráknak az eredeti jelenté

se? A Pietas-szimbólum jóformán minden változtatás nélkül 

illeszkedik a keresztén^.- gondolatvilágba, az ábrázoláso

kon pedig éppenséggel semmit nem kell módosítani. Az ős

keresztények Rómában az első időkben ugyanúgy imádkoz

tak, mint többistenhívő honfitársaik: felemelt kézzel és 

nem kezüket összetéve, ami jóval későbbi szokás. Ki merné 

róluk azt állítani, hogy ugyanazt az Istent imádták, mert 

a mozdulat azonos volt? Ha imádkozó figura ábrázolását 

látjuk, csupán a mellette megörökített jelekből következ

tethetünk az alak keresztény voltára. Ezek hiányában nem 

tudhatjuk, keresztényt mutat-e vagy sem, de semmiképpen 

nem jelenthetjük ki, hogy biztosan pogány.

A ’lektor’ értelmezéséhez tudnunk kellene, csakis 

és kizárólag a római kultúrát példázta-e vagy általában 

véve a bölcsességet. Nem az alakot kell megváltoztatni, 

ha a bölcsesség mibenléte változik meg.

A pásztor figurája valóban a legnehezebben értelmez

hető; távoli összefüggésben áll a természeti /szüretelő/ 

jelenetekkel, de a bukolikus táj, amely körbeveszi, még 

a mélyen keresztényi középkor képzeletvilágában is válto

zatlanul kerül elő, amikor az Aranykorról beszélnek és 

a humanista kultúra virágzásának még nyoma sincs.

Az imádkozó vagy a pásztor alakja olykor ismétlődik
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egyazon kompozícióban. Lucina kriptájában a Via Appián 

négi7 pásztor állja körül Dánielt. Más szarkofágokon pász

torok /szakállasán vagy anélkül/ bárányt visznek nyakukban. 

Léteznek tehát a 3* század temetkezési művészeté

ben olyan motívumok, amelyek a bukolikus világot, tengeri 

jeleneteket vagy a kultúrát idézik és azonos fukcióit 

töltenek be függetlenül attól, hogy az általuk jelölt 

személy keresztény-e vagy sem. Ezt. maga a korszak bizo

nyítja legékesebben: "A keresztények semmiben nem külön

böznek másoktól, sem hazájukat, sem nyelvüket, sem öltöz

ködésüket tekintve... Életmódjukban nincs semmi sajátsá

gos." - írja egy ismeretlen egy levélben a 3. század ele

jén. 31

Ami a temető látogatását illeti, ebben is folytat

ták a régiek hagyományait. Szent Ágoston visszaemlékezik, 

hogy 385-ben anyja, Monica süteményt, kenyeret és bort 

vitt keresztények sírjához, ahogyan Afrikában szokásban 

volt. A bort vízzel keverte és megmelegítette, mint ha

sonló esetekben. A temetőőr mondta aztán neki, hogy a 

püspök nem engedélyezi az ilyen tiszteletadást, mire a 

mélységesen vallásos asszony szétosztotta adományát a rá

szorulók között. A 4. század második felétől egyházi kö

rök igen erélyesen léptek fel a szokás ellen. Maga részé

ről Ágoston is lépten-nyomon kárhoztatja leveleiben és 

a "De civitate Dei" lapjain. Rosszallja, hogy egyesek été-
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leket visznek a mártírok sírjához, aztán megeszik a fel

ajánlott étket vagy jobb esetben alamizsnaként kiosztják, 

de nem kegyes szándék vezeti őket, csak az a vágy, hogy e 

cselekedetükkel a mártírok révén érdemeket szerezzenek.

Az Egyház mindig is küzdött a síroknál tartott lako

mák pogány szokása ellen - egyesek a holttest mellére 

vagy a sírra tették a szentelt ostyát ilyen alkalmakkor, 

mint a feltámadás zálogát, a Kharónnak adott obulus he

lyettesi tő jeként /ők nem így fogták fel, de valójában az 

volt/. Az egyházi tilalom ellenére virágot szórtak a sír

ra és illatszerekkel öntözték. Főként paraszti környezet

ben tiltották az efféle szokásokat, mert összefonódhat

tak mindenféle pogány helyi hagyománnyal - és itt a ti

lalom eredménnyel járt. Ekkor még nem használtak halál

jelképeket, sem macabre-emblémákat.

Másutt azonban a számtalan korlátozás sem volt képes 

megakadályozni, hogy az élők továbbra is "közös étkezé

seket" rendezzenek a halottakkal. Az Ostia és Porto kö

zötti ásatások világosan mutatják, hogy voltak családok, 

akik még tovább mentek annál a hagyománynál, hogy a sír

emlékek mellett a földre telepedjenek. Ezek fekvőalkalma

tosságokat vágattak a síremlékek falába, olykor nem le

het megkülönböztetni a lakomák heverőitől; máskor egyene

sem magára a sírra helyezték az ágyakat. Köztük annyi 

helyet hagytak, amennyi a felszolgálást megkönnyítette
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/Tipasa-i ásatások/. Legtöbbször ágy és asztal egységet 

képezett. Ezekről a szokásokról Pompeiben feltárt dombor

művek és festmények abban a formában tanúskodnak, amely

ben például a Callixtus-katakorabában láthatjuk viszont 

őket. Ahol módjukban állt, a rokonok és barátok lakomát 

rendeztek a sírnál, ettek, ittak /nemritkán többet a kel

leténél/, beszélgettek késő éjszakáig. Tipasa egyik gye

reksírjára dupla házastársi ágy került. Ezzel a gesztus

sal a halottat rendszeresen bevonták a család hétköznapi

életébe, fenntartották az emlékét, mintha őt magát tartot

ták volna életben. Persze, csak a tehetősebbek állíttat

hattak megfelelő síremléket, a szegényebbek a katakombák 

falán vagy a szarkofágokon ábrázoltak lakomajeleneteket. 

Hogy a tilalom egy idő után hatott, nem csak a hitbuzga

lomnak és az engedelmességnek köszönhető: a tényleges 

cselekvés és annak figurális helyettesítője között nagy a 

különbség. Nincs sok értelme halotti lakomát faragtatni, 

ha magának a szokásnak; nem tehetünk eleget, mert nem ül

hetünk békében a sír közelében, csak otthon eleveníthet

jük fel a halott emlékét.

Ezzel a közönséges ember sírját /ha a benne fekvőt 

még nem is/ magára hagyják, nem természetes többé az élők 

világában.

A bűntudat növekvő érzése növekvő félelmet hozott

magával. Elég nehéz lehet méltósággal meghalni, ha biz-
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tosra vesszük, hogy nem pihenés vár a földi bajok után, 

hanem esetleg elképzelhetetlen szenvedés, aminek sem az 

idő, sem tűrőképességünk nem szab határt. Ezen nem vál

toztat, hogy az ítélet napjáig talán felfüggesztik a bün

tetést, mert az ítélet napja biztosan elkövetkezik, utá

na pedig örökkévalóan tart, amire ítéltettünk. Ez a gon

dolat teszi még vigasztalanabbá a keresztény sírfelirato

kat a pogányokéinál is a 6. századtól kezdve. A középkori 

sírversek ritkán őrzik meg a korábbi elegáns és emelke

dett jelleget ritmikus formájukban. Candida nápolyi mat

róna 535-ből való sírfeliratán a halál mindenkit betaszít 

gödrébe.

halál borzalmán kesereg, amiért nem jutott ideje bűneit 

levezekelni a halottnak. Nevének kezdőbetűit a felirat 

szerzője belefoglalta a versbe.

A váratlan halál l'agalább akkora csapásnak számított, 

mint a járványos betegségek. A könyörgésekbe a magyar kó

dexek is beleszámítják: menekülésért esedeznek tűzvész

től, jégesőtől, dögvésztől, éhínségtől és hirtelen halál

tól. /Rómában a Via Giulia elején egy rég használaton kí

vüli korabarokk kis templom bejáratának két oldalán már

ványtáblácska szolgál a beléje vágott réssel alamizsnás 

perselyként. Az egyiken belekarcolt csontváz a "Ma nekem, 

holnap neked" felirattal, a másikon felhívás: "Azok számá

ra, akik a mezőn /elhagyatva és váratlanul/ haltak meg./

32 A nápolyi konzul 832-es epitáfiuma a váratlan

33
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Caretrudát, Beneventum hercegének feleségét S75-ben 

olyan felirat siratja, amelyer az utolsó sor kivételével

átemelhetnénk bármely múlandóságról elmélkedő 14-15. 

zadi vallásos szövegbe.

szá-
34 Capua hercegének sírfeliratán 

/1049./ már megjelenik a Bűnbeesés, mint a halál magya

rázata, a későbbi halál-szövegek obiigát kiindulópontja. 35

Ezekben a sírfeliratokban nincs semmi bizakodó, meg

nyugtató, következésképpen nem vigasztalásul szánták ő- 

ket az élőknek. A tűnő élet ugyanolyan fájdalmasan szép, 

mint az ókoriaknak, a halál pedig még fenyegetőbb és bor

zalmasabb. Még az egyházi elöljárók sírja sem reményt 

nyújt, hanem megszívlelendő intelmeket: "Vite presentis 

bona qui labentia sentis / Ad celi sedem currere coge pe

deri!; / Namque velut fenum caro flőrém perdit amenum / Et 

fugit ut fumus vita, fit et vir humus."

Ez a Sta Agata dei Goti püspökének, Adelardusnak sír

felirata, 999-ből. Négy sorában összesűrítve az emberi 

életre vonatkozó alapvető keresztény hasonlatokat talál

juk: rájuk épül majd az ars moriendi, ars bene vivendi, a 

quatuor novissimi első része és a contemptus mundik sora.

A test úgy veszíti el szépségét, mint a mezei virág; a 

test fű és széna, elenyészik, mint a füst. 36

Ha a halál érzetéről beszélünk, nem a túlélés bi

zonyos módját értjük rajta /elkárhozás vagy üdvözülés/,
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hanem annak hiánytalan megértését, hogy életünk befeje

ződik, tehát "a halál életszerű megjelenését".

A halálérzet felerősödését és a macabre-aspektus 

kialakulását elsősorban két dolog okozta: a Purgatórium 

megjelenése és az egyéni ítélet előtérbe kerülése.

A Purgatórium létezésébe vetett hit fokozatosan szi

várgott be a nyugati kereszténységbe. Többé-kevésbé egy

értelműen már az őskereszténység idején szó esik róla, 

de a fogalom a 12. századra kristályosodott ki: az a hely, 

ahol a lelkek ideigvaló büntetésüket töltik, hogy utána a 

Paradicsomba kerülhessenek. 1400-ra a Purgatórium hite 

végképp győzedelmeskedett. Purgatóriumnak léteznie kell, 

mert különben hová kerül a lélek az Utolsó ítéletig? A ku

tatók az egyéni ítélet kérdésével hozzák párhuzamba a 

Purgatórium-képzet rögzülését, s ez így logikus. Az egyet

len - ám annál súlyosabb - problémát az jelenti, hogy az 

egyéni ítéletről csak az 14-39-es firenzei Egyetemes Zsi

nat /a bázeli folytatása/ foglalt állást. Ez a zsinat 

mondta ki határozatban először, hogy a megigazult ember 

halála után azonnal részesül Isten szinelátásában, a töb

bi eszerint azonnal bűnhődik.

A kereszténység korai időszakában elegendő volt a 

Mennyországba való bejutáshoz, ha az egyén hitt Krisztus

ban. A korai sírfeliratokon az a rendíthetetlen bizonyos

ság olvasható, hogy "keresztény vagyok, tehát az Úrhoz
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megyek". Ezért imádkozik a halott az élőkért. Ha csak 

Mennyország van és Pokol, biztosra vehető, hogy a nagyszá

mú hitetlen és istentelen Jut ide, az igazak pedig amoda. 

Isten a hamarosan bekövetkező Végítéletkor Krisztusra bíz

za a döntést, addig pedig, amíg testünk feltámad, békén 

pihenünk a sírban. A lélek "alszik", vagy egy közbülső 

létben tartózkodik, esetleg már az angyalok társaságában.

A kérdésnek nincs Jelentősége, hiszen az ítélet nagyon 

hamar eljön; a várakozás ideje elenyésző az örökkévalóság 

viszonj/latában.

A 10. századra aztán ez a felfogás gyökeresen megvál

tozott, noha maga a változás Jóval előbb vette kezdetét. 

Ezer év eltelt és várat magára az ítélet Napja. Az egysze

rű ember környezetében mindenki keresztény. Ennyi igaz 

ember nem élhet, okoskodnak, és a maguk erényességét a 

többiekéhez hasonlítgatva legtöbbször arra a következte

tésre Jutnak, hogy talán nem is lesz számukra hely a Pa

radicsomban. Akkor pedig az örök kárhozatra kell menniük?

Mi történik a lélekkel a test halálától az egyetemes 

ítéletig eltelő időben és hová kerül az, aki hívő keresz

tény ugyan, de korántsem tökéletes? Az egyéni ítéletről 

a Szentírás nem ejt szót, a kérdés viszont alapvető Je

lentőségű. Az Egyháznak korábban sürgősebb problémákat 

kellett megoldania; mint Krisztus istenember-voltának 

szabatos meghatározása, a Szentháromság alkotóelemeinek
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viszonya, a Kelet és a Nyugat hitvallása közti szakadék 

reménybeli áthidalása, a szentségek rögzítése, a hierarchia 

kialakítása és az egyes személyek hivatali jogkörének be

illesztése a szervezetbe. Hadakozott eretnekekkel és a 

világi hatalommal, el kellett döntenie a kebelén belül 

született irányzatokról, hogy eretneknek minősülnek-e vagy 

helyet kaphatnak az Egyházban. Ahogyan a 6. században az 

alexandriai Kozma zavartalanul fejtegethette, hogy az uni

verzum szükségképpen frigyláda-alakú, anélkül, hogy az 

Egyház bármiféleképpen reagált volna tanaira; a Purgató- 

riumról kialakult nézeteket is hagyták fejlődni, amíg a 

Firenzei Zsinaz sort nem keríthetett a hivatalos állásfog

lalásra. A tökéletes boldogság és az elképzelhetetlen 

szenvedés örökkévaló végletei közé beékelték az időben 

véges szenvedés helyét és ezzel megoldották a dilemmát.

Az ember halála után azonnal ítéletre kerül, a kimondott 

szentenciának megfelelően a három hely valamelyikébe, és

pedig lelki mivoltában. Teste majd az Utolsó ítéletkor 

feltámad és akkor kerül végleges helyére a vele egyesült 

lélekkel egyetemben.

Most már csak azt kellett meggyőzően bizonyítani, 

hogy a lélek a - jobb híján - fizikai gyötrelemként le

festett kínokat képes test nélkül is elszenvedni /a lelki

furdalás és az Ismén látásától való megfosztottság mellett/ 

ez pedig nem volt kardinális kérdés. Sikerült megnyugtat-
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ni a hívek többségét, akik nem tartották magukat méltó

nak a paradicsomi boldogságra, de? nyíltan vagy maguk

ban, azellen határozottan tiltakoztak, hogy a kárhozottak 

közé sorolják őket. Mindenki számára örömteli volt a tu

dat, hogy lehetséges a bűnök halál utáni jóvátétele és 

a megtisztulás után a lélek feljut a Mennyországba. A 

Purgatórium és az egyéni ítélet egymásnak komplementerei 

- bevezetésük következtében az Utolsó ítélet a közmegí

télésben másodlagossá vált. A Purgatórium maga pedig 

óhatatlanul inkább kötődött a földi élethez, mint a Pokol

hoz vagy a Paradicsomhoz, amelyek közé beillesztették.

Nem is annyira azért, mert a hívő ilyeténképpen meghosz- 

szabbítóttá véges földi létét egy véges túlvilági állapot

ban, hanem inkább azért, mert a Purgatórium és az élők 

világa összekapcsolódhatott, ami Pokol és Paradicsom ese

tében nem volt lehetséges. Az életben maradottak befolyá

solhatták a purgatóriumi tartózkodás időtartamát és álla

potát egyaránt. Értelme lett a halottért elmondott imád

ságoknak, miséknek, a nevében /helyette/ végrehajtott 

jócselelcedeteknek, az érte tett felajánlásoknak.

Korábban is imádkoztak az élők az elhunytakért, de 

a Purgatórium megszilárdulásával került kölcsönös függés

be élő és halott: a Mennyországba jutott lélek közben

járhatott az élőkért, emezek pedig a purgatóriumbeli lé

lekért. Chaunu szerint az új eszkatológia megjelenése



41./

egybeesik az európai demográfiai robbanással /Tenenti 

szerint nincs közöttük összefüggés/.

A Purgatórium intézményének bevezetése természetesen 

a klérus megnövekedett hasznával járt. Az 12Q0-as évektől 

szaporodnak a végrendeleti hagyományozások a végrendelke

ző tisztítótűzbe került leikéért mondandó misék céljaira, 

de itt tekintetbe kell vennünk, hogy a narbonne-i zsinat 

1227-ben mindazokat eltiltotta a keresztényi temetéstől, 

akik végrendelet és gyónás nélkül haltak meg - azokat pe

dig, akik nem végrendelkeztek kegyes célra szánt adomá

nyokról, közéjük sorolták, még azelőtt, hogy a Purgatórium 

intézménye közmegegyezés tárgj^ává lett volna. Az Egyház 

nem oszlatta el a hiedelmet, hogy az egyéni ítéletre csak 

a halált követő harmadik napon kerül sor; időközben a ro

konok végrendelkezhettek az elhunyt nevében és ez érvé

nyesnek számított.

Az új eszkatológia és az Egyház egyre szorosabban 

kötődött össze. /А Purgatórium kialakulását Jacques Le 

Goff térképezte fel; végleges formáját Dante Színjátéké

tól számítják./

A ’macabre’ egyáltalán nem volt jellemző a korai ke

reszténységre és a kora-középkorira sem, a későbbiekben 

mégis vallásos talajon fejlődött ki. Első nyomai azonnal 

megjelennek, amint az egyéni ítélet kérdése hangsúlyossá 

válik és elterjed a Purgatórium képzete, és ezekkel együtt

37
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fejlődik aztán tovább. Ugyanez mondható el a halálra 

való készület irodalmáról. A túlvilági büntetéshez kötő

dő halál-érzet a protestáns országok Purgatóriumot eluta

sító álláspontja következtében ezekben az országokban ki

fut az Egyház ellenőrzése alól, ugyanitt részben hasonló 

a sorsa - bár nem ilyen nyilvánvaló módon - a halálra va

ló felkészülés irodalmának és mindannak, ami a macabrehoz 

tartozik. Míg azonban a protestáns probléma az egyházak 

közötti ellentét marad e téren, a macabre és a meghalás 

művészete vagy tudománya /nem azonos értelemben a műfaj

jal, hanem általánosságban véve/ a laikus és vallásos ha

tárán mozog, ezért egymásnak ellentmondó formákat is lét

rehozhat.

A macabre megközelítőleg párhuzamosan alakult a Pur- 

gatórium-képzettel. Jeleit találjuk már Joannész Khrüszoszto- 

mosznál, de a 11. századig ő az egyetlen. A 12. századtól 

a nyomok sűrűsödnek és a 13* században a szöveg szintjé

ről átkerülnek az ikonográfiába.

Valószínűleg többről van szó, mint párhuzamosságról: 

ha egyszer az egyéni ítélet a halál után rögtön határoz 

a halott sorsáról, szükségképpen hangsúlyozni kell az átme

net jelentőségét, egyfajta szent rettegést plántálva a 

hívőbe, hogy /amennyire csak lehetséges/ elszakadjon a 

földi dolgoktól. A Purgatórium képe tehát logikusan egé

szül ki a test sorsának taglalásával. Nem érdemes sok fá-
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radságot fordítani olyasvalamire, ami rövidesen széte

sik és elenyészik. A holttest látványa, a meditáció ró

la és a halálra való felkészülés szükségessége ugyanan

nak a folyamatnak láncszemei. Nemcsak a világtól távol 

élő szerzetesek tartották a keresztényi kimúlás legjobb 

módjának az élettelen maradványok további sorsának meg

fontolását, hanem olyan emberek is, akik a társadalomban 

sokrétű tevékenységet folytattak, mint Petrarca.

A téma legrégebbi képzőművészeti megközelítése, a 

Három élő és három halott legendája egyben a legkevésbé

kidolgozott gondolati szinten. Mindössze az élők döbbe

netét ábrázolja, amikor váratlanul szemben találják ma

gukat a fizikai rothadás különböző stádiumait mutató 

holttestekkel: a figyelmeztetéssel eljövendő sorsukra.

A -haláltánc megfogalmazása már kifinomultabb; a hol

tak eljönnek az élőkért, amikor nem várják őket és már 

nem csupán az elkerülhetetlen közös sorsot példázzák, 

hanem ezt is, hogy bekövetkezése nem a távoli jövőben 

várható, hanem akár azonnal. /Megjegyzem, hogy magam ezt 

a megállapítást érvényesnek tartom ugyan, de csak a kéz

be vehető, kön3'Tv alakú haláltáncra. /

Nagyjából ugyanebben az időben jelentkezik az ars 

moriendi az irodalomban, képzőművészeti ábrázolásokkal 

kiegészítve. Nem lehetett tehát a halál kérdését passzí

van kezelni, megfelelő lépéseket kellett tenni a felké

szülés érdekében és a halál-tudomány úgy mutatkozik be,
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mint a tudás legértékesebb válfaja. Nem elégszik meg az

zal, hogy beállította a végső órák szertartásrendjét, ha

nem teljes életprogramot kínál, amely leginkább biztosí

tani látszik a nyugodt és boldog átmenetet a két világ 

között. A jó meghaláshoz helyesen kellett élni - mindig

a fizikai elmúlás árnyékában.

A holttest leképezésére az első időszakban /1200- 

1300-as évek/ az a fajta realizmus jellemző, amelyet az 

ismeretek és technikák szintje megengedett. Amennyire 

módjukban állt, pontosságra törekedtek. Ezt követően fo

kozatos az átmenet az egyre stilizáltabb és szimboliku- 

sabb ábrázolásba. Utolsó fázisában a haláltánc nemcsak

a rettegés, hanem az irónia üzenetét is közvetíti. A hí

vő, miközben szemléli, természetesen gondol a ránehezedő 

fenyegetésre, de a haláltánc a korábbiaknál kevésbé te

szi ájtatossá, nem jobbítja meg és nem ösztönzi arra, 

hogy üdvözülésén munkálkodjék. A halál táncosai azt su

gallják: nincs menekvés, minden hiábavaló. Mi több, min

denütt, de legelőször Itáliában a macabre kibújik a rot

hadás köntöséből, leveti a málló húst és a csontváz a 

maga időtálló anatómiai tökéletességében mutatkozik meg. 

Ugyanekkor terjed el a Halál megszemélyesítése és azóta 

klasszikusnak tekintett szimbológiája. A változatos fan

táziaképek háttérbe szorulnak, szerepüket felveszi ez a 

személytelen, de korlátlan hatalmú alak.

A haláltáncból már hiányoznak angyalok és ördögök
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egyaránt; a közös emberi sors bemutatása elenyésző épü

letes mondanivalóval társul. A megsemmisítő hatalom ob

jektív törvényszerűség /olykor gonosz erő, sőt, tüzete

sebb vizsgálat során kiderül, hogy ilyen viszonyulás rej

lik minden "kézbe vehető" haláltáncban/, anélkül, hogy

a továbbélés bármely formájára utalna. Ebben a formájá

ban a halál-képzet nem követi az Egyház által kívánatos

nak tartott utat: a Halál nem Isten üzenetét hozza, pusz

tán a múlandóság hírnöke.

A humanisták köreiben a Quattrocento első felétől 

egyre bátrabban hangoztatják, hogy nincs értelme az élet

nek, ha folytonosan a halál lebeg szemünk előtt. Leon 

Battista Alberti méltatlanul elfeledett nevelési munká

jában kijelenti, hogy az effajta életvitelnek semmiféle
38pozitív eredménye, átvitt értelemben "haszna" nincsen.

Az egyéniség öntudatának erősödésével, a klasszi

kus kultúra saját közegében való értelmezésével 

dícióval, az életkörülmények javulásával egyre nagyobb 

számban hangzanak el az egyházi felfogással párhuzamos, 

de attól többé-kevésbé eltérő egyéni vélemények a halál

hoz való viszonyulásról és arról, hogy a halál tényét 

milyen mértékben és következményekkel kell életünkbe be- 

A vallásos gondolkodás sem követi mindig 

pontról pontra az egyházi előírásokat és ha elméletben 

egyet is ért velük, a hétköznapi gyakorlatban óhatatla

nul megfeledkezik róluk. Egyetlen kérdésben viszont so-

az eru-

39illeszteni.
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haséra kalandozhatik el a katolikus egyház hive: amennyi

ben elfogadja a Purgatórium intézményét /és katolikusként 

1439 után el kellett fogadnia/, ennek következményeit vi

selte és változatlanul viseli mind a mai napig.

A Purgatórium egyfelől súlyos gondot vett le a hivő 

válláról: a megszabadulást ígérte annak is, aki nem töké

letes. Másrészt megnövelte az élők felelősségét a halot

takkal szemben és nehezen elviselhető lelki terheket is 

rótt rájuk. Mindig imádkoztak ugyan az élők a halottakért, 

de az ilyen imádság hatása egyáltalán nem volt mérhető.

Azt tudták, hogy a megigazult lelkek közbenjárhatnak imá

ikkal az élőkért, de afelől bizonytalanságban maradtak, 

hogy milyen hatást érhet el az élők imádsága. A Purgató

rium elfogadása azt jelentette, hogy az élő eddig elsősor

ban magáért vagy élő szeretteiért imádkozott, eztán köte

lessége lett halott rokonaiért, barátaiért is imádkozni. 

Elsősorban rajta múlt, milyen kínokat kell elszenvednie a 

személynek, akit ismert, aki hozzá tartozott - és az is, 

hogy mennyi ideig.

A vallásos világkép számára eleinte a test sorsának 

nem volt jelentősége. Az egyetlen kérdés a lélek üdvözülé

se. A halál csupán átmenet a földi élet végérvényes lezá

rásából az Utolsó ítélethez, az örök élet kezdetéhez.

Azok, akik majd kikelnek sírjukból, hogy megismerjék a 

rájuk váró állandó jövőt, a boldogságot vagy a kárhozatot,

ctí> eg?•V l'-
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tökéletes és szép testet kapnak a maguké helyett. Nem 

azt, amelyet az idő szétróncsolt, hanem egy romоIhatat

lan másikat. így ábrázolja a feltámadottakat a freskók 

és a templomhomlokzatok szobrainak sokasága, örökre üd

vözöltek és örökre kárhozottak: ez a beosztás megfelelt 

a mozdíthatatlanságra alapozott társadalomnak, melynek 

rétegeit a mobilitás lehetősége nélkül alakították ki.

Az ’oratores, bellatores, laboratores’ hármassága a va

lóságban kettősség - aki uralkodik és akin uralkodnak; 

aki felhasznál és aki termel; aki gazdag és aki szegény. 

Innen ered a szegény Lázár ás a dőzsölő Gazdag parabolá

jánál: hallatlan népszerűsége: egyik odaát Ábrahám kebelé

ben, a másik a Pokol lángjai közt. A szegényeket megvi

gasztalta az ígéret, hogy a jövő egyensúlyba hozza az 

evilági aránytalanságot, a gazdagot pedig adakozásra biz

tatta a kárhozat fenyegetése. Moissac apátságának Utol

só ítélet-timpanonján /12. század első fele/ együtt je

lenik meg Krisztus előtt Lázár és a Gazdag, a Fösvénység 

és a Bujaság allegóriája társaságában /a tehetősek bűne 

és utalás a Gazdag feleségére a lakomán/.

Tommaso da Celanótól a "Dies irae, dies illa" jegyé

ben áll az emberi sors. Ezt bizonyítja az épületes iro

dalom, a prédikáció, az ikonográfia körülbelül a 13- szá

zad felétol. Az 5.

legritkább esetben közük az elhunyt teljes nevét, még

és 11. század között a sírfeliratok a
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kevésbé hagyják örökül arcmását. A halhatatlansághoz 

nem kell semmiféle emléke az evilági azonosításnak. A 11. 

századtól feltűnik a halott megjelenítése halottas ágyán, 

olyan séma szerint, amely az 1800-as évekig megmarad. 

Szeme sokszor felnyílik az örökkévalóság előtt, kezét 

imára kulcsolja, és ha asszony volt, gyakorta könyvet 

tart. /А könyv, mint az asszony attribútuma, csak első 

látásra meglepő. Ténylegesen semmi köze az olvasottság

hoz; azt jelzi, hogy az eltemetett kegyes életet élt, so

kat imádkozott. A férfiakat társadalmi hovatartozásuk 

szerinti tárgyak jelölik: kard a harcost, pásztorbot az 

apátot vagy püspököt stb./

A temetési szertartás szellemiségére korábban a 

Krisztus feltámadásából merített reménység volt jellem

ző, hogy mi is boldog, örök életre támadunk fel; "...ut 

quos contristat certa moriendi conditio eosdera console-

tur futurae immortalitis promissio; tuis enim fidelibus,
„40 Csak a ÍJ. századDomine, vita mutatur non tollitur. 

illeszti bele a "Dies irae, dies illa" szekvenciát, ami 

nemcsak az őskeresztény sírfeliratok csöndes derűjével 

áll kiáltó ellentétben, de a Vesperás ősi görög himnuszá

val, a "Lucernare"-val is, amely ma is eléggé ismert Nyu- 

gat-Európában. A halált a középkori Sacramentariumok 

’dormitió’-nak nevezik és soha nem használják a sírfeli

ratok a ’mortuus’ megjelölést; helyette a ’depositus’,
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41’hie dormit’, ’quiescit1 kifejezéseket.

Egyenként halunk meg, de egyszerre ítéltetünk. Az 

Utolsó ítéletek nagy kavalkádjában eleinte elvész az e- 

gyén. Az 1300-as évek végétől az Utolsó ítélet mindin

kább Egyéni ítéletté változik. Elmúlt a nagy közös vállal

kozások korszaka, a katedrálisoké és kereszteshadjáratoké.

A gazdag családok kápolnákat építtetnek és saját presztí

zsük emelését kívánják elősegíteni a kápolnafreskókkal.

A kápolna alakjai nem a h'vek tömegében találkoznak Is

tennel, hanem hálószobájuk magányában, a házioltárnál.

A szentek ezeken a képeken már egyenesen azért a személyért 

járnak közben, aki arcvonásai, öltözete, mozdulatai és 

tárgyai révén azonosítható az építtetővel vagy díszíttetővel.

A halállal való találkozás bensőségesebbé és embe

ribbé válik, ami nem jelenti azt, hogy a halál ábrázolá

sa szelídül vagy a halálfélelem csökken! Csupán közelebb 

kerül az emberhez a másvilági lát azzal, hogy a birodalom 

három része közül az egyikkel létrejön a kölcsönös átjár

hatóság. Amíg kétpólusú volt a túlvilág, az élő gyakor

latilag nem állt vele kapcsolatban. A Purgatórium valami

képpen a földi élet folytatása gyökeres változtatás nél

kül. Ha úgy tetszik, sajátos tükör, egy olyan világnak a 

képe, amely térben és időben véges és változandó, akár 

az élet.

A halál tagadásának egyik módja a hit a Purgatórium-
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ban: törvényeibe be lehet avatkozni, meg lehet rövidíte

ni az ott szenvedők büntetését akár imádsággal, akár ke

gyes cselekedetekkel, akár adományokkal, misékkel vagy 

a szentek közbenjárását kérve. Mivel a Purgatórium ember- 

közelibb, felfoghatóbb volt, mint a kát örök tartomány, 

melyek közé beékelték, ezek még távolibbá és még felfog- 

hatatlanabbá lettek a Tisztítótűz perspektívájában.

A holtak mindig is éltek a néphagyományban. A folklór 

halottai viszont sohasem lelkek, akik kárhozottként, üd- 

vözültként vagy a tisztulás állapotában várják anyagtala

nul, hogy visszaköltözhessenek a megígért testbe, hanem 

egy másik dimenzió lakói, sajátos gondolatvilággal, sajá

tos élettel, ami bizonyos pillanatokban, bizonyos helyze

tekben kereszteződhet az élőkével: a halottak megjelen

hetnek, furcsa dolgokat művelhetnek az élők világában.

Nem puszta lelkek, de nem is bűzlő tetemek vagy csontvá

zak - ezért az ilyen halott- és halál-ábrázolás máshonnan 

ered, nem a keresztény szellemiségből, bár kétségtelen, 

hogy ez is a köz szellemet és a társadalom igényeit önti 

formába.

A Három élő... legendája fogalmazza meg elsőként a 

folytonosság igényét a földi és a másvilág között az áb

rázolásban. A puszta látvány és nem az elmélyedés kelti 

fel a vágyat a bűnök jóvátételére és a megtérésre. Ugyan

olyan hatásos, mint a végső dolgok fölötti meditáció,
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mert ha az élet képei az öröm, a hatalom, a gazdagság 

legcsábítóbb formájában örölcíttetnek meg, a halál és 

testi következménye a legvisszataszítóbb, legdöbbenete

sebb és olykor obszcén eltorzítása ugyanennek a szépség

nek. A Három élő... ikonográfiája már csak azért sem le

het a népi hiedelemvilág szülötte, mert olyannyira pon

tosan ragaszkodik a fizikai valósághoz, a lebomló test 

állapotváltozásaihoz. A népi hiedelemvilág még csak kí

sérletet sem tesz rá, hogy a halottakat a keresztény vi

lágképbe illessze be; ezek a legritkább esetben mutatnak 

olyan érzelmeket, mint életükben. Gyakran rosszindulatú- 

ak még saját házastársukkal, gyermekeikkel szemben is, 

de mindig ért he t et1en e к az élők számára. A legenda halott

alakjai segítik az élőket, az ő érdekükben jelennek meg.

1390-ben Milánóban megégettek két asszonyt. Perük 

1384-ben kezdődött, ekkor a domonkosrendi inkvizítor 

azért ítélte el őket, mert olyan cselekedetekben vallot

ták magukat bűnösnek, amelyek fizikailag kivihetetlenek, 

de mivel makacsul állították, hogy megtették őket, szembe

helyezkedtek az inkvizítor, tehát az Egyház véleményével, 

ezért eretnekek. A második perben egy másik dominikánus 

ítéli el őket, de már boszorkányságért, ő tehát el is 

hiszi, hogy az asszonyok megtették, amivel magukat vádol

ják. A per egyedülálló példája az ’eretnek’ és ’boszor-

alahulásáre illetve módosulására,kány’ megítélésének 1--;
'.V _i_
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de szempontúkból azért érdekes, mert Pierina Bugatis és 

Sibilla Zanni többek között azt is vallották, hogy ismer

nek egy praktikát /"ioco della domina"= varázslás, bűvö- 

lés/, amelyben élek és halottak együtt vesznek részt. A 

halottak közül "...qui fuerunt decapitati vei suspensi

habent magnam verecondiam et non audent levare caput in
„42illa sotietate.

A kivégzés - nem lévén természetes esemény - megza

varja az élet általános rendjét, ezért a statútumok elő

írják, hogy a falakon kívül menjen végbe, már csak azért 

is, hogy ennek a halálnak szégyenletes voltát nangsúlyoz- 

zák. A két asszony vallomásában a kivégzettek a halálon 

túl is viselik a szégyenbélyeget. /А hiedelemvilág halot

téi tehát érzelmeikben megváltoznak, de mindannak követ

kezményét, amit tettek, vagy ami velük történt, hurcol

ják tovább./ A keresztény- felfogás számára ez képtelen

ség: a töredelmes halálraítélt bűnei megbocsáttatnak /a 

jobb lator/.

A Három élő... szűkszavú üzenete /"Amilyenek mi va

gyunk most, olyanokká lesztek ti"/, síremlékekre is fel

került. Pietro Bamiani már jóval előbb, 1072-ben ezt hir

deti magakészítette sírfeliratán: "Quod nunc es fuimus, 

es quod sumus ipse futurus". Élők és halottak viszonya 

ténymegállapítás, nem pedig a hiány és a gyász kifejezé

se. A modern kor síremlékei a halott kiválóságát zengik,
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és nem mulasztják el közzétenni 

után. Bár a középkor emberének minden idő jelen idő4-^, 

élet és halál együttese ennek éppen az ellenkezője: a 

halottak fáziseltolódásban tükröződnek az élőkben és 

viszont. A jelen nem létezik, csupán viszonyítási alap

ként; a halott a maga múltját, az élő a jövőjét látja a 

másikban. A többiek halála pedig bárkinek a halála. /А 

kora-középkori keresztény számára az élet maga "medium 

aevum", transitus, rövid kitérő két örökkévalóság kö

zött. A hit szemlélete együtt hat az elterjedt neoplato- 

nikus megfogalmazással, hogy a halál kiszabadítja a lel

ket a hús kötelékéből./

A Három élő... rövid verseiben nincs keserűség azért, 

mert élők és halottak világa között az összeköttetés le

hetetlen, bár a halottak néha sajnálatuknak adnak hangot. 

Az érzel'met rögtön kioltja aztán a racionális érvelés.

Egy 14. századi, Itália déli részéről való dialógusban 

a harmadik halott panaszkodik az élők irgalmatlansága 

miatt: "li parenti my caczano, l’amichi me so dure" / = 

rokonaim elűznek, barátaim részvétlenek/, mintha az ars 

moriendi "uxores et amicos carnales" és "provideas ami- 

cis" Fösvénység-kísértésének következményeit keserülné, 

de az ismeretlen költő siet biztosítani bennünket, hogy 

a három halott közül ő van a legelőrehaladottabb bomlási 

stádiumban /"...e ppiu disfacto"/. 44
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A családi kötelékek a mi felfogásunk szerint érze- 

lemszegányelt, ez különösképpen áll a gyermekekhez való 

viszonyra. "Láthatjuk, hogy az ember elveszítheti vagyo

nát és nem esik miatta kétségbe, mert visszaszerezheti."

- mondja egyik prédikációjában Giordano da Pisa. Ide kí

vánkozik egy másik részlet: "Ha az ember elveszti a fi

át, lehet még másik gyermeke, ugyanolyan jó vagy még jobb 

is; ezért hát amit elveszítesz, azért nyerhetsz másikat,

vagy olyat, vagy hasonlót, vagy jobbat, avagy olyasmit,
.Д5aminek ugyanúgy vagy méginkább örvendezel.

A fiakat bizonyos értelemben a "javak" közé számí

tották: a gyermek a teológia álláspontja szerint "rossz". 

A Limbusban, ahol az atyák várták a szabadulást Krisztus 

eljöveteléig, a kérészteletlen kisgyermekek vették át a 

helyet, mint akikben "több a ross^ mint a jó". A Purga- 

tóriumba ezzel szemben azok kerülnek, akikben "több a jó, 

mint a rossz".

A Purgatórium-képzet megszilárdulása magával hozta 

a halál-képzet megváltozását. Először lett helye és sze

repe az élőnek a halott sorsában, először jelenik meg a 

sajnálat hangja az élő szavaiban, amint siratja az elköl- 

tözöttet, a gyászszertartáson kívül.

Nicola da Tolentino az a szent, aki különösképpen 

kötődik a Purgatóriumhoz. Közvetlenül halála után /1305*/ 

létrejött életrajza beszámol arról, hogy amikor a szent
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a valmanentei remeteségben élt, megjelent neki egy rend

társának lelke, aki mise celebrálására kérte az elhuny

takért. Minthogy a szent az adott pillanatban nem tudta 

a kérést teljesíteni, a lélek más alkalommal visszatért 

és nagy sokaságot mutatott a szentnek a Purgatóriumban 

- egy tisztáson "quae est iuxta Pisarum". A Purgatórium 

itt van, a Földön, sőt, a szomszédban! 

után minden héten misét mondott a halottakért és a lélek 

harmadik megjelenésekor örvendezhetett a hírnek, hogy a 

Mennyországban vannak már mindazok, akiket szenvedni lá-

46 A szent ezek

tott.

Differenciálódik a halottak minősége: a purgatórium- 

beli lelkek nem homogén massza alkotóelemei, amely ki 

tudja, hová hömpölyög, hanem egyedek, akik nem azzal a 

céllal Jelennek meg, hogy rémületet keltsenek, hanem se

gítséget kérnek. A kérést pedig nem kizárólag a maguk ne

vében adják elő, hanem egész csoportjuk nevében. A maguk 

megszabadulásáról a többiek megszabadulásának; részeként 

beszélnek.

Szintén Nicola da Tolentinóról szól egy másik tör

ténet, ami még messzebb megy. Ezúttal hírt kap bátyja 

haláláról. A szentet mélységes aggodalom tölti el, mert 

tudja, hogy testvére kárhozatra Jutott. Tizenöt napig 

könyörög a Megváltóhoz sírás és önsanyargatás közepette, 

végül szózat hoz neki megnyugvást: Krisztus az ő érdemé-
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ért kiszabadította testvérét - nem a Purgatóriumból, ha

nem a Pokolból. /А Lobkowitz-kódex hasonló történetében 

az Istenanya jár közben azonos eredménnyel a lélekért; 

fel sem merül a gondolat, hogy földi ember is kieszközöl

heti ezt a kegyelmet./

A szent hatalma elér egészen a Pokolig: érvényét 

veszti egy korábbi elv, amely kimondja, hogy a kárhozat 

befolyásolhatatlan és örök. A halállal többé nem ismeret

len tartományba távozik az egyén - a lelkek visszajöhet

nek a földre különféle üzenetekkel és beszámolókkal, hír

vivőként. Aquinói Szent Tamás, akit foglalkoztatott a 

probléma, nem zárja ki a lehetőséget, hogy a lelkek el

hagyhatják a számukra kijelölt helyet, bár hozzáteszi, 

hogy ez ritkán esik meg üdvözültekkel és kárhozottakkal, 

mert az előbbiek túlságosan elmerülnek Isten szemlélésé

ben, utóbbiakat pedig lefoglalja a kétségbeesés. Ezért 

elsősorban a purgatóriumi lelkek térnek vissza könyörögni.

A Purgatóriumnak tehát saját szentje lesz, már csak 

azért is, mert Nicola da Tolentino rendkívül fontosnak 

tartotta a gyónást /éjszakákon át hallgatta a gyónókat/, 

azt a szentséget, amely közvetlenül a bűnök bocsánatá

hoz, tehát a halál utáni élethez tartozik. A tolentinói 

bazilika falán /itt telepedett le Nicola és itt is halt 

meg/ számos ex voto ábrázol olyan lelket, aki a Purgató- 

rium lángjai közül az ő közbenjárására szabadult ki.
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A szent kultuszát nem az Zgyház erősítette meg, ha

nem olyan mélyről jövő igények, amelyeket nem lehetett 

figyelmen k^vül hagyni: az élők nem fogadták el többé a 

kétpólusú túlvilág félelmetes képét, a Purgatórium beik

tatása egyszersmind összeköttetést teremtett elhunyt 

szeretteikkel, következésképpen kiválasztottak egy szen

tet azzal a feladattal, hogy kapcsolatukat pártfogolja.

Roger of Wendover /+1236./ a "Flores historiarum"- 

ban elbeszéli egy paraszt, Turchillo látomását. Szent 

Julianus Turchillót védőszent'jéhez kalauzolja egy bazili

kába, a már megítélt, éppen elhelyezésüket váró lelkek 

gyülekezetébe. Turchillo a templom közepén megpillantja
é

a keresztelőkutat, amint ragyog a "tized fényében" /"de- 

cimatione iustorum"/. A tized megfizetése érdemnek szá

mít a túlvilágon - ha nem rójuk le, a Pokol kútjába zu

hanunk. A bazilika keleti részében két falat a Purgató

rium lángjai nyaldosnak a mélyből, köztük híd ível. Raj

ta kell átjutniok a lelkeknek az élők felajánlotta érde

mek száma szerint gyorsabban vagy lassabban. Nehéz és 

gyötrelmes az átkelés azoknak, akiket nem segít alamizs

na vagy mise /"nullis specialium missarum ac elemosina- 

rum suffragiis"/, vagy akik életükben elhanyagolták a jó- 

tékonj/kodást /"nullis misericordiae operibus erga paupe- 

res studuerunt peccata redimere dum vivebant"/.

Amit az élők tehetnek a holtakért, azonos azzal,

47
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amit magukért tenniük kell," földi élet és Purgatórium 

egységbe tartoznak időben és térben.

A "Visio Tundali" /114-9 körül/ időleges vezeklői eső

től és széltől szenvednek étlen-szomjan, ha nem jótékony

kodtak földi életükben. A bujaságban vétkes király vi

szont a nap huszonnégy órájából csak hármat tölt a tűz

ben. A többitől megváltotta a szegények iránti könyörü- 

lete és jótékonykodása.

A Purgatórium nemcsak élők és halottak összekötteté-
I

sét teremtette meg, hanem a halottakét is egymással. Lo

reto Aprutinóban a Sta Maria in Piano homlokzati belső 

falán az Utolsó ítélet mellett a túlvilág szokatlan képe 

látható /14-00 körül/. Bár a freskó erősen roncsolt, meg

maradt rajta egy részlet, ahol a lelkek veszedelmesen

^ Az egyik lélekkeskeny hídon igyekeznek a Paradicsomba, 

törékeny létrán igyekszik fölfelé a hidra, de visszafor

dul, hogy kezét nyújtsa társnőjének, aki éppen felhág az 

első fokra. Egy másik, rugaszkodni készülő alak hátranéz, 

mintha valakit keresne a várakozó csoportban. Ezeknek a 

telkeknek közük van egymáshoz. Nem zárja többé őket a ma

guk örökké tartó kínja vagy gyönyörűsége áthatolhatatlan 

burokba, amikor is a ’közös sors’ azt jelenti, hogy a 

többi lélek az egyén szempontjából esetlegesen kap részt 

ugyanabban; ezek a lelkek közösséget alkotnak szabad aka

ratukból, érzéseket fejeznek ki és ennek megfelelően cse-
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lekszenek.

A liege-i uzsorás története abból a gyűjteményből, 

amely többek között a Példák Könyvének is alapszövege , 

a földi és az égi kötelékek egymásnak megfeleltethetősé- 

gét példázza. A meghalt uzsorást a püspök rendelkezése 

értelmében nem temethetik megszentelt földbe, felesége 

azonban felajánlja, hogy magányban elzárva fog vezekel

ni érte. A házasság a feleket eggyé teszi, tehát mindkét 

fél cselekedhet a másik helyett. Hét év remeteség után 

az asszony első látomása közli, hogy a férj kikerült a 

Pokolból, újabb hét év után pedig - hála a szakadatlan 

penitenciának, böjtnek, virrasztásnak és imádságnak - 

teljesen megtisztul. Jacques Le Goff két lényeges momen

tumot is talál az elbeszélésben: az egyik a házastársi 

kötelék polgári modelljének előképe, a monogámiára és a 

szerepek egyenlőségére épülő szerződés szemben a nemesi 

modellel, amely csak az örökség megőrzését tartotta szem 

előtt - a feleség csak másodsorban volt fontos és ha 

nem szült gyermeket, férje el is taszíthatta. A másik az 

a tény, hogy az épületes történet főszereplője éppen egy 

uzsorás lehet, a 13. századi közmegvetés ellenére éppen 

ő jut a Mennyországba. A Purgatórium beiktatása előtt ez 

elképzelhetetlen volt; most a városi kereskedő-rétegek 

is biztosítva láthatják az üdvözülés lehetőségét.

A súlyosbodó bűntudat-érzés első figyelmeztető jelei,

50



60./

amely bűntudat-érzés aztán a Purgatórium "feltalálásához" 

vezet és egyben áttolja a hangsúlyt az Egyetemes ítélet

ről a megfoghatóbb egyéni Ítéletre, a Karoling-kor vége- 

felé jelentkeznek /751-937./- Nem a bűntől, inkább követ

kezményeitől félnek, s ezt a félelmet rendkívül fáradsá

gos kutakodás követi a megszabadító eszköz után. Minden

ki szünet nélkül feloldozásra vágyik és a feloldozást 

élőknek és halottaknak egyaránt bőségesen osztogatják pá

pák és püspökök. A 12-13. században ennek hatására alakul 

ki a búcsú fogalma és annak elmélete, hogyan alkalmazha

tó a halottak esetében.

Az élők felajánlásaik egy részét megtehették közve

títés nélkül /imádság, zarándoklat, böjt/, de a halottak 

nevében tett felajánlást az Egyház közvetítette.

Maga az egyházi állásfoglalás sem volt egyöntetű:

IV. Sixtus pápa például kijelentette, hogy nem lehet a 

bűnbocsánatot ilyen eszközökkel biztosítani a halottak 

számára.

51

A népi vallásosságot a Purgatóriummal kapcsolatban 

főként az épen odajutó test gondolata foglalkoztatta.

Nem tudták elképzelni, hogy test nélkül szenvedni lehet, 

a gondolat mélyén azonban a reménység munkált, hogy el

kerülhetik a test feloszlását. Az idők folyamán viszont 

lassanként a Purgatórium létéből eredő hétköznapi köte

lességek foglalták el a reménység helyét /kegyes felaján-
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lások a sínylődő lelkek mielőbbi szabadulásáért/. Tudnunk 

azt is, hogy legtöbben nem cselekedtek ebben a 

szellemben; szilárd meggyőződés és anyagi lehetőségek 

híján.

kell

52

A 12-14. szászadban valódi ás gyümölcsöző együttműkö

dés alakult ki viszont a vezeklő konfraternitások és a

kolduló rendek között, ami a 8-12. századot jellemző, ve

zeklő mozgalom ás szerzetesség korábbi összetartozásának 

helyébe lépett. A 15« században az együttműködés lanyhult: 

a laikusok saját cselekvésterüket keresték mar a vallá

sosságban. Ck a városlakó világiak, akik az Egyház rájuk 

nehezedő nyomására és a túlvilágtól való félelem miatt 

minden figyelmüket a lélek megmentésére összpontosítják, 

olyannyira, hogy a "bene móri” összefoglalhatja vallásos

ságuk mibenlétét. Es éppen a 15» század második felében 

következik el egész Európában az ars moriendi irodalmá

nak felvirágzása. A "jó halál-konfraternitások" zömmel a 

vezeklő mozgalom 13-14. századi közegében születnek. A 

holtak eltemetése alacsony-rendű szertartás, alázatossá

got feltételez, ilyeténképpen egyik módja a bűnökért va

ló önkéntes vezeklésnek. A konfraternitás kiemeli az el

hunytat a családból és a szakrális szférába viszi át.

Egyébként az életben fennálló osztálykülönbségek a 

halálban és a temetés módjában is kifejezésre jutnak.

Az bizonyos, hogy "...még jobban félnek a kárhozat

tól, mint a ■ haláltól
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A korai középkor miniatúrái, domborművei, szobrai 

egészen a 13. század végéig nem tudnak a halálnak olyan 

ábrázolásáról, amely ne lenne mélyen keresztényi. De lé

tezik azért egy másféle képzet és formát is ölt az Apo

kalipszisek, Utolsó ítéletek és általában a pokolbeli 

gyötrelmek megjelenítésekor. Az autuni katedrális Hol

tak feltámadása-timpanonján az egyik bűnös torka felé 

két hatalmas kéz nyúl a semmiből /1146./. A kéz azonban 

legfeljebb a "második halál" keze, sőt, inkább csak a 

kárhozat kínjának jelzése. A torcellói mozaikok egyikén 

a győzedelmes Krisztus látható a Limbusban, éppen az 

igazakat szabadítja ki. Letiporja a Sötétség fejedelmét, 

a második halál fegyvertelen lesz. A Megváltó diadalát 

sokszor kíséri a Bűn és a Halál legyőzött alakja. Viszont 

sohasem a testi halál, hanem a lélek halála szégyenül meg.

Másfelől, ha a feltámadottakat tekintjük, amint 

feljönnek sírjukból az angyal trombitaszavára, hiába ke

resnénk közöttük egyetlen csontvázat is. Az egyházatyák 

szerint az ítélet napján mindenki tökéletes és fiatal 

testet kap a régi helyett, s bár nemhez tartozásának sem

mi haszna többé, azt is visszakapja. Luca Signorelli az 

orvietói Utolsó ítéleten, a 15-16. század fordulóján meg

ragadja majd azt a pillanatot, amikor a földből kibukka

nó csontvázra rárétegződik a hús, de korábban a keresz

ténység csak elvétve és csak egyedi motívumként foglalko-
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zott a test sorsának ábrázolásával. A hit kizárta a boru

ló tetemhez társuló rettegést és siránkozást. Gyökeres 

szemléletváltozásnak kellett bekövetkeznie a 15- század

ra, mert csak így magyarázható az addigi felfogástól oly

annyira különböző halál-kép általános elterjedését.

Az első témakör időben a Három élő... ; ez is csak 

két évszázadnyi aszkétizmus után láthatott napvilágot és 

ebből az aszkétizmusból eredeztethető.

Nyomai elsőként a 13- század Itáliájában bukkannak 

fel /^a^Sta^Margherita templom 1225 körüli freskóján vadá

szat közben találkoznak az élők a halottakkal. Poggio 

Mirtetóban ugyanennek a jelenetnek csak egy élő szerep

lője van, egy király - a csontvázak szintén koronásak. 

1260 körüli a tanító remete figurájával gazdagított ábrá

zolás /Atri/. Az elkövetkező időszakban számos freskó ás 

miniatúrák sokasága foglalkozik a témával. Az elsőként 

számontartott francia miniatúra az 1200-as évek végéről 

való, a következő évszázad elején már mindenütt ráakad

hatunk a legend.a megjelenítésére angol, német, flamand 

közegben.

Az a tény, hogy a holttestet "kiveszik" s-'rjából és 

így festik meg, voltaképpen egyenlő a ténnyel, hogy fel

fedezik az ember halál utáni állapotát. Egyetlen szöveg 

sem előzi meg a képi ábrázolást. /Dubruck a Három élő...

legendáját keleti eredetűnek tartja: a szokásos mottó,
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melyre a halottak hivatkoznak /"Quid fuimus, estis. Quod 

sumus, eritis."/ nemcsak a görög és római, de a korai 

arábiai sírfeliratokon is olvasható./^

A képek meglehetősen szabadon kezelik a témát azután 

is, hogy a szöveg megjelenik. Meg kell azonban jegyeznünk, 

hogy legendák már korábban is leírtak hasonló találkozá

sokat és a három halott ikonográfiái megfogalmazása so

hasem éri el a borzalomnak azt a nyerseségét, amelyet a 

hozzá csat.la.knz-ó-.szöveg pedagógiai szándékkal felébresz

teni kéoejs. ^

Az aszkétizmus minden bizonnyal hatással volt a tör

ténet kialakulására; ebből a szempontból a Makárius-le- 

genda sem elhanyagolható: a Remete a földi örömök tüné

keny7 voltára és az egyetemes sorsra figyelmeztet, mint 

a korábbi halál-elmélkedések, ám először mutatja meg a 

keresztény7 embernek a csontváz, hogy mivé lesz ő maga is. 

Nem csupán érezzük, hogy ez fenyegetés; annak is szánták. 

S ha ez így van, válaszul érkezett egy olyan gondolatra, 

amely nem kizárólag az üdvösség perspektívájából foglal

koztatta. a kor emberét, hanem nagyonis földi alapokból .. 

indult ki, amikor a halálról mint teste felbomlásáról 

gondolkodott.

A legenda mindenesetre új szemszögből láttatja az 

emberi maradványokat; olyan tárgyra irány7ítja a figyel

met, amelynek a keresztény filozófiában nincs fukciója.
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A három halott nem tekinthető egyszerű allegóriának, hi

szen a rothadás különböző szakaszában mutatják meg a

testet: nedvektől felpufiadt, erjedő mivoltában, nyüzsgő 

férgektől kikezdve és csontvázként, itt-ott szánalmas 

húscafatokkal. A jelenet látványa nem kelt egyértelmű 

reakciót. Lehet, hogy a szemlélő "megtér" hatása alatt, 

de nem kevésbé valószínű, hogy az elszörnvedés keríti ha

talmába. Hogy a bűnösnek, a "tékozlónak;" lelkét megmen

tendő figyelmeztetik halandó voltára és talán majdani fi

zikai felbomlására is, elfogadható; de hogy a hivő ke

reszténynek is állandóan esendő teste iszonyú sorsán kell 

elmélkednie ahhoz, hogy mindennapi életében helyesen cse

lekedjék, az más kérdés. A humanista etikának azon törek

véseit, hogy megnemesítse vagy legalábbis jobbá formálja 

az embert, ílymódon látszatra hasonló, de lényegüket te

kintve épp ellenkező összetevők helyettesítik be, amelyek
3az emberi lény lealacsonyítását eredményezik.

Az Egyház ugyan hatékonyan kiaknázta a benne rejlő 

lehetőségeket, de nem ez volt a legalkalmasabb mód arra, 

hogy kegyes életre buzdítson és túlvilági jutalommal biz

tasson. Félelmet ébreszteni a meggyőződéses keresztényben 

sokkal hatékonyabban lehet a pokolbéli kínok ecsetelésé

vel, ténylegesen semmi szükség arra, hogy olyasvalamivel 

rémítsék el, ami keresztényt, pogányt, istentagadót egy

formán elér. Az élet örömeire koncentráló felfogás még
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kevésbé láthatta törekvéseinek megvalósulását ezekben a 

képekben. Természetesen levonta belőle a következtetést: 

ebben a fényben a "Carmina Burana" szellemiségét tükröző 

diákdal "gaudeamus igitur"-jának vidámságát nem a hét

köznapi örömök, hanem az élet kétségbeesett habzsolása 

vezeti a kocsmába, "...ubi nullus timet mortem".

A közérzékenység ilyetén kifejeződése nem felelt 

meg az Egyház céljainak, de nem felelhetett meg a laiku

sok céljainak sem. Nem célok hozták létre, hanem szükség

letek. A Három élő... egy válsághelyzet első ikonográfiái 

jelentkezése. Benne még nem az általános fogalom, a Ha

lál fejeződik ki, hanem az egyes testek halála és pusz

tulása külön-külön. A Halál megszemélyesítése először a 

14. század közepe táján jelenik meg.

A Halál-alak közelebbi meghatározása lehetetlen anél

kül, hogy történeti összefüggésekben vennénk szemügyre.

Első látásra nincsen különbség az egyes csontváz vagy 

csontváz-szerű képek jelentése között, de tévedésbe es

nénk azt állítva, hogy azonosak, és ez nem csupán saját 

halálunk ás a Halál megkülönböztetésére igaz. A Halál 

alakjára sokféle képzet rétegződött rá, s bár végső, 

csontváz-formájában külsődleges attribútumok nélkül nem 

állapítható meg, milyen képzet aktuális megjelenése, 

csontváz-alakjához közbülső állomások során át érkezett el.

Az első nehézség már az antikvitás ikonográfiájában
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adott. A görögök Thanatosza, Hüpnosz testvére szárnyas 

isren. Szíve Hésziodosz szerint vasból van, szárnyai fe

keték, ő szállítja az embereket urához, Hádészhoz. A gö

rögök ábrázolták fekete kisfiúként is, görbe vagy kereszt

be vetett lábbal /a sír kényelmetlen/, akit anyja, az 

Éjszaka becézget. Horatius fekete szárnyakkal és hálóval 

írja le, amelybe belecsavarja áldozatai fejét. Antik

szobrokon sápadtan, csukott szemmel ábrázolják; fátyollal

sarlóval a kezében.^letakarva, mint az Időt,

Bár külsejét iszonyatot keltőnek mondják, az Alom

testvéreként szelidebb és megnyugtatóbb gondolatokat is 

ébreszt; másrészt ebben a rémületes alakjában ritkán je

lenik meg. Gyakrabban szárnyas ifjú, szép arcvonásokkal, 

egyfajta nemtő.

Nem Thanatosz megjelenítésétől óvakodtak a görögök 

elsősorban, hanem nevének leírásától. Görög sírköveken 

Thanatosz nevének kezdőbetűje sohasem látható. Ennek gya

korlati oka, nogy ezzel a betűvel utaltak a halálos íté

letre. /Római sírköveken már előfordul ’mortuus est’, 

’obiit’ értelemben./

Thanatosz azonban, akárcsak római utódja, Mors, nem 

ura a halálnak. Nem ő határozza meg a halál napját, csak 

közvetít, végrehajt, hírnök és kísérő, ha úgy tetszik, 

szolga. A döntés a Moirák /Párkák/ kezében van.

Ha egyszer nem Thanatosz vagy Mors a felelős halálun-
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kért, a félelem, amit megjelenése kelt, őt magát csupán 

súrolja, rá csak felszínesen irányulhat. A félelem mé

lyén a Sorsistennők ülneÍTp~sicikr az élet fonalát fonják, 

gombolyítják és közülük is az, aki elvágja, Atroposz ]

vagy Mórta. A Moirák kérlelhetetlenek /bár Homérosz több-! 

szőr hozzáfűzi a névhez a ’pusztító’ jelzőt/, a Párkák 

kegyetlenek és könyörtelenek is. A szükségszerűség görög 

elfogadását felváltja a római babonás tisztelet, melynek 

félelmébe gyűlölet is vegyül.

Jóllehet Zeusznak és Themisznek leszármazottai, a 

Moiráknak az istenek is engedelmeskedni tartoznak: csak 

aklíőr^a^vigzet urai, ha a Moirák döntésével összhangban 

. cselekszenek. Még Zeusz, a legfőbb úr sem kivétel a tör

vény alól, a rangsorban mélyen alatta álló Thanatosz ha

talma pedig jelentéktelen.

A rómaiak eredetileg csak egyetlen Párkát emlegetnek: 

a születés istennőjét /áltádáíean-'üiómérosz is egy Moiráról 

beszél/, később igazodott számuk"

nőihez. A görögök öregasszonyokként képzelték el őket; 

Klothó ismertetőjele az orsó, Lakhésziszé a mérleg vagy 

mérce, Atroposzé a könyv, a napóra és az olló.

A latinok Mors-ának istennőnek kellett lennie - a

isteneitx.

szó neméből kényszerűen következett. Ráadásul neve ösz- 

szecsengett a harmadik, a halandó számára legfélelmete-

Morta. Nevük és nemük azonos-sebb Párka nevével: Mors
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sága, szerepük hasonlósága egyiküket fölöslegessé rette.

Mivel Mórt ától függött Tiers minden cselekedete, Morta 

maradt meg, de görög elnevezéssel, Atroposzként. Valószí

nűleg egyfajta engesztelő névhelyettesítés is közrejátsz

hatott ebben, túl azon, hogy egyébként is a latinosított 

görög formát használták /Clotho, Lachesis, Atropos/. /А 

rómaiak minden gyakorlatiasságuk mellett /vagy éppen 

ezért/ rendkívül babonásak voltak - ugj'anúgy elkerülték 

a tizenhetes számot, mint mi a tizenhármast, mert a ’meg-

V IX I - már nem él./ 

Az első halál ábrázolások a középkorban többször mu

tatják a Halált öreg asszonynak, mint csontváznak. /Nem

halt’ szó rakható ki belőle: XVI I

tévesztendő össze a személyes halál csontváz- vagy ilyen

szerű megjelenítésével!/ Általában nem törődnek a kézen

fekvő analógiával és egyszerű esetlegességnek tekintik 

a nőalakot a Halál megszemélyesítőjelcént, legfeljebb azt 

tételezik fel, hogy a neolatin nyelvekben is nőnemű szó 

vonta maga után az ábrázolást. A Mors vagy Morte szóban 

viszont ott kellett lennie az antikvitás hagyományának - 

rejtetten mindig is, nyíltan pedig Petrarca és a prehuma-

amikornizmus óta, tehát körülbelül attól az időszaktól 

az első képi megjelenítés feltűnik.

A lő* század végéről való Robert de L’Homme "Miroir 

de Vie et de Mort" egyik kéziratának az a miniatúrája, 

melyen a Halál nőalakja öklével készül szétzúzni az Élet
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fáját a rajta ülő és a fa gyümölcseit ízlelgető Elet- 

asssonrr-^al együtt. A Halál fegyvertelen, nincs rajta 

semmi elrémítő, nincs, ami külsejének démoni, angyali 

vagy egyáltalán földöntúli jelleget adna.

Guillaume de Deguilleville 1330-as, 1355-ben javí

tott "Pelegrinage de vie humainjáben a Halál-asszony 

a betegágynál áll hétköznapi öltözékben, a bomlásnak 

semmilyen jelét nem mutatva. Bal karja alatt koporsó, 

jobbjában felemelt sarló.^

Az assisibeli altemplom Castitas-allegóriáját Giotto 

csontváz formájában festette meg és számos Trionfo-fres- 

kón csontvázként üli diadalát a Halál. Ezeken az ábrá

zolásokon a lovagló Halál az Apokalipszis lovasával
f.

azonosítható.J

A nápolyi San Martino Múzeum egyik domborművén a 

Kalmár mindenét felkínálja a csontváz-alaknak, aki ket

tős koronát visel /egyik a fején, másik a feje fölött

látható/, balján sólyom, jobbjában az elejtett madár
7 8/Tenenti szerint homokóra'/. A domborművet Prancesco 

Brignale állíttatta 1361-ben hálából, amiért kétszer is 

megmenekült hajótörésből. A csontváz lába alatt holttes

tek sokasága. A donátor története a dombormű keretén 

fut végig; a Halál válasza a Gazdag könyörgésére: "Si tu 

me potisse dare / quanto se pote ademandare, / no te 

scampara la morte / se te vene la sorté." /Még ha annyit
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is tudnál nekem adni, /amennyit csak kérni tudok, / nem 

menekülhetnél a haláltól, / ha eljön az ideje./

Egymással párhuzamosan is megjelennek tehát a nőalak- 

Halál-ábrázolások és a Csontváz-Halál. A leghíresebb nő

alakban megörökített Halál-figura a pisai Camposanto sú

lyosan megrongált, nemrégiben helyreállított freskóján 

látható. /Sokáig Andrea Orcagna műveként tartották szá-

a mára kialakult általános vélemény szerint Frances

co Traini festette./ A sötétruhás, félelmetes öregasszony 

rövidnyelű kaszával - voltaképpen átmenet a sarló és a

mon

kasza között - röpül a ligetben gondtalanul mulatozó 

csoport felé. Hosszú, ősz haja lobog utána, kéz- és láb

körmei karomszerűek /a kéz körmeit átfestették, de a láb

és körmei megmaradtak eredeti forrnájukban/; az alak fú

ria-voltát hangsúlyozzák ki. Bár a Párkáknak semmi kö

zük az Erinnüszekhez, a részleges azonosítás több okból 

is végbemehetett. A bosszúállás istennői is hárman van

nak, mint a Párkák; Alléktó, Tisziphoné és Megaira. Míg 

a Párkák ítélete minden halandót elér, az Erinnüszek 

csak a jogtalanságot üldözik, igaz, akkor is, ha az el

követő nem volt tudatában tette súlyának. Elvileg az er

kölcsös embernek nincs mit tartania tőlük, a valóságban 

azonban istenek és emberek a kezdetektől gyűlölték őket, 

mert akaratlanul mindenki követ el vétket. Ezenkívül Ho

mérosz ugyanúgy bizonytalan számukat illetően, mint a
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Moirák esetében. Egyik helyen csak egy istennőről beszél, 

másutt többről.

A görögök is, a rómaiak is csúf öregasszonyoknak 

képzelték őket, fekete ruhában, véraláfutásos szemmel, 

ujjuk helyén karommal.

A Camposanto Halál-alakja olyan Atroposz, akiben ve

gyülnek a fúria és a sorsistennő jellemzői. Ha figyelme

sen nézzük, kivehető, hogy a Halál jsötáj^kőT’ff /bár elkép

zelhető, hogy a tűzvészkor, melynek áldozatul esett, a 

koromszemcsék sötét-tették el-/, emiatt könnyen hihetjük 

öregasszonynak. Vonásai viszont erőteljesek, kese és lá

ba izmos; középkorú, korán megőszült nő is lehet. /Atro

posz nem mindig öreg és meggörnyedt!/ Karmai nem helyet

tesítik az ujjakat, hanem megnyúlt köröm-képződmények.

Az Srinnüszek fegyvertelenek, nem ölik meg áldoza

tukat, csupán gyötrik, de ettől még a halál sem válthat 

meg. A túlzottan széles pengéjű kasza Atroposz vágóesz

közét helyettesíti, a fekete szárny Thanatosz halálisten-
9ről került rá /Horatius is fekete szárnnyal írja le /; 

denevérszámy-formájában a sötétség és a démonok hatal

mát is jelzi.

A nagy pestisjárvány után nem lehetett elhallgattat

ni az "idő előtti gonosz halál" gondolatát: sokan hason

lították már a Camposanto liget-jelene tét Boccaccio De

cameron jának a halál árnyékában vigadó csoportjához. Ha 

a nőalak Erinnüsz, akkor a gondtalanul szórakozó, biztos

<Í<A
Óh \v
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helyre menekült kiváltságosokat készül hatalmába keríte

ni az igazságosság nevében, vagy pusztán gonoszságból 

üldözi őket, hiszen ők nem tudják, hogy helytelenül cse

lekszenek, araikor kivonják magukat a közös sors alól.

Ha Atroposz, akkor a vég elkerülhetetlenségét jeleníti
«

meg, a sarló/kasza viszont nem tartozik eredeti fegyver

tárába. A Halál kezébe szívesebben adnak dárdát, nyilat 

a korábbi áb ráz. AÜ-ás о к. Tenenti ugyan elveti azt a felte

vést, hogy a bibliai halál-angyal megjelenéséről lenne 

szó, de nem magyarázza meg, hogy a Sámuel Könyvében em

lített pestis-angyalról beszél-e vagy az Apokalipszis

Viszont aligha valószínű, hogy nagyszabá

sú ábrázoláson, mint a Camposanto freskója, a Három élő... 

társaságában olyan Halál-figura kapjon helyet, akinek 

nincsenek keresztény vonatkozásai. Ezt az Atroposz-Erin-

10angyaláról.

nüsz-Thanatosz alakot csupán Isten jogos haragja igazol-

"És más an-hatja; megjelenését a Biblia hagyhatja jóvá: 

gyal jőve ki a templomból, nagy szóval kiáltván a fel

hőn ülőnek: Ereszd neki sarlódat és arass; mert eljött 

az aratás órája, mivel megért a földnek aratni valója.

Es a felhőn ülő megeresztő sarlóját a földön és a föld 

„И Az alak képen elfoglalt helyzete is az 

Apokalipszisből eredeztethető: alatta halomban hevernek 

a testek, szájukból apró, meztelen alakok formájában á- 

ramlik ki a lélek és angyalok küzdenek érte az ördögök

le arattaték.
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kel. A freskó szalagszövege: "Dacché prosperitade ci ha 

lasciati / о morte, medicina d’ogni репа / deh vienci 

a dare omai l’ultima cena" és "Schermo di savere di ri-

chessa / di nobilta...ancor di prodessa / val neente a’
„12 Maga a szalagszöveg nem a freskón, 

hanem a Codice Marciano ital. 204 class. IX-Ъеп maradt

colpi di costei...

13fenn.

Petrarca a "Trionfo della Morté"-ban nem említi a 

halál nevét, csupán azt közli, hogy a vidám csapat ár

tatlan szórakozását egy dühödt asszony zavarja meg. Fe- 

' .-..keteruhás alakjában a halál ront az élők közé.^ /А Cam- 

posanto freskója valószínűleg a "Trionfo" előtt keletke

zett, ám szellemiségük azonos./

Boccaccio meg is nevezi a Halál-úrnőt Statiust ci

tálva: "Vocavere insuper veteres senum mortem maturam seu 

meritam, iuvenum immaturam, puerorum autem acerbam dice- 

re. Nec non et aliis multis nominibus appellate est, ut 

Atropos, Parca, Letum, Nex et Fatum." /Statius: Thebais 

VIII, 376./

A csontváz az antikvitásban nem egyértelműen halál

ábrázolás, sőt, nem elsősorban az. A memento móri szere

pét tölti ugyan be, de azért, hogy a harmonikus életvi

tel örömeinek maradéktalan élvezésére sarkalljon. Tha- 

natosz szép arcú, szárnyas fiatalember képében Jelenik 

meg, a Párkák pedig semmiben nem különböznek a többi asz-

15
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szonytól.

A "Roman de la Rose" egyik kódexében miniatúra áb

rázolja a három Párkát. 16 Atroposz, miközben elvágja az 

élet fonalát és holttesteket hullat Cerberus elé, három

melléből szoptatja a kutya három fejét. A mű másik kéz

iratában a három mellű Atroposzt, akiről a szöveg beszél, 

csontváz helyettesíti a rainiatúrán, amint lándzsát sze

gez áldozatának.

Meiss szerint a Halál csontváz-ábrázolása időben 

megelőzi az Atroposz-ábrázoláusokat és Eernini 17- száza

di összefoglaló munkájára hivatkozik. Lehetséges azonban, 

hogy Meiss a Három élő... csontváz-alakjára gondol,vagy 

az antikvitás csontvázaira. Sem ezek, sem amaz nem maga 

a Halál, mint megszemélyesített fogalom. A három élő sa

ját halálának következményét látja a holttestekben, az 

antikvitás csontvázai pedig nem helyettesítik sem az is

tent, sem az istennőt. A Halálnak, mint egyetemes foga

lomnak a megjelenítése, mint láttuk, az Elet-asszony és 

Halál-asszony vetélkedésekben tűnik fel először, amilyen 

a "Miroir de Vie et de Mort" és nincs köze a személyes 

halál szörnyű alakjához.

A Trionfо Petrarcától ihletett képein hol nőalak ül 

a bivalyszekéren, hol csontváz-Atroposz. A csontvázak 

között nem vagyunk képesek különbséget tenni /ez lehetett 

az oka a saját csontok - Halál azonositásának/, pusztán

17
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a szöveg adhat támpontot a halál neméről. A Petrarca-il- 

lusztrációkról tudjuk, hogy nőalakra vezethetők vissza, 

de semmi nem különbözteti meg őket más csontvázaktól.

Meiss azt bizonyítja be Christine de Pisan "Epirte

d’Otheá"-járói /1400 és 1402 közt, kiad. 1499-1500 kö

zött/, hogy Boccaccio művének hatása érezhető egyik 

kézirat-illusztrációján. A miniátort Christine de Pisan 

maga választotta; a XXXIV. fejezet szövegéhez tartozó 

képen a nőalak sötét felhőn fekszik, fekete haja kibom

lik, bal kezében három hatalm'as nyilat /lándzsát/ tart, 

jobbal egyet lehajítani készül. Alatta a király, pápa, 

a püspök és három másik férfi áll, menekülésre képtele

nül. A képhez tartozó szöveg: "Ayes a toute heure regard /

A Atropos et a son dart / Qui fiert et nespargne nul
„18ame... / Les poetes appellerent la mórt Atropos...

Itt Atroposz még nem kaszával fegyverkezett fel, hanem 

a nyílnak és a dárdának keverékével és na van biblikus 

vonatkozása, az csak a fegyver.

A három mellű Atroposz-alak értelmezéséhez Meiss 

írásbeli hagyományt nem talált. A sorsistennőt eredeti

leg nem ábrázolták fedetlen mellel; a meztelen mell, 

mint Caritas-szimbólum itt egyértelműen elvetendő. Meiss 

a petrarcai ’furor’-ból vezeti le a Párka-Erinnüsz egy- 

bemosódást: a Fúriákat gyakran jelenítették meg kibon

tott hajjal és meztelen mellel /pl. a firenzei Dóm
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szarkofágjának domborművén/.

Ha írásos nyom nincs is, az ikonográfiában a "Ro

man de la Rose"-illusztráción kívül szakrális környezet

ben is van egyértelmű példánk a Halál-fúria alakjára. 

Paganicóban, Siena mellett, a San Michele Arcangelo kis 

templomában 1368-ból való egy különös Utolsó ítélet. Az 

eddig csekély figyelemre méltatott freskón egyéb érdekes

ségek mellett a Pokol kietlen síkságán egyetlen bűnös 

látható. Egy női figura, az elsőnek vétkező Éva megsze

mélyesítője, akit egy7 szárnyas asszony készül gyötörni. 

Nyurga alakja csontvázszerű, arca gonosz, két melle mez

telen és összeszáradt, ősz haja hosszan lebomlik. Hogy/ 

kétségünk ne legyen női, egyszersmind földöntúli hatalma 

felől, a hozzá tartozó felirat így szól: "I’ so mortal 

nimica d’ogni bene, / serva del diauolo, donna dello ’n- 

ferno, / madre di dolore in sempiterno." A ’mortal’ jel

ző nem az alakra utal, hanem az örömökre, különben el

lentmondana az utolsó sornak - a prozódia követelte a 

cserét. A kiaszott nőalak tehát "minden múlandó jónak 

ellensége, az ördög szolgája, a Pokol asszonya, a fáj

dalom anyja mindörökké".

Chiara Frugoni a Caritas megtagadásával hozza össze

függésbe /kárhozatra jutnak azok az asszonyok, akik nem 

szoptatták az árvákat/, de ez a figura kétségtelenül 

Atroposz a második halál értelmében - éppen ezért Fúria-
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vonásokkal felruházva.

Amikor a humanizmus hatása gyöngülni kezdett, vég

érvényesen elfelejtették Atroposzt látható alakban. Il

letve először minden- bizonnyal átformálták csontvázzá. 

/Meiss tanulmánya példák sorát vonultatja fel./ Az is

tennő nem volt elég félelmetes és túlságosan kötődött a 

pogány világhoz. Ezenkívül a halál végtére is Isten ren

delése, nem festhető le egyezményesen visszataszító fú

riaként, hiszen nélküle nem jutnánk az üdvösség országá

ba. A csontváz az időtlenség képzetét kelti, és - paradox, 

de igaz: nincs benne semmi emberi. Nem kategorizálható, 

egyetemes, mégis mindannyiunk külseje őt takarja* Egye

dül benne társítható össze mindegyikünk egyéni halála és 

a mindenek fölött uralkodó Halál. Spp azért félelmetes, 

mert nem kísértet, nem szörny, hanem az eljövendő való

ság. A csontváz tehát sok esetben Atroposz, de ha nincs

más támpontunk, mint a figurális, nem tudjuk kimutatni, 

így azt sem tudjuk, melyik az a pont, ahol Atroposz fo

galomként is eltűnik. Halál-szövegek még a 17* században 

is hivatkoznak rá. Magyar példákat is fel tudunk mutatni, 

de a magyar nj/elvben - minthogy nem különböztet meg ne

met - mindig is absztrakció lehetett, annál is inkább, 

mert nem sajátunk a mitológia, amely teremtette.

/Bármilyen megdöbbentő, a rómaiak is váltogatták a 

Halál nemét. Antonius Pius és felesége, Faustina égbe
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ragadtatásának jelenetében /Vatikáni Múzeum Kőtára/ a 

dombormű közepét egy kétségkívül hímnemű szárnyas géni

usz foglalja el, aki a mennybe viszi a császár és a csá-

Л Palazzo dei Conservatori azonos beál-szárné lelkét, 

lítású domborművén azonban ugyanaz a szárnyas alak már 

nőnemű /ahhoz kétség sem férhet, hogy halál-ábrázolás, 

hiszen fáklyát tart a kezében/ és a hasonlóképpen szár

nyaiba kapaszkodó Sabina császárné lelkét ragadja felfe

lé. Lehetne az egj'ik fhanatosz-ábrázolás, a másik pedig 

Mors-alak- angyal nem, mivel keresztény' vonatkozásuk 

nincs .-vágj* mindkettő az örök fény szelleme, aki a sztoi

kus nézetek szerint a nem közönséges halandók lelkét a 

bolygók közvetítő szféráján át a Nap birodalmába szállít

ja, de miért különböző neműek, ha egyszer azonosak? Vagy 

a császárt ás a császárnét azért a szárnyas ifjú ragad

ja el, mert a férfinak hímnemű vezető kell /a többes 

szám is hímnemű, lévén a nyelvtani alapnem/, a császár

nét egymagában pedig női szellem ugyanezért? Vagy lehet

séges, hogy nem a középkor fedezte fel a kinek-kinek a 

saját halála képzetét?/

Cesare Pipa Ikonológiájában a többféle halál-kép vi

lágosan példázza a Thanatosz - Mors 
/

szis-angyal - pestis angyala - fúria rétegződést/ 

tis alakja vette fel a halál legijesztőbb vonásait. Ripa 

kihangsúlyozza, hogy "sárga"; az ismert Horatius-idézet

Mórta - Apokalip- 

A pes-

\
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"pallida mors"-át a magyar papok és prédikátorok is ’sár

gaként’ fordítják.

A barokk fékevesztett halál-fantáziáiban is megtart

ja Atroposz a maga nevét. Egy kéziratos gyűjtemény nyom-

19

tatása /"Lessus mortualis. Ode funebris in genus humá

num. Ut possit semper vivere, disce móri" című részében 

még "Horrenda mors, tremenda mors"-ként emlegeti/ az "Ul

timum crisis, sive ultimum tribunal" címet viselő rész

ben nevén szólítja: "Regina mortualium / Armata falcé 

Parca". ^ Immár a közmegegyezés szentesíti, hogy Atroposz 

eszköze a kasza legyen. Világos tehát, hogy a "kaszás

Halál" csontváza sokkal több esetben Atroposz, mint ed

dig feltételeztük.

A vallásos szellemet 1150 körül kezdi foglalkoztat

ni a fizikai rothadás képzete. A hulla oszlásának volt 

már régebben is valamelyes jelentősége, amely a korabeli 

morális felfogásból eredt. Tudták, hogy a test felbom

lik, s ezt kedvezőnek ítélték, mert a dédelgetett mulan- 

dóról - annak nyomorult és kikerülhetetlen végét hang

súlyozva - a keresztény gondolkodást az örök dolgok felé 

irányították és igyekeztek minél jobban elszakítani mind

attól, ami tünékeny. A vég gondolata törvényszerűen jut

tat el az eredet és a jövendő gondolatához, vagyis Isten

hez és a túlvilághoz. Szent Ágoston a "Seereturn"-ban nem 

tud jobb tanácsot adni tan-tványának, mint hogy az agóni-
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áról a lehető legaprólékosabban gondolkozzék és így az 

üdvözülés útjára térhet.

Ebből a gondolatból és viszonyulásból kettős leága

zás keletkezett: egyesek azt prédikálták, hogy csak a 

végre függesztett szemmel fordul a hívő az ég felé, 

sok pedig azt, hogy a haláltól nem kell félnie annak, 

aki az erény 'útján jár.

A aalálközpontúság megfogalmazása Suso előtt isme

retlen. /А halál-ideológia teológiai megfogalmazása 

egyébként teljes egészében Jeruzsálemi Kürillosz nevéhez 

köthető. A halál keresztényi alapokon nyugvó gondolatvi

lága a "Catechesis mystagogicá"-ra vezethető vissza./

Suso "Eterna SapieniL^- jának XXI. 

gondolatának szenteli. A Bölcsesség és a Szolgálattevő 

párbeszédében előbbinek meg kell magyaráznia, hogy nem 

az élet végén, közvetlenül a halál küszöbén kell alkal

mazni tanításait, hanem a jelenben; a jelenbe vetíti el

jövendő állapotunkat. Az eljárás első pillantásra egyál

talán nem új és talán megjelölése sem előzmények nélkü

li: "megtanulni meghalni". Suso eredetisége abban áll, 

hogy kimondja: a hívőnek mindig úgy kell cselekednie, 

mintha még aznap elhagyná az életet vagy legkésőbb egy 

hét múlva. Ez a módszer képes volt átalakítani a keresz

tény életvitelt, mint az egyetlen, amelj7' kikezdhette az 

állandóság érzetét a földi létezést tekintve. Nincs szó

ma

fejezetét a halál
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többé arról, bogy a halál is a kegyes meditáció tárgya, 

vagy a hatásos prédikációéj innentől az agónia ábrázolá

sa uralkodik gondolatok és érzések fölött. Az "Eterna 

Sapientia" nem hágj7 kétséget olvasójában afelől, hogy 

a benne leírt mód az egyedüli, amellyel az üdvözüléshez 

juthat - viszont azt sem hallgatja el, hogy csak kevesek 

tudják majd alkalmazni.

Suso a halál tudományát Isten legnagyobb ajándéka

ként mutatja be. Ezzel az etikai reform két lényeges aspek

tusát állítja középpontba: egyik oldalon a megváltás bi

zonyosságát, az üdvözülést, a másikon pedig azt, hogy az 

üdvözülés megkezdődik még azelőtt, hogy a lélek a világot 

elhagyná. Aki hisz abban, hogy nem tartozik ehhez a világ

hoz, mert tudja, hogy meg kell halnia, üdvözül, mert kép

zeletében előrevetíti azt az utolsó rettenetes percet, 

tehát úgy gondolkodik és cselekszik, mintha már a Mennyor

szág volna előtte.

A keresztény ember valódi ellensége következésképpen 

az idő, ami oly rövid, de azt a csalóka reményt ébresz

ti, hogy mindig tovább tarthat. Suso látszatra szétzilál

ja, valójában azonban összefoglalja az idő újfajta megköze

lítési módját. Az idő intenzívebbé válik, mint valaha is 

volt: minden pillanat, egy óra, egy nap, esetleg egy hét 

olybá tűnik, mintha az örökkévalóság előestéje volna és 

mintha az üdvözülésnek nem lenne más alapja, melyen a Iá-
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к'- 21bat megvesse.

A halálfélelem /látszólagos/ megszüntetésével eltör

li a halál készületeit is: az agónia csak annak szörnyű, 

aki bűnös. A kiválasztottat az angyalok a boldogságba 

viszik. A korabeli elképzeléseket párhuzamba állítva 

azt mondhatnánk, hogy a misztikus ellentmondást nem tűrő- 

en háttérbe szorítja a testet, mintha nem is léteznék - 

az Egyház úgy tekinti, mint elviselni kénytelen börtönt -, 

a laikus ezzel szemben a szellem elmaradhatatlan kísérő

jét látja benne. Ilyeténképpen érthető, hogy - lévén a 

test a válság központi kérdése - új értelmet nyernek olyan 

fogalmak, mint a betegség, pestis, gyász, rothadás.

Éppen azért, mert a lebomló test egyre inkább foglal

koztatja a gondolatot, a halál ténye is egyre jobban fel

zaklatja azokat, akik készülnek a másvilági útra, de azo

kat főképpen, akik szeretnének még erősebben megkapasz

kodni a jelenben. Abban mindnyájan egyetértenek, hogyan 

kell viszonyulni a földi léthez: elkerülhetetlen végét 

szem előtt tartva. E tekintetben az Egyház és a klasszi

kusok tanítása egybecsengett, de a korszellem ezt keve

sellte, és néhány áramlat ennél tovább ment. Lassanként 

kiformálódott az ars moriendi; nem egyéb, mint módszer 

arra, hogy úgy éljük az életet, mintha egyik pillanat

ról a másikra ítélőszéke elé szól itatna a hatalmas Bíró. 

Hamarosan meg jelennek'Suso követnií Gersontól Eellarmi-
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nóig seregnyi mű szerzője, amelyek mind ezt a célt ki- ) 

vánják elősegíteni.

Az artes bene moriendi alapja Jób Könyvének kommentár

jai /Nagy Szent Gergely/ és III. Ince /akkor még Lotha

rio bíboros/ De miseria humanae conditionisa, valamint 

az 1300-1400 között széles körben elterjedt Contemptus 

Mundi-variációk. Mindhárom csoport élesen világította 

meg az emberi lét nyomorúságos oldalait /érzelmi eszközök

kel és racionális érvekkel egjraránt/, azt a következte

tést vonva le, hogy el kell szakadnunk a múlandó, ezért 

hiábavaló földi dolgoktól.

Dacára—a' hosszú fejlődésnek, amelyet időben be káSkL 

nfíegTjárnia a gondolatnak, amíg magatartás lesz belőle, \ 

egész folyamata ott van már leírva Susónál, kikristályo-7 

sotott formában a "Bölcsesség Órájá"-ban.

Ennek a halál-érzetnek egyetlen célja van és egyet

len eszköze, hogy célját elérje: kibillenteni egyensú

lyából az időtartam megítélését, azaz bizonytalanná ten

ni . Suso, miután feltérképezte az idő-problémát, megsem

misítette azt, úgy, hogy a tartamot a létező legapróbb 

darabokra tördelte, s ezeknek mindegyike egy lökés volt- 

az örökkévalóság felé. Utána senki nem volt képes ezt 

elérni és nem is próbálkozott vele senki. Sőt, követői 

gyakorlati megfontolásból inkább azon voltak, hogy a ha

lál érzetét kézzelfoghatóbbá tegyék tettekkek és tárgyak-
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kai, melyek alkalmasnak látszottak rá, hogy azt fenntart

sák és megerősítsék.

A vég fenyegető közelségének érzete és a tudat, 

hogy testünk hamarosan oszlásnak indul, egészen más ered

ményekre vezetett azoknak az esetében, akik ugyanolyan 

súlyosnak tartották a problémát, mint Suso, csak egészen 

más nézőpontból szemlélték. A halál hosszú időn át nem 

volt több, mint megnevezés, egy tény, legfeljebb szimbó

lum. Most kéfrsegtelenul rátalált első megfogható kifeje

zési formájára, de a környezet minduntalan beleavatko

zott ebbe a kifejezési formába, hogy a tanítók és mora

listák kijelölte útról valamiképpen le ne térjen. Ezek 

a korrekciók eleinte azt a látvány érintették, amelyben 

az élőknek jövőjük előképét mutatták be /Három élő.../, 

mintha csak köztük és a holtak között nem lenne egyéb

távolságnál és ellentétnél. A 14. század második felétől
\ ------—_____________ _

azonban utat tör magának egy másfajta szellemiség. Megje- 

lenés^berTlcútségbevonhatatlan szerepet játszik a klasszi

kus kultúrával megújított kapcsolat. Fizikai mivoltunk 

sorsánál?; képe ebben az időszakban áttevődik a jövőből a 

jelenbe. Sokan, köztük a humanisták, nem annyira a holt

testükből lakmározó férgekről vagy a haláltusa kínjairól 

gondolkodnak, mint inkább arról a fol:/amatról, ami szer

vezetükben végbemegy. Meditálnak a halálról, de minde- 

nekfölött érzik, hogy meg kell halniok és ennek a közpon-

V
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ti érzésnek örökös társaságában élnek. Kétségtelenül át

rendezik az idő fogalmát is, de nem veszik át a megfogal

mazást, hogy az örökkévalóság felé vezető zarándoklat, 

nem tördelik szét úgy, mint a misztikusok. A túlélés in

direkt módját a dicsőségben találják meg, amelynek révén 

egyéni mivoltunkban vagyunk az emberiség történetének 

részesei és amelyben már nem a ’Chronicon mundi’ középko

ri törvényeit meghatározó isteni akarat kizárólagossága 

érvényesül

ának konstruktív attitűdje, mint a parúzia helyettesítője.

Ebben az időszakban magának a halálnak értelmezése 

is döntő változáson esik át. Nem lehetséges, hogy valaki 

túlélését az utókorban keresse és ne adjon a hagyományos

tól eltérő értelmet a földi életből való kiválásának. Di

csőség és halál kiegészítői egymásnak; ennek dacára nem 

illeszkednek egymáshoz koherens és harmonikus módon. Ma

gától a halál-érzettől sem idegen a megújult élet szere- 

tete, de csupán a korábbi gondolati struktúrából értel

mezhetjük. A klasszikus értelemben vett dicsőség alapjá

ban véve elüt a keresztény szemléletmódtól: hasonlósága 

a mennyei boldogsághoz formális analógia eredménye. A -- 

klasszikus halálképzet és Suso felfogása között viszont 

megdöbbentő a hasonlóság.

Minden életkorban ferreget a hajlandóság a bűnre.

A ly* században azonban elkezdődik az öregség átértelme-

iianem az emberalkotta világ ’Saeculum humánum’-
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zése és átszellemítése, s egészen a következő század 

közepéig tart. Mivel a hajlott kor alkalmas az élet 

számvetésére, a bűnbánatra, hiszen utána nem következ

ne tik más, mint a halál maga, kiváltságos időszak. Az 

öregség állapotában megszabadulunk a földi vágyaktól: 

"...sola senectus nos docet esse mortales, sola fragili- 

tatis kumanae nos admonet, sola de corruptibilis cogita- 

tiones nostras dirigit ad eterna." - magasztalja Coluccio 

Salutati egyik levelében az élemeaett kort.

Ez a megállapítás azonban csak a kitüntetett helyze

tű humanistákra és általában a kiváltságosok csoportjára 

alkalmazható. Az átlagéletkor nem sokat emelkedett az 

ezredforduló óta, amikor a férfiak 20-25 évre, a nők 

ennél is kevesebbre /20-22 évre/ számíthattak - figyelmen
и I, -------------------

kívül hagyva a csecsemőhalandóság arányát. Kevesen él- 

tek elfogadható körülmények között és jóformán csak ne

kik volt esélyük rá, hogy megérjék harmincadik esztende

jüket .

22
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Ezen kívül az esendőség aló^ az öregs 

fel. Az egyik legsúlyosabb bűn, a pénzéhsé&) /nem mindig 

fösvénység formájában/ éppen az öregkő.

sem mentett

űnének számított,

és ha hihetünk az ars moriendik hosszan taglalt kísértés

leírásainak, a vallásos szellem súlyosabban ítélte meg, 

mint akárhány ifjúkori bűnt. A szegény Lázár és a dőzsö

lő Gazdag története unos-untalan ismétlődik a halálról
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szóló elmélkedésekben. Az öregséget inkább az ítélőké

pesség meggyengülése jellemezte, és a kényszerből elha

gyott bűnök helyébe - elkövetésüket a romló fizikai ál

lapot egyszerűen nem engedte meg - a pénz imádata és a 

zsugorgatás lépett. Szűk réteg lát hatba úgy-az üregh'é-— 

""geír^ nint ^letisztult bölcsesség és elmélyült szellemi 

munka időszakát, amelyben megnemesül a lélek.

135О és I45O között, amikor a dicsőség laikus míto

sza elterjed, a véges idő jelentőséget nyer, feltűnik a 

Halál Diadala és a haláltánco-k sorozata, az addig legna

gyobb pestisjárvány dúl Európában. A párizsi Bibliothéque 

Nationale 482 számú olasz kódexében a Decameron-illusztrá- 

ción a pestis-részlet mellett kibontott hajú, övvel ösz- 

szefogott ingű nőalak vágtat át a halottakon, vállán ka

sza. Tenenti a halál angyalaként nevezi meg, de az 1427- 

es ábrázolás ugyanúgy lehet a pestis megszemélyesítése,

legendájából

a halottak közül csak egy marad meg; az 1400-as évek min

den miniatúráján egyetlen csontváz látható az élők olda

lán, nyilván kifejezi a másik kettő mondanivalóját is.

Már nem a fokozatos felbomlás és az élők - halottak szim

metrikus megfeleltetése a lényeg, hanem magának a halál-

Az a tény azonban, hogy a Halál csont-

mint a halálé. Ekkorra már a Három élő. • •

23nak a jelenléte, 

váz-azonosítója már létezik, nem bizonyítja egyértelmű

en Tenenti állításának tévességét. A halál férfi és női
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alakbani ábrázolása keveredik, mint láttuk. Kételkedésre 

csupán az adhat okot, hogy a kaszás alak élő. Semmi jele 

a bomlásnak rajta, de a földöntúli jelleget is nélkülö

zi. Szegényes ruhát visel ás nincsenek szárnyai. Ezenkí

vül a kép jobb sarkában skorpió, bal oldalon pedig béka 

látható. Tisztátalan állatok, csúszómászók, a Gonosz kí

sérői. A négylábú állat, amelyet meglovagol inkább szamár- 

jellegű, mintsem ló. Nincs nj'cma annak, hogy a pestis 

itt Isten ítélete, végrehajtására pedig az angyalt küldte 

volna le, ezért magam inkább hajlok arra, hogy a lovagló 

alak "La Peste", a pestis személyesen. Egy világi kézi

rat miniatúráján ez teljességgel megengedhető. Kevesen 

is forgathatták; a hívő gyakrabban találkozott prédiká

cióban a Halál-angyallal. 1427-ben Bernardino da Siena 

prédikációjához a passzust János Jelenéseiből választ

ja /15. rész: az arató angyal/.

A halálról való elmélkedés, a halálra való készü

let aprólékos leírása és egyáltalán minden, ami ehhez 

tartozott és keresztényi szemléletmód szerint, teológiai 

okfejtéssel tárgyalta a kérdést, az egyháziakhoz szólt 

elsősorban. Átlagember ritkán részesült efféle tanítás

ban, inkább csak akkor, amikor halálán volt.

A kereszténység első időszakában a prédikáció, sőt, 

pusztán az Egyház létezése a kereszténység kinyilvání

tása volt a nem-keresztény világban, kérügma, nyilvános
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kijelentés. A prédikáció egybeesett az Evangélium hirde

tésével, de csakhamar csatlakozott hozzá a didakhé, a 

morális tanítás és bölcselkedés. Ezzel a prédikáció 

egyesítette a klerikusokat, egyszersmind elválasztotta 

tőlük a laikusokat, akik nem voltak letéteményesei az

ГЗ'па"—
klerikusoktól, nogy vulgáris nyelven hirdessék az igét, 

[de ezzel nem számolja fel a nehézségeket. A 11. század 

elején a pap a maga archaikus formájában rögzült nyelve

zettel próbálja közvetíteni az Evangéliumot ás mindazt, 

amit az Egyház hozzáfűzött, de a hallgatóság zöméhez nem 

jut el az üzenet, mert egyszerűen nem értik meg.

9* szazadban az Egyház sorozatosan kéri s

24 Ahhoz,

hogy a prédikáció tényleges célját elérje, meg kell"'vár

ni a 12. századot, amikor is a szerzetesi magány képvi

selőihez /oratores/ jelentőségben kezdenek felnőni a pré

dikátorok /szintén oratores, hiszen ’orare’ az imádságot 

és a prédikálást egyaránt jelentette/. A változásnak két 

gyakorlati oka van: áz eretnekségek 'és a kereszteshadjá

ratok. Az Egyháznak szüksége van a hívőkre és ha meg akar

ja értetni magát velük, nem maradhat meg kiválasztott 

voltának elérhetetlen magasságában, ahonnan úgy éri a 

híveket Isten szava, mint a villámcsapás.

Nem sokkal később a koldulórendek megjelenése kitel

jesítette az új prédikálási gyakorlatot. Most már értet

ték, mit mondanak nekik, de bonyolultabb érvek, kifino- 

multabb okfejtés nem jellemeznette az elmondottakat.
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A halálról és a rá való készületről az átlagember 

az Egyházban kimunkált megfogalmazás leegyszerűsítését 

kapta, a templomfalak figurális ábrázolásaival kiegészítve, 

lg;/ az ars moriendi nem tipikus tükröződése a halál irán

ti érzékenységnek, mindazonáltal ilyen vagy amolyan for

mában az első ars moriendi és számtalan leszármazottja 

gyakorlati bevezetés abba a ftfranzakcióloá., amit úgy hív

nak: meghalás. ---------------

Theodor Weigel a múlt század végén eladott a British 

Múzeumnak eg;/ Lipcsében, 1369.-ben publikált, fametszetek

kel illusztrált nyomtatványt, amelyet a műfaj első kép

viselőjének tartott /a továbbiakban Ars/. Metszetei ro

konságban állnak az 14-64—es "Grotesque Alphabet" metsze

teivel. Az Ars 14-55 és 14-75 között készülhetett, isme

retlen szerző munkája.

Nem szólít fel fenyegetően a bűnbánatra, mint a Há

rom élő... , nyoma sincs benne a Trionfo nyers iróniájá

nak vagy a kései haláltánc cinizmusának /és humorának/, 

nem is céloz a Halálra, mint kézzelfogliató létezőre. Jól

lehet illusztrációinak többsége haldoklót mintáz, nem a 

megszokott viszolyogtató realizmussal teszi. Vanitas-te- 

májának nincs sok köze a ’macabre’ vanitas-felfogásához. 

Olyan érzelmeket sem tükröz, mint az Ifjúság és a Halál 

/Élet és Halál párbeszéde/ vagy a "Halál a Szerelem Kert

jében" témája. A csontvázat, halálfejet, rothadó testet,
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homokórát, férgeket és rovarokat angyalok, szentek, a 

kereszt és jövőbe mutató képek helyettesítik. Az Ars nem 

a halál leírása, nem is a haldoklásé; ehelyett azokra a 

lépésekre összpontosít, amelyeket az üdvözülés érdekében 

az érintettnek tennie kell. Gyakorlati hasznát rendkívü

li népszerűsége bizonyítja: közel 300 kéziratot tarta

nak számon a 15* századból, közülük 200 latin, 60 német, 

10 olasz, 10 angol, 7 francia és egy spanyol nyelvűt.

Vizsgálatakor ezt a gyakorlati jelleget kell szem 

előtt tartanunk, bár összefügg a késő-középkori skolasz

tikával és miszticizmussal is. Egészében foglalja össze 

a meghalás jó módjának hagyományos megközelítését, il

lusztrációi szintén a hagyományos képek keverékéből áll

nak össze. Az Ars-ot szerzője arra szánta, hogy "laico 

et litterato simul" okuljanak belőle.

Legalább három szövegvariánsa létezik. Az első, a 

legkorábbi és legrészletesebb /még képanyag nélkül/ már 

a 15. század első évtizedeiben, "Ars moriendi" 

tus Artis Eene Moriendi" és "Speculum Artis Bene Morien

di" címek alatt.

Az Ars első fejezete bevezeti témáját, "jó"-ként ha

tározva meg a halált, és arra ösztökéli az olvasót, hogy 

készségesen és zokszó nélkül haljon meg, ha eljön az ide

je. A második fejezet leírja az öt kísértést, amellyel 

a hívőnek meg kell harcolnia halála óráján. Ezek a Hitet-

25

"Tracta-
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lenség /Kételkedés/, Kétségbeesés, Türelmetlenség, Gőg 

és Fösvénység. A harmadik fejezetben több halálos ágy

nál vallatja a szerző a haldoklót, annak üdvözülését 

előmozdítandó. A haldokló magatartására vonatkozó előí

rásokat tartalmazza a negyedik fejezet: ezeket a szerző 

Krisztus halálának módjából vezeti le. Az ötödik feje

zet foglalkozik a ’’rossz" oldallal: a haldoklót barátai 

állják körül és próbálják rávenni, hogy hiú reményeket 

tápláljon felgyógyulásáról és lelke megmentése helyett 

evilági dolgokkal foglalkozzék. A hatodik, utolsó feje

zetben a szerző számos imádságot közöl, mint a haldokló 

ágyánál elmondandókat a végső percben.

Nemcsak az illusztrált Ars szerzője ismeretlen, az 

illusztrálatlan traktátusé is. Utóbbi kézirat bevezető

je és a nyomtatott kiadás nyomán Krakkói Mátyás /a prá

gai egyetem feje, áésőbb Worms püspöke/ és Domenico

Capranica /Fermo érseke/ neve merült fel leggyakrabban, 

mint feltehető szerzőé.^ Van egy harmadik jelölt is: 

Nikolaus Dinkelsbuhl, Ausztriai Albert gyóntatója. A leg

inkább kézenfekvő az volna, ha Jenán Gersónnak, a Pári

zsi Egyetem kancellárjának tulajdoníthatnánk a szöveget-. 

A legkorábbi ars ötödik fejezete /ezzel bővebben fogunk 

foglalkozni/ az ő "Opusculum Tripertitum”-án alapul, ha

tározottan utal személyére: "Nam secundum cancellarium 

parisiensem: sepe per talem falsam consolationem et fic-
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tarn sanitatis corporis confidentiam certam incurrit ho

mo damnationem." Ez a passzus a rövidített szövegben is 

megmarad, amely néhány helyen kifejezetten azonos az "0- 

pusculum" szövegével: "Non detur infirmo minia spes cor

poris salutis consequendae...saepe namque per unam talem

consolationem et incertam sanitauis corporae confiden-
„27tiam certam. incurrit homo damnationem.

Mindazonáltal a legelterjedtebb vélemény, hogy nem 

Gerson az ars szerzője. Ha ő írta volna a bevezetőt, bi

zonnyal nem a "secundum cancellarium parisiensem" személy- 

telen formulájával hivatkozik korábbi munkájára. Másrészt 

ha olyan hírességnek lenne tulajdonítható az ars, mint 

Gerson, akkor Antoine Vérard nyomtatott kiadásában a for

dító /akit Émile Male Guillaume Tardif személyében azono- 

28sít / nem "ismeretlen"-ként hivatkoznék rá előszavában.

Gerson "Opusculum"-a mindenképpen hatással volt az 

arsra, de semmi közelebbit nem tudunk a körülményekről, 

melyek között e hatás megnyilvánult. Csak annyi állapít

ható meg, hogy az ars moriendi hosszabb, hatfejezetes for

mája olyan szerző műve, aki ismerte Gerson írásait és a 

15* század első évtizedében működött.

A 15. századi ars-kéziratokat ritkán illusztrálták.

A legkorábbi fametszetes kiadás szövege annak az alapszö- 

vegnek sűrítménye, mely a kéziratokban és néhány későbbi 

nyomtatott kiadásban jelenik meg. Fő vonalakban a rövidí-

29
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tett szöveg az Öt Kísértést hangsúlyozza a hosszabb válto

zat második fejezetéből, a többi öt fejezetből kiemelt 

részletekkel vegyítve, szűkszavú bevezetővel ás ugyancsak 

tömör befejezéssel. Nem állapítható meg, hogy a rövidí

tett verzió kifejezetten illusztrált kiadás számára ké

szült-e; az viszont, hogy a szerző kissé kibővítette a 

második fejezetet, ahol több alkalom kínálkozik a figu

rális bemutatásra, emellett szól.

Az Ars 'rója kihasználja a témában rejlő drámai le

hetőségeket ás szövegét dialógussá formálja /contentio/.

Az alapszöveg nem választotta el a halálos ágynál megje

lenő Kísértéseket a Segítő Gondolatoktól, a rövidített 

szöveg elkülöníti a "Temptatió"-t és az "Inspiratió"-t.

A Sátán és a Pokol démonai mind az öt esetben sza

vakkal és képekkel kísértik meg a haldoklót, a megfelelő 

Sugallat pedig angyal közvetítésével érkezik és arra inspi

rálja a halni készülőt, hogy lelkét megerősítve álljon 

ellen. A hosszabb változat terjengős megfogalmazása elma

rad; a feszültséggel teli párbeszéd az irodalmi hagyomány 

olyan morális dialógusaival rokon, mint Prudentius "Psycho- 

machiá"-ja vag^.- Herrade von Landsberg "Hortus Deliciarum"-a. 

Maguk az ábrázolások azt a benyomást keltik, hogy aggál^/o- 

san alkalmazkodnak a hagyományokhoz. Eredetiségük pusztán 

abban rejlik, hogy a hagyományos anyag aprólékosan kimun

kált szintézisét teremtik meg.

30
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Egyrészt a Tenenti-féle öregkor apoteózisa miatt, 

másrészt a magyar ars moriendi egyik sajátossága okán 

kell a kísértések közül az utolsóval, a Fösvénységgel 

részletesebben foglalkoznunk. /Az "Avaritia" jelentését 

sokszor inkább a ’kapzsiság’, ’halmozás’ szavakkal ad

hatnánk vissza; itt is inkább ebben a jelentésben szere

pel./

Az illusztráció a haldoklót három démon társaságá

ban örökíti meg. Egjákük /a Weigel-példányban a "provi- 

deas amicis" felirat alatt/ egy három nőből, egy férfi

ból ás egy meztele^ kisgyerekből álló csoportra mutat.

A másik felhívja a haldokló figyelmét mozdulatával a 

házra, istállóra és borospincére: "intende thesauro".

Az istálló ajtajában a lovászfiú áll, kezében gy^plőszá- 

ron egy ló. Az illusztrátor egy kicsiny figurát is elhe

lyezett a képen, aki bort fejt egy hordóból.

A szöveg csak az ágy körüli alakokról ejt szót /"Uxo- 

rem proles consanguineos amicos"/; az előtérben ábrázolt 

figurák szerepéről többféle értelmezés született. Réau, 

Male és Samuel Chew úgy vélik, hogy a lovat elővezető 

alak egyszerűen tolvaj, aki kihasználja, hogy senki sem 

figyel rá. Chew még azt is hozzáfűzi, hogy a ló a Fösvény

ség szimbóluma. /Az 14-70-es kiadás szövege az érintett 

képhez: "quinta dyaboli temptacio est avaricia, magis se- 

culares et carnales infestans, que est nimia occupatio
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teraporalium atque exteriorum rerum circa uxores et ami- 

cos carnales seu corporales divicias atque alia que ma-

gis in vita sua dilexerunt, per que dyabolus horninem ma-
„31 / Tenenti szerint az alak lovász 

és éppen bevezeti a lovat az istállóba.

Bizonyos vélemények szerint a borfejtő pohárnok a 

Bűn egyfajta megszemélyesítése.

Ezek az értelmezések nem mondanak ellent a szöveg 

szellemének és van alapjuk a 14. századi irodalomban, 

különösen Petrarcánál /"Be Hemediis Utriusque Portunae"/, 

az állatszimbólumok pedig Jelentős szerepet kaptak az 

Erények és Bűnök megjelenítésében. A kérdést azonban sok

kal egyszerűbben is meg lehet oldani, s tekintve, hogy 

az Ars Józan gyakorlatiassággal megszerkesztett útmutató 

a halni készülő és az élő számára, aki nem akarja, hogy 

a halál készületlenül érje, a következő megoldás magától 

értetődő: a Jelenet az egyik legősibb halálos ágy mellet

ti történetet eleveníti fel: a Bolond Gazdag parabolá-

xime vexat in fine.

32Ját.
A történet sohasem tett szert akkora népszerűségre, 

mint a hasonló témájú szegény Lázár és a Gazdag, de képi 

megjelenítése már 12. századi miniatúrákon sem ritka.

A korai miniatúrákon a Gazdag barátai ás családja körében 

fekszik halálos ágyán, az előtérben a lovász elővezet egy 

lovat a közeli istállóból, mintegy "bemutatva" az értékes

33
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vagyontárgyat, melynek gazdája már nem fog örülni. A je

lenet kézenfekvő ás logikus modellként kínálkozik s Fös

vénység Kísértéséhez. A pincemester alakja kiegészítés 

lehet az idézett evangéliumi passzus szerinc: "comede, 

bibe, epulsre".

A kép harmadik démonának kérdésére /"quid faciam?"/ 

a jelenlévő két angyal válasza: "non sis avarus" és "ne 

infcendas amicis". A második tanács nyilván azokra vonat

kozik, akik a haldokló ágya körül állnak, de személyüket 

nehéz azonosítani, esetleg rokonok. Az ágy fejénél is áll 

egy csoport, amelyet a haldokló nem láthat: Szűz Mária, 

a megfeszített Krisztus, egy öregember bottal, továbbá 

számos nő és férfi. A kereszt lábánál három bárány. Több

féle értelmezési lehetőségiünk is van: ők is rokonok Krisz

tus és Mária társaságában, a bárányok pedig a haldokló 

vagyonára céloznak; az egész jelenet nem más, mint a "Jó

Pásztor" nyájával /a hosszabb verzióban meglévő, a rövi-
✓ *4deboől kimaradt szövegrész nyomán'' /.

A legfigyelemreméltóbb értelmezést Male adta: 

ember Jób gyermekeitől körülvéve, nyájával, 

nem indokolja meg feltételezését, de Olds ismertet egy-- 

ars-változatot /Morgan-féle szöveg/, amelynről Male-nak 

nem volt tudomása és amely egyértelműen alátámasztja hi-
. ' I о 0poueziset^ .

az oreg-
35 Male ugyan
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Jób történetét igen kedveli a középkor, különösen annak 

kései szakasza, mivel közérthető módon fejezi ki 

vetés morális oldalát. Jóbot mindig is a Türelemhez tár

sították; így látható a "Ps3''chomacnia"-illusztrációkon, 

a kései középkorban pedig Jób lett a kísértésnek sikere

sen ellenálló ember mintaképe. lőé-G-tól fokozatosan a

a ssam-

szenvedés megtestesítőjévé válik, példázata a középkor 

végén már párhuzamba állítható a Passió szenvedéstörté

netével - ő lesz az igaz keresztén*' ember.

Az ágу mögötti csoport, amelyet a haldokló csupán 

"lelki szemeivel" láthat, 

javaiért - egyfeló'l anyagi vetületében /Jób sorsa/, más

felől az örök boldogság biztosításával /Mária és Krisztus/.

A kísértések súlya és mibenléte nemcsak a megkísér

tett életkora alapján sorolható be, de a társadalmi hely

zet vagy az egyházi hierarchiában elfoglalt hely szerint 

is. Pontusi Evagrius azt mondja, hogy az anakorétáknak 

a Fösvénység, a cönobitáknak a Bujaság kísértésétől kell

Az Ars szerzője a bevezetőben 

figyelmeztet, hogy a Hiúság és a Gőg együttes kísértésé

től a klerikusnak kell leginkább távoltartania magát, - 

míg a Fösvénység, az ördög ötödik kísértése a világiak 

legfőbb megrontója. A kései középkorban a Fösvénység

Lambert "Liber Floridus"-

a vigasztalást jelenti veszendő

37elsősorban óvakodniok.

38gyakran minden bűnök forrása.
39ában az Arbor mala gyökere és leggyakrabban az öregkorra
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vonatkoztatják, mint végső bűnt - többek között éppen 

Suso a "Summa Super fitulis Decretalium"-ban.

Tenenti megfeledkezik erről, amikor analógiákat 

keres Suso felfogása és a humanistáké között. Az öregség 

magasztalása a humanisták részéről annak a nyugodt idő

szaknak a dicséretét jelentette, amikor tisztán látva 

és helyesen megítélve az ifjúkor elvakultságát, nem fut

nak többé tünékeny vágyaiktól űzve tünékeny tárgyak után, 

hanem felfedezik, hogy a filozófia az egyetlen maradandó, 

és zavartalan munkálkodásban tölthetik napjaikat. A ke

resztény felfogás nem kezelte megkülönböztetett tisztelet

tel magát a kort: a bűnök sokaságára való képtelenség 

nem érdem. Az átlagember annál jobban fog ragaszkodni a 

kevés megmaradó lehetőséghez /Avaritia/, minél inkább el

veszti a képességet', hogy a többi bűnt elkövesse. Az élet 

utolsó percében gyakorlatilag csak a Fösvénység fenyegeti.

Éppen mert a humanisták számára mást jelent az érett 

kor, mint a vallás számára, nem tartható a Tenenti java

solta formában az idő illetve az idő tartamának átértéke

lésében feltételezett azonosság. A humanisták idő-érzé

kelése egyszeri és megismételhetetlen voltuk felismeré

sével függ össze. Maga a mű természetesen nem veszíti el 

korábbi fontosságát, de felnő hozzá a tudat, hogy "ezt a 

művet nekem kell megalkotnom".

Ka Michele Pesenti, az egyszerű muzsikus /mesterem-
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bér a kor felfogása szerint/ néhány évvel később már 

imigyen méltatlankodik szerzői Jogainak megsértése mi

att: "Questa e mia, l’ho fatta mi! / Non sia alcun eh’ar- 

disca dire / che non l’abbia fatta mi..." /Ez az én művem, 

én csináltam! / Senki ne merészelje azt mondani, / hogy

. ./^, mennyivel inkább átérezhetik a 

humanista szerzők egyediségüket a középkor névtelen alko

tásközpontúsága után!

Tenenti joggal állítja, hogy az idő egységének érze

te sok apró darabra esik szét Suso műveiben, Petrarcánál 

és a humanistáknál is. Csakhogy míg a humanisták és Petrar

ca igyekeznek minél tevékenyebben kitölteni az idő darab

káit, Suso számára a sok kis pillanat, óra, "vagy legfel

jebb égj/' hét" teljességgel egyforma: mind a halálra kon

centrált. Végső soron minden pillanat a halálé és egyik 

sem az életé. Az egész érzete széthullik, de egyik eset

ben aktivitás lesz belőle /akár ’otium’ a szó eredeti 

értelmében/, a másikban pedig az utolsó pillanat előre

vetítése és bemerevítése. Ám a humanista is áldozata a 

bizonytalanságnak és keresi a helyét térben és időben.

Az egyensúlyt már valóban csak a halál vagy a halál szí

vesen fogadása teremti meg. "Equilibrium is already a

nem én csináltam.

kind of dying and a welcoming of death: "his first minute,
,A1after noone, is night" /John Donne/.

Ha elfogadjuk Male magyarázatát a Fösvénység Kísér-
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tésáre az utolsó képen, azonosíthatóvá válik az a bárom 

férfi, aki az elsőn, mintegy ez "átellenes oldalon" a 

Hitetlenség Kísértésén az ágy mögött áll turbánt visel

ve: ők Jób Hamis barátai. Általában a haldokló orvosai

ként szokták besorolni őket, de ez az értelmezés egyál

talán nem mond ellent az előbbinek, ha Jób Könyvével 

hozzuk összefüggésbe. 42 Ha pedig pogányokkal azonosít

juk őket, Szent Gergelynél megtaláljuk az összekapcso-
„43lást: "...in amicis Job adunbrati haeretici.

Az Arsot nem lehet teljes egészében Jób Könz/véből 

vág;/ a Moraliunból levezetni, de az összefüggések végig

vonulnak a szövegen és a képek sorozatán.

Az ars moriendi elsősorban - ahogyan a Biblia Paupe- 

rum is - inkább a szegényebb vagy alacsonyabb rangú kle

rikusok számára készült, mintsem a szegény laikusok vagy

Az illusztrált Ars archetípusa
4^a Wellcome-Apokalipszishez hasonló kézirat lehetett 

az illusztrációk pedig nem készülhettek 1400 előtt.

Olds meggyőzően bizony-tja az illusztrált Ars germán 

eredetét: a V/ellcome-kézirat bizonyosan német, valószí

nűleg felnémet környezetből származik, maga az Ars pedig 

közkedveltségnek örvendett a délnémet és svájci ábrázoló

művészek körében. A Biblia Pauperum legkorábbi kézirata

it német vagy osztrák művészek illusztrálták'^. Mindkét 

esetben német kéziratban felbukkanó 14. század végi vagy

44írástudatlanok számára.
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15. század eleji témának adnak nyomtatott formát 1450 

körül szintén német környezetben. Innen kerül aztán hol

land közegbe a Biblia Pauperum és az ars moriendi, s itt 

nyeri el végleges alakját. A halál-téma kidolgozásainak 

sorából tehát legalább az ars moriendi - Émile Male vé

lekedésével ellentétben - nem tekinthető francia erede

tűnek .

Az ars moriendi a patrisztika és a bibliai szövegek 

leszármazottja, kompendiuma a haldoklót körülvevő kísér

téseknek és az ellenük hatásos védekezésnek, a legközért

hetőbb formában megfogalmazva a 15» század korai éveiből. 

Részben Jehan Gerson művére támaszkodik, de a szöveg ki

munkálása már nem francia közegben ment végbe. A hosszabb 

változat, legkorábbi ismert illusztrációi /ritkán illusztrál

ták/ a Wellcome-Apokalipszisben már megtalálhatók, a leg

korábbi rövidített szöveg /illusztrált Ars/, a l!/eigel-vál- 

tozat illusztrációi egyenesen a szöveghez készültek. Az 

illusztrátor többek között azokból a komplex morális alle

góriákból vette képi anyagát, amelyeket a kor német művé

szei formáltak ki. Maga a Wellcorae-Apokalipszisbe ágyazott 

ars moriendi német kézirat ás a további szövegek őstípusá

nak tekinthető.

Azért Icellett az ars moriendi történetével ilyen 

részletesen fogalkoznunk, mert a magyar irodalom korai 

szakaszából hiánytalan ars moriendi-fordítás maradt ránk.
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Szabó Elóris az Érseké jvári-kódexbeli halál-dialógust 

azonosította a kópes ars moriendi teljes szövegével.

A magyar irodalomban a régebbi, bővebb ars-szövegre nin

csen példa és a képes ars is csak ebben a kódexben ta

lálható meg, igaz, hogy itt hiánytalanul. Az utána követ

kező elmélkedés szövegét Szabó a "Memoria improvisae mor

tis", ismeretlen szerzőségi írással párosította, Rainer 

Rudolf: Ars moriendi. Von der Kunst der Kunst des heilsa-

47

men Lebens und Sterbens. Böhlau, Köln-Graz, 1957-es mun

kájából kiindulva. Szabó a bécsi Nationalbibliothek 5130. 

kódexének 140-147. lapján található latin szöveget citálja. 

Ennek a szövegnek változatát közli Kozáky, anélkül, hogy 

összekapcsolná az Érsekújvári-kódexszel és Kozáky válto

zata - ha csupán árnyalatokban is - jobb a Szabó társította 

szövegnél.

A latinban és a magyarban kiemeléssel jelzem a dön

tő eltérést a Kozáky-féle szöveg javára: "Halainak Rette

netes es zernyw uol’tarol’ kezdetyk ymar" - "Oh Halai 

mely keSerwSeges thenekewd Smlekozeted Oh mely rettenetes 

teneked yeleun v/oltod Wyda^/ ziueknek Es mynden ez wylá

gy gyenyerwSegben eloknek yelennen annak ky ideyben yffyw

Ereyben erős Es bathor Es kynek mynden yo zersncza be

foly Es az ghonozrol yngyen Sejrnf Emlekezyk meg kykkezzwl
,Д8yeles Es egy lay Énnekem merth en у/a gyök. . .

"Diues alloquitur morti" - "0 Mors quam amara est me-
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moria tua cordi iocundo; et indelicijs snutrito! Horribi

lis potencia tua; ei qui et etate iuuenis et robore for-

tis et qui potitur successibus prosperis et non sentit
Л9de aduersis de quibus prochdolor vnus eram.. .

Visszatérve a kénes arsra, az utolsó - egyben legerő

sebb - kísértése, a Fösvénység az ars nélkül is egyik leg

erősebben hangsúlyozott vonala kódexeink halál-szövegei

nek. A Székelyudvarhelyi-kódex a testi örömök képeihez

teszi hozzá est a bűnt: "...o te keuel embem/!_/ : myt has- 

nalnac tenekod akoron a dragalatos ruhac gongockel es bar- 

Son/n/al ekeSittottec : es mikoron atte teStSd hituan pos-

toba takartatic : о ragadozó nuzo fozto : myt haSnalnac 

tenekod akoron a Sok louaknac begyvtteSe : mikoro /hj neg 

embernec myatta vitetic atte teStod a Scent mihal louaba :

о nag kaSdag feiedelm : myt haSnalnac tenekod akoron afold-

: es az erős koua-вnec leleSSege : aSoc zoloc : a varasoc
„50rác • • •

Nyilvánvaló, hogy különböző típusú gazdagságokról be

szél a szöveg. Az uralkodóhoz a birtok, a föld, a várak 

tartoznak. A másik fajtához a gyöngyös bársonyruhák és a 

lovak. Bele kell nyugodnunk a veszteségbe, hogy kódexeink 

zöme másolatban /talán többszörös másolatban/ és illusztrá

ciók nélkül maradt ránk. A képes ars ábrázolásai olykor 

a szöveg helyett is beszélnek és sohasem szolgai kísérői 

a mondanivalónak. Illusztráció híján a hipotézis bizonyít-
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hatatlan marad, mégsem haszontalan felvetnünk a kérdést: 

a gazdag ember, a "ragadozó nyúzó-fosztó" mellé miért 

nem kincseit, pénzét párosítja a kódex, miért a "lovak 

begyűjtését", amely a képes ars utolsó kísértésében is 

fontos szerephez jut? /Hacsak nem a ’szentmihálylova’ mi

att volt szüksége mindenképpen lovakra.

A halál-témák azonos szövegtestben jelennek meg; ez 

a legtisztább formában a haláltánc-kiadásokban látszik.

Ее a contemntus mundi mellett is ott van a Három élő..

/• •

• 9

a túlvilági látomások, a vadomori és az ars. Nem elkép

zelhetetlen, hogy szövegünk eredetijében, amely szöveg 

többszörös, követhetetlen áttételen keresztül jutott a 

fennmaradt kódexbe, ott volt az illusztrált ars /hiszen 

ebből készült a másik kódex fordítása, de a megmaradt 

szöveg illusztráció nélküli/, és utolsó jelenete vissza

csengett a szöveg írójának vagy fordítójának emlékezeté

ben.

Az arsot kétségtelenül több jó egészségnek örvendő 

személy olvasta, mint haldokló és beteg, bár utóbbiaknak 

szánták. A szerzetesek és általában a klerikusok sosem

feledkeztek el az ars moriendiről, de a laikusok 

egyszer pontosan tisztázták mibenlétét - egyszerűen fél

retették.

ha

Az ars moriendi első szakasza az lpOC-as évek köze

pétől a következő század első néhány évtizedéig tart. 2k-
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kor még megmarad német és francia területen, csak nyo

mokban kerül át Itáliába vagy az Ibér-félszigetre. Ebben 

az időszakban a hangsúlyt a jó bálái mód.jára helyezik és 

nem a vele összehangolt, helyes életvitelibe. A második 

szakasz gyakorlatilag a képes ars megjelenésével kezdő

dik a ly. század derekán. Nehéz még egy művet találni, 

amely olyan pontosan kifejezné a korszak közérzetét és 

általában a -iáiéihoz való viszonyát, mint az illusztrált

ars.

Az ars - dacára annak, hogy középponti kérdése a 

halál ténye - sokáig nem személyes-ti meg a Halált. A né

hány kivételes esetben /pl. egy Rómában használatos hó- 

ráskönyv a 14. század végéről/ a Halál mosolygó alak, aki 

az élőnek jó hírt visz és szeretetteljes gesztussal koz- 

Csak 1513-Ъап publikál Francesco di C-iunta egy il

lusztrált ars-szöveget, ahol a sarlós csontváz az ágy lá

bánál szinte főszereplője a jelenetnek.

A Biblioteca Casanatense és a Wellcome-Apokalipszis 

’macabre’ szekciójában fellelhető illusztrációk témakörei 

és szövegei az alább felsoroltakból származnak: a Három 

a Halál Fája, Visio Philiberti, a haláltánc egy 

kezdetleges verziója és az ars moriendi. /Utóbbiban Mózes 

alakja a Hitetlenség Kísértésével szembeállított Sugalma- 

záson nem a szövegből eredeztethető, hanem Bonaventura 

"Lignum Vitae"-jébol./ A Visio Philiberti témája /magyarul

31li.

52

élő • • • ?
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a Nádor-kódexben/ hasonló as arséhős /a haldokló bűnei/, 

és minden Visio képi ábrázolásának középpontja az ágyban 

fekvő ember.

Az embrionális haláltánc ilyen közegbe ágyazódik. 

/Fontos megjegyeznünk, hogy ez a megállapítás csak a ha

láltánc "kézbe vehető", könyvalakú formájára érvényes!/

A ’macabre’ négy alapvető eleme /Három élő..., haláltánc, 

ars és vízió/ mind megtalálható a Wellcome- és a Casana- 

tense-kéziratban. 53

A hosszabb ars moriendit eleinte Albertus Magnusnak 

tulajdonították. Tenenti részben megerősíti Olds érvelé

sét, amikor leszögezi, hogy sem Albertus Magnus, sem 

Krakkói Mátyás nem lehet a szerző, mivel Gerson művét

Itt azonban az egyezés véget is ér: 

Tenenti megnevez egy kéziratot, amely kifejezetten Domeni

co Capranicát jelöli meg szerzőként /Bibliothéque Nationale, 

Párizs, Ms.lat. 3771-/• Valószínűleg ez volt a francia 

fordítás alapszövege 1456-ban.

A hosszabb ars-szöveg nem nyújt mást, csak azt, amit 

hasonló művekben korábban megfogalmaztak, azt viszont 

szerves egységben. A szerző elmagyarázza benne, milyen 

veszélyes utolsó pillanatig halogatni a megtérést, ekkor 

ugyanis a fizikai fájdalom és a halálfélelem korlátozzák 

az akaratot és meggyengítik a lelkierőt.

Először jelenik meg benne a motívum, hogy a megbá-

54nem ismerhették.
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nást nem tanúsító haldoklóval szemben erélyesen kell 

fellépni: ellentmondana a keresztényi elvelmek, sőt, 

egyenesen ördögi sugallat lenne elhallgatni a haldokló 

előtt, attól való féltünkben, hogy- terheljük, a vég kö

zelségét és azt, ami várhat rá a túlvilágon. Aki a jó 

halál kegyelmét akarja élvezni, annak még ereje teljé

ben el kell sajátítania a meghalás tudományát és minden 

pillanatban készen kell állnia az elköltözésre.

A nyomtatás feltalálása, bár természetes lenne, nem 

okozott semmiféle törést a műfaj történetében. Olyan mű

veket nyomtattak ki, amelyek jóval korábban keletkeztek, 

különböző helyen és kulturális közegben, esetlegesen 

ugyanabban a városban, ahol kiadták őket, vagy azonos 

nyelven. Suso könyveit csak kevéssel Savonarola írásai 

előtt adták ki és velük egyidőben is megjelentek. Jakob 

von Jütebog karthauzi szerzetes 14-65 előtt írta "Tracta- 

tus de arte bene moriendi"-jét, de csak harminc évvel 

később jelent meg Lipcsében. Első része szembetűnően ha

sonlít Dionysius Carthusiensis traktátusának első részé

re /a két szerző kortársnak is tekinthető, nemcsak rend

társnak/. Mindkettejük meggyőződése szerint a halál emlé

kezete alkalmas rá, hogy segítségével az ember megbánja 

elkövetett bűneit és óvakodjék újabbakat elkövetni. A fi

zikai megsemmisülés félelme a démonokhoz kötődik, akik 

meg akarják szerezni a lelket, és az ítélethez, ahol sorsa

Я Ь-,л ф«>
h> \v
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A halál emlékezetének üdvös hatása annak következeidé'!.

menye, hogy ezek a démonok, úgymond, a testtel tehetnek, 

amit akarnak, de az igaz ember leikéhez nem férnek hoz

zá. A testi halál félelmét kell leg2rőznünk, nem a máso

dik halálét /attól nincs mit félnünk, ha úgy éltünk, 

ahogyan kell/, és a földi szeretet kötelékeit kell elvág

nunk. Hogy az eget kívánhassuk, meg kell vetnünk a föl

det, ezt pedig olyan életmóddal érhetjük el, amely sem

miben nem kedvez vágyainknak.

Az ars moriendiből kinő az ars vivendi. Kéc ok iga

zolhatja a keresztény ember evilági létét : a vezeklés bű

neiért és jócselekedetek gyűjtése, amelyek odaát majd 

mellette szólnak. A misehallgatás, gyónás, hosszútűrés 

mellett legfontosabb az adakozás: semmi sem törli el olyan 

hatékonyan a bűnöket, mint az alamizsnálkodás. A Szent 

Anselmusra visszavezethető, hasonló témájú traktátusok 

egytől-egyig a halálos ágynál feltett kérdésekre és a ka

pott válaszokra bízzák annak eldöntését, mi lesz a haldok

ló sorsa. Jakob első látásra kevésbé alkalmas módszert 

javasol: jogi eljárásfélét. A haldokló foglalja írásba 

hitvallását tanúk előtt, és tegyen hozzá egy különleges 

záradékot, hogy lépése végleges és minden olyan jövőbeli 

bűnös cselekedetet megtagad, amely ennek a szándéknak - 

esendoségből - ellentmondana. Ez a "szerződés" a Sátán 

ellen jön létre a hívő és Isten között. A gonosz prakti-
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kái a haláltusában olyannyira elgyengíthetik az igaz em

bert, hogy jobb egy ilyesfajta szerződéssel elejét venni 

az esetleges katasztrófának.

Az a szándék vezérli Savonarolát is, hogy a halál

lal szembeni óvintézkedéseket a mindennapi tevékenysé

gekre kiterjessze. A karthauzi szerzetes gondosan távol

tartja magát minden ’macabre’-elemtől; a dominikánus 

"Predica dell’arte del bene morire"-je tobzódik bennük.

A halál képi megfogalmazása terén Savonarola elemében 

van. Prédikációt csupán követniök kell az illusztrációk

nak ahhoz, hogy a kellő hatást váltsák ki. Ugyanebben 

az időszakban bukkan fel az ábrázolásokon Szent Jeromos

a koponyával; őt számos halálon elmélkedő szent követi, 

egyelőre még homokóra nélkül. Savonarola, a buzdítás 

után, hogy sűrűn látogassuk a temetőket és kísérjük a 

halottasmeneteket, felszólít, vegyünk részt rokonaink

"etés barátaink haldoklásának épületes jelenetében: 

etiara /doverresti/ portare in manó una morticina d’osso 

et guardarla spesso". ^ 

házunkban a falra kell festetni; mi több, legyen szo

bánkban úgy elhelyezve egy halálra emlékeztető tárgy, 

hogy pillantásunk legtöbbször erre essék. /Savonarola 

javaslatát árnyalatnyi eltéréssel viszontlátjuk a Szé-

A Hálálnál: otthonunkban a helye,

kelyudvarhelyi-lcódex "...touaba vg oluaStatic neminemv
e.vitézről" kezdetű példájában, amelynek főszereplője ágya
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mellé kétoldalt a Halál és a Pokol képét helyeztette el, 

hogy bármerre fordul, a kettő közül valamelyik rettent

se el a bűntől./56 A dominikánus meg van győződve róla, 

hogy a Halál, Pokol és Paradicsom állandó emlékezete

nélkül az igaz keresztény sem élhet "jó" életet.

Az ars körét bővítő művek alaptípusa a "Cordiale 

quatuor novissimorum". Szerzője számára /Talán Gerardus 

von Vliederhoven/, ahogyan követői számára is elválaszt

hatatlan a halál az Utolsó ítélettől és kétféle követ

kezményétől, a Pokoltól és a Paradicsomtól. A műfajt 

előszeretettel művelték a karthauziak; Dionysius előtt 

már az 1200-as évekből fennmaradt egy ismeretlen szerze

tes "De miseriis hominis, mundi et inferni" című munká- 

Eogy az ördög ki ne foszthassa a jócselekedetek 

kincseskamráját az ember lelkében, őrködnie kell az Elő

vigyázatosságnak, akit a küldöttek tartanak mindig ébren: 

a halál emlékezete és félelme.

A gregorián reform után a contemptus mundik hangne

me ellentmondást nem tűrővé formálódott át. Az averroista 

szellemiség terjedése óhatatlanul magával hozta egy olyan 

réteg kialakulását, amely tagadja a Poklot és a Paradi

csomot, a teremtés tökéletes voltát; azt állítja, hogy 

a világ mindig volt és mindig lesz, csupán az egyén tű

nik el belőle végérvényesen, ha meghal. A 12-13• századi 

francia dokumentumok közül jónéhá^f tanúsítja e szelle-

57Ja.
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miség markáns jelenlétét. Nyomában mind észrevehetőbb 

lesz a hasadás a hétköznapi valóság és a vallásos érzé

kenység között, vagyis az újonnan jelentkező, megválaszo

latlan kérdések ás a "hivatalos" halál-irodalom hagyomá

nyos ideálja között. A 12. századtól a halál /bár sor

rendben az első, de eddig jelentőségében utolsó a négy 

végső dolog sorában/ mind nagyobb hangsúlyt kap és a kö

zépkor végére elérkezik a ’macabre’ féktelen magasztalá- 

sához.

Az aszkéták számára az ember egyedüli reális léte

zési módja a lélek. Ez a felfogás a 13. század végétől 

már háttérbe szorul, s a 15« századra a halál nem más, 

mint az értékeit világosan felmérő, esendőségét felisme

rő, bár valójában el nem fogadó ember értékrendjének ret

tegett összetevője.

Amikor a középkor a világról mint múlékony és kiáb

rándító látszatról gondolkodott, bizonyos sajnálkozással 

és titkolt vágyódással tettej amikor a reneszánsz, mint 

valami újat és vonzót, kezdte szeretni, örömébe mindig 

vegyült némi kétely és lelkifurdalás. Ez a kétértelmű 

viszonyulás a n:yTugati gondolkodás sajátja, -és legtisztáb

ban a contemptus mundikb.an érhető tetten: ott bújkál 

bennük az élet szeretete, noha minden megvetésüket rázú

dítják - és nyilván jóhiszeműen.

Ebben az ambivalens kapcsolatban a fájdalomnak nincs
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racionális magyarázata. A lélek elutasítás és várakozás 

közt lebegj onnan a fájdalom, hogy nem tudja sem azt, mi

től menekül, sem azt, mit vár. Amikor Adamo di Bréma 

részletesen elbeszéli egy igaz ember, Adalbert érsek 

szellemi hanyatlását egészen a szertelen őrültség álla

potáig, amikor John of Salisbury kijelenti, hogy az élet 

nem más, mint tragikomédia és a francia irodalomban he

lyet talál magának Trubert, az idióta, a bolond, aki ma

gával cipeli a fájdalmat és a szenvedést, bárhová is 

menjen, olyan magatartásformára figyel fel a társadalom 

őbennük, ameljy kérlelhetetlenül jelzi a régi szerkezet 

szétesését.

A jelenségek mélyén az a gondolat munkál - olykor 

tudatosan is, de többnyire öntudatlanul -, hogy magának 

az életnek nincs.értelme, ’nonsense’. Képtelenség, mert 

antagonisztikus elvárásoknak kellene megfelelnie. Az em

berek értetlenül és szorongva állnak dolgok előtt, ame

lyeket nem képesek felfogni, az irracionalitás elözönli 

az élet ismerős kis parcelláit és a mindaddig kézenfek

vőként elfogadott magyarázatok nem elégségesek többé.

A fájdalom a csalhatatlan bizonyíték, hogy a keresz

tény világ azt a biztonságot nem képes nyújtani, ami 

minden más hittől megkülönböztette. Voltaképpen azóta 

nem képes rá, amióta kiveszett a "halott testvérem jár

jon közben értem" formulájába vetett rendíthetetlen hit,
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csak most már ki is mond,ják. hoery valamit elveszítettek.

Ennek a megnyilvánulásnak komplementere a vele 

eeyidőben fellépő másik: a fizikai felbomlás taglalása.

Ahelyett, hogy a Pokol lángját és kínjait elemeznék, 

azt a folyamatot írják le a lehető legaprólékosabban, 

ami az emberi testben a halállal kezdetét veszi. Már

Suso figyelmeztet, hogy ne merüljünk el ezekben a képek

ben, mert a halállal szembeni ellenérzésünk csak erősöd

ni fog tőlük, de, úgy látszik, a figyelmeztetés nem hasz

nált.

Jehan Gerson és Hans Nider művei a növekvő figye

lemről tanúskodnak, amelyet a klerikusok a haldoklók 

és betegek gondozásának szentelnek. Nider népszerűsége 

Gersoné mellett eltörpül, főként azért, mert nem első

ként fedezte fel a "jó halál" módját, és mert traktátu

sa, a "Dispositorum moriendi" merev skolasztikus megkö

zelítése nem oldotta fel hatékonyan a vallásos szoron

gást a megváltás ígéretében. A halálnak öt létező faj

táját sorolja fel és ugyanennyi okot, hogy az elhuny

tat meggyászoljuk. A temetésnek hét oka van, és így to

vább. A "Dispositorum" nem sokkal Gerson "Scientia mor

tis "-a után keletkezhetett, de ekkorra már Suso művé

nek kéziratait jól ismerték Franciaországban: nem volt 

igazán szükség másfajta, ridegebb és nehezebben érthető 

megfogalmazására ugyanannak a kérdésnek.
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A Kölnben, 1470 körül megjelent "Dispositorum" 

szerzőjét párhuzamba állíthatja Salutatival egy Seneca- 

idézet. Mindketten elfogadják a Seneca-szöveg interpre

tációját a következőképpen: az idő annyira becses, hogy 

egyféleképpen használhatjuk ki legjobban — szünet nél

kül folytatva azt a tevékenységet, amelyet a legfonto

sabbnak ítéltünk minden között. A tevékenység mibenlé

téről tér el a két szerző véleménye, de tény, hogy Se- 

necára egyként hivatkoznak a humanisták és a kegyességi 

misztika. ' 1

A négy végső dolgok közül a Halál szükséges beveze

tője volt eleinte a másik háromnak és jelentőségében az 

utolsó. Amikor a keresztények épülését célozva bocolgat- 

ták a halál értelmét, a 15« század aszkétái és szerze

tesei valószínűleg úgy gondolták, hogy nem tesznek mást, 

mint amit elődeik is tettek. Munkájuk eredményeképpen 

tudtukon kívül került a gondolatvilágba egy új elem.

Dionysius Carthusiensis nemcsak pontosan meghatá

rozza, miben áll az ars moriendi, de azt is érezteti, 

hogy ez valami új dolog, vagy legalábbis közelmúltbeli 

keletkezésű. Valószínű, hogy a négy végső dolgokról szó

ló könyvének megírása idején az illusztrált ars már lé

tezett, mert Dénes ugyanazt az öt kísértést sorolja 

fel, mint az ars, ha nem is ugyanabban a sorrendben.

Ezen kívül máshonnan is felvesz a négy végső dolgok ki-
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fejtésébe motívumokat: ilyen a haldokló állapotának le

írása és az ubi sunt.

A testi és a lelki ember megkülönböztetésének ér

tékmérőjéül о teszi meg a halálhoz való viszonyulás mód

ját. A közönséges ember szeret élni, vagyis egyaránt 

fél a kimúlást megelőző testi fájdalmaktól és a haláltól. 

A lelki ember, a tökéletes, a szent óhajtja a halált, 

amely véget vét a földi nyomorúságoknak és kitárja a 

Mennyország kapuit.

Az azonos témájú "Cordiale quatuor novissimorum"-ot 

I45O körűire datálhatjuk. Először 1471-ben jelent meg, 

latin nyelven. Ez a mű sokkal népszerűbb lett, mint Dio- 

nysiusé, főként, mert illusztrációk tartoztak hozzá. Ki

adásai túlnyomó részt a Köln - Párizs - Deventer-három- 

szögön belül maradnak. Halál-ábrázolásai eredetiek és 

nem a megszokottak. Holland nyelvű kiadásának első ol

dalán /Harlem, 1484./ egy aszott, inas öregember a Ha

lál /csak koponyája idézi fel a csontvázat/. Fenyegető

en emeli jobbját, baljában leplet tart, amibe belebur

kolózik. Német verziójában /Köln, 1487./ a haldokló be

teg mellett angyal, démon és szerzetes látható^ a met

szet alsó részén egy csontváz fekszik ölében összetéve 

kezét, kivájt hassal. A párizsi kiadás /1^01./ a temető

be helyezi a Halált, amint épp a sírboltból mászik elő, 

kezében a koporsófedéllel. Az alak oszlófélben van, tele
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férgekkel. Egy kerek képre mutat, amelyen térdelő puttó 

látható - bizonyosan a lélek.

A valóságos gyermek a középkor számára eredendően 

gyanús lény, és ez a megítélés a reneszánsz folyamán 

sem változik alapvetően. Az ábrázolt Gyermek azonban 

szimbólum. Negatív értelemben sem tagadják ártatlanságát, 

de hangsúlyozzák múlékony voltát, törékenységét, és azt, 

hogy az effajta ártatlanság nem tekinthető erénynek /Szent 

Ágoston/. A Gyermek úgy jelenik meg, mint segítségre szo

ruló, függő, öntudatlan lény, felelősségérzet híján. Gyak

rabban megtestesítője az Öntudatlanságnak és az Irracio

nalitásnak, mint bármely pozitív aspektusnak. Pozitív ér

telemben a hagyományos megkötöttségektől mentes, szűz krea

tivitást jelképezi, amelynek legenergikusabb mozgatója 

a tudatalatti. Jelentheti az éppen megszületett Ént: erős, 

játékos, hajlékony. Minden formát felvesz, akár a víz, 

mert fantáziáját nem köti meg a Felnőtt száraz intellektua- 

lizmusa. A ’ puer aeternus’ az Ego és a Lélek különválásá

ból születik és a Valódi Én örömteli oldala az Öregember-
59rel szemben, aki a sötét oldalt testesíti meg. 

an a középkori Gyermekhez - legyen az szent, a lélek al

legóriája vagy angyali teremtmény - a 15-16. századi put

tó sem valóságos, történetileg létező gyermek. Ez annál is 

inkább figyelemre méltó, mert a puttó a gyermekportré mű

fajával egyidőben született és fejlődött ki. A 15-16. szá-

Hasonló-
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zadi portrékon szereplő gyermekek azonban sohasem, vagy 

majdnem sohasem meztelenek. /А gyermekikonográfia utolsó

a 17. századba helyezhető. Ekkor a put-epizódja azután 

tók dekoratív célú meztelenségét a gyermekportrékon is 

alkalmazzák./ "Igaz, már a 16. században találunk néhány 

meztelengyerek-portrét, ezek azonban igen ritkák, talán

az egyik legrégebbi Holbein 1521-es képén a Meyer-család
„60korán elhalt gyermeke.

A Gyermek reneszánsz-humanista jelentésében a materiá

lis Öregember /Szaturnusz = megkötöttség, idő/ inerciá

jával szemben a spirituális, a mobil, a Lélek. Holbein 

Haláltáncában van négy vitatott kép, amelyek puttót, illet

ve puttókat ábrázolnak. Minthogy másutt nem lesz módunk 

kitérni erre a problémára, ehalyütt kell megjegyeznünk a 

következőket: Aries megállapítása bizonyítja, hogy Holbein 

az elsők között festett gyermekeket. A metszetek allego

rikus jelentésben szerepelnek és nem ütnek ela sorozat- 

tól; épp ellenkezőleg, általános morális értelmük van. A 

stílus nem tér el a bizonyítottan Hőibe in-metszetekétől,..me

lyek egyébként is kiadásról kiadásra szaporodnak. A puttó

kat római vért és sisak /feltehetően dicsőség-szimbólum/, 

továbbá szőlőfürtök és szőlőlevelek mellett helyezte el

• •

a művész. Minden jel arra mutat, hogy a puttó itt is a 

Lélek a fenti pozitív és negatív értelemben egyaránt, 

amely lélek a szőlőben az Életet kapja meg: negatív érte-
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lemben az evilági látszat-életet, pozitív értelemben az 

Örök Életet.

A legfurcsább a "Cordiale" metszetei közül a francia 

fordításban /Audenarde, 14-82./: öt különbözőképpen öltö

zött alak, úgy tűnik, akarata ellenére látható a Halál 

mellett. Egyikük sem néz rá, sőt, négyen a földre szege

zik szemüket. Az ötödik, a legtávolabbi /talán egy szer

zetes fráter/ a semmit fürkészi szomorúan. Valójában 

mindannyian aggodalmasan figyelik a Halál mozgását, aki 

sarlójával a füvet és a virágokat vágja, ahogy feléjük 

közeledik. Az öt alak gesztusai azt jelzik, hogy ki sze

retnének kerülni a sarló hatóköréből, kétségbeesésük vi

szont világosan mutatja, hogy erre nem képesek. A Halál 

embertelen, szarkasztikus mosollyal méregeti őket.

I35O és 145O között legalább ötféle ars moriendi for

gott közkézen, amelyek gyakran kereszteződtek egymással 

/Suso, Petrarca, Dionysius Carthusiensis műve és az il

lusztrált ars/. Suso aszkétikus szellemisége kibővítet

te és elmélyítette a szerzetesi reformátorok megújult 

pietását; ebben a közegben születtek a négy végső dolgok

ról szóló munkák. A nyomtatás ezeknek a műveknek jelentő

ségükhöz méltó terjesztést tudott kínálni. A "Cordiale" 

és Dionysius műve voltak a szerzetesi halál-kép alapelvei

ebben az időszakban, főként a német/francia területen. 

Az illusztrált ars, képeinek köszönhetően csakúgy, mint
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szövegének, Nyugat-Európa csaknem minden országában el

terjedt. A hívők ráismertek lapjain tulajdon lelkiálla

potukra és aggodalmaikra, ami '.egyáltalán nem azt jelen

ti, hogy az aggodalmakat a kegyes szöveg csillapította 

volna. • •

A halál-irodalom legfelső szintje a meditatio mortis. 

Katartikus jelentősége csak abban a perspektívában fogha

tó fel teljes mélységében, ahogyan Pietro Damiani látja.^ 

A meditatio mortisban állandóan jelen van az alázatosság 

és a hit kontrasztja /bár mindfen teremtménynél nyomorul

tabb vagyok, üdvözülök, ha Isten úgy akarja/^ a "miseria 

humanae conditionis" pedig poláris kiegészítője a "digni- 

tas humanae naturae"-nak, amely lehetővé teszi, hogy az 

ember Isten színelátásában részesüljön.^

A 16. század elején fordulat következett be az ars 

moriendi történetében. Ettől kezdve a művek írói egészen 

más környezetből kerültek ki, mint a korábbiak és műveik 

mondanivalója is eltérő azokéitól. A 15* században, ha 

valaki ars moriendit írt, többnyire szerzetes volt vagy 

aszkéta. Nem lehet dicséretesen élni - hirdették -, és 

főként nem lehet üdvözülni, ha nincs állandóan lelki sze

meink előtt a haldoklás, fizikai mivoltunk közös sorsa 

és a túlvilág. Az 1500-as évekre látszólag kiheverték a 

szervezet felbomlásának traumáját, valójában azonban szám

űzték tudattalan régiókba. Nem tudtak megbirkózni vele,
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tehát megpróbálták kirekeszteni a létező dolgok közül. 

Annál is erősebb volt ez a tendencia, mert az ars mori- 

endi most már főként a laikusokhoz kívánt szólni, akik 

a benne leírt szabályokat nagyrészt nem tudták betarta

ni. Egyetlen mód kínálkozott a rothadás kiküszöbölésére 

és ez ráadásul egybeesett a kor legbensőbb vágyával. A 

vágy irreális volt ugyan, de ellenállhatatlan. Egyszerű

en nem akartak meghalni. Lassanként már jobban féltek a 

haláltól, mint a kárhozattól.

A tridenti zsinat után az" Egyház az emberi életet 

a quatuor novissimi perspektívájában láttatja, 

lenreformáció a penitencia szellemét erősítendő az épülés 

alapvető eszközeivé teszi a készen kapott mintákat: a ko

ponyát, a csontvázat, a sírhantot. A hétköznapi ember fi

gyelmét az ismerős képekkel igyekszik magára irányíta- 

A halál-képet alapvetően ez határozta meg két to
vábbi összetevővel: az egyházi propaganda kiterjesztésé

vel és az anatómia fejlődésével együtt.

Főként a jezsuiták igyekeztek a népet megnyerni az

zal, hogy nem a tudományos okfejtést választották, hanem 

mintegy leszálltak az átlagember szintjére és a megszo

kott képek hatását meglehetős sikerrel fokozták fel a 

halmozás módszerével.

A Trionfóban, a haláltáncban lényegében a morális 

törekvésen van a hangsúly /amíg nem épül belé a reneszánsz

63 Az El-

, 64-m.
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idején a halál epikureus nézőpontJa•és ez a halál immár 

nem tántorítja el az embert az életörömtől és az élet 

mindenek fölötti vágyától/. A "gonosz Halál" gondolata 

a reneszánsz küszöbén merül fel. A halál előbb teljha

talmú úr, aki válogatás nélkül mindenkire sort kerít, 

de ettől még nem ellenség. A feléledő nem-vallási képze

tek hívják elő a "gonosz Halál"-t, s egy darabig még 

párhuzamosan létezik vele a békés, Jutalmazó, keresz

tény halál-képzet, bár valódi hatása nincs, de ez még 

nehezen vehető észre. A kétféle antik halál-gondolat 

közül is a "gonosz" kerekedik felül. Kharón túléli Tha- 

natoszt. 65

Az ikonográfia egészét tekintve a halál-ábrázolás 

meglehetősen monoton. Lehetőségeit a konvencionalizmus 

szabja meg kevés kivételtől eltekintve. A halál-ikonográ

fia hagyománytisztelő, tárgyai mumifikálódott csontvá

zak lepelben vagy rongyokban, koponyák, képükön incsel

kedő vigyorral, késő szánom-bánom és fenyegetés; egyszó

val inkább az emberi színjáték emblémái, mintsem egy fel

építmény reális dokumentumai vagy a test tényleges fi

zikai állapotváltozásának megfigyelései. A 17* században 

viszont hasznosítják a megelőző száz év megszerezte ana

tómiai rajztudást, s ez óhatatlanul magával hozza a szük

ségletet, hogy pontosan feltérképezzék, mikor mi törté

nik az élőlényekkel, különös tekintettel az emberre, a
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maga testi mivoltában.^Г—'
Végülis az Ellenreformáció bontotta két részre a

Idocere és a delectare ábrázolás- és látásmódját: azzal, 

hogy antagonisztikus ellentétként határozta meg őket. Egy-

cC '

felől a balettek, pásztorjátékok és ünnepségek végeérhe

tetlen sora, az álöltözetek és átváltozások divatja: a 

legkülönfélébb variációk a lélek állhatatlanságára és a 

látszat bizonytalanságára felépítve; másfelől, élesen el

választva tőlükj a tetszelgés a gyász minden formájában, 

olykor a vigasztalanság, olykor a ’macabre’ hangulatára 

alkalmazva: a memento móri és a vanitas vanitatum. Emez 

szöges ellentétben amazzal, amely maga a lázas sürgölő- 

dés, túlfeszített mozgás és nyughatatlan életigenlés - 

annál lázasabb és kifejezettebb, minél kevésbé ered meg

győződésből és belső bizonyosságból.

A múlandóság tudata egyaránt késztethet .bűnbánatra 

és épp ellenkezőleg, megnövelheti az élet becsét. A ba

rokk a szenvedélyek logikájára épül, tehát szüksége van 

az érzelmek és az érzékenység kultuszára, de nem miszti

kus ködbe burkolózik, hanem emblémákkal fejezi ki magát. 

Nélkülözhetetlen alkotóeleme a retorika, minthogy a racio

nális érveket érzelmekkel helyettesíti. A lelkigyakor

lat általános felvirágzása nem belső igényből fakad /az 

igényt az élettel és a világgal szemben támasztják, nem 

önmagukkal szemben/, nem vallásos, hanem vallásos célra
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alkalmazott, irányított Jelenség.

Az őskeresztény halál-képet nem sikerült felélesz

teni. Később is tesznek ugyan kísérleteket rá: San Alfon

so de’ Liguori /1696-1787./ emlékeztet arra, hogy "Szent 

Jeromos nővérének hívta a Halált és így szólt hozzá: 

"Aperi mihi soror mea", mert a Halál az, aki megnyitja 

előttünk a Paradicsomot. És ugyanezért San Carlo Borromeo 

is, látván egy festett csontvázat kaszával a kezében, 

megparancsolta a festőnek, hogy törölje ki a kaszát és

tegyen a helyébe egy aranykulcsot, amilyen a Mennyország 

„68kulcsa.

Bár Szent Jeromos mondata a Biblia legderűsebb szö

vegét, az Énekek Énekét kívánja felidézni és Borromeo 

egyike a kevés hiteles személyiségnek, aki elveit élete 

munkájával támasztotta alá, az átlagemberek a szavakból 

már nem képesek hatékony vigaszt meríteni. Az aranykulcs 

helyén is a kaszát látják.
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1. / Dubruck, Edelgard: The Theme of Death in Drench
Poetry of the Middle Ages and the Renaissance, Lon
don, 1964. p. 54.

2. / Vö: Romano, Ruggiero - Tenenti, Alberto: II Rinasci-
mento e la Riforma /1378-1598*/ Parte seconda: la 

nascita della civilta moderna, Torino, 1972.
3. / ibid. , pp. 297-298.
4. / Vö: Del Guerra, Giorgio - Rialdi, Giorgio: II "Trion-

fo della morte" e le danze macabre medievali IN: 
"Scientia Veterum", Anno XX. fasc. 154., Giardini, 

Pisa, 1970.
5. / "Quant en l’enfermerie fu / Et une piece у oi ieu /

Soutainement et en seursánt / Une vieille qui estoit
/ Une faus en sa main

tenoit: / Et i sarclis de fust portoit..." - 

J. Stürzinger, London, 1893*, lines 13417 f.
6. / Vö: Meiss, Millard: Atropos-mors: observations on a

rare early humanist image IN: "Essays presented to 

Wallace K. Ferguson, ed. J.G.Rowe - W.H. Stockdale, 
Toronto /Florilegium Históriaié/

7. / Tenenti, Alberto: II senso della morte e l’amore
della vita nel Rinascimento /Francia e Italia/-*-^ 

Einaudi, Torino, 1957*, P* 487* 16./ jegyzet.. A fe- 

jezet további részében többször támaszkodom erre 

a műre és fő 

(_ követem.
8. / Vallardi urnának nézi,* Vallardi, Giuseppe: Trionfo-

e danza della morte о Danza macabra a Clusone, Dog
ma della morte a Pisogne, Milano, 1859., pp* 27-28.

9. / Satirae, II, 1, 57-
10. / Tenenti, p. 436.
11. / Jel. 14,15-16.
12. / Settis Frugoni, Chiara: II téma deli’Incontro dei

haut / Montee sur mon lit • • •
ed. J.

uvonalakban a szerző gondolatmenetét
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tre vivi e dei tre morti nella tradizione medieva- 

le italiana IN: "Atti della Accademia Nazionale dei 
Lincei/Memorie/Classe di Scienze morali, storiche 

e filologiche", Roma, 196?. Serie VIII. Vol. XIII. 

fasc. 3. p. 213. 296.sz. jegyzet
13. / ed. Morpurgo, S.: Le epigrafi volgari in rima IN:

"L’Arte" II., 1899. PP. 51-87.
14. / "E come gentil cor onore acquista, / cos! venia 

[\ quella brigata allegra, / quando vidi un’insegna /
•oscura e trista; / et una donna involta in veste 

negra, / con un furor qual io non so se mai / al 
tempo de’ giganti fusse a Flegra, / si mosse 

vv. 28-34.
15. / "Genealogie deorum gentilium libri" Liber primus,

Cap. XXXII.: "De Morte XVIIIa filia Herebi" а cura 

di Vincenzo Romano, Laterza, Bari, 1951* Vol. I.
61. Az idézet folytatását itt közlöm, alátámasz

tandó, hogy a későbbi halál-képzet és az etimológiai 
magyarázatok csírájukban megtalálhatók Boccacció- 

nál: "Herebi, illám dicunt filiam quia ab Herebo 

emissa sit, ut in préseripto carmine Statius, Sti- 

giis emissa tenebris, seu.quia calore careat, ut 

caret Herebus; Noctis autem ideo filia dicta est 

quia horribilis et obseura videatur. Mors autem dic
ta est, ut dicit Ugucio, quia mordeat vei a morsu 

parentis primi, per quem morimur, vei a Marte qui 
interfector est hominum, vei mors quasi amaror, 
quia amara sit; nil enim hominibus creditur amarius 

morte; eis exceptis de /quibus./- dicit Iohannes in 

Apocalipsi: Beati qui in Domino moriuntur. Нес ut 

piacere videtur Servio, ab Atropu de qua supra dif
iért, quia per hanc violentam debemus intelligere 

mortem, ut satis etiam colligitur proximo supra ex

• • •

P-
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carmine Statii. Per Atropon autem vult intellegi 
naturalem rerum dissolutionem. Atropos autem dic
ta quia non convertitur. Parcam verő earn, per an- 

tiphrasim dixere, eo quod nemini parcat. Sic et le- 

tum, cum sit mestissima rerum. Necem autem illám 

proprie arbitror qua aqua, vel laqueo seu modo alio 

spiritus intercluditur. Fatum autem dicta est, eo 

quod divina providentia premonstratum sit, qui 
nascuntur omnes móri debere." ivi, kiemelések tőlem

16. / Biblioteca de la Universidad, Valencia, MS 1372 f.
134., idézi: Meiss, p. 156.

17. / "0 chascun ne deffende fort / Contre Atropos ce est
la mórt" - Morgan Library, New York, MS 132, f. 140., 
idézi: Meiss, ivi

18. / Bibliothéque Nationale, Párizs, MS 606, idézi:
Meiss, p. 152.

19. / "!•/ Donna pallida, con gli Occhi serrati, vestita
di nero... "Demisere neci, nun cassum lumine lu- 

gent" /Vergilius: Eneis, Libro II./. Et Lucretio 

nel V. libro: "Dulcia linquebat lamentis lumina 

uitae." 2./ ...con l’ossatura, muscoli et nervi 
tutti scolpiti; la Veste d’un manto d’oro, fatto a 

broccato riccio, sopra riccio...Sú la testa le fe- 

ce una delicata Maschera di bellissima Fisonomia, 
et colore, perche /!/ non á tutti si mostra la me- 
desima...Corono questo pittore /Camillo da Ferrara/ 

l’osso del capo di essa di verde Allого, per mosträ- 

re l’imperio suo sopra tutti i mortali, et la legge 

perpetua; nella sinistra manó le dipinse un Coltel-
З./ Si puo anco

figurare in un’Angelo con una Spada in mano et nel 
1’altra con una Fiamma di Fuoco. 4./ Donna ignuda, 
et bella; ignuda perche si spoglia d’ogni bene; bel-

lo avvolto con un Ramo d’Ulivo • • •
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la perche ciasciuno al suo primo apparire 1’abbraccia." 

/Ez az alak egy hiénán lovagol. Az antikvitásban a 

hiénát félénksége és rejtőzködő életmódja miatt két- 

neműnek tartották; kérdéses, hogy ábrázolása a Tha- 

natosz-Atroposz egymásba játszására utal-e, vagy a 

Halál mindkét nembeli áldozataira./ A Pestis megsze
mélyesítője: "1./ Donna, uestita di color tané oscu- 

ro, haverá la faccia smorta et spaventevole, 
rimente si vedranno le mammelle anch’esse sozze et

» Pa-• • •

ricoperte da un velő trasparente; et a piedi di es- 

sa vi sara un Lupo...2./ Donna, vecchia, macilenta 

et spaventevole; di carnagione gialla; sara scapiglia- 

ta, et in capo havera una ghirlanda di nuvoli oscu- 

ri; sara vestita di color bigio, sparso d’humori, 
et vapori di color giallaccio; stara a sedere sopra 

alcuni pelli d’agnelli, di pecore, et altri animali, 

tenendo in manó un flagello con le corde avolte san- 

" - Iconologia. Roma, 1593- pp. 171-172.guinose. 
és 207.

20./ "Syntagma de statv morientivm. Ex MSS codicibus il- 

lustrium bibliothecarum Sereniss. Maximiliani Boio- 

rum Principis, et Rei, pub. Augustanae deprontum, 
Latiné factum, notisque illustratum, per Matthaeum 

Raderum, e Societate Iesu" /Editio tertia, Monachii, 
ex formis Bergianis, С I 0. I О С. XIV. - Talán nem 

hasz.on nélkül vetünk egy pillantást a közegre, amely
be Atroposz belekerült, ezért néhány részletet kie
meltem az egyébként dagályos versezetből: "Horrenda 

mors, tremenda mors / Telő minax et arcú, / Patale 

torquet spiculum, / Nulla quod artes vites. / Ut fu- 

mus evanescimus, / Eliminamur omnes. / Abibis hinc, 

non flectitur, / Pulgentibus motallis" /V./ - "Genae 

rigebunt cereae; Pax luminum fatisce; / Nec pectus
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eluctabitur. / In ore vox dehiscet; / Laudata forma 

concidet; / Artéria pavebunt: / Gelu madebis horri
do, / Obsessus á Charonte." /VII./ - "Pestem creabis 

naribus; / A te fugabis omnes / Obsepientur ostia, / 

Orisque nariumque. / Foras, foras, prospera foras / 

Catharma, pestis, horror, / Opertus altúm dormies,
/ Interstrepente nullo." /IX./ - "Specum iacentis 

incolunt / Venena, bufo, vermes: / Hős aulicos haec 

aula fért; / His gratus imperabis. / Tributa pendes 

vermibus, / Stipendiumque blattis: / Fás his érit 

grassarier / Per ossium medullas." /XI./ - "Regina 

mortualium / Armata falcé- Parca, / Iám funus unum 

duxerat / Ex gentium ruinis; / Per ossa victrix ari- 

da / Incesserat superba, / Deamque se iactaverat / 

Deo potentiorem." /VI./ - pp. 30-32. és 38-39» A fő
szövegbeli kiemelés tőlem való

21. / Vö: Tenenti, id. mű
22. / Epistolario, Novati, Roma, 1891-1911» Vol. I. p. 316. 
23»/ Vö: Settis Frugoni, id. mű
24. / Vö: Zink, M.: La prédication en langue románé avant

1300., Párizs, 1975»
25. / Vö: Olds, Clifton Cooper: Ars moriendi: a Study of

the form and content of fifteenth-century illustra
tions of the art of dying, Pennsylvania, 1966., 
Disszertáció, kéziratban

26. / Tenenti, p-p. 19-20., 84. és 100.
27. / Gerson, Jean Charlier~de: Ugnvre-s-,__Artvers, 1706.

Tom. I. p. 449.
28. / L’Art religieux de la fin du Moyen Age, en France,

Paris, 1949. p• 382.
29. / "Ont compille plusieurs traitez de contemplacion

iouxte des consideracions de la mor. Et scpeciale-
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ment/!/ ung duquel ie ignore le nőm mais ay trouve 

son livre intituele Ars moriendy..." - idézi: Olds, 
p. 62.

30. / Mary O’Conner végérvényesen bebizonyította, hogy a
hosszabb szöveg időben megelőzi a rövidebb verziót., 

Olds, 148. sz. Jegyzet
31. / Vö: Olds, pp. 91-92.
32. / Lk 12,13-21.
33*/ például a British Múzeum Add. 39627 sz. kódexében, 

f. 176 verzó, Olds, 209. sz. Jegyzet
et constituat te Christus filius dei divi intra 

paradisi sui amena et semper virentia: et iám inter 

oves suas verus te ille pastor agnoscat." idézi: 

Olds, p. 96.
35. / Male, p. 386.
36. / "Sit aber Zpus sin liebe muter und, den crucz ver-

liess: un den wille sins vatters volbrocht. Und der 

gedultig iob. wib. kind, und gut. umb gotz willen 

über gab. so ist uns ouch notdurfftig alle zitliche 

ding von den äugen und ab herc^e—3
f. 11 rektó, /dézi:

37*/ Migne: Patrologiae Cursus ComplHt 
Paris, 1857-1866. XL., 1219.

34./ " • • •

u schlagen und got 
j)lds, p. 97. 

tts. Series Graeca.,
anzeruffen."

38. / Pál 1 Tim. 6,10
39. / a Genti Egyetem Könyvtárának egyik kódexében /1125-

_: jpids, 241.idézi:sz. folios 231 verzó, 232 rektó/, 

sz. Jegyzet
40./ La musica italiana dal Medioevo alia prima eta Baroc-

ca IN: "Storia Sociale e Culturale d’Italia'.',Braman- 

te, Arsizio 1987. Vol. V/III.: "Lo spettacolo", p. 46.
41. / Fraser, p. 5»í vö: Ruggiero - Tenenti, id. mű II. rész
42. / "Mert hazugságot kentek rám, mindnyájan mihaszna or-
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vosok vagytok." - Jób 13,4
43. / In expositionem Beati Job Moralia, seu Moralium

libri IN: Migne, LXXV, p. 622.
44. / Heinecken, C. von: Idée générale d’une collection

d’estampes, Lipcse, 1771« P- 292.
45. / Olds, p. 127.
46. / ibid., p. 135*
47. / Szabó Flóris: Források kódexeink halál-szövegeihez,

ItК 1964., pp. 681-690.
48. / A Példák Könyve kivételével minden kódexet a Nyelv-

emléktár-kiadásban használtam, de a számozás a kéz
irat oldalszámozását tükrözi. A teljes ars a kódex
ben: pp. 269-291-, az idézett szövegrészé: pp. 291-
292., kiemelés tőlem

49. / Cosacchi, Stephan: Makabertanz. Der Totentanz in
Kunst, Poesie und Brauchtum des Mittelalters, Verlag 

Anton Hain, Meisenheim am Glan, 1965., p. 267« /Az 

idézet a müncheni Cím. 23833 föl. 141a-ról való, kie
melés tőlem/

50. / Székelyudvarhelyi-k., pp. 271-272., kiemelések tőlem
51. / Paglia, pp. 71-72.
52. / Tenenti, p. 93.
53. / Olds, pp. 115-118.
54. / Tenenti, p. 100.
55. / idézi: Tenenti, pp. 112-113.
56. / p. 245.
57. / Bibliothéque Nationale, Párizs, MS lat. 3307-
58. / Tenenti, p. 98.
59. / Chetwynd, Tom: A Dictionary of Sacred Myth, Unwin,

London - Boston - Sidney, 1986., pp. 26-27*
60. / Ariés, Philippe: Gyermek, család, halál, Gondolat,

1987., ford.: Csákó Mihály, Szapor Judit, p. 51«,
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kiemelés tőlem
61. / "...nunc tibi dum mundus arridet, dum carnis sani-

tas férvét, dum prosperitás terrena demulcet, quae 

post ista sequantur excogita, et iám quasi transac- 

tis, quae praesto sunt, illud prudentia vestro so- 

lerter examinet, quae praesentibus futura succedant. 
Quaecunque ergo transitoria sunt, altiori consilio 

iám transisse decerne, et velut ludificatoriae illu- 

sioni somnium deputaj illuc mens tua recurrat, illuc 

sollicitos acuminis sui oculos dirigat, quod post- 

quam contigerit, transire non novit, terribilera quo- 

que ultimi iudicii diem illám in conspectus tűi prae- 

sentia pone, et repentinum tantae maiestatis adven- 

tum tremefactis visceribus retracta." - "De fluxa 

mundi glória et saeculi despectione", Migne: Patr. 

Lat. 144, 476 Libro VIII., 8.
62. / Vö.: Lazzari, Francesco: II dolore e la morte nella

spiritualita dei secoli XII e XIII. rec., IN: "Atti 
del V. Convegno del Centro di studi sulla spiritua
lita medievale", Accademia Tudertina, Todi, 1967.

63. / Paglia, p. 77.
64. / "... la testa di morto, lo scheletro, la tómba so-

no divenuti strumenti della pieta, richiami all’or- 

dine, motivi di edificazione." - Saccenti, Mario: 
Libri e maschere del Seicento italiano, Firenze, 

1972., p. 172., kiemelések tőlem
65. / Dubruck, p. 55*
66. / "Siamo gia all’interno del mondo barocco,...quanto

all’arte macabra...fra la linearita ornamentale, da 

anatómia moralisée, déllé távolé lignee del Dryan- 

der /1537./ e gli sconcertanti grovigli, densi di 

particolari acuiti fino alio, spasimo visivo, del
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thesaurus anatomicus del Ruysch /1701./: immagini 
uscite da un artista inventivo." - Saccenti, p. 175»

67. / "...retorika akkor és ott támad, ahol az észokokat
érzelmekkel vagy érzékiekkel kell helyettesíteni 
továbbá "Itt a "szenvedély traktátusa" értelmében 

vett érzelmek illékony, mégis mindent magába nyelő 

világába, a lélek alapvető szenzibilitásának, az 

idegi reakcióknak, ösztönöknek a birodalmába kell 
behatolnunk." - Chastel, André: Fabulák - formák - 

figurák, Gondolat, Budapest, 1984., ford. Görög 

Lívia, I. rész: Csoda és fantasztikum - "A barokk 

és a halál", pp. 97* és 99*
68. / San Alfonso de’Liguori: II sacerdote provveduto

per assistenza a’ moribondi, adat nélkül , reimpri- 

matur, p. 26.

• • •
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A halálhoz való viszonyulás követendő módját ele

inte szerzetesek fogalmazták meg szerzeteseknek. A

Bibliothéque National MS lat. 14796 párizsi kéziratában, 

az "Exhortatio de memoria mortis"-ban az új és jelleg

zetes elem a bevezetésben található, ahol a szerző ha

tékony módszert ajánl a szellemi tunyaság és minden kí

sértés ellen: " sedeas igitur in secreto celle tue et 

recollige ad te sensum tuum et memor esto diei mortis." 

Egy szerzetes beszél egy másik szerzeteshez és tanítja 

neki a jó halál és a jó élet művészetét a kolostorban.^

• • •

A haldokló későn ismeri fel mulasztását ebben a legfőbb

dologban mind között: "Quare in tota vita mea non di- 

disciscire bene vivere et bene móri Quare non di-

disci scienciam moriendi cuius ignorancia et carencia in 

periculis expositum me cruciat. Vellem scire, séd tarde

Az általános érzékenységet e tekintet

ben a szerzetesrendek befolyásolták, a papság nagyrészt 

semleges maradt egészen a 16. századig.

Azon kódexeink, amelyek a halál-problematikával /is/ 

foglalkoznak, egytől-egyig másolatok. A halál-szövegek 

közt találunk ars moriendit, vadomorit, Lélek és Test vij- 

táját, contemptus mundit, halálról szóló elmélkedést. 

Mindegyikük alapszövege valószínűleg a Három élő, 

gendájával együtt került egy latin nyelvű kódexbe. Kozá- 

ky ugyanis számos testvérszöveget közöl már említett mun-

• • •

doleo nescire • • •

le-• •
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kájában; ezek közvetlenül vadomorik vagy Három élő, 

gendák előtt vagy után állnak az idézett kéziratokban. 

Éppen ezért rejtélyes, miért nincs épp Három élő, 

gendánk magyarul.

A legnagyobb terjedelmű a Példák Könyvének halál

blokkja, amely a kódex utolsó harmadrészét teszi ki. Kri

tikai szövegkiadása a bevezető és lezáró halál-elmélke

dés kivételével közli a magyarral párhuzamos latin szö

veget. Egyetlen vadomorink versszakaihoz - kivéve kettőt - 

odailleszti a latin alapszöveget. A forrásjelölés nélkü

li versszakokat illetően Szabó Flóris 1964—es, már emlí

tett közlése ad útbaigazítást. Az első hiányzó versszakot 

Kozákytól idézi : "El megyek meg halny mert az halait va- 

lahanzer meg erzewm byzonnak lenny halálos bynt ynkab el 

hagyok"^ - "Vado móri quociens/\7 mortem considero certam, 

/ mortis opus meditor, desino, vado mori"^ A magyar szö

veghez közelebb álló változatot /szintén Kozákytól/ azon

ban nem említi: "Vado móri, mortem quotiens praesentio 

certam / mortis opus melior desero, vado móri" .

A másik versszakot Szabó Flóris egy bécsi kéziratból

közli: "El megyek meg halny Sok penzew vagyok de az penz-
7nek SokSaga Soha az halait el nem tauoztattya"' - "Vado 

móri locuples, mortem non effugit unquam / Nummorum sum- 

. Kozáky máshonnan veszi a latin szöveget: 

"Vado móri locuplex, mortem non effugit unquam / Nummorum

-le-• «

-le-• •

„8ma copia,. • •
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„9summa copia

Kozáky a Székelyudvarhelyi-kódex Nagy Sándor-szöve-

• • •

géhez is társít latint, de ezt nem közli, csupán utal
* 10 ra. Foglalkozik még a "Visio Philiberti" Nádor-kódex- 

beli szövegének feltételezett latinjával, tehát össze

sen a Székelyudvarhelyi- és a Nádor-kódexet, valamint a

Példák Könyvét tárgyalja.

A halál-elmélkedéseket is színezik példák. Van kö

zöttük egy bizonyosan itáliai eredetű, spoletói törté

net , amelyet a Lobkowitz- és a Debreceni-kódex egyaránt 

közöl. A szöveg eredetijét megtaláltam Tenenti egyik jegy

zetének alapján a "Speculum exemplorum"-ban. Talán nem 

a közvetlen forrás, de mindenképpen erre megy vissza a 

magyar szöveg, amely kissé terjedelmesebb az eredeti la

tinnál ; bővebben elemzi a főszereplő lelkiállapotát, meg

értőbb is vele, pedig a példa kicsengésének ismeretében 

ez ugyancsak meglepő. A magyar a konkrét hivatkozásokat 

nem fordítja le, mivel olvasójának semmit nem mondaná

nak, nem lévén szó bennük szentekről vagy ismert egyházi 

szerzőkről. Magát a történetet viszont teljes hűséggel 

adja elő:

"Példa oluaStatic az gonozoknac vezedelmes halaloc- 

rol. Vala Spoletomnac varaSaba egy igen zep termetv leian- 

zv ki minden koron ez velagi hitSagocra igerlcozik vala 

Semmit nem gondoluan az oroke való ivvendo elettel eg
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időbe korSagal meg veretetec az vriStentvl lelki idveS- 

Seges inteSoket igen vtal vala es ingen Sem akaria va- 

la halanya mikoron kedig az korSag igen nagion meg ha- 

talmazot vona rayta es meg eSmerte vona ez bodogtalan 

leianzv hog az о halala rákon közel vona zonetlenvl 

kezde az о anftat kérni hog fel otoztetne otet az о dra- 

galatos rvhaiba kivel zokot vala о elnye es fel otoztet- 

ven igerne vtet ol’ mint menekozobe akarna vinye Az о
1 t, 1

anna reia engede es meg teve azt ammit az о leana kevan
V в*0 az vr iStennec chodolatos rettenetos iteleti 0 

el almelkodando rettenetos vezedelmes mondás hog ez кере/д/ 

fel otoztetven fekv/í\/nec fel fohazkodvan nag SiraSSal 

kezde mondani ez hitSagos leianzv. lay vgmo/n/d ennekem

vala.

mert ime meg haloc ky el’ien igen zep vagiok es ekes ky

minden kizdetSegemt8l fogva nevekodtem es tartatam nag

gengeSegben es imar im meg halok el’ igen genkeSeges

ifyvSagomba ezoket halvan az kornvl’ alloc mondnac vala 

„11 Itt a Debreceni-kódexből egy levél hiány

zik. A történet vége a Lobkowitz-kódexből: "lay. lay en 

ne kom el’ igon zepSegoSnec hog meg kel halnom ky el’ i-

gon gengen tartatta/щ/ neveltettem fel . es ime meg kel
& & e.Mondnac vala azért az kornvl’ állok пеку Sereto

leannom : Byzial az vr istenben . es aianl’ad пеку maga

dat : mert igon kegelmes es ergalmas . ez ennal inkab 

nag SiraSSal felele mondva/nj mit gondoloc en istennel .

о пеку • • •

halnom
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ívvel te pokolbely ördög es te vegedet az en lelkomet. ,. 

mely bezedokkozozh az v bodogtalan lelket ky bochata :

A latin alapszöveg: "Refert Robertus de Licio in 

suo Quadragesimali quod in civitate spoletana puella 

quedam formosa fűit que vanitatibus semper intenta nihil 

de futura vita cogitabat. Нес, infirmitate percussa, mo- 

nitiones et hortamenta salutis abhorrebat sicut retule-

runt qui audierunt illám. Tandem, invalescente morbo, 

cum cerneret infelix iuvencula de proximo sibi imminere

mortem, rogavit instanter matrem ut eam vestiret precio- 

sis indumentis que ferre consueverat, ornaret poliretque 

illám tanquam si ad nuptias esset accessura. Annuit ei 

mater fecitque quod filia volebat. 0 terribile iudicium, 

о stupendum et admirabile dictu! Sic ornata clamare su- 

spirando cepit iuvencula: Heu moriar ego...in etate tam 

tenera! Dicebant illi circumstantes: Committe te Deo, 

filia, quia benignus et Clemens est. At illa magis la

me ntabiliter respondebat: Et quid mihi cum Domino? Veni,

о diabole, suscipe tu animam meam. Inter que verba expi-
„13ravit damnata et desperata.

Szembetűnő, ahogyan a tömör latin szerkezetet fella

zítja a magyar: a "Heu moriar ego... in etate tenera!" 

felsóhajtása helyébe egy árnyalt leírás kerül /"Jaj ne

kem, mert most meghalok, holott igen szép és ékes vagyok, 

gyermekségemtől mostanáig a széltől is óvtak és ilyen fia-
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talon kell hát meghalnom!"/• A magyar szöveg jobban elő

készíti a fiatal lány kétségbeesett választását, aki 

mintegy bosszúból értelmetlenül korainak tartott halála 

miatt, önként veti oda lelkét az ördögnek. A latin nem 

indokolja lélektanilag ezt az illogikus lépést, vagy lega

lábbis az olvasóra hagyja a belső dráma végiggondolását.

A magyar kódexek másutt is szinte túlzott részletes

séggel tárják fel az élettől megválni nem akarók kétség- 

beesését és indokolatlanul sokat foglalkoznak a földi örö

mök részletezésével ahhoz képest, amennyi figyelmet az 

üdvösség vagy a kárhozat perspektívájára fordítanak. Előb

bieknek a szövegekben csak akkor lehet létjogosultságuk, 

ha utóbbiakat készítik elő. A kódexek viszont a kelleté

nél hosszabban, bizonyos élvezettel ecsetelik a világi 

körülményeket, amelyekhez pedig nem sok közük lehet.

A Székelyudvarhelyi-kódex hosszan siratja a fiatal
ß1 g/ б' у/neminemv pogan bolc neminemv yfiu cazar-

e, e*nac koporSoiahoz mene : es meg tekentuen otet az о elte- 

kozlot tagayban : nag SyraSSal ezt mo/n/ga vala : о nag- 

Sagos cazar : holot van/n/ac a zep fodor hayac : es atte

uralkodót: " • • •

feyednec koronaia : holot vagon akyrali homlok : holot 

atte orrod : az illatokat : holot van/n/ak atte zepSegos

zeme:/d : holoth atte nelued : es zad a dragalatos etkec-

kel : holot van/ц/ак a kyrali ruhac : holot a nag palokat 

ÍV : holot a kyrali aranyas agac : holot van/n/ac a zol-
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gacnak kezuoltoc atte aztalod elot : holot van/n/ac a
e a.diSkantorok : es a nag örömek : holot van/n/ac a nag 

firfiaknac tiSteSSeg teteli : holot van/n/ac a kézi ma- 

darac : holot van/n/ac az agaroc : holot van/n/ac a fe- 

iedelmec : es hercegok // holot van/n/ac az iobag vrac 

: es vitezok 

feguereSoknec Seregi :

holot van/n/ac atte tiSteSSegodnec dyadalmi :

: holot van/n/ac az louagoSoknac : es galog 

holot vannac a kyrali zazloc :
e.es gozo-

delmi : о emberi naualas elet : houa vettettél : holot
0. 0vagon maStan atte okoSSagod : holot atte ezoSSegod : ho-

e. в» e elot vagon atte eroSSegod : holot vagon atte emlekozetod
^ в-: es ertelmed : es atte akaratod : holot a tánc enekoc :

es atte tanccod : holot van/n/ac a hytSagnac öltözeti : 

holvan/n/ac me/n/d atte tagayd : labayd : a tancolaSra : 

zemeyd a lataSra : holot van/n/ak kezeyd az ocy tabla-
„14-nac : es verSelenek yazzaSara Jacopone da Todi 

egyik kiadatlan laudáj'a, a "Contrastо del Vivo e del Mor-

• • •

to" nagyon közel áll szövegünkhöz. Jacopone is sorra 

veszi, ami a testtel megsemmisül. Ugyanebben a sorrend

ben kérdezi meg, hol a gól fésült feg, a szemek, az orr, 

a szág - de о válaszol is, nyersen feltárga, hogy mindez 

a síré, a férgeké, az enyészeté lesz.

A leírás az érzékeket is sorra veszi, a hallás kivé

telével. Regtetten még ez utóbbit is megemlíti /"hol van

nak a tánc énekek"/. Nincsen már szem a látásra, orr a
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szaglásra, nyelv az ízlelésre, pedig egykor mennyi örö

met közvetítettek.

Ez a formula nem hal el, hanem a halott sajátságából 

a Halál sajátságává lesz a kővetkező századra. Már a fen

ti leírással egyidejűleg is létezik: az Élet és Halál 

párbeszédében /többek helyettesíthetik az Életet: Every

man, az Ifjú, stb. Kozáky a Példák Könyvének Élet és Ha

lál-párbeszédét Everyman-dialógusnak tartja./ A dialógus

ban a Halállal vitába szálló szereplő egyszerűen szörnyűl- 

ködik a Halál visszataszító külsején, szóvá teszi, hogy 

nincsen haja, ábrázata éktelen stb., de sohasem kapcsolja 

össze az érzékszerveket használatuk módjával. Ezt a halott

állapotváltozásának leírása teszi meg helyette a halál

szövegek másik csoportjában. A későbbiekben a tetem haj

danvolt érzékeinek és mostani tehetetlenségének összeha

sonlítása elveszíti fontosságát, viszont átkerül a Halál 

attribútumai közé azzal a sajátságos csavarral, hogy bár 

a Halálnak érzékszervei nincsenek, a hiány nem tehetet

lenné teszi, hanem részrehajlás nélkülivé. Nyéki Vörös 

Mátyás, Darholcz Kristóf és Lépes Bálint megegyeznek ab

ban, hogy a Halál leírását az érzékszervek hiányával 

kezdik; ezt a hiányt ugyanúgy indokolják meg, még sor-

Minthogy a három szerző bizonyítot

tan különböző forrásból vette a maga Halál-leírását, ez 

a leírás nyilván a vonatkozó irodalom korábban rögzített

15rendjük is azonos.
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egyezményes formulája. Lépestől idézve, mint a három 

közül legkorábbi kiadásból: "Hogy meg mutaSSák mi legyen 

az Halai, Írnak egy emberi oly képet, ki cSak azoncSyont 

es tetém...kinek Sem Szeme, Sem fulo, Sem orra nyncSen:

", mert "...Oh SzentSeges Pápák, oh cardina- 

lok, oh ChaSzarok, oh Királyok, oh Herczegek, oh Peiedel-
Ь t tmek, oh ErSekek, oh püspökök, oh Urak, ez a Vak es irgal

matlan halai nem nézi az thi király Széketeket, coronato-

mezétélen. • •

"í "Nem halgattya az philoSopuSoknakkát, iStapotokat • • •

erős beSzeddel bizonyetto meSterSeges Summában foglalt
e. e."; "Semmire bocSulli az te Sok dragaokos rovaSSagit. • •

„16vizeidet, kenetidet, kedveSSen illatozó ruhaydat. • •

A tapintásra ugyanez nem mondható el, mert akkor ho

gyan ragadná meg a Halál áldozatát; keze és lába szükség

képpen van tehát, s így nem teljes az analógia a holttest

tel. A Székelyudvarhelyi-kódex szövege dicséretes szán

dékkal kezdi el sorolni, mi mindent vesztett el az ifjan 

elhalt uralkodó, de közben elkalandozik tárgyától és aka

ratlanul is belemerül az elveszített gyönyörűségek rész

letezésébe. A dicséretes szándék lanyhulása az öltözékek 

említésétől érhető tetten. Ettől a ponttól a kegyes el

mélkedés környezetleírássá változik: ruhák, paloták, ara

nyozott ágyak, szolgák sürgölődése az asztal körül, éne

kesek, vigalom, mindenfelől megnyilvánuló hódolat, a va

dászat madarai, agarai, hűbéres nagyurak, a hadsereg /lo-
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vasok és gyalogság/, a királyi zászlók és megnyert csa

ták. Ez már a környezetleíráson is túllépő ízelítő az

életmódból. Ekkor a szöveg visszakanyarodni látszik ok

fejtésének eredeti medrébe és az élettel együtt veszen

dőbe ment belső tulajdonságokra tér rá /okosság, erő, ér

telem, szeretereméltóság, akarat/, de az élénk színekkel 

lefestett csábító kép nem hagyja magát elűzni és minden 

apropó nélkül újra megjelenik a táncdallamok, táncok, az 

ékes ruházat, a táncra már rá nem vehető lábak felidézé

sével. Ezt egy beszúrásszerű ismétlés követi a szöveg 

elejéről: hol van a valaha látó szem, de rögtön utána kö

vetkezik a kéz, amint játékban foglalatoskodik az ostáb

lán. . Túl materiális, túl kézzelfogható jelenet, ártatlan, 

titkos gyönyörűséggel dédelgetve. Az élet dolgainak ap

rólékos részletezését ugyanaz a késztetés hívja elő, mint 

a spoletóbeli leányzó példájában. Csakhogy ott súlyosbí

tó körülmény a kárhozatos szándék, amire nincs mentség, 

sem ésszerű magyarázat - ha a korabeli olvasó vagy akár 

a másoló elgondolkodik a példán, csak lelki békéjét za

varja meg vele, anélkül, hogy a hitben elmélyedne.

A bomlás képei egyébként csupán elszórtan tűnnek fel 

a kódexekben és a rothadó tetem leírásának érzékletes- 

sége nem mérkőzhetik az alapszövegek - "De putredine ca- 

daverum" /III. Ince pápa/, "De Morte Meditatio" /Clairvaux- 

i Szent Bemát/ -, vagy Dionysius Cart hús iensis képeinek
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erejével. Kódexirodalmunk, úgy látszik, nem kedvelte a 

brutális valóság leképezését /talán ezért nincsen egyet-

. legendánk sem/. A Lobkowitz-kódex az 

egyedüli, amelyik hosszabban időzik ennél a tárgynál:

"...vay ha ezekbe venneyk ez fewldi kiraliok es minden 

feiedelmek es kazdagSSagal bewelkedek ez világban mike- 

pen a zelees palotaktwl vitettetnek azoros koporSora, es 

avilagos es fenies palotákból arettenetes Sytet kopor

sókba, es viragogkal es akilemb kilemb ka/r/pitokal megh 

ekeSSetet palotákból vettettetnek abides koporSoba, es 

minden marhavai telyes palotákból azegyn nyavalyás dohos 

koporSoba, es fiakai leanyokal es zolgakal meg ekeSSelt 

palotákból zereztetnek az vtalatos Serben ky yres, es 

minden ffyatwl es baratiatwl meg foztatyk...mert aky an

nak elewtte nagy gienerwSSegben eely vala alapotaba, moS- 

tan ymar ettetyk afergektewl a koporSoban, vgy mond er- 

rewl zent Innocencius papa lay en zereto atyamffiai eze- 

tekbe vegetek, mert yme aky egy kewes ydenek elewte yl 

vala azew hazaba nagy ffenieSSeges kazdagSagal yme mely 

zegynwl ffekzyk moStan akoporSoban, es ky nag diceSSegel 

pompaSSagal Spacial vala yde Stowa apalotakba, yme mely

rwtwl mely ondokwl es meg vtaltatót fekzyk aSerben. es
eky gyenyerewSSeges etkekel iol lakyk wala az ebello ház

ban yme moStan emyztetyk meg affergektewl akoporSoba...

A halálról való elmélkedést a kódexek általában

len Három élő • •

„17
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Szent Bernát idézésével kezdik: "0 ember azért emlekez-
e. e. e- 1 Яzel meg a te haladódról, es orokkol nem vetkezel.”

”...emlekezel meg ember ate vtolSo halalodrwl es Soha
„19 Mind a két szöveg, minthogy azonos 

forrást használtak, Szent Bernátot nevezi meg az idézet 

szerzőijeként, holott a mondat Jézus, Sirák fia Könyvé

nem vetkezel • • •

ben található: "Memorare novissima tua, et in aeternum 

„20 Ebben a formában idézi Lépes Bálint is, 

többek között az I. könyv /А Halálról/ 136. oldalán.

Az "Ó, Halál, mely keserű a te emlékezeted..."-szö

veg változatai ugyanide mennek vissza, 

halál emlékezete, de annál hasznosabb, mert "Valaki gia-

non peccabis.

21 Bár keserű a

korta meg emlékezik az halairól, az könnyén eSzeben veSzi,

az emberi nemzetnek veSzedelmere egyben esküt három fo

ellenSegnek, á Világnak, TeStnek es ördögnek, cSalardSa- 

„22git.. .

Különös örömmel részletezik kódexeink a halál módját: 

"...mely igen Sokkan megh chalattattanak eS az о teStok-

rol rementelenSegwl ky vonattatanak eS el veztenek mine-
e- &zer hallottad ezt az mondok hirdetőktől mondwan: mert

Q/ Q,
imez fegyw/ez/ernek miatta el eSSot: imez elmeryttetot 

viznek miatta eS imez magaS helrol ala eSSofc es az о nya-
e,ka ki zegot eS imez etelnek miatta meg fuladot imez ia- 

tegnak miatta eletyt el vegezte es nemely tyznek miatta 

nemely vaSSnak miatta nemely toluaioknak miatta el vez-
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..22.sot.
e. в/

criStuSert : az ellenSegoctul

; "...hyzy vala a Szent anaStaSius martyr : hog

: yzenked meteltetnec : es

• •

keuanuan keriuala ezt len/n/i : es demaga guSSal foytatec
enem ollan ectelenvl 

„23
meg : touaba nero cazar : hyzi vala : 

meg halni : es demaga ononmaga ole meg magat. A Deb-• •

receni-kódex halálnemei: tőr, víz, nyaktörés, fulladás, 

tűzhalál, fegyver, döghalál, tolvaj keze által.

Lépes Bálint még aprólékosabban taglalja a különfé

le okokat: tűz, fulladás, villámcsapás, kutyaharapás, 

megvadult lovak, kígyómarás, szarvas öklelése, méreg, 

fegyver, agyonveretés, éhhalál, fagyhalál, vérmérgezés 

stb. A két és fél oldalas felsorolásban kizárólag termé

szetellenes vagy baleseti okok fordulnak elő. Ez megle

hetősen furcsa, hiszen épp azt bizonyítaná példáival, 

hogy a halál mindannyiunk közös sorsa.

24

25

A legkülönösebb példák közül néhány: "Elpenor és 

PhiloStratus laytoriarol eSuen le, ki fuytak lolkokot. 

AESchilus philoSophuSnak, á Sas keSello körmeiből törté

net Szerént hulla á feiere egy tekenos béka, es meg hala 

Tarquinius PriScuSnak, hal cSontya akada torkán,

Amaz fo biro es giozhetetlen hadnagy 

Ruffinus, hogy feiet foSollene, éré meg niuzallani feiet

belé • • •

es meg fula miatta • • •

á foSonek foga, el veSzte életet, az egy kis niuzallas-
e,

Pabius praetor, egy Szór Szálát nyele el á tey ital-
„26

ban • • •

ban, s’ meg hala bele.
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A kódexek példái hihetőbbek és nyomatékosabbak, 

azért is, mert csak két, jól ismert nevet említenek. 

Lépes példái kivétel nélkül az antikvitásból származ

nak és helyenként inkább nevetségesek, mint meggyőzőek. 

Tulajdonképpeni szándékuk az ámulatba ejtés a kuriózum 

révén.

A kaszás Halál alakja már a kódexekben is jelen 

van. A Székelyudvarhelyi-kódex azon példája után, mely

ben a gazdag haldokló lelkét az ördögök vashoroggal té
pik ki, "

kezeiben : me/n/d lekazalnya : mikepen zokot lekazal-
etatni a fv : az arataSnac ideiben.

ea halai irattatic elos kazat tartuan az о• • •

„27

Ugyancsak jelen van az a meggyőződés, hogy a Halál

nőnemű: "HalgaSd meg mit mo/ri/d ahalal onmagarol
„28

: en

Lépesnél

/bár alapszövege olasz/ a Halál nem nélkül való, s ezért 

férfit és asszonyt egyképpen kezel. Áttételesen azonban 

- mint majd látni fogjuk - Lépesnél is kimutatható a nő

nemű halál-variáns. A Halál-asszony Atroposz-alakban a 

későbbi temetési beszédekben tér majd vissza.

A kaszás Halál képzete tűnik fel az Érsekújvári-kó- 

dexben is: "Merth Sem papanak Sem czazarnak Sem kyralnak 

Sem kazdaghnak nem enged Sem zege/n/t Meg nem wtal De 

myndeneknek aytoyako/п/ mykoron akarangya be feerkezyk 

Es hol myth nem teth el wezy Es myth nem wetot el arattya

halai az világon mendeneknec azzonya vagoc.

„2• • •
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A Purgatórium - jelentőségéhez képest - csupán sze

rény helyet foglal el a halál-témában. Legszembetűnőbb 

megjelenése a Lobkowitz-kódex "Mas rettenetes peldá"-ja.

Az ördög magának követeli a halott lelkét, joggal, mert 

könyvébe számos vétke van bejegyezve. Mivel azonban a lé

lek Szűz Máriához esdekel, az Istenanya kitörli az ördög

könyvéből az írást, sőt, közbenjárására Krisztus még a
30purgatóriumi bűnhődést is elengedi a léleknek, 

títótűzből Mária szabadítja meg a lelket és nem földi 

közbenjárás, a Pokol hatalma ugyanúgy meghátrál előtte. 

Voltaképpen semmi szükség ebben a példában a Purgatórium 

intézményére; valódi jelentőségét a példa nem emelheti ki.

Bőséges választéka kínálkozik a szövegeknek az ubi 

sunt területén. Nincs haláltánc, nincs Három élő. 

vadomori van, két Lélek és Test vitája, néhány példa el

kárhozásra és üdvözülésre, néhány rövid elmélkedés és 

ubi suntok sora.

A halál mibenlétéről való állandó meditáció az ars 

moriendin és a Contemptuson átjutva tér vissza Európa- 

szerte az ubi sunt költői témájában. Ez önmagában egye- - 

temes kulcs ahhoz, hogyan gondolkodtak a létezés 

rülhetetlen törvényeiről, és összekötődik Platón és Po- 

lübiosz felfogásával.

Az ubi sunt a patrisztikából kerül a hagyományba.

Nem annyira a görög-római világ megfelelő gondolatkörével

A Tisz-

egy• • 1

elke-
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társítható, mint inkább a bibliai "vanitatum vanitas" 

gondolatával /Eccl. 5,9: "Transierunt omnia illa tanquam 

umbra"/ és a Zsoltárok Könyvének egyes citátumaival öt

vöződik.

Az ubi sunt elmaradhatatlan részét képezi a halál

irodalom gyűjteményeinek. A középkorban a formula a la

tin retorikába ágyazódott; alkalmazása nem tört azonnal 

utat magának. Mint Haskins hangsúlyozza, a római retori

kát a középkor sohasem alapvető jellegzetességében /"ora

torical character"/ használta. A 12. századi oktatás 

/Chartres, Orléans püspöki fennhatóságú iskolái/ Cicero 

és Quintilianus szövegeit állította a tanulók elé követen

dő mintául. Be már a század második felében korszerűbb és 

könnyebben olvasható kézikönyveket óhajtottak: volna a 

diákok - Arisztotelész Logikájának átvétele, s nyomában 

a dialektika iránt megélénkülő figyelem szükségszerűen 

vonta maga után, hogy az egyetemi könyvek sorából egy idő

re eltűnjenek a fenti szerzők munkái és a retorika gyakor

latának oktatása foglalja el az elmélet helyét, 

hogy igen kevés adatunk van az 1200-1400 közötti időszak 

oktatásáról, csupán következtetni lehet rá, hogy a latin 

retorika csak lassacskán nyerte vissza a 12. században el

vesztett teret. Ez magyarázatul szolgálhatna arra a tény

re, hogy bizonyos szerzők /például Hélinánt/, akik olvas

ták és követték a klasszikus szerzőket, miért nem alkal-

31 Mint-
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mázzák a retorika ubi sunt-formuláját.

A születőiéiben lévő humanizmus szerzői már azelőtt
52használják az ubi suntot, hogy széles körben elterjedne. 

Petrarcánál a Halál Diadalában: "Ivi eran quei che fur 

detti felici, / pontefici, regnanti, imperadori: / or so- 

no ignudi, miseri e mendici. / U’ sono or le ricchezze? 

u’ son gli ’onori? / e le gémmé e gli scettri e le corone,

/ e le mitre e i purpuréi colori?

A formulát Étienne Gilson biblikus forrásokra vezeti

Megjelenik 

55Boethius "De Consolatione Philosophiae" című művében^ , 

teljes formája pedig Sevillai Izidornál. A bibliai ősfor

rást többek között Dionysius Carthusiensis idézi: egymás 

mellé állítva Dénes és Izidor szövegét, jól látható a 

gondolat átformálódásának kezdete, amelynek végeredménye

képpen az ubi sunt tökéletesen besimul a halál-szövegek 

sorába, s hovatovább még funkcióváltásra is képes lesz;

"Ubi Sunt principes gentium et qui dominantur Super beStias 

terra, qui in avibus caeli ludunt, qui argentum theSauri-

„33

34vissza: az Ó- és Újszövetségre egyaránt.

zant et aurum in quo confidunt homines, et non eSt finis

acquiSitionis eorum? Exterminati Sunt, et ad infemos de- 

„36 - "Brevis est huius mundi felicitas, modica 

est huius saeculi gloria, caduca est et fragilis tempora

lis potentia. Die ubi sunt reges? ubi principes? ubi im- 

peratores? ubi locupretes rerum? ubi potentes saeculi?

Scenderunt.
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ubi divites mundi? quasi umbra transierunt, velut som- 

nium evanuerunt.

Ebben a formájában az ubi sunt még valóban a vani- 

tas-témához tartozik, mivel a világi gazdagság, dicsőség 

és hatalom eltűnéséről beszél. Az emlegetett személyek 

és tárgyak köre igen hamar kiszélesedik azonban; az ubi 

sunt egyik legvonzóbb tulajdonsága, hogy szinte a végte

lenségig bővíthető és variálható - még több lehetőséggel 

kecsegtet, mint a vadomori vagy a haláltánc.

A Székelyudvarhelyi-kódex megfelelő részlete már 

egyáltalán nem vanitas-megnyilvánulás, hanem az emberi-

„57

ség történelmének leírása, ebből a szempontból: "mond meg 

en/n/ekom holot van/ц/ас : adam : es ewa : holot matu- 

Sael : holot van/n/ac me/n/d az oriaSoc : hol a hatalmas 

alexander : hol uagon az erős hector vitéz : hol uannac

mend a cazaroc : es a kyraloc : holuan/ц/ас mend az nag

es vers zerzo meStorocpogan bolcec :

me/n/d az oruoSoc : mi/n/emde valakit meg zabadittot éh
e,az о tudomana : auag kaSdagSaga : auag hatalmaSSaga : ar-

: holot van/n/ac

ra monga baruc próféta : konouenec harmadic reSceben :
„58kizaggattattanac me/n/d : es pokolra zallottanac

Az idézett részlet Dionysius saját ubi suntja para

frázisának tekinthető, bár sokkal szegényesebb. Karthau

zi Dénes ugyanis oldalakon keresztül sorolja az idők fo

lyamán felszaporodott híres halottakat, méghozzá csopor-

• • •
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tokba rendezve: 1./ gondolkodók és tudósok: Plato, Proc- 

los /Proklosz említésére más példát nem találtam/, Plo- 

tinos, a platonista-neoplatonista csoport; 2./ daliás 

külsejű férfiak: Paris, Adonis, Absolon; 3./ erősek: 

Hector, Hercules; 4-./ ékes beszédűek: Cicero, Demosthenes; 

é-. / asztrológusok/=asztronómusok/: Albumazat, Almyon, Al- 

bategni, Alfraganus, Tebid; 5«/ arisztoteliánusok: Aris

toteles, Avicenna, Androniko, Algazele, Averrois, Alpho- 

rabio. Külön csoportban az epikureusok, aztán az uralko

dók és nagyurak: Alexander, Cyrus, Darius, Octavianus, 

Hannibal, Nemroth, Julius, Pompeius, Krőzus, Achilles 

stb. - valóságos és mitológiai nevek kavalkádja újra meg 

újra elölről kezdődő ábécérendben, köztük rengeteg arab 

tudós neve.

Kézenfekvő, hogy ez a véget érni nem akaró felsoro

lás nem válthat ki olyan hatást, mint néhány jól elhelye

zett név, csak jelentsenek valamit a kevésbé olvasottak 

számára is. A filozófusok zöme nem is igen fordul elő 

másutt, mint Dénesnél, nemkülönben az arab tudósok és 

bölcselők neve. A későbbi ubi suntok vagy bibliai hivat

kozásokat tartanak meg: "Die ubi Salamon olium tam nobi

lis? / vei sampson vbi dux invincibilis? / vei pulcher 

Absolon vultu mirabilis? / vei dulcis Jonathas múltúm

, vagy ismert neveket választanak az antikvi-„39amabilis?

tásból.
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Kétféle ubi sunt létezik. Az egyik általánosságok

ban fogalmaz és valóban megmarad a vanitas körein belül.

A másik konkrét személyekben testesíti meg az elmúlást 

és a vadomori illetve a könyv alakban megjelenő haláltánc
40vonulatához tartozik.

41Lukácsy Sándornak igaza van, amikor azt mondja, 

hogy a haláltánc és a vadomori típusokat idéz fel, az

ubi sunt pedig individuumokat, csakhogy ezek az indivi

duumok egyúttal típusok is, különben nem hatnának több

száz év távlatából és eltűntek volna az irodalomból nyom 

nélkül.

Hogy mennyire típusok, azt éppen Dionysius Carthusi- 

ensis ubi suntjának egyedisége bizonyítja. A Baruch-szö- 

veg túl rövid és túl általános, Dénesé épp ellenkezőleg, 

túl hosszú és túl konkrét. Az ubi suntok igyekeznek a 

kettő között megmaradni: belátható szövegterjedelemben 

és ismert személyekre támaszkodva. Az átlagember nem tud 

mit kezdeni az arab csillagászok nevével, de azt tudja, 

hogy a Föld legnagyobb uralkodója Nagy Sándor volt, a 

legnagyobb hős a trójai Hektór /érdekes módon nem Akhil-. 

leusz/, a legszeretetreméltóbb és leghűségesebb férfi Jo

natán, Dávid király barátja, a leggazdagabb ember Krőzus, 

a legbölcsebb filozófus pedig természetesen Arisztotelész, 

őket kell - esetenként aktuális kiegészítésekkel - bele

foglalni az ubi suntba, úgy, hogy annak elejét-végét be
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lehessen látni, és akkor hatni fog a kép. /А 17. századi 

magyar halotti beszédeket végigpásztázva kizárólag tí

pus -ubi^_sunt okra akadunk - ezekre viszont szép számmal./ 

A másik ubi sunt éppen konkrétumok hiányában marad 

a vanitas-csoport szintjén: "0 valion hol vagyon az el 

mwlt pompaSag hol vagyon az el mwlt dicheSSeg hol vagyon 

azolgaknak serege, hol vannak a zeep rwhak, aranyas bár

sonyok, kamukak, hol vagyon alaag es gienghe aagh, hol

vagyon a yol, es kilemb kylemb draga zerrel meg fewzet
,Д2ewtek es dragalatos ytal, lay vezyk.

Lépes Bálint csakúgy a konkrét ubi sunt-formát hasz

nálja előszeretettel, mint a későbbi szerzők. A kódexek

ben ennek a változatnak még csak kezdeménye található, 

később azonban szinte mindenki túlzásokba esik, amikor 

az elhunyt nagyságokat felvonultatja, mert nehezen érez 

rá a helyes arányokra a legtöbb szerző. Heltai Gáspár a 

"Vigasztaló Könyvecské"-ben a "senkivel sem gondol a Ha

lál" motívumával vezeti be az ubi suntot: "Hói vadnac 

moSt minnyáian a Pápác, / A Cardináloc es Patriárchác?

/ Hói vadnac minnyáian az Ersekec, / A PrelatuSoc es a 

PiSpekec? / A PrépoStoc es a Cananokoc, / A Decánoc es 

VicariuSoc? / Hol vadnac á kazdac ApátWRac, / A Prioroc 

es Gárdiánoc? / Hói a Soc MeSter es a Doctoroc, / Es a 

/3ántálán nagy Soc királyoc? / A kulemb kulemb feiedelmec, 

/ Es a telhettettlen NemeSec? / Hói vadnac az igen keuély

• •
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Groffос, / Es a hamis CancellariuSoc? / Houa lottec a ke- 

gyettlen DuSoc, / A hires néues s a nemes Vitézec? / Hol 

vadnac a Birác es polgároc, / A muueSec es ßkntó emberec? 

/ Hói Gyermeg, Leány es Áfonyáiat, / Es hói 

ri Nemzet? / Hói immár Pár is s a /Jép Helena. . .

Héltax’haláltánc-felsorolásában különválasztja az 

egyházi és a világi személyeket, előbbiekből jóval töb

bet említve, mindkét ágon csökkenő rangsorrendben, egé

szen a "polgár", "kézműves" és "szántóvető" kategóriájá

ig, végül a sorban a gyermekek, hajadonok és asszonyok, 

s összegzésképpen "az egész emberi nemzet", majd töret

lenül, átmenet nélkül folytatja a hagyományos ubi sunttal. 

A megszokott alakok /Alexander, Arisztotelész, Hektór, 

Sámson, Salamon stb./ mellett felvonulnak többek között 

a geometria görög mesterei: Thálész és mások, majd a fi

lozófus Empedoklész. A verses forma még nyilvánvalóbbá 

teszi, hogy a kettős hierarchia státus /állapot/-képei

nek sora és a névvel ellátott típusok összetartoznak.

A Tükör ubi suntját minden csoport után kitérőkkel 

szakítja meg, ezért a szerkezet kissé szétzilálódik. 

Szintúgy a hierarchikus felsorolásra alapozza az ubi 

suntot, és ebbe építi bele a "senkivel sem gondol a Ha

lál "-elemet: "EkeSecSetek föl magatokat о tiSzentSeges

papák, hatalmas CSaSzarok, Királyok, Herczegek, Feiedel-
e. e- & e-mek, puSpokok, kyrali ekes koronával, es iStappal, gion-

az egé/3 embe-
,A3
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gios Szkofiomokkal, s’ oSztan mitt nyertek mind ezekkel 

magatoknak, midőn az vak halai hozzatok találkozik...Hol 

vagyon az elSo Papa, Szent Peter?...

• • •

„44 Lépes először

négyes csoportokat képez: 1./ pápák; 2./ császárok; 3*/

királyok /itt ötödikként a Bibliából betoldás Dávid/;

4./ a zsidó nép vezetői. Ezután hosszan sorolja a bölcse

ket /5-/, gazdagokat /6./, vitézeket /7./ és szépeket 

/8./. Míg Heltai felsorolása a halottakat rendezi el fi

lozófiai célzatossággal, Lépesnek gyakorlati céljai van

nak, ezért hozza elő a státusok attribútumait a hangütés

ben.

Nyéki Vörös Mátyás legalább ennyi nevet sorakoztat 

fel ubi suntjában; az obiigát szereplők mellett említi 

a hajdanvolt híres asszonyokat /Poppaeát, Cleopatrát/; 

a magyar történelem hírességeiről sem feledkezik meg. 

Emlékeztet Attilára, Csaba királyfira, Aladár királyfira, 

Mátyás királyra, Hunyadi Jánosra és Báthori Zsigmondra. 

Ezen utóbbiak csoportja aztán változik a későbbi szer

zőknél a mindenkori érdeklődésnek megfelelően.

Úgy tűnik, hogy az ubi sunt a nevekben megjelenített 

típusok révén nemcsak hogy szoros rokonságban áll a vado- 

morival, hanem egybeolvadásuk után /mely egybeolvadás 

azért nem fedezhető fel első látásra, mert a vadomori 

személyes hangja helyébe az írói felsorolás kerülj- a Ha

lál maga és a halál ténye csak érintőlegesen vagy közvet-

4-5
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ve jelenik meg, a lineáris felsorolást pedig maga az író 

lerövidíti, éppen az ubi sunt számára szabadítva fel te

ret/ egyenesen helyettesíti a vadomorit, átveszi annak 

funkcióját. Minden nehézség nélkül teheti, mert szereplői 

eg7/énbe vetített típusok és a 16. századtól kezdve sokkal 

közelibb és elfogadhatóbb már az individuum megtestesí

tette példa, mint az elvont csoport kategóriájáé.

A kódexek halál-szövegeiben a Halál mindig valami 

rémületes, nyugtalanító hatalom, amely megfoszt valami 

értékestől - ha mástól nem, a bűnbánat és a megtérés lehe

tőségétől. Az ellenkezőjére egyetlen példát találunk, de 

mint a korban mindig is, a példa a Pokol perspektívájá

ban jelentkezik a quatuor novissimi műfaji alcsoport 

nyomdokain, elsősorban valószínűleg Dionysius Carthusien-

sis hatása alatt: "Zent Janos megbizonitt’a lataSarol való
a. e-A kennak ideien kereSnec emboroc halait,e.konueben monduan,

e. e.es megnem lelic, keuannanac meghalnia, es el futh о to- 

loc a halai, Arra monga néminemű iambor doctor. 0 halai 

mel’ igon edos volnál maßt azoknac kiknec néha igon keSe-
„46ru voltai, cak tegodet kevannac

Az Apokalipszis passzusa a testi halálról beszél, 

Szent Bernát, Dionysius és a Nádor-kódex a második halál

ra vetíti a látomást, hogy aztán - megfosztva egyetemes 

jellegétől - Oemmler szövegében /Holbein Haláltáncához: 

a Koldus/ ismét a hasztalan várt testi halálra vonatkoz-

• • •
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sék, immár nem a nyomorult emberiség, csak a nyomorult 

ember gondolatában.

Ami az idézeteket illeti, magára a Bibliára ritkáb

ban hivatkoznak a kódexek, mint az egyházatyákra és dok

torokra. Amikor Salamont említik /például a Lobkowitz- 

kódex p. 309./, nem a Prédikátor Könyvére gondolnak, ha

nem Sirák fia, Jézus Könyvére vagy a Bölcsesség Könyvére.

A Székelj/udvarhelyi-kódex Ezsaiás Könyvének IV. ré

szét véli citálni: "menden teSt zena : es me/n/d az о di-
iA7coSege mikent a mezonec viraga... 

folytatólagos része nem az Ószövetséggel, hanem Jakab le-

. mert myt viznek el o-- 

ueloc mend akyraloc : me/n/d az iobbag vrac : es a neme-
о, e, & e e,

Soc : es a vitezoc az о tiSzteSSegocbol : auag keuelSe-
tj 6-gócból : zolgaiocbol : a kouer louacbol

- "A szegénysorsú testvér dicsekedjék méltóságá

val, a gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik, 

mint a mező virága. Mert felkel a nap nagy hőséggel, és

, holott a szöveg

veiével hozható összefüggésbe: " • •

: es poroSkac-

bol • • •

elszárítja a füvet, úgyhogy virága lehull és szépsége
„48elvész: így sorvad el vállalkozásaiban a gazdag is.

Ugyanezen kódex hivatkozik Szent Pálra a kaszás Ha

lál leírásakor, de passzus megjelölése nélkül. Nem is 

igen tudott volna megjelölni bármit is Pál levelei kö

zül, mivel ezek az életre összpontosítanak /az evilági 

élet területén szervezési kérdésekre és a gyülekezet élet-
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módjára, a túlvilági kérdésekben pedig az üdvözülésre/. 

Pálnál a halál mindig Krisztus feltámadásának záloga és 

önmagáról nemegyszer beszél úgy, mint aki már meghalt a 

bűnnek, hogy élhessen a Krisztusban.

A fegyveres Halál-képzet minden valószínűség szerint 

Szent Bernáttól való, mint a kódex következő lapjai: 

"ahalal leuag egem : ahalal mendeneket meg ol : mel teSt-
,A9be el. ..

Gyakrabban fordulnak a Bibliánál valamely tekintélyes 

szövegmagyarázóhoz a kódexek: több ízben Szent Bernáthoz, 

Alamizsnás Szent Jánoshoz, Aranyszájú Szent Jánoshoz,

Szent Jeromoshoz, Aquitániai Szent Prosperhez, Nagy Szent 

Gergelyhez, III. Incéhez, igen sokszor Szent Ágostonhoz. 

Dionysius Carthusiensis is rájuk hivatkozik /Platón, A- 

risztotelész, Aquinói Szent Tamás és az Areopagita mel

lett/, de Dionysiust a kódexek sohasem említik. Nyilván

való, hogy egykorú forrás nem ad tekintélyt - bárhonnan 

is veszik a szöveget, régi szerző szájába kell adni. Ez 

még a középkor öröksége, de a relatíve kevés hivatkozás 

a Szentírásra /azon belül is az Újszövetségre és kivált-? 

képp az Evangéliumokra/ azt bizonyítja, hogy a teológu

sok közvetítette szöveg nem alacsonyabbrendű már a Bibliá

nál. A források megjelölése a legtöbb esetben pontatlan, 

olykor téves, de a szöveg írója, fordítója vagy másolója 

szemében ennek nincs jelentősége.



167./

Ha alaposabban megvizsgáljuk Lépes Bálint fordítását, 

megtalálhatjuk benne kódexeink majd minden hivatkozását. 

Alappéldáik is azonosak. A Székelyudvarhelyi-kódex Ala- 

mizsnás Szent János-féle példája a császárról, aki tulaj

don sírkövét kiválasztja, Lépesnél így szerepel: "Az Cha-
C,Szári es király meltoSagra meg kenendő, eS koronázandó 

feiedelemhez, mind anni Úri renden valóknak, NomoSSegnek 

lattara, el io vala az kőfaragó, es néhány rendbeli mar

van követ mutatván az feiedelemnek, ekkeppen Szoll vala
e, e e-neki. ValaSzon, meg győzhetetlen folSeged, ezekben az kö

vekben, mellykbol akaria, hogy az о koporSoiat ki farag- 

iuk...Alexandrianak amaz nagy bocSulletes fo papia es
e> e* ъpuspokio, az nagy AlamoSna oSztogato Szent Janos, az leg- 

foeb innep napokon. .. egynek az neki Szolgálok kozzul, azt

a tiSztet adta vala, hogy mikor о mint Atya es paSztor, az

о iuhay kozot fo papSaganak Székében ulno, Szinten akkor,

Szollettanaia meg otet, es mondanaia neki:...
„50

Incertum enim

A Tükör szétválasztjaeSt, qua hóra mors Ventura Sit. 

a két történetet, amelyet a kódex kontaminál.

Ugyanott idézi a kódex "amaz nag zoltan kyral" /Sza-

lah-ad-Din szultán/ példáját, aki kijelentette, hogy a 

sírba csupán szemfödelét viszi magával, tehát minden kin

cse közül csak az az övé. Lépesnél a történet kis változ

tatással, de már Szaladin neve alatt olvasható: " 

nagy Babylonianak, es egeSz ASianak, Kirallyanak, Saladi- 

nuSnak orok emlekezetre méltó cselekedetet, ki az harma-

. amaz• •
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dik CoeleStin Papanak es BarbaroSSa CSaSzarnak ideiekbe", 

nagy hadakat viSelt. Ez minek előtte ki adna lóikét teS- 

tebol, meg parancSola, hogy az о temeteSekor, unget kibe" 

koporSoiaban be birando volna, koros korul hordoznak, es 

az hirdető nagy Szóval uczakrol uczakra ezt kiáltania.

A mi nagy birodalmo, Sok OrSzaggal es tartománnyal biro

kyralyunk, egeSz ASianak feiedelme, mind enni Sok kincSe-

bolis, a kivel bir, Semmit az egy imegnél többet magaval
„51ki nem viSzen ez világból.

Vagy a kódex írójának nem mondott sokat Szaladin ne

ve - ami majdhogynem lehetetlen -, vagy a fordító számá

ra csengett idegenül /ebben az esetben ’szultán’ válto

zatban kellett szerepelnie és így változott a fordító jó

voltából a magyarok számára ismerős ’zoltán’-га/. Inchi- 

no idejében már behegedt az a seb, amelyet Szaladin ej

tett a kereszténységen Jeruzsálem visszafoglalásával.

Már lehetett róla, mint nagytudású és tehetséges uralko

dóról beszélni - aminthogy az is volt; így örökíti meg 

őt a "Decameron" két novellája.

Még mindig a Székelyudvarhelyi-kódexben találjuk a .
e- e-"arra monga a ProSper nevy meStorkövetkező hivatkozást:

У: tekenc meg nézd meg egem : az koporSokat : laSd meg

kicodaegem kicoda vr : kicoda azzon : kicoda zolga :

kaSdag : kicoda zegen : valazd meg ha tehetőd afolnagot/^7
e. & & e> e-: a zepot az zornvtvl : az eroSSet az erotlen-a kyraltul
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tol Lépesnél az idézet Ágoston neve alatt szerepel: 

"Halljatok Szent AgoSton Doctort, ez dolog felöl: ReSpi- 

ce, inquit, Sepulchra, et diScerne Si potes, victum a 

Rege, fortém a debili, pulchrum a deformi ; Memorare uti- 

que natura, ne extollaris. TekencSed az koporSokat, es 

valazd meg, az meg giozottetet az királytól, ha lehet, 

az eroSSet az erőtlentől, az Szépét az ruttol. Azért em- 

lekezzel meg a termeSzetrol, hogy föl ne fualkodgial.

Az emberi élet hajóhoz való hasonlatosságáról ír 

az Érsekújvári-kódex és a Példák Könyve is. Utóbbi vonat

kozó része : "zent gergely meg vgy mond ez yelen való elet 

hasonlatos az hayohoz mert azky az hayoban vagyon akar 

allyon akar yllyen akar fekewgyen akar yaryon de mynden 

koron touab megyen merrt az hayo auagy zeeltewl auagy ke- 

deg euezewtewl vySeltetyk ezen keppen myes akar alugyunk 

akar vygyazunk akar yllyewnk akar allyunk akar yaryunk

• •

akar akarjuk akar ne de maga azért egy zem pyllantaSon-

" Lépesnél: "Szent Job magha- 

azt mondgia. Dies mei

keent az halaira megyewnk.

es mindénikunkról Szólván,

• •

rul,

pertranSierunt, quaSi naves, pomae portantes. Az en nap- 

iaim, el múltának, mint az alma hordozo hayok. Nem ok 

nékulis mondaya eztét, mert az mi eletunk, tellyeSSégghel

Ez akár allyon, akár ullyon; 

vagy alugyék, vagy vigyázzon; akár iarion, akar nyűgöd-

haSonlo a haiokázo emberhez.

gyék; vagy egyek vagy igyek, vagy Szollyn, vagy halgaSSon;
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vagy akaria, vagy nem, de ha iol meg evezik a haiot, 

avagy az alkolmatóSSan Szolghalo Szélnek megh ereSztik 

a vitórlyat, minden időnek közben veteSe nekul, 

mégyen, es az о el rendolt helere kozelget. Ekképpen

az mi utunknak veghére Sietünk, es az mi vizen ia- 

raSunknak, az az eleiünknek partyához kozelgetunk.

Mivel Lépes nem adja meg a forrást, viszont Jób Könyvét 

idézi közvetlenül a kérdéses hely előtt, a két kódex pe

dig hivatkozik Szent Gergelyre, a lelőhely Szent Gergely: 

In expositionem Beati

menten

mys. • •

„53

Job Moralia, seu Moralium Libri-je.

Azok a kódexek, amelyekben párhuzamosság mutatható 

ki az Inchino/Lépes-féle szöveggel, azonos forrásokra 

mennek vissza, s ha a forrás több áttételen keresztül, 

átalakított formában hat is, a kódexek és a Tükör minden

esetre sokkal szorosabb rokonságban állnak egymással, mint 

Nyéki Vörös Mátyás és különösen Darholcz Kristóf fordítá

sa bármelyikükkel.

Valószínűnek látszik, hogy Inchino forrásainak megha

tározása azzal az eredménnyel járna, hogy egyes kódexek 

közvetlen latin szövegét is azonosíthatnánk. Inchino mun

kája egyébként is közelebb áll korban a kódexekhez, mint 

Lépes mondja. A Lépes Bálint-féle fordítás az "Előszó" 

tanúbizonysága szerint Anton Dulcken latin szövegéből 

készült /"Condones de quatuor hominis novissimi, Köln, 

1609./ 1616-17-ben. Dulcken az 1601-es velencei kiadást
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használta, de a műnek nem ez volt az első kiadása. Az 

Enciclopedia Cattolica ’Inchino’ címszava felsorol a ki

adások között két korábbit: 1593-ból és 1596-ból.

Minthogy összegyűjtött prédikációkról van szó, az 

egyes darabok keletkezése még korábbra tehető. Körülbe

lül húsz év van tehát a magyar és az olasz változat ke

letkezése közt, ha ugyan nem több.

Inchino összesen két művét jelentette meg; a quatuor 

novissimi után egy másik prédikációgyűjteményt "Le vie 

celesti" címmel, 1603-ban Velencében. Ebből is készült 

latin fordítás, szintén Dulcken munkája; francia nemkü

lönben. Jóllehet, mindkét könyv rövid időn belül több ki

adást ért meg, az 1700-as évek végére, mondhatni, telje

sen megszűnt az érdeklődés Inchino iránt: perifériára 

szorult és a szakkönyvek mára nemigen emlékeznek meg róla. 

A néhány éven belüli kiadások sorozata nyilván nem művelt

ségének és eredeti gondolatainak köszönhető, hanem első

sorban közérthető és színes nyelvezetének. Fel kell téte

leznünk, hogy olyan forrásmunkákból merített, amelyek 

akkoriban valamilyen szinten már beépültek a köztudatba; 

idézeteinek nagy része közhelyszámba megy. A kódexekkel 

kimutatható párhuzamok arra utalnak, hogy régóta haszná

latos, leegyszerűsített alapszövegekből építette fel pré-

dikációs anyagát.

A Példák Könyvebeli Élet és Halál párbeszédének le-



172./

írása is megtalálható Lépesnél, noha sajátos formában:

"Аз elet kerde az halait monduan mychoda az akyt a te 

azzu kezeydben tartaz...Lelel az halai az eletnek monduan

láttáié valaha Hlyen zerzamot ky kazanak mondatyk ara- 

tonakes yo ezt en vetewm nap nyugat fele. 

zaly mygnem meg eernek. 

kerlek tegedet hogy keduez ennekem...nem tudok nektewk 

engedny az ty byntewkert de néha lezen yelews malaztbol 

az ydewnek el halaztaSa bynrewl alkolmas penitencianak

"Éhez kepeSt, egy olaSz poéta, ennehany

ennekem ne ka-• •

en ezzel Semmyt nem gondolok...• •

tartaSara. • •

Szép verSeyben kiket az maga nyelven irt, egy ekes terme-
, e-to, gazdag, es tekentetes iffiú legent, illyen formán ve- 

tekedtet meg az halallal, mintha mondana az iffiu, az 

Halainak. Halai mit mivelSz? felel á halai, az iffiunak, 

s’ Nem latodé? Aratok. Mitt? Az ember eletet. Senki Sze

mélyét nem tekentede? Senkiét : mert az, á ki engemet el
45, ^küldőt, meg maga eletenek Sem akart kedvezni. Mond meg 

kerlek, en velemis úgy fogSze bánni? Balgatag, s’ inkab 

ketelkedele benne? el hiheted bizony, hog úgy. Nem tudha- 

tome napiat es oraiat megh, az mellyen ream rohanol? Sem

miképpen nem, mert azt az titkot cSak о maga tudgia az 

ISten. S’ ki tett teged illyen kegyetlenné es váddá? Az 

en Vram? Mi ókból? Hogy az vetek tevőket meg ostorozna, 

es az ioknak iutalmat adna. Ha ennek az erős bayuiuaSnak 

giozodelmere akarok iuttni, mit kol nekem cselekednem?
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Az regi vétkét es gonozSágot el kol hadni, ki áltál az
e, ъ 54orokke való veSzely, el tavoztattathatik.

A halál "keserű" gondolata az Ecclesiasticus-idézet 

első sorát híven visszaadja a kódexekben; ezzel azonban 

a hasonlóságnak vége is. Sőt, éppen ellenkező értelme

zéshez jut el némely magyar szöveg az azonos kiinduló-
(2^

"0 halai mel’ igen keServ at te meg emlekozetet 

mert bizonnaval Soha nem vöt Sem lezzen ol’ eres kinek 

atal ne kelien menny az te kapydon : No azért zerete atiam- 

fya bizon igen hamar lezzen te veled ez dolog. laSSad

pontból:

azért, miképpen vallód avag tartod te magadat mert ime 

ima ember vagion es honnap nem ielonic... „55 Sirák fia,

Jézus Könyvének megfelelő része és a folytatás: "0 halál, 

meIly Szomorú az te emlekezeted, az о iauaiban békeSég- 

gel lakó, és élő embernec. Az ki gondockal ide Stauá

nem vonattatic, hanem mindenekben ió elő meneteli vagyon, 

és az ki meg ehetic. 0 halál, melly gyönyörűséges az te

Ítéleted, az Szűkölködő, és ereiétől meg fogyátkozott 

„56 Ez a halál-felfogás Hélinant halál-képének 

testvére, s ugyanúgy, mint az övéről, erről sem vesz tu

domást a későbbi hivatalos irányvonal. A halál már min

denkinek szörnyűséges fenyegetés, várni senki sem várja 

sz ívesen.

embernec.
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Lépes Bálint nagy terjedelmű, a négy végső dolgok

ról szóló fordításával a legutóbbi időkig keveset fog

lalkozott a magyar irodalomtörténetírás. Koltay-Kastner

Jenő néhány oldalt szentel neki a korszak irodalmi stí

lusáról szóló tanulmányában. 57 Ebben a könyv eredetijét 

"nagy ciklikus lelkigyakorlatos prédikációgyűjtemény"-

ként jellemzi, s ezt a jelleget tartja a kötetbe gyűjtés 

indítóokának. Hogy Lépes rábukkan a könyvre, valószínű

leg azt jelenti, hogy Inchino "divatba jött" - hirtelen 

és előzmények nélkül -, hiszen a Lépes-fordítást egy év 

múlva követő német szöveg előszavában a fordító Hendsche-

lius ’hazájában még ismeretlennek’ mondja az olasz szer-
"4. 58zot. Koltay-Kastner fontosnak tartja megemlíteni, mi

szerint "...feltűnő, hogy XVII-XVIII. századi vallásos 

fordítási irodalmunkban milyen elenyésző kis számban van

nak képviselve osztrák vagy osztrák vonatkozású munkák 

a közvetlenül vagy latin és ritkábban német közvetítés

sel olaszból fordított könyvek tekintélyes számával szem- 

Megállapítása a korábbi időszakra is érvényes,.,59ben.

de hozzá kell tennünk, hogy éppen az említett korszak 

két kiemelkedő munkája, Nyéki Vörös Mátyás azonos, és 

Daholcz Kristóf hasonló tárgyú fordítása német illetve 

angol hatás eredménye. Koltay-Kastner Lépes fordításá

ból kiemeli az egyik saját betoldást: ".../Lépes Bálint7 

az antik hősök meg egyházatyák haláltáncában megjelente-
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ti "az esztergomi negyven nagy érseket, ennyi sok egri,
„60váradi, pécsi püspököt"

Koltay-Kastner után Bán Imre tárgyalja Lépest, el

sősorban stílusát.^ 

zé Lépes-leveleket.^

Legutóbb Bitskey István közölte tanulmányát, szintén 

Lépes Bálint stílusáról, mintát véve a magyar, latin és 

olasz szövegből és összehasonlítva őket egymással.

Bitskey tanulmánya annak a folyamatban lévő munká

nak bevezetője, melynek során a szerző egybeveti a tel-

yar szöveget. A közölt részletek

ből is meggyőződhetünk róla, hogy mind Dulcken, mind Lé

pes pontosan fordítja alapszövegét, betoldásaik pedig 

könnyen elkülöníthetők a készen kapott mondanivalótól.

Az I. könyv ostromlott vár-hasonlatában Lépes valóban 

kissé szabadon kezeli szövegét, de ez minden bizonnyal 

a latin fordításnak tulajdonítható. Dulcken nem tudott 

mit kezdeni a felsorolt betegségekkel, legalábbis egy 

részükkel, mert nem az orvosi szakszókincshez igazodnak.

Itáliában semmiféle nehézséget nem okozott a szö

veg megértése; nem mintha az ottani hallgatóság járato

sabb lett volna a felsorolt nyavalyák terén, hanem 

azért, mert a betegségek túlnyomó része Jacopone da To- 

di "0 Signor, per cortesia..." kezdetű laudájából való 

átvétel. Egyáltalán nem volt rá szükség, hogy szó sze-

• • •

Jankovics József 1981-ben tett köz-

63

jes
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rint azonosítsák a megjelölt betegségeket: Jacopone 

laudáját, melyben jutalomként a legszörnyűbb kórokat 

eszközölné ki Istentől /máig vitatott kifejezésekkel/, 

mindenki ismerte és szinte automatikusan társíthatták 

hozzá a prédikáció szövegét.^

Lépes munkájának magyarországi népszerűségét éke

sen bizonyltja, hogy még 1771-72-ben is "átigazított" 

kiadást ér meg. A szöveg korszerűsítője, Borbás Vince 

"lényeges tartalmi változtatásokat nem hajtott végre" - 

állapítja meg Bitskey.

Valóban az a benyomásunk, hogy a helyesírás korsze

rűsítésén kívül mindössze két területen módosítja az 

eredeti szöveget Borbás: részint elhagyja a magyar for

dítás mellől a latin idézeteket /ezzel együtt természe

tesen a passzus lelőhelyét is/, továbbá a prózai summá- 

zatokat több-kevesebb sikerrel versbe szedi. Tökélete

sen helytálló a kijelentés, hogy Borbás sehol nem hami

sítja meg, nem csonkítja meg és nem bővíti ki Lépes 

fordítását. Néhány "korszerűsítő" változtatásával azon

ban, melyekkel olvasmányosabbá, gördülékenyebbé igyek- 

szik tenni a hosszú művet, valójában jóvátehetetlen kárt 

okoz.

65

Kódexeink forrásmegjelölése pontosnak éppen nem ne

vezhető. Ennek két oka is van: az első külsődleges, a 

Biblia kezeléséből adódó, a második tényleges. A Szent-
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írást régebben másképpen osztották fel, mint ahogyan 

nekünk természetes, nemkülönben az egyházatyák műveit. 

Bizonyos szövegeket a közmegegyezés és az egyházi ká

non Salamonhoz sorol, ők még Dávid alatt említik. A Ki

rályoknak Négy Könyvét különböztetik meg, mert Sámuel 

Könyveit tekintik az első kettőnek. Külön nehézséget 

okoz, hogy két ószövetségi könyvre nagymértékben támasz

kodnak: A Bölcsesség Könyvére szellemét tekintve, Sirák 

fia, Jézus Könyvére citátumokban is. Mivel Salamonhoz 

kapcsolják őket, a mai olvasó azonnal a Prédikátor Köny

vére gondol, ahol hiába keresi az egyébként is szabad 

formájú idézetet. Más szempontból is elhanyagolják a 

forrás meghatározását - vagy annyira közismert az idé

zet, hogy fölöslegesnek tartják útbaigazítást adni hoz

zá, vagy nem is tudják megjelölni, hiszen latinjuk sem 

Jelöli. Lépes /rajta keresztül Inchino/ munkájával köny- 

nyebb dolgunk van, bár a pontatlan rövidítés miatt itt 

sem egyértelmű az Ecclesiastes és Ecclesiasticus Jelö

lése. A Zsoltárok Könyvéből vett idézetek megbízható sza

bályszerűséggel térnek el a mostani Jelöléstől: ha a 

Tükör egy bizonyos számú zsoltárra hivatkozik, mindig a 

Vizsolyi Biblia eggyel nagyobb számú zsoltárában kell a

szöveget keresnünk.

Mindaddig, amíg az idézet többé-kevésbé helyes for

mában megtalálható a fordítás és a belőle kiinduló fej-
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tegetés mellett, kideríthető a lelőhely és a környezet, 

némi fáradsággal. Abban a pillanatban, amikor eliminál- 

ják, a szövegtorzítás szinte bizonyosra vehető.

A jelenségben az a veszélyes, hogy a kódexek soha

sem vindikálták maguknak a teológiai alaposságú tudomá

nyos szöveg jogát, Inchino és kortársai viszont már a 

tudományos bizonyítás igényével /és formájában/ adják ki 

műveiket, s ezt az igényt a szövegszármazékok is fenn

tartják. A IS. századra ez az igény gyakorlatilag csupán 

látszat, csak a megfogalmazás formai szintjén jelentke

zik.

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Inchino 

szövegcsaládjában nyomon tudjuk követni egy idézet sor

sát, mielőtt végleg eltűnne, méghozzá úgy, hogy a szö

vegben ’fantomként’ benne marad.

Dionysius Carthusiensis "De quatuor hominis Novissi- 

mis" című művében Szent Gergelyt idézi: "Hinc ait Grego- 

■ rius: "Miro et horrendo modo erunt in miSeriis dolor cum

timore, ardor cum obScuritate, et in eorum afflictione

ipSa tormenta a Suis qualitatibus diScordabunt, eo quod
„66a creatoris voluntate miSeri diScordes fuerunt. 

idézet jelzésének itt vége szakad és Dionysius saját sza-

"Et in eis mors Sine morte, finis 

Sine fine, defectus Sine defectu: quia eorum mors perpe- 

tue vivit, finis eorum inceSSabiliter incipit, et defec-

Az

vaival teszi hozzá:
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tus deficere neScit. Mors perimit, nec extinguit: dolor,
„67cruciat et pavorem non fugát. Csakhogy ez a szakasz 

a Gergely-idézet folytatása, de egyben annak kibővítése

is: ezért nem jelöli Dénes idézetként.

Lépes Bálint Inchino alapján szintén ehhez az idé

zethez nyúl: "Ezt az orok időt, nagyra viSzSzi, es ighen 

oregbiti Szent Gergely, ez igékkel: "Fit ergo miSeris

mors Sine morte, finis Sine fine, defectus Sine defectu, 

quia et mors vivit, et finis semper incipit, et deficere 

defectus neScit." Azoknak az veSzetéknek halálok halál

nélkül, vegh nélkül való véghek és fogyatkozás nélkül va

ló fogyatkozásuk lészen mert á halál is él, az véghis

mindenkor elöl kezdetik es az fogyatkozás is nem tud el- 

„68 A Tükör a kővetkező megjelölést adja az idé

zethez: S. Greg. lib. 9* moral c. é-9. A megjelölés pon

tatlan, az idézet maga pontos - a pontatlanság a később 

megváltozott tagolásból ered. Az idézet abban a formában, 

ahogyan Inchino, és nyomában Lépes is közli, a Jób Köny

ve fölötti elmélkedésből való.”'^

Bár a Dionysius-féle szöveg sokkal költőibb és ha

tásosabb, nem vehető Inchinótól rossznéven, hogy az ere

detihez hűségesen ragaszkodott. A német változat viszont 

úgy lerövidíti Gergely mondatát, hogy az már felér a 

csonkítással, bár idézetnek tünteti fel, adatok nélkül: 

"Erit enim inferis mors, Sine morte, defectus Sine de-

fogyni.
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„70fectu, quia mors Semper incipit, et deficere neScit.

Az 1771-es magyar kiadás, forrásmegjelölés nélkül, 

mindössze ennyit közöl: "Lészen azért a nyomorultaknak 

halál nélkül való halálok, vég nélkül való végük, fo

gyatkozás nélkül való fogyatkozásuk; mert a halál is él,

a vég is mindenkor kezdetik, a fogyatkozás is nem tud 

„71elfogyni.

Ezzel az apró "korszerűsítéssel" az idézet elvesztet

te színét, erejét /Gergely pontos fordítása: "a halál is 

él" egy közhelj^szerű paradoxon szemben a Karthauzi "mert 

az ő haláluk örökkön él"-jének paradox igazságával/. Fi

gyelmetlen olvasó ezenkívül tulajdoníthatja a mondatot 

magának Inchinónak, esetleg ismeretlen szerzőnek, mert 

biztosan nem kutatja fel Szent Gergely lehengerlőén ter

jedelmes Jób-kommentárját, hogy több hónap munkájával 

kiássa belőle a kérdéses mondatot, feltéve, hogy egyálta

lán ráismer-.-"'"’

Ez történik, sajnos, a Lépes-szöveg minden idézeté"^ 

vei. Az olvasmányosság ára a felületesség, ámbár tovább

ra is tudományos köntösben.

Egyébként" magának' a~TüKörnek forrásjelölései is gya

nakvásra adnak okot, kezdve a ’Poéta’ megnevezéstől /hol 

Horatius, hol Ovidius/, a bőven ontott Juvenalis-idéze- 

tekig. Az örökös hivatkozás Juvenalisra voltaképpen ter

mészetes, tekintve, hogy Sevillai Izidor és Alcuin ked-

/
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vence volt, II. Szilveszter pápa Jegyzékén Vergilius, 

Statius, Terentius, Horatius és Persius mellett megbe

csült költőként szerepel, a reneszánsz idején ugj'-ancsalc 

népszerű, olykor egjrenesen "...többet adtak rá, mint a

Közkedveltsége sem indokolhatja viszont 

az alábbihoz hasonló négysorosok nevével való címkézé

sét; a Borbás-adta formában végképp nem: "Maga az Ur 

ISten int, hogy meg-emlékezz, / És hogy a’ halálról So

ha ne feletkezz, / Mint bánik emberrel? arra Jól figyel- 

mezz, / Vénnek, ifiúnak látod nem kegyelmez.

Jóllehet Inchinónak négyszer annyi mondanivalója 

van a "végső dolgokról", mint Dionysius Carthusiensis- 

nek, mégis kevesebbet mond nála. Részint a barokk nyug

hatatlan térJengőssége, a gondolatok csapongása és min

den irányba kanyargása miatt nem sikerül úgy megragad

nia tárgyát, mint a Karthauzinak, bár ez a forma indo

kolja a könyv számos fordítását és széleskörű elterje

dését. Amikor Inchino a prédikációgyűjtemény darabjait 

sorra megírta, Giordano Bruno még tett egy kétségbee

sett, heroikus kísérletet, hogy a széteső tudást és a 

következményeképpen szétdarabolt világot egységben lát

tassa, mert hitt a szintézis lehetőségében; még nem 

múlt el egészen a reneszánsz. A quatuor novissimi Tükö

rének külön-külön csiszolt részletei talán azért mutat

ják megsokszorozva ugyanazt a képet - egyúttal lekicsi-

Szentírásra".^

„73
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nyítve és töredékekben mert prédikációk, önálló egysé

gek. Előadójuk nem veheti föl ott a fonalat, ahol elej

tette, hanem számtalan ismétléssel minden egyes könyv

ben és minden egyes fejezetben ugyanazt kell elölről 

elmondania. Ezért a Tükör négy része nem a Halálról, az 

ítéletről, a Pokolról és a Paradicsomról beszél /bár ezek

ről szól/, hanem minden része mind a négy dologról. Pő 

vonulatában csakugyan megjelölt címét fejti ki, annyi 

azonban az átfedés, az ide-oda utalás, hogy a mellékszá

lak fontosabbak, mint az előadás kitűzött iránya.

Alapjában véve Inchino nem a négy végső dolgokról 

ír, hanem azok örve alatt az ars bene vivendi et moriendi- 

ről. A tömörített Élet és Halál /Ifjú és Halál/ párbeszéde 

önmagában véve ars-kivonat. A halálról szóló rész épp

úgy foglalkozik a követendő élet példájával, mint a ké

sőbbiek. A Halál jellemzése nem csupán a róla szóló 

könyvben kap helyet, hanem a Pokol tárgyalásánál is:

"Jól nevezi Szent Jób a poklot halál árnyékának, mert 

ott nem láttatik az életnek árnyéka, és képe: hanem a 

halálnak ábrázattya, haSonlatossága és Szörnyűsége va

gyon pokolban. Az ördögök, hogy meg rémetсЗек az karho- 

zottakat, halálnak képében, és ábrázattyában jelennek 

meg nékiek

Szent János ielenySiben azok képpen: "Ecce equus pallidus 

et qui Sedebat Super eum nőmén illis mors." Imé egy ha-

Ezt az halálnak árnyékát magyarázhattyúk...• • •
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loványSzinu ló és a ki azon ul vala, annak a neve Ha-

Nem is ok nélkül adattatott az ördögnek 

a halál neve mert miképpen a halál Senkitől nem tart, 

és Senkivel nem gondol, úgjr az ordogis az kárhozottak

kal mind egyaránt bánik, eggikhez oly kegyetlen, mint 

máSikho, eggiktol Sem fel: "Crudelis est et non miSere- 

bitur." Kegyetlen és nem konorul. /Jeremiás 6.V.23./ És

Iái /6.V.3./. • •

valamint az halál megh fóSztya az embert teSti életé- 

el vivén á lelket: Ekképpen az ordogis az bún ál-
„7^

tó'l,

tál meg karosíttya életétől á lelket • • •

Az ördög és a Halál alakja egymásba mosódik; az 

Apokalipszis lovasa, aki a palermói Trionfо-freskón a 

testi pusztulás beteljesítőjeként tiporja le az élőket, 

a Pokol egyik kínjává lesz. Sőt, az ördög és a Halál va

lamiképpen még szerepet is cserélnek: eddig azért félt 

az ember a haláltól, mert utána esetleg az ördög és a 

kárhozat várta, most az ördög ábrázata nem elég félel

metes ♦ A Halálét kell kölcsönkérnie, hogy riadalmat tá

masszon az elkárhozottak között.

Ebből a teológiailag bizonnyal védhetetlen kijelen

tésből lemérhetjük, mekkorára növekedett a kereszténység 

gondolatvilágában a halállal szembeni gyűlölet és a tő

le való félelem - szomorú antagonizmus, mert a hit alap

ja éppen az, hogy az ember legyőzheti a halált.

A 17. század küszöbén az átlagember számára létező
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legszörnyűbb dolog a halál. Az ördögöt is csak úgy ké

pes a prédikáció hatékonyan megjeleníteni, hogy elcse

réli a halállal. mint ez az idézetből kiviláglik. 

Atroposz-Mors helye is a Pokolban van immár; In-

chinónál egyértelműen fúria-alakban. A transzpozíciót 

az első és második halál összekeverése eredményezi, de

itt a Fúriák nem a Halál megszemélyesítői, mint az idé

zett itáliai freskón, hanem az ördög segítői: " hogy• • •

pokolban nintSen Semmi világosság, hogy ott a halál

hogy a Fúriák dühös ördög áSzSzonyok, Megae-uralkodik. • •
0- в/ в & Q» Z' £/ £✓kik a bunoSokot eroSSen kínozzak, es az ördögök

„75
rák,

lákiák azt á helyét...

Az ubi sunt, a vadomori és a haláltánc hierarchikus 

felsorolása vissza-visszatér a mű minden részében. A Po

kol Könyvében például azon elmélkedik a szerző, hogy:

"Mi lehet annál keServeSSebb dolog : mint annyi hatalmas 

TSáSzároknak, folSéges Királyoknak, fenieSséges Fejedel

meknek, tekéntetes Herczegéknek, Sok Nagyságos Urának, 

értékes NemeSSéknek híres, neves vitézéknek, Szerény él- 

méio bölcseknek minden javaitól meg foSztátni, ördögnek, 

birodalmában éSni, pokolnak tomloczében kötözve vitettet- 

ni, mind örökké ónnal való kiSzabadúláSnak reménSége kí

vül gyotrettétni?Inchino a Pokol szenvedői között 

csak a világi kiválóságokat említi, de a Mennyország örö

meinek részletezése közben sem tud megfeledkezni az el-
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múlásról, és itt már kiegészíti a felsorolást: "Az kik 

móSt éltek, im eleg Sokan vattok, Xerxesnek nem volt 

anny népe, mint ti váttok: Nagy feiedelmek; értékes Vrak; 

tekintetes tisztben, hivatálban vattok; Egyházi méltó

ságot viSéltek; Szerzetesek, NomoSSek, Vitézek vattok; 

az koz népét ki el lépte Szerte Szerent ez földet, ki

azt mondhatom, hogy Száz eSzténdo 

múlván igen kevés, vagy talam egy Sem marád bennetek ez 

világon.

Szamlalhattya megh? • • •

„77

Az idő beékelése elveszi a kijelentés erejét. Mintha 

a szerző alkudozna a halállal - a száz év gyakorlatilag 

ma is túl van az emberi életkor legvégső határán, a szö

veg ráadásul már "hivatalban lévő", tehát érett emberek

hez szól. Irreális a feltételezés, hogy "igen kevés" ma

rad közülük életben, de a Tükör még ehhez is hozzáteszi 

a tagadásban a "talán"-t. Ha egy prédikációnak, amely rá

adásul az örök boldogságot ecseteli, így kell mentege

tőznie a halál ténye okán, akkor túl becses az élet itt 

a földön.

A történeti személyiségeket a Tükör különválasztja, 

az élőktől és mindjárt a negyedik rész elején róluk be

szél: "Az régi nagy hatalmas Monarchiák, feiedelemségek 

el múltának: az Sok birodálmu ReSpúblicák meg Szűntenek: 

a nagy magas négy Szegő hegyeSSen tűz formára föl epi- 

tott alkotmányok PiramiSek le romlóttanak: az nagy gyo-
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zodélmu CiruSok, Alexanderek, Scipiók, MetelluSok, Pom

pe iuSok, OctavianuSok, KlaudiuSok, AureliuSok, CaeSarok
„78meg holtának, el fottanak.

Az idézett részből pontosan látszik, hogy az ubi 

sunt Nagy Sándora, Cirusa stb. ekkorra már típus-megjelö

lés . Nagy Sándorról senki sem gondolhatja, hogy a többes 

szám több személyt fejez ki. Jelentése - így a felsorolt 

összes neveké - X-hez hasonló, X módjára viselkedő.

Figyelemre méltó apróság, -hogy az 1771-es kiadás a 

"Monarchiák"-at egyszerűen kiejtette, a "ReSpúblicák"-at 

pedig "Nemzetek"-re cserélte. Az átigazító feltehetően 

nem tartotta politikusnak meghagyni a két államformát, 

mint amiből csak baj származhatik...

A Mennyország Könyvében is talál alkalmat Inchino 

az egyenlő mértékkel mérő Halál leírására: "Non Ducis 

imperium, non Regia mitra, corona / Fontificis Summi, 

Cardinalesque, chorus. / Sceptra nec orbis item, пес Prae- 

sulis inSula Sancta, / Mortis ab extrema conditione va- 

Borbás változatában: "Sem Király, Sem TsáSzár,

Sem nagy Uraságok, / Se Pápa, Se Püspök, Sem Fő Kárdi- 

nálok, / Nem lehetnek menttek, ’s nints állandóságok, / 

Halál mérge ellen nintSen orvosságok. / NintSen halál 

előtt Személy válogatás, / Ur, vagy Szegény között nincs

„79cant.

Semmi választás, / Légyen bár Méltóság, avagy Fő orSzág-
„80lás / Mindenekben tőle vagyon nagy prédálás.
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Az még valamennyire érthető, hogy az Utolsó ítélet 

és a Pokol felidézi a halál képzetét, de a Paradicsom 

képei közt felbukkanó halál csak azt jelentheti, hogy 

a valaha járulékos elemként kezelt "első dolog" az 1500-as 

évek végére fontosságában túlnőtt a másik három dolgon.

Az Utolsó ítélet Könyve ugyan erélyesen megfeddi a 

hatalmukkal visszaélő gazdagokat, a Paradicsom mindazon

által arról biztosítja a hatalmasságokat, hogy nem szűk-
, <2."Honnet, az adatik elonkbe, hogy

Papa, CSáSzar, Király, Hérczeg, Cárdinal, ErSek, Püspök,
ев. ,Nomos es értekes dús gazdag lehet vala-

ségszerű elkárhozniok:

Vr, TiSztviSelo, 

ki, azért ugyan ParaditSombánnis bemehet. „81

A Pokol összegzéséül Inchino az "Aeneis" egyik rész

letét választotta. Ez a Pokol a pogányoké /bár a keresz

tények kerülnek belé/, ahol az antikvitás szörnyei ural

kodnak. Jellemző módon ide helyezi Prométheuszt, az em

ber barátját is Tytius neve alatt. Itt rágja a szívét 

/a mája helyett/ a saskeselyű, nem a Kaukázus szikláján.

Az ítélet Könyve számlálja elő az emberi teremtmé

nyeket a vadómóri felsorolásához leghívebben: "Jelen 

léSznek ott a’ Pápák és Kardinálok: CSaSzarok és Kirá

lyok: Herczegek es Peiedelmek: PuSpokok, Egyházi rendek, 

Szerzetesek: NomoSSek es Nemtélenek: Urak és Szolgák:

Gazdagok, és Szegeniek: TudoSSak és Tudatlanok; rövid

Oh en reSzketo es félelmes Szom,Szóval, minden emberek. • •
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meny be minden ChaSzarokhoz, kyraliokhoz, feiedelmekhez,
v e. eUrakhoz, Szolgákhoz, gazdagokhoz, Szegéniekhez, NomoSSek-

es fuallyad meg fulokben azt a rette-
О.hez, Nomtelenekhez, 

netes Decretomot es SzorniuSéges Sentenciát, mely az Bí

ró ChriStus Szálából fogh hallattatni. „82

Itt a Tükör mintegy harminc oldalon keresztül rész

letezi az'istentelen életet élt\ gazdagok és hatalmasok 

félelmeit, hiábavaló megbánását és a rájuk váró borzal

makat. Sokkal hosszabban és konkrétabban, mint magában a 

Pokolban. Egyfajta társadalmi körképet adj végső soron 

ide összpontosul az a bírálat, amely régebben a Három élő... 

legendájában vagy a kései haláltáncban rejlett.

Maga a négy végső dolgok bemutatása Nabukodonozor 

álmának értelmezésével veszi kezdetét. Nabukodonozor bál- 

vánjrát az emberi testtel, rajta keresztül az emberi élet

tel köti össze, a kő pedig, amely ledönti, a Halál. Szent

jut arra a következtetésre a Tükör, 

hogy a Halált nem Isten alkotta /mert ő maga az álét/, 

a halál megfosztatás valamitől, azaz a semmi, "A semmit 

pedig nem teremtette az Isten, hanem ő nála nélkül lett. 

Ezzel ugyan sajátságosán értelmezi János Evangéliumát

83Pálból kiindulva

„84

/"Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lét-

/, viszont tökéletesen alkalmazkodik ahhoz az 

elgondoláshoz, amelyet a Bölcsesség Könyvében találunk: 

"Mert ISten az halált nem Szerzetté.

re jött.

Mert az ISten te-• •
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remtette az embert halhatatlanságra, és otet az о tulay-

don haSonlatоSSágánac ábrázattyára teremtette. De az or-
ii86dögnek irigysége miatt iott ez világra az halál.

Inchino nyugodtan fölépítheti ezekre a passzusokra 

könyvének első részét, mert a katolikus egyház a firenzei 

zsinaton a protestánsok vitatta két utolsó ószövetségi 

könyv mellett foglalt állást. Amúgyis nagyrészt erre a 

két könyvre /Sapientiae, Ecclesiasticus/ támaszkodik a 

középkortól a halál-irodalom - bár elsősorban nem arra 

a részre, amelyre Inchino -, megerősíti tehát a hagyo

mányt. Ha Isten nem teremtette a halált, hanem az ördög 

műve az, akkor eredete nem keresendő másutt, mint a 

"morsu"/!/, ’harapás’-szóban - a halál oka a tiltott alma.

A halál-képzet is a "Mors de la pomme" nyomdokain
„ ® e v. A Halainak "Oldoklo Szarvay" vannak,. / mint az ördög- 

, "fjo
. Az emberek olyanok előtte, mint a csirkék a

jár

nek®^, "kedvetlen halai hozo Sarlóiéval fenyeget
„89

„88

tolvay

héja előtt: "Az tikfiakis az udvaron való vakarcSalaSt, 

az heyais az ragadozaSt, mind addig giakorlyak, miglen 

eggyetlen eggyg el nem fogynak. Ezen Szerent myis nagy - 

magunk gondolatlanSagabol, az teSti kivanSagnak, es ez 

vilagy gionyoruSegnek udvarán es Szűrőién vandarlunk, 

fergecskeket, fuvecskeket, legyecskeket, búza magocska-

olyan ч

ártatlan és természetes lesz, mint a naposcsibe,. Senki -

„90ekát, kereSunk Ebben a hasonlatban az ember• • •
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nek sem ártva szerényen kapirgál, gyanútlanul és védte

lenül esik a ragadozó Halál karmai közé. /А sok kicsinyí

tő képző nem egyértelműen a dolgok hitványságát Jelzi: 

,rbúzamagocska "!/

A Halál ugyanakkor Isten szolgája: " &az IStentul• • •

el rendeltetet udoben, az halai minden tekentet, es ha

ladék nekul, az embereket, akar iok, akar gonoSzok le-
„91.gyenek, el ragadgia ; "El veSzi az Isten mind iok- 

nak, mind gonoszoknak, mind iffiaknak, veneknek elete-

bolcSen nevezi tahat Salamon az halait

• • •

„92. „két • • • • • •

93két Ítéletnek."

Az ambivalens megítélést kiemeli a szöveg egyéni 

sajátsága; a Halál az emberhez hasonlít, élőlény: szüle

tik, növekszik és tapasztalatban gyarapodik. "Nem vala
e e*eloSzor enny ereie, tehetsege es tudománnyá, kévés fegy

vere, igen kévés ezkozo vala hozza, hogy az embereknek 

életekben be merne kapni, azokáert, kicSinis vala. De 

maSt immár, nagy az о hatalma, nagy az о bolcSeSége, ma

ga is oly naggia nevelkedet, hogy az eghez világot el 

birta oldokleSevel. Az emberiség sokasodásával együtt 

nőtt a Halál: először csak Ádám és Éva fölött volt ha

talma, aztán minden szaporodó ivadékukon. Eleinte gya

korlatlannak bizonyult mesterségében: "HaSonlo volt ré-

, többször kel

lett próbálkoznia, míg lövése célba talált. "Akariátoke

„95genten az uyonnan tanuló vadaSzhoz...
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hogy meg mutáSSam az о tudatlanságát?. . .Lovoldozot Adarn- 

hoz, kilencz Száz harmincz eztendeigh...Noét kilencz 

Száz ottven esztendeig yiez,gette minek elotto el rekeSzt- 

hetne okot ez világi életektől.

Ha a Tükör beszéltetné a Halált, 

úgy mentegetőzne, mint Pesti Györgynél. A Tükörben azon

ban nem szólal meg a Halál, csak a szerző beszél hozzá: 

"Oh vadaSz halai, mely kévés erővel birtal ez világnak 

kezdetin...Ha maStis enni volna erőd, 

rettegne tőled?" '

Noha Inchino jól tudja, hogy mindenkinek meg kell 

halnia /lelkünkre is köti elégszer, a legváltozatosabb 

formában/, itt nem kevesebbet állít, mint hogy ki lehet, 

vagy legalábbis ki lehetett fogni a halálon. Vágyakozva 

emlegeti az ősapák életkorát, megfeledkezve arról, hogy 

Énok háromszázhatvanöt éve egy pillanatnál is kevesebb 

az Örökkévalósággal szemben: milyen jó lett volna akkor 

élni, amikor a Halál ügybuzgósága sokáig csak biztató 

kísérleteket eredményezett, az ember pedig nyugodtan 

szemlélhette a lőgyakorlatot, netán derült rajta és el-, 

fogadta ugyan, hogy egyszer bevégzi életét, de az a perc 

hihetetlenül távolinak látszott. Ezt a képet nem zavar

ja meg Ábel halála - őt egyszerűen kifelejti a felsoro-

„96

az bizonyára ugyan-

es tudomaniod, ki

lásból.

A Tükör igazi ubi suntja a Halál Könyvének 75* lap-
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jától a 80. lapig terjed.. Akármilyen hosszú is a felso

rolás, nem a csoportok szaporodnak, hanem az egyes cso

portok létszáma. A quatuor novissimi sokszor visszatérő 

hierarchiája alapjában véve kevés minőségi kategóriát 

tud felmutatni. Mindenkori szereplői - ezúttal elválaszt

va egyháziakat és világiakat - a Pápa, Kardinális, Püs

pök, Érsek / Császár, Király, Herceg, Pejedelem, Urak. 

Hozzájuk teszi még háromszor a Vitézeket, kétszer a Böl

cseket /Tudós/ és a Szerzetest és egyszer a Szépeket.

Rajtuk kívül csak párban álló meghatározások for

dulnak elő: háromszor az Urak és Szolgák, Gazdagok és 

Szegények, Nemesek és Nemtelenek; kétszer a Tudósok és 

Tudatlanok a Tükör teljes szövegében.

Egyetlen mesterség neve, egyetlen tisztség meghatá

rozása nem található meg a hierarchikus renden belül a 

Tükör több mint nyolcszáz oldalán. A Nemtelenek, Tudat

lanok, Szegények és Szolgák mindig ellentétükkel párban 

említtetnek; nem másért, mint az ellentét kedvéért. El

lentétük viszont önállóan is megjelenik! /Az említések 

gyakorisági sorrendje: Császár /8/, Király /7/? Fejede

lem /7/, Pápa /6/, Herceg /6/, Urak /5/, Püspök /4/, 

Nemesek /3/, Érsek /3/, Kardinális /3/, Vitézek /3/, 

Szerzetes /2/, Bölcsek /2/, Gazdagok /1/, Szépek /1/; 

a párokat nem számítva/.

A nagy ubi sunt kategóriái azzal gyarapodnak, hogy

^4у
j
^ *

\V>
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a Bölcsek vagy Tudósok csoportját a szerző alcsoportok

ra bontja: külön említi az Orvosokat, Filozófusokat, Ma

tematikusokat, Georaetrákat, Grammatikusokat, Historiku

sokat, Őrátorókát, Törvénytevőket és Törvénytudókat. A 

Nemesek kategóriájából is kiemeli a Márkikat és Grófo

kat. Uj kategória csak a Művészeké: Képfaragók, Muzsi

kusok, Poéták. Idegen, kirívó csoportot alkotnak az Óriá

sok - az ókori történelem hőseinek említése következté

ben bukkannak fel Alexander, Pompeius és a többiek cso

portjának nyomában. Természetesen a fenti, visszatérő 

kategóriák mindegyikéről megemlékezik a nagy ubi sunt is.

Ha ez a felosztás elfogadhatónak, mi több, termé

szetesnek hatott Inchino hallgatósága számára - annak 

kellett hatnia, különben a szerző módosított volna raj

ta -, ez azt jelenti, hogy "Itália számtalan városa" kö

zött, ahol a prédikációk elhangzottak, többségben kel

lett lennie Dél-Itália városainak. Rómától délre felelt

meg a városszerkezet a fenti képnek: árnyaltan tagolt 

egyházi rend, számtalan nemesi alcsoport, aztán már csak 

a Nemesek és Nemtelenek, Urak és Szolgák.

A művészek /kivétel Dávid király/ az antikvitásból 

vétetnek, a tudósok minden alcsoportja nemkülönben, csak 

az egy Avicenna nem, akit egyébként a Tükör az Orvosok 

közé sorol.

Az Óriások magától értetődően biblikus és mitológiai
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alakok, a "Szépek" úgyszintén.

A kereszténység történetéhez tartozó, valódi szemé

lyek a Pápák, Császárok, Királyok, Érsekek és Vitézek.

A királyok között ott vannak Lépes jóvoltából a nagy ma

gyar uralkodók és Zsigmond császár, a főurak között a 

Pálfiak, Nádasdyak, Dobók, Kinizsiek, Bátboriak, Perényi- 

ek stb. Az érsekek és püspökök kizárólag magyarok. " ' .- 

' Inchino és a betoldásokban megnyilatkozó Lépes szá

mára ők tartoznak a való világhoz. A tudomány és művé

szet képviselői évszázadokkal vagy évezredekkel ezelőtt 

éltek, a valósághoz nem sok közük van: a távoli, irreá

lis múltban, lám, ilyesmivel is foglalkoztak emberek, 

azóta sem tudott a nyomukba érni senki. A többi halandó, 

úgy tűnik, még említésre sem érdemes. Még azon a szinten 

sem, amelyen az életkorokat érinti a vadómóri, a kézmű

vest vagy a szántóvetőt a haláltánc.

Kétségtelen, hog3/ az félhet igazán a haláltól, aki

nek van vesztenivalója, "...meg halni nem egyeb, hanem 

el hadni Szép varaidat, ekes hazaidat, diSzes palotáidat, 

gyonioroSeges kerteidet, mulató beleidet, puha agiaydat,.- 

es be rekeSztetni egy kicSiny Sötét koporSoban: agiad
e í t e.helet, Szaraz tetemek közt niugodni: aSzu cSontok kozot

e- e, <2,
udozni: pókhálótól komiul vetetni: 

nagy garmada nehez földet, fekuo heleden Szenvedni, fér

gektől huSodnak meg emeSztetni, meg eveSedni, meg buSzod-

marvan követ, vagy
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Mind ezeket, ezeknelis többet, kiket az en vékonyni.

elmem ki nem tud gondolni, foglallya magaban ez az ighe,
„98 Az "ezeknél is több" gyászosabb, sö- 

tétebb és borzongatóbb, mint amit a szerző ki tudott ta

lálni .

Móri, meg halni.

A szöveg közeli rokonságot mutat a Három élő... le

gendája mellett a Lobkowitz-kódex idézett részletével, 

ám korántsem képes elérni annak, még kevésbé Szent Ber- 

nát vagy III. Ince elmélkedésének hatását. És a fejezet

nek itt vége is van: egy szó sem hangzik el arról, hogy 

a test halála nem végleges, mert romolhatatlanságban tá

madunk fel az ítélet Napján és az elvesztett Javakért 

százszoros kárpótlást adnak a Mennyország örömei; sem 

arról, mit kell tennünk, hogy elérhessünk oda.

A könyv egyéb részei természetesen meglehetős rész

letességgel beszélnek mindezekről, de ezek viszont azt 

nem világítják meg, hogy a halál előfeltétele a túlvi

lág! boldogságnak. A halál következetesen az a megfosz

tó ttság, az a hiány marad, aminek az első oldalak leír

ták. Sem nem természeti törvény, sem nem az élettel ösz-r 

szetartozó fogalom, sem az örök élet előszobája; egysze

rűen valami gonosz, ravasz, ellenséges démon. Egyetlen 

célja mindent elvenni az embertől, akit előbb vagy utóbb, 

de hatalmába kerít.

Dionysius is végeérhetetlenül sorolja ubi suntjában
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az elhunyt Jelességeket, de о két szempontból is követ

kezetes: példáit egységesen az antikvitásból veszi és a 

legkiemelkedőbb egyéniségeket válogatja össze. Kivételt 

csak az arab tudósokkal tesz, éppen mert a legkiválóbbak 

közé számítja őket /asztronómusok/. Ha egyszer elhatároz

ta, hogy a csillagászok csoportjának helye lesz az ubi. 

suntban, nehezen tudna más neveket felsorolni. Ettől el

tekintve nem enged a csábításnak és nem sorakoztatja fel 

az összes keresztény császárokat és püspököket, pedig 

ezzel lenne a legkönnyebb dolga. Az ő ubi suntJa megmarad 

az időn kívüliség dimenziójában, ezért keltheti azt az 

érzést, hogy örökérvényű. Az ismerős filozófusok csoport

jai legfeljebb a kíváncsiságot ébresztik fel az olvasóban, 

hogy megtudja, ki volt Albumazat, aki ilyen illusztris 

társaságba került.

Inchino és Lépes ubi suntJa egyszerre kíván időbeli 

és időn kívüli lenni: ez a törekvés homogén anyagon és 

egyetlen Jelentésben eleve kudarcra van ítélve. Milyen 

hatást válthat ki Szókratész és Praxitelész neve az "esz-
a ,tergomi negyvennégy érsekek, valamint Albert, Frigyes es 

Rudolf császárok mellett? Ráadásul az egyes csoportok 

is hevenyészett összeállításban kerülnek elénk: Ariszto- 

fanész "grammatikus”, Thálész "matematikus", Gorgiász 

"o rátör ". ^

Beszél ugyan Lépes más társadalmi kategóriákról is,
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ára ezt sohasem teszi hierarchikus felsorolásban. A Ha

lál Könyvének hatodik fejezete azokról a szülőkről szól, 

akik gyermeküket korán elvesztették. Magyarázatképpen 

adja a szöveg, hogy "...az Szüléknek iavókra cSelekeSzi

az Ur ISten, hogy raagzattyoktól okét meg foSztya, hogy

az о Szerelmekért kart ne vállyanak lolkokben, udvoSSé- 

„100gékben. Ugyanis 11 ♦ . .Sok Vr, fiay, leány raiat, az

Szegény alatta való népét, kegyetlenül meg Szűri. Sok
ъ a*Nomos ember, magzatinak akarvan kinczezni, egiebeket meg

nyomorétt. Sok birak, tiSztviSelok, hamis iteletet téSz- 

nek, nincs Semmi tekéntetek az ozvegiek es árvák igaz 

ighyeire, cSak ok toltheSSének ládákat, fióknak, 

nyoknak. Éhez kepeSt, Sok prókátor, mind igaz, mind ha

mis ighyet föl fogád. Sok Nótárius, képtelen alkuáSokat 

irogat, teStamentomokát el réyt, meg véSztegét. Sok or- 

vos Doctor annak orul, ha feleSlen vannak az betegek, es 

hogy többet SutоIhaSSon ki az betegéktol, hallogáttia á 

meg giogiéttaSt. Sok áros émber, kálmar es keréskedo, 

Szaporettya az uSurát, es cSalardSágot. Az mives ember,

’s többen adgia el annal, az mit.- 

A könyv csak a szülők javát tekinti és a gyer

mekével /itt legalábbis/ nem törődik - ezzel nem mond 

ellent a gyermekek vagyontárgyként való kezelésének, mely 

a kornak sajátja annál inkább azzal a sok törvényte

lenséggel, amit a szülők, úgymond, édes magzatuk javára

lea-

meg haraiSSettia mivét, 

„101erne.
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elkövetnek. A Tükör itt vesz tudomást először a blírák

ról /igen szoros a kimutatható párhuzam Pesti György 

megfelelő versszakával: "Hamis törvénytevők vagytok 

ügyvédekről, jegyzőkről, kereskedőkről és szállító-áru

sokról, kézművesekről. Ezen kívül a Pokolnak még egy 

helyén, az utolsó fejezetben bővíti ki a társadalmi tí

pusokat, ha nem is ennyire megfogható módon.

Uj típusokat hoz a Halál Könyvének azon része is, 

amely a halál pozitívumairól beszél: "Az utón iáro es
, e. e ö'Szarandok ember, hogy az útnak nehez volta konnyebbullyon, 

az Szállásról gondolkodik. Az béres Szóiga, eztendeie- 

nek vegével vigaztallya magat, mikor véres verettekével 

iutalmat reménly: Az vitéz émber, havának kiteléSet: Az 

Szántó ember, az aratást: Az nehezkeS ASzoniállat, az

V,• • •

kilenczedik hónapot: Az haios méSter, az partot nézi és 

„102 Vitathatatlan, hogy egyetlen vadomori semohaytia.

szerepeltet terhes asszonyt, de útonjáró már akad, szán

tóvető, hajós, zsoldoskatona nemkülönben. A fenti két 

szövegrészen kívül mesterségbeli és nem státusbeli kate-

• •

góriák nem találhatók a Tükörben.

Bár a Halál hangsúlyozottan nem nélküli, mégsem tu

dott elkerülni Lépes két olyan célzást, amelyek Atro- 

posszal hozzák kapcsolatba. Az egyik az olasz nyelvből 

adódik - Lépes ugyan ki tudta volna váltani olyan magyar 

szóval, amelynek nincs olasz megfelelője, illetve az adott
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szövegkörnyezetben semlegesen hangzik /gyermeke, ivadé

ka, sarja, leszármazottja stb./, mégsem tette: "Ha a
„103e-

A másik utalás egyértel

műen Atroposz-allúzió. A Tükörben a Halál "kézíjas"-

bunnek leanya az halai...

ként jelenik meg legtöbbször, egy helyütt viszont "...igy 

meczi elöl el az fonalat.

Az ars moriendi visszatérő motívumát, az elvetendő 

földi gazdagságot az ars példázataival illusztrálja a 

szöveg; a Bolond Gazdag történetével: "Balgatag ember, 

ki Sok kincseddel es ioSzagoddal dicSekedel, az mit te 

nagy niughatatlanSágoddal, álmád SzakaSztaSával, farat- 

Ságoddal gyuytottel, nem leSzen az tied, maSra marad, 

lolkod penig erő hatalommal el ragadtatik tőled
ф e e e,ordogoktol veghetetlen tűzre vettettétik. 

gény Lázár és a dőzsölő Gazdag történetével, melyet két

es az
„105 ;, es a sze

szben is felemlít a Halál Könyve: 1./ "Amaz, az mennyei
& e, e, &ooldogSagnak cSureben vitetek be; Imez az orok tűznek

es "Amaz ékeSSen oltozo es minden-„106 .torkában birek. 

nap kedve Szerént zaballo gazdag, midőn ez világon el

vétte volna Szolgalattyanak iutalmát, maSut annira megh
c e* q,Szukole, hogy cSak egy cSop vizet Sem nyerhete, kivel 

az nagy lángban égő nyelvét, meg hiveSethette volna. Vi

szont ak á koldus Lazar, az Istennek hiú Szolgaia, ez 

✓ в*ielen való életben, üres léven Sanyarú munkaiának bére-
„107tol, nagy gázdagon mulék ki ez világból... /Ismétlő-
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dő, lerövidített ars moriendik találhatók ezen kívül a 

130-135*, 146-147., 189-191* oldalon és az I. Könyv 

utolsó lapjain /241-244.//.

Teljes a Tükör zavara és tanácstalansága abban a kér

désben, hogy tulajdonképpen mi a halál. Egyrészt azt 

mondja, hogy maga az életünk sem más, mint halál, mert 

ahogyan minden perccel fogy, úgy minden perccel egy ki

csit meghalunk: "Minden nap, minden órában, minden Szem-

pillantásban, keresztyenek, valami reSzet eleieteknek, 

az halai el veSzi: midőn kedig ez világi eletedet el ha-

giod, az halai azt, egeSzen el veSzi tőled. Azért nyil-
e, e.van vagyon hogy mi minnyaian, minduntalan es minden udo

„108 , .valahova fordéttom Szemey- 

met, es mentol Szorgalmatosban nezek reiatok, annal in-

tayan meg halunk. es " • •

kab halottaknak latiak lenny titeket nem elő emberek-
„Ю9nek.

Másrészt megkülönbözteti - sajátos módon - a halált 

és a "halál végét": "Tudnunk kol azokaert, hogy más á 

halai, es mas annak á veghe..."j minthogy az oktalan ál

latok az ember kedvéért vannak a világon, ha leöljük 

őket vagy elpusztulnak, "...meg halnak azért, mind az 

áltál tulaydon keppen es fayatul, az о hálálok, nem mon- 

dattathatik halainak, mert az mint meg mondottuk immár, 

’mors eSt defectus’ á halai fogiatkozas; itt penig nincs 

fogiatkozas, hanem nagiob tokelleteSSeg es el vegezes. „110
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Eltekintve attól, hogy az érvelés teológiai szem

pontból sem állja meg a helyét, a szerző elfeledkezik 

arról, hogy első ízben úgy határozta meg a halált, mint 

az élettől való megfosztatást. Az állatoknak - szerinte - 

természettől szabott élettartamuk van, míg az embernek 

nincs. Az elefánt tovább él, mint a szarvas, a szarvas 

tovább, mint az oroszlán stb. , de "...nem ekkeppen vagion 

az embereknek allapattya, mert о nekiek, nyncs Hlyen 

formán való eltekre es halatokra, elöl elrendelt ideiek
Ъ C*Igen ritka az, az emberek kozot, hogy az termeSzetnek

• • •

bennek való fogiatkozaSa miat, hallyanak meg, hanem in- 

kab mind kozonSeggel, vagy nagy betegSegek, vagy az ven-
„111Seg miatt, múlnak ki ez világból.

Nem az érvelés képtelensége miatt emeltem ki ezt a 

példát, hanem azért, mert a nyakatekert és egyéb részle-

odás mögött a ha-k homlokegyenest ellentmondó ő 

Iáinak mint természetes folyamatnak tagadása munkál. A

t'

betegség természetellenes állapot, ez még hagyján, de az 

öregség is az!

Itt a könyv az eredeti halál-képzetet /első, testi 

halál/ az emberen kívüli élővilágba tolja át. Az ember 

halála nem természeti törvényszerűség; minden, ami eh

hez vezet, rendellenes és igazságtalan, vagy legalábbis 

elfogadhatatlan. Ebből a tudattalan lázadásból ered az 

első és második halál zavaros, ellentmondásokkal teli
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meghatározása is. Eleinte még a hagyományhű, világos

.eggike, udo Szerent való, azformában látjuk őket: " 

maSik, orokke való: amazzal á teSt, ezzel penig, á le

lek, es egyetemben, mind á kettő, úgy mint á lelek, es

• •

az teSt, hal meg, de az az teStnek, s’ leieknek halala, 

az kozonSeges Itelet után, es föl tamadas után leSzen.

A továbbiakban ez a két, világosan elkülönített kategó

ria keveredik, bővül és egyre homályosabb lesz.

"Az eletet két illyen móddal vevén, á halaltis ha

sonlóképpen, az Szerént erthettyuk, 

nak tekentetivei, az mint tudnillik ellenkedik az elSo

„112• •

vagy az elSo allapat-

artatlan elettel; Vagy az maSodik allapatban, úgymint 

kivel az embert maSodik eletetol, melly nem egyeb nyava-
4,

lyanal, es nyomoruSágnal, megh foSztya, es ureSSe té- 

„113 Miféle első ártatlan állapotról beszél a Tükör, 

ha egyszer az ártatlanságnak idején halál még nem léte

zett, hiszen nem Isten teremtette, hanem az emberi bűn? 

Ádámon és Éván kívül ezt az ártatlanságot senki nem ta

pasztalhatta meg - a második élet mindannyiunk első éle-

Szy_.

te. Később egyre áttekinthetetlenebb lesz a kép; mind 

az első, mind a második definícióval ellentétben: " 

to az halai,

el SzakaSztya Istentől, ki igaz élet, a lolkot: ElSo ha

lainak mondatik, mert elob volt á bún hogy Sem a testi 

halai. A leieknek penig a teStol el valaSa, az maSodik

két-• • •
& bt*elSo es maSodik, Első halai a bún, mert
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kinek oka es eredeti a bún.

Hacsak fel nem tételezzük, hogy Inchino eredeti le

leménnyel fejreállitóttá a teológia rendjét az első ha

lált téve meg másodiknak és megfordítva, legalább négy

féle halálnak kell lennie: egy, ami természeti törvény 

/az állatok kimúlása vagy levágású/^ égy, aminek látható 

eredménye a szöveg szerint nincs /a bűn/, egy az ember 

tényleges testi_haTálá'~és az ntoTfr-é-^a ."jjlek halála", 

de erről a Halál Könyvében a szerző nem beszél.

Hiábavaló igyekezet, hogy felaprózzuk a halált, hát

ha kevésbé lesz veszélyes; a rettegést efféle manipulá

ció nem tudja szétfoszlatni. Nem segít az sem, hogy miu

tán kellő ideig festegette a Tükör a Halál gonosz, rossz

indulatú és immár gyakorlott voltát, hirtelen fordulat

tal dicsérni kezdi. Előbb "...ez a Vak, ez a Süket, ez

halai,

á mezetelen, ez á rutt iSzonyu halai minnyaiunkat igy

; visszataszí-„115.meg cStufol/!/, ekkeppen tréfál meg. 

tó, nevetséges, félelmetes egyszerre, mi több, gonoszte

vő : "...ki meg az eletnek Annyarais, Sót magara az Élet

re, ki maga felöl mondotta; 

vita’, kezeit merte vetni.
tatlan es veghetetlen istennek fiara merte vetni kezet,

• •

’Ego Sum viá' , veritas et 

"Ha az halai, az halha-„116

miképpen mi reánk halandó embereknek fiayra, leányra, ne
„117merie lovodozni merges nylait? 

leanya az halai, illye rut, illyen Szorniu, az mint meg

"Ha az bűnnekTovábbá:
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„118&teczik az halotnak Személyéből. • •

A gúnyolódást fordítja vissza a Halál ellen később, 

az'örök élet reményében: "Noha azért egy elSoben meg ret

tenthetne bennunkot, de ha iol megh gondolliuk mint iárt 

légien o, nem kezdünk Semmit о tőle irtózni, Sót inkab
„119meg nevettyuk оtét. Ez a póruljárt ördög bábjátékbe

li jelenete a vásáron, nem pedig Krisztus győzelme a ha

lál felett.

Mindent megpróbál a szerző, hogy a maga és hallga

tósága halálfélelmét legyőzze, de éreznie kell a siker

telenséget, mert még az I. könyv végén is kezdő gondola

tához tér vissza: "A halai...kegietlen ighen, ighen em- 
„120bertelen...

Hiába darabolja szét, próbálja eltüntetni, azonosít

ja az ördöggel, állítja egy sorba Júdással, csúfolódik 

visszataszító külsején és becsmérli kezdeti ügyetlensé

géért, mindez hatástalan.

Hatástalan a megszelídítésére tett kísérletek sora 

is. Első ízben a 157» oldalon említi a "jó halált": "Но- 

lot azért á bölcs ISten, enni dicSeretet tulaidonet az 

halainak, lehetetlen, hogy io ne legyen, es nagyob okot 

ne ad győri" az örömre, hogy Sem á keSeruSégre. 

ten téremptette á halait...Es mégis io, haSznos, es di- 

cSeretre méltó inkab, hogy Sem Szidalomra...

Mostanáig a testi halál iszonyú, visszataszító kül-

nem az IS-• •

„121
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sejéről és elvetemült természetéről volt szó. A lélek 

halála érintőlegesen, homályosan, mellékesen említte- 

tett, pedig a szidalmakat, amelyek az első halálra hul

lottak, méltán rá lehetett volna szórni. Most egyszer

re, indok nélkül "inkább jó" lesz a testi halál, mint 

rossz ?

Fogadjuk el, hogy indok nélkül, mert ha komolyan 

vesszük az érvelést, oda lyukadunk ki, hogy a teremtett 

világban létrejött valami, ami' jó, ezt azonban nem Is

ten teremtette, hanem az ember, a bűn által. Nem sokat 

segít az okfejtésen, ha finomítjuk azzal, hogy Isten, 

miután tudomást szerzett a halál létéről, ,végülis úgy 

gondolta, hogy inkább legyen jó, mint rossz.

Ha valaki nem sajnálja a fáradságot és annak idején 

kielemzi Inchino prédikációsorozatát, jeles szerzőnek

könnyen meggyűlhetett volna a baja é.z (inkvizícióval. De

az illetékesek nyilván meg voltak győz&ny-e-ródraf^nogv 

ez nem fordulhat elő, ezért hagyták Itália-szerte prédi

kálni, sőt, többször és több nyelven megjelenni a művét.

Kiirthatatlanul virágozhatott a "rossz halál" képze

te, ha a prédikációk meg sem próbálják "kigyomlálni",

mindössze erőtlen és bátortalan kísérleteket tesznek,

"Io nem vala eloSz-hogy kimutassák, nem "csak" rossz;

Szór az halai, mert az isten otet nem teremptette vala;

de az után iova lett, es Sokkal iobba, mint az maSodik
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в.elet vala, es igy az isten otet el Szenvedi, hogy lé

gién, hogy minket ez ielen való eletnek nyomoruSagitol,
„122 Eszerint a Halál, miu

tán a bűn és az ember közreműködésével létrejött, go

es háborúitól, meg mencSen.

nősz volt, de nem tett semmit, amivel gonoszsága bizo

nyítást nyerhetne. Növekedett, fejlődött, ügyesedett a 

"lövöldözésben" és közben mintegy magától a javulás út

jára lépett. Éppen akkor, amikor gonoszságát megmutatta, 

hogy tudniillik megölte Ádámot", Évát és ivadékaikat. 

Isten pedig azt mondta neki, ha már itt vagy, nem bánom, 

legalább megszabadítod az embereket attól a sok szörnyű

ségtől, ami a világban éri őket. A Halál, a megjavult 

Halál is, csak "szenvedhető". Hat sorral lejjebb viszont 

már tiszteletünket érdemli: "...az bún után, nem gonoSz

immár az halai, Sem Szomiu, hanem io,
.,123

a e*es méltó bocSul-

Dehát hol volt a bűn előtt aletre s’ be vetelre.

Halál egyáltalán?

Nem véletlen, hogy akkor tudja meggyőző erővel di

csérni a halált a Tükör, amikor a keleti egyházatyákra 

hivatkozik, akik világos képet alakítottak ki élet és 

halál viszonyáról. Másutt nem is idézi Athanaszioszt, 

Baszileioszt, és Khrüszosztomoszt is csak elvétve, de 

itt ők hitelesítik szavait. Két oldal /a 166. és a 188./ 

győzhet meg bennünket arról, hogy a halál nem ellenséges. 

Szükségszerűen az álomhoz társítja a szerző, az egyház-
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atyák alapján.

Kétesebb azon érv a Halál jóságos természete mel

lett, hogy az Ur parancsára, a szülők üdvössége érdeké

ben ragadja el a gyermekeket, hogy miattuk szüleik bűn

be ne essenek. Később felhasználja a könyv azt az indo

kot, hogy "...az halai...igen haSznos nékünk, mert az 

orak eletre költözködünk altala.Végül /minden eddi

gi állítását megcáfolva/ kijelenti, hogy "fegyvertelen
125az halai".

Tökéletesen elfogadható lenne, ha a második halál

ról mondaná, hogj^ fegyvertelen, de az első halálról mond

ja, efelől kétséget sem hagy: "...az halai, aytaia légyen
„126az mennyei paradicsomban való be menetelnek...

Miután tisztázta, mit értsünk első és második halá

lon, többé nem használja a fogalmakat az általa megadott 

értelemben, hanem állandóan bővíti, egymásba játszatja 

őket. Legszebb példa rá az imént idézett III. rész 9- fe

jezete. Végeredményben a második halálon is az első, a 

testi halált érti, ez a mellé rendelt tulajdonságokból 

kiviláglik.

Miért is nem törődünk a halállal, hogyha állandóan 

fenyeget bennünket? Ha temetésen kell részt vennünk, 

"Mulliek cSak egy, vagy leg follieb két, s’ három nap, 

azonnal el feletkezunk minden io Szándékunkról, el fogy 

bennünk az halainak, es meg holt atiank fianak, io bara-
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tunknak emlekezete: megent viSza terünk az elobbeni min

ket alnokul edesgeto világnak SzempillantaSigis alig '' 

tartandó, hittvan gionioruSegere...Es noha mind anni-
ft,Szór meg rettenünk, valamenySzer az halai valakit 

gad kozzolunk, de legottan mind az halairól, mind fele

inknek eSetirol el feletkezunk.. . ; "Abból vagyon az

fogiatkozas, hogy noha utolSo dolgaidról, néha meg emlé

kezel, mindaz áltál, oly meSzSze veted á halait tőled, 

hogy otet ugyan Semminek alettod lenni.

Ez a helytálló megállapítás abból a már idézett hárí

tó gondolatból következik, hogy az embernek nincs kisza

bott ideje, mint az állatnak. Bár az embernek alaptulaj

donsága, hogy a halál tudatát elnyomja /erre figyelmez

tet minden ars bene vivendi/, a kódexek még nem próbál

ják elfogadhatónak feltüntetni ebbéli igyekezetünket, 

hanem korholnak miatta. A 17. század küszöbén már teoló

giai és ál-természettudományos érveket keresnek, igazo

landó, hogy az illúzió voltaképpen jogos, bár nyíltan 

még mindig kárhoztatják. Többek között kiderül ez a Ter

mészet és a Halál ellenségekként való beállításából:

"Nagy két halálos ellenSégh, á TermeSzet es á Halai: Szu-
& &netlen viaskodnak es hadakoznak egy más kozot.

Régi hagyomány, hogy a Halál ellensége az Életnek 

/Élet és Halál párbeszéde, Három élő

el ra-

„128

„129

./, ám itt alapve

tő változás történt: eddig élet is, halál .is a Természet

• •
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részét alkotta, most a közmegegyezés szerint - hiszen a 

prédikációkat nagy tetszéssel fogadták mindenütt - a ha

lál természetellenes. Természetes maga az élet. Örökké 

élni akarnak, noha tudják, hogy nem lehet. És mivel tud

ják, hogy nem lehet, szorongásuk elcsitítására végighall

gatják vagy elolvassák az új quatuor novissimit, amely

ben kellemetes dolgok varnak a náluk gazdagabbak sanya

rúbb túlvilági sorsáról, szórakoztató történetek várostrom

ról /azaz a mi testünkről/, elbeszélés a sólyomról és a 

tyúkról, régi pogány bölcsek találó mondásai, ismerete

ket gyarapító, a világ furcsaságairól elmesélt érdekes

ségek ; például a baziliszkuszról vagy a szalamandra ter

mészetéről, aki nem ég meg a tűzben. /Elképesztő, hogy 

éppen Velencében láthatott napvilágot ez az állítás, a- 

hol Marco Polo kétszáz évvel korábban már azt bizonygat

ja, hogy a szalamandra, ha létezik egyáltalán, csakis 

az azbeszt lehet, mert élőlény tűzben nem élhet, de még 

inkább elképesztő, hogy ez a "bölcsesség" 1771-ben csor

bítatlanul újra megjelenhetett Borbás átigazításában./

És ez az új novissimi is kárpótlást ígér a halál iszonyú- 

ságáért.

Annyira ragaszkodnak a világhoz, hogy Inchino egy 

döbbenetes betoldást is megenged magának az egyik prédi

kációban - és Lépes benne hagyja! Nem kevesebbre ad enge

délyt, mint arra, hogy az elhunyt gyermek testét a szülő
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ne temesse el: "...tarcs megh magadnak, ha oly ighen
✓ & , kedves nalad. Ha nehez illattyatol, es dögös Szagától

tártaSz, kend meg balSamómmal, tarcs mind addig hazád

nál, kamorádban, boltodban, valamig Szinten akarod, So

ha az Isten tőled azt el nem kivánnya, el nem viSzi ha- 

„130 Ezt a képtelenséget nagyonis komoran 

kell vennünk; biztos, hogy a tiltások ellenére sokan 

megpróbálták konzerválni vagy legalább rejtegetni a ne

kik oly kedves halottat /sok történet szól megevett szí-

zadbol...

vekről, májakról, kámforos ládikában őrizgetett kezek

ről, virágcserépbe temetett vagy hazavitt fejekről - 

utóbbi még Stendhalnál is előfordul/. A kísértetektől 

ugyan féltek, de magától a halottól Jóval kevésbé viszo- 

lyogtak, mint a modern kor. A megmagyarázhatatlan az, 

hogy egyházi személytől kapnak bátorítást hozzá.
Az élet mibenlétéről alkotott véleményt sem hagyja 

érintetlenül, hogy a halál mibenléte tisztázatlan. A Tü

kör azon részleteiben olvasmányos, érthető és szórakoz

tató, amelyek az életből kiemelt epizódok. De az élet 

egésze ugyanolyan ambivalens, mint a halál. Az epizódok

ban örömteli, kedves, némelykor humoros, ritkábban való

di bölcsesség vagy ismeret kútfeje, egészében véve nyo

morúság, bajok feneketlen mocsara, nyűg, amitől Jó lesz 

megszabadulnunk. A részletek ellentmondanak az egésznek, 

s mivel a részletek elevenek, azok hatnak, a "siralom-
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völgy" hiteltelen. Gépies a bizonygatás, hogy minden, 

ami belőle kiment bennünket, jó; ezért juthat a Tükör 

Szent Ágostonból kiindulva /"Non poteSt maié móri, qui 

bené vixerit"/ kétes eredményre: "A fegyver, eles tor, 

s’ egieb hadi SzerSzám, ki miat ki végeztetői ez világ

ból, utat nyt néked az menyorSzágban Szabadosban való 

be menetéire, minden megh keSedelmeztetheto akadekot el 

vagdalván es irtván előtted. Az algiu, taraSzk, puska: 

Szakai as, moSár, Sereg bonto, -az mennyei HieruSalemnek 

falayt, kerettéSit, le rontyak, kaput nytnak neked, hogy 

tartoztatás nékul be ferkezhes oda. .. 

rész csatára buzdítana, ha helyeselni nem is, de legalább 

el lehetne fogadni, amit állít. Csakhogy a hadi szerszá

mok a betegségek mellé sorakoznak, mintha nem is maga az 

ember volna felelős értük. Nem beszélve arról, hogy a 

Mennyei Jeruzsálem falainak lerombolása legfeljebb az 

ördögnek állhatna szándékában; az is meghiúsulna.

■A görcsös ragaszkodás az élethez sugallja a Lobko- 

witz-kódexszel párhuzamba állítható részlet megfogalma- 

zási módját. A kódexből már idézett szöveg felépítése: 

ma még /boldogan, bőségben, kényelemben/, holnap a /szűk, 

sötét, büdös/ sírban - vagy és leszel, 

ma io izo etkekkel taplaltatol, hónap férgeknek eledele 

lehecz: Ha ma az Sok magas hazak, paloták, varaSok, tar- 

tomaniok, es nagy orSzagok neked nem elegek, hónap egikis

Ha a fenti

A Tükörben: "Ha
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:rovid, es keskeny haylekocska, az fold alat, ki mind mi- 

annis hét, vagy nyolcz araSznyi leSzen, be foglalhat 

A megengedő mód azt jelenti, nem biztos, 

az is lehet, hogy nem. Ez is alkudozás a halállal, ami

lyenhez a kódex nem folyamodik.

A test szerető gondozása nem bűn: "Leg elSo gon- 

dúnknakis azért, á lelékre kol lenny, eloSzÜris azt kol

„132tegedet.

meg Segétteni: Az után oSztan, ha valami tob udonk en-
„133в/gedtetik, am bar á teStreis viSelliunk gondot.

Az egyéni és a végső ítéletet a Halál' Könyve egy

szeregyszer említi. ".
e,bironak eleiben vitetünk...ki halálunknak ideien Senten- 

ciat mond ki, es minket az az orok vagy az udo Szerent

hálálunk oraian, az rettenetes• •

való tűzre, vagy paradicsomnak vegh nekul való oromere 

„134 és "Rövid beSzeddel, á ki miben talaltátik ha-
„135

itel.

lala oraiakor, abban Ítéltetik az utolSo iteletkoris.

Az ítélet következtében osztályrészül jutó Pokol

ról vagy Paradicsomról gyakorta beszél a Halál Könyve 

is,’ a Purgatóriumra csak utalásokat találunk. Különös, 

hogy a Tisztítótűz intézményének előnyeit nem aknázza 

ki a quatuor novissimi: még Dionysiusnál is csak a Po

kol kicsiny szelete jut neki, a mi prédikációfüzérünk

ben még annyi sem. A Purgatórium fogalma többszáz éve 

létezik, igaz, hogy meglehetősen későn szentesítette a 

firenzei zsinat, de hivatalosan is létezik most már. 

Ehhez képest alig foglalkoznak vele a közhasznú elméle-
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ti művek szerzői - olyannyira, hogy a létező három biro

dalom felsorolásából teljesen kimarad: "Szeles ez világ-
enak kerekSegeben, három fo ország vagion: Mennyei or-

„136Szag, ez Világi es Pokolbeli...

ügy tűnik, a Purgatórium a Pokol egyik tartománya 

és nem önálló létező, mint Pánténál. Az utolsó dolgok 

szerzőinek Purgatóriumát csak az idő dimenziója választ

ja el a Pokoltól, kínjaik egyébként azonosak. Ezzel a 

Pokol és a Purgatórium valamely börtön-féle intézmény 

jellegét ölti, ahol a porkoláb-ördögök tetszésük szerint 

gyötrik az elítélteket; az egyiknek idővel letelik a 

büntetése, a másiknak nem. Bizonyára ez a pusztán mennyi

ségi alapon tett különbség játszott szerepet abban, hogy 

az átlagember nemigen tudott azonosulni a kegyes életű 

jámbor példájával, aki repesve várja halála óráját.

Voltaképpen mit jelent meghalni? "Megh halni, nem 

egyeb, hanem arra az orara iutni, melyben teneked, ó ke-
ereSztyen ember, nagy keSerteteket kol Szenvedned, az 

ordogtol, ki minden buneydet eSzedben iuttattya, es az 

istent, vagy ighen kegyetlen birova teSzi, hogy igy té

gedet, ketSegben eycSen; vagy ighen IrgalmaSnak mutattya 

lenni...Meg halni nem egyeb, hanem nagy giotrelem, bel- 

So rettenetes harcz, á leieknek, 

minden rettenetes dolgoknak iSzoniuSaga.

tt- в-á teStel való ütközete,
„137

Ez a Tükörnek és hallgatóságának, olvasóinak őszin-
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te véleménye a halálról. Jellemző módon mégsem ez a min

den dolgok mélyén lappangó félelem zárja a felsorolást, 

mert nem ez a legfontosabb, hanem a földi javak elő

sz ámlálása: "Végezetre meg halni nem egyeb, hanem el had-

Vágezetre" - mondja a Tükör: a 

haldokló a végső percben is hátrafelé tekintget és ezt 

a prédikáció magától értetődőnek fogadja el. És nem kér

dezi meg, mint a kódexek, hogy "mit használnak mindezek 

most már?", nem könnyíti meg az átkelést a túlsó partra.

A memento móri, mint segítség a végórában, másutt 

előkerül a szövegben. A Tükör is megemlíti az ókori 

szokást, hogy a lakomák asztalára apró ezüst és bronz 

csontvázakat helyeztek, de ő nem a rómaiaknak tulajdo

nítja, hanem az egyiptomiaknak /igaza is van, mert a ró

maiak tőlük vették át/ és nem a valódi magyarázattal in

dokolja, hogy tudniillik örüljünk életünk minden percé

nek, mert a halál elkerülhetetlenül véget vet az örö

möknek, hanem beágyazza a keresztényi szemléletbe: "He

rodotus, az AEgyptombelieknek egy dicSeretes, es emléke

zetre méltó SzokaSokrul ir: hogy ok tiSzteSSegeSlen, em- 

berSegeSSen, SzemermeteSSen es mertekleteSSen viselnek 

magokat az vendegSegben, az etelben, italban, vigan la

kásban, ne lenne о közöttük tobzódás, zaballas, fesiet 

erkölcs, es büntetetnek zabolatalan Szabadsaga, légii elé-

„133 „ni Szép varaidat...
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Szoris, minek eletto enny, innya kezdenének, egy halai
ft, ftki ábrázó fa képét kinek cSak tetemey laczananak, koros 

korul á vendegek kozot hordoztatot, mely mind addig Sze

mek elot allot, valamig az eleSeg tartót...Ki nem egie-
ft* ft#bet Sugall vala az vendegeknek fülőkben, hanem ezt ’Vi- 

dete Statuam percuSSam á lapide’

Sunkra, ne mondgiam inkab gialázatunkra es Szidalmunkra 

az poganyoknak SzertartaSa minekünk, kik meg

.Nagy arcza pirula-• •

lehet ez,

vendegeskedeSekbénnis, nem akártak az halairól el felet-
ft* 6»kezni; mi penig Semmiről ritkábban meg nem emlékezünk,

e. 1 *Qmint erről..." ^

A Halál jellegzetességei között ott van minden, 

amit a barokk kedvel majd. A csontvázhoz, koponyához, 

gyilkoló eszközökhöz csatlakozik a homokóra és az újon

nan felfedezett hasonlóság Szaturnuszhoz, amely módosít

ja a Halál-képet /ebben segítségére van a sarló is/: 

"Akariatoke tudni mihez vagiunk ebben haSonlok? Az üveg 

orakhoz, kik igen apró porral való folyásokkal, az orak-

nak közben veteSit, meg mérik...így az mi letunkis, 

mingiart az világra be lepeSunk után, folyni, es napon-

.halálos harczúnknak orá-kent fogyni, s’ halni kezd

ez az folyás, meg Szűnik, es az mi életünknek ora- 

ia el fogy, es eggietémben egeSz eletunk, az alSo eden-

• •

ián • • •

tol, az halaitól meg eméSztetik...lnnél vagyon, hogy az



216./

uvegli folyo ora, az udohoz, melly Szarnias vén ember
„140képben, es abrazátban iráttatik, haSonléttatik...

Tenenti hosszan fejtegeti idézett művében, hogyan 

réndezi át élet és halál fogalmát az idő átértelmezése.

A halálhoz való neurotikus viszonyt, a riadt tanács

talanságot és kapkodó hárítást azonban minden bizonnyal 

olyasvalami okozza, ami az idő mérhetőségének következ

ménye : amikor elfogadják, hogy az idő múlásával a körü

löttük lévő dolgok szintén változnak, ebben a változás

ban elsősorban azt érzékelik dühödt tiltakozással, hogy 

az életük múlik el az idővel feltartóztathatatlanul.

Természetesen minden a régi, csak az emberek látják 

másképpen. A statikus szemléletnek megvolt az az előnye, 

hogy egyik nap olyan volt, mint a másik - és mindegyik 

egy pillanatnál is kevesebb az odaát örökkévalóságának 

fényében. Tették a dolgukat,' nem az évek sorjázásának 

volt jelentősége, hanem az évszakok váltakozásának, nem 

az órák múlásának, hanem a világos/sötét napszakok perio

dicitásának. Amikor a cirkuláris idő-fogalmat felváltot

ta a lineáris idő-fogalom, akkor már nem tudtak örülni 

annak, amit megéltek, hanem azt számolgatták, mennyivel 

kevesebb van hátra.
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I5IO. Hasonmás és kritikai szövegkiadás, Akadé
miai K., Bp., I960. /Codices Hungarici IV./ - 

Élet és Halál párbeszéde: pp. 252-280., benne 

vadomori /pp. 256-270./ - Egyéb kódexek halál
szövegeinek forrásaihoz: Waldapfel József: A 

Székelyudvarhelyi-kódex, ItK, 1940.
Király György: A Debreczeni codex legendáinak 

forrásai, ItK, 1915.
Holik Flóris: Adalékok codexeink forrásaihoz,
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Tímár Kálmán: Adalékok codexeink forrásaihoz, 
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számozása
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10. Székelyudvarhelyi-k., pp. 273-274. - Cosacchi, 

p. 203. A kódex teljes halál-szövegáröl ugyanő 

ibid. ,

212. : Rosenheim 44. versszakP-

202-204.P-
11. Debreceni-k., pp. 249-250.
12. Lobkowitz-k., 5O-5I. A példát Szent Bernát: 

Be contemptu raundi-parafrázisába ágyazza be.
pp.
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13. Speculum exemplorum, Strassburg, 1490., B.N.
Mareirana, ^In'cun. ^81. - -Idézi ?.Teno»-ti. p. 170.,
18. sz. jegyzet

14. Székelyudvarhelyi-к., pp. 276-277*, kiemelések 

tőlem
15. Nyéki Vörös Mátyás: Tintinabulum Tripudiantium : 

az az A’ Földi réSzeg Szerencsének, és dicsSség- 

nek álhatatlan lakodalmában Tombolok Jóra-intő 

Csengettyűje; Melly a’ Világ csalárdságát, az 

Ember négy utolsó dolgainak zengésével, kinek 

kinek eleibe adgya, Kolosváratt, 1751* /első ki
adás: 1629./
Darholcz Kristóf: Novissima Tuba, Budapest, 1978. 
/első kiadás: Kassa, 1639./
Lépes Bálint:
Tellyes Emberi Nemzetnek Fenyes TVK0R0. MeIliét 

—, Nytray PySpok Magyar OrSzagy Cancellarius
g, ^minden udvoSSege Szomiuhozo hiú keresztyennek 

Szeretettel aianll es dedical, Pragaban, Sessius 

Pal áltál, MDCXVI. /Tükör/
A fentiekhez többek között ld:
Bán Imre: Eszmék és stílusok. Irodalmi tanulmá
nyok, Akadémiai K. , Budapest, 1976.
Böröndi Lajos: Nyéki Vörös Mátyás és a barokk 

irodalom kezdetei, Dunatáj 7, 1984., 4.
Bitskey István: Eszmék, művek, hagyományok /Tanul
mányok a magyar reneszánsz és barokk irodalom
ról/ Csokonai Könyvtár 7* /Szerkeszti: Bitskey 

István és Görömbei András/ Kossuth Egyetemi K., 
Debrecerf, 1966. „/
Darholcz KPistóf: Utolsó trombitaszó, Európa K., 
Budapest, 1986. /Sajtó alá rendezte, jegyzetek
kel ellátta: Németh S. Katalin/ Utószó: Jankó-

£
Az Halandó és ítéletre menendeo

' .Л\<$> Кv ,tí 
7. &

О->
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vies József
Tanulmányok a 16-17. századi magyar irodalom
ról /Szerkeszti: Bitskey István és Tamás Atti
la/ Stud. litt. 28., 1990. pp. 3-124.

16. Tükör, pp. 35*> 36. és 37.> kiemelések tőlem
17. Lobkowitz-k., pp. 3IO-3II., ugyanez a Bod-kó- 

dexben pp. 21-22.
18. Bod-k.,
19. Lobkowitz-k
20. Ecclesiasticus, 7»38
21. ibid., 41,1
22. Lázár Zelma-k., p. 132., parafrázisa ugyanitt 

p. 239.
23. Székelyudvarhelyi-k., pp. 248-249.
24. Debreceni-k., p. 147.
25. Tükör, I. könyv, pp. 29-31.
26. ivi
27- Székelyudvarhelyi-k., pp. 263-264. Maga a szö

veg Szent Pálra hivatkozik és nem Szent Bernát- 

ra, pedig közvetlenül az idézett rész után Ber- 

nátot citálja: "ahalal leuag egem : ahalal men- 

deneket meg ol : mel teStbe el
28. Székelyudvárhelyi-K., p. 278.
29. Érsekújvári-k., p. 268.
30. Lobkowitz-k., pp. ЗЗ1-З42.
31. Vö: Haskins, C. H. : The Renaissance of the Twelfth 

Century, New York, 1957* PP* 138-140.
32. Petrarca: Trionfi

Boccaccio: De casibus virorum illustrium 

Boccaccio latin nyelvű munkájában, Petrarca vi
szont összesen két vulgáris nyelven írt művei
nek egyikében használja fel a motívumot.

8.P.
p. ЗО9.• í

264.• # •
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33. Petrarca: Trionfo della Morte, vv. 79-84.
34. Gilson, Étienne: Les Idáes et le lettres, Paris,

1932. : Ézsaiás XXXIII,18 - Kir. IV,19 - Baruch
III, 16-19 - IKor. 1,19-20

35- II. metrum 7, vv. 15-16. idézi: Dubruck, p. 46.
36. Baruch prófétát idézi Dionysius Carthusiensis.

D. Dionj/sii Carthusiani: De quatuor hominis Novis- 

simis: I. Morte II. Iudicio III. Inferni poenis
IV. Gaudiis coeli. Liber utilissimus, Ad timorem 

poenae, horroréin peccati, et amorem virtutum ani- 

mis ingenerandum., Coloniae Agrippinae, 1693., p. 44.
37» Synonimorum II. p. 91. idézi: Dubruck, p. 46.
38. Székelyudvarhelyi-к., 

holot vannak az kiral’ok, iobbagok, hercegek, ne-
0. * в в*meSSek, kik ennek előtte voltának, Aranat, ezoStot, 

es egeb mornakat goytottenek, ettenek, ittanak, 

vigattanak, es halálos binben múltának ki ez ve- 

lagbol, es orok pokolra mentenek'1 - Bod-k.,
39. British Museum, London, MS Royal 8.В. VI. f. 29a 

/12-13. századi szövegről készített 15-17. századi 

másolat/ - idézi: Cosacchi, p. 233.
40. Már a legelső, Marchant-féle haláltánc-kiadásban 

együtt szerepel a vadomori, a haláltánc, a Három 

élő.. . és az ubi sunt.
41. Lukácsy Sándor: Magyar haláltáncok, ItK (95*

2. pp. 111-137.
42. Lobkowitz-k. , p. ЗЮ.
43. Sz. I. 32. MKSz 1878., f. C6 rektc-verzó, kiemelé

sek tőlem
44. Tükör, I. könyv, p. 69*
45. Tintinabulum, I. rész: A halálról, pp. 9-Ю.
46. Nádor-k., pp. 92-93*
47. Az idézet lelőhelye az egyezményes beosztás szerint:

264. - "Gondoll’ad megP-

8.P-
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Ezsaiás 40, 6-7
48. Székelyudvarhelyi-к., p. 272. Jak. 1,9-H. A kó

dex Jakabot meg sem említi. Egyébként a Guary-kó-
dex is elégtételt vesz a lelketlen gazdagon:

’ ezegenek maStan nekod adót nem fizetnec, mert a 

zegenoknec att’a nem voltai, De incab foztoya.
e.

Azért tegod ragnac a Serbe fergek, es rothhadatoS- 

Sag." /p. 321./
49. Székelyudvarhelyi-k., p. 264. - "Mors resecat, mors 

omne necat, quod carne creatur, / Magnificos premit 

et modicos, cunctis dominatur..." /Szent Bernát:
De contemptu mundi/

50. Székelyudvarhelyi-k., 
pp. I3O-I3I.

51. Székelyudvarhelyi-k 

138.
52. Székelyudvarhelyi-k.,

Érsekújvári-k.,
- Tükör, ibid., pp. 94-95-

54. Példák K., pp. 69-71* - Tükör, ibid., p. 43.
55. Debreceni-k., p. 238.
56. Ecclesiasticus 41,1-3
57. Koltay-Kastner Jenő: A magyar irodalmi barokk II. 

"Budapesti Szemle" 1944. 302. sz. pp. 113-133*
118., jegyzet

"A

244. - Tükör, I. könyv,P-

ivi - Tükör, ibid., pp. 137-• í

266. - Tükör, ibid., p. 42. 
I. p. 3OI. - Példák K., pp. 82-83.

P *

IN:
58. ibid.,
59- ibid., I. rész /801. sz./ p. 76.
SOji-bid. , I. rész p. 77*
61. Bán Imre: Eszmék és stílusok. Irodalmiét 

kadémiai K., Bp. , 1976
iterátor-politikusok levelei Jenei Ferenc gyűjté- у "у 

Jankovics József, Adat±ir 5. 1981. f 
BitskeyAIstván: Lépes Bálint és az olasz "Seicento" 

sTTtTus. IN: Klaniczay-Emlékkönyv, írod. tud. Int. -

P.

\ч

62.
sehol. ?Uad.:

63.
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'

nchinóról ugyariő-Balassi К., Bp., 1994.
64. Például: con siatiche = tiseco; podagre = podraga;

posteme = postema; gangrene = grancia; spasimi = 

pasmo stb. - Inchinót idézi: Bitskey, pp. 340-341.
65. Bitskey, p. 34-2.
66. Dionysius, p. 15О.
67* ivi
68. Tükör, III. könyv, p. ЗЗ9.
69* Sancti Gregorii Papaei Cognomento Magni: Opera Cm- 

nia. In expositionem Beati Job Moralia, seu Mora- 

lium libri. Lib. IX. Cap. LXVI. , Migne: Patr. Cur- 

sus Completus, Tom. I. p. 915*
70. Schöner Ausfürlicher Trac'tat von den letzten Din

gen des Menschen: Als von dem Todt /Jüngsten Ge
richt/Höll und ewigen Leben. Erstliehen auf Italie
nisch durch dem Ehrwürdigen Herrn: GÁBRIELEM INCHI- 

NUM, Canonicum Lateranensem beschriben. An jetzo 

aber zowol Catolischen Predigern und Seelsorgern/ 

zu Verfassung schöner Predigen/als auch andern 

Geistlichen Ordens/und Weltlichen St and ts/Personen/ 

zu treuhertziger Lehr und Warnung in Teutsche Spach 

übersetzt. Durch F. Tobiam He’d sehe lium Franzisca-
ner Ordens/de observantia H. Schrift Doctor, Ingol
stadt, Elisabeth Angermayrin, 1619- III. könyv, p.
595-

71. Lépes Bálint: A Pokoltól rettentő tükör, Püspöki 
Oskola, Eger, 1771-, p. 302. /Borbás, III. könyv/

72. Juvenalis, Decimus Junius Szatírái. Ford., jegyz.: 
Muraközy Gyula, bev. : Horváth István Károly, Akadé
miai K., Bp., 1964.,

73* Borbás, I. könj/v, p. 112. - "IpSe iubet mortis te 

meminiSSe Deus, / IpSa rapit iuvenes, prima floren- 

te iuventa / Nec oblita rapit Séd tarnen illa Senes"

8.P-
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- Tükör, I. könyv, p. 114.
74. Tükör, III. könyv, pp. 229-230., kiemelések tőlem 

372., kiemelések tőlem 

352.
ibid.,

76. ibid.,
77* ibid., IV. könyv, p. 290.
78. ibid.,
79- ibid., p. 290. Nagyon fontosnak tarthatta ezt a ci

tátumot, mert változatlan formában szerepelteti a 

Halál Könyvében is. /I. könyv, p. 77«/
80. Borbás, IV. könyv, p. 245.
81. Tükör, IV. könyv, p. 303., kiemelések tőlem
82. ibid., II. kön3'v, pp. 91- és 164-165.
83. "Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, 

és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt
a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett." - Róm. 5» 12

84. Tükör, I. könyv, p. 20., kiemelés tőlem 

85- Ján. 1,3
86. Sáp. 1,13 és 2,23-24
87. Tükör, I. könyv, p. 25»
88. ibid.,

75. P-
P-

123.P-

31.P-
53., kiemelés tőlem 

112.
41.

89. ibid.,
90. ibid.,
91. ibid.,
92. ibid., p. 51.
93* ivi 
94. ibid. ,
95- ivi, kiemelések tőlem

P-
P-
P-

32., kiemelés tőlemP-

96. ibid., pp. ЗЗ-З4., kiemelések tőlem 

97* ivi, kiemelés tőlem
98. ibid., p. 85-, kiemelés a szerzőtől
99. ibid. , pp.

100. ibid.,
101. ibid., pp. 178-179.) kiemelések tőlem

78. és 79. 
180.P.
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240., kiemelések tőlem 

p. 117., kiemelés tőlem
156., kiemelés tőlem 

pp. 54-55.
40.

102.
ЮЗ.
104.
105.
106. 
IO7.
103.
109.
110. 
111. 
112.
113.
114.

ibid., 

ibid., 
ibid., 
ibid., 
ibid., 
ibid., 

ibid., 
ibid., 
ibid., 
ibid., 

ibid., 
ibid., 

ibid., 
ibid., 

ibid.,
ibid., p. 145., kiemelés tőlem 

ibid., pp. 117-113., kiemelés tőlem 

ibid., p. 189», kiemelés tőlem 

ibid.,
ibid., p. 137., kiemelések tőlem 

ibid., p. 159* , kiemelés tőlem 

ivi, kiemelések tőlem 

ibid., p. 185. 
ibid., p. 187• 

ibid., p. 189. 
ibid.,
ibid., p. 149., kiemelés tőlem 

ibid., p. 17., kiemelés tőlem 

ibid., p. 181. 
ibid., p. 237.
ibid., p. 144., kiemelések tőlem 

ibid., pp. 227-228., kiemelések tőlem 

ibid., p. 51.

P-

P-

P*
pp. 194-195.
p. 92., kiemelés tőlem 

p. 93., kiemelés tőlem 

86. és 87.
88., kiemelés tőlem

pp.
P.
p. 90.
p. 119.5 kiemelések tőlem 

p. 196., kiemelés tőlem 

68., kiemelés tőlem 

p. 69*, kiemelés tőlem
ИЗ- P«
116.
117.
118.
119.
120. 
121. 
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

224.P.
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135. ibid.,
136. ibid., p. 74.
137- ibid. ,
138. ibid.,
139. ibid., 121-122., kiemelés tőlem
140. ibid.,

52.P*

pp. 83-84., kiemelések tőlem 

p. 85«, kiemelés tőlem

kiemelések tőlemQ2-Q-pp.



A "Magyar nyelvű halotti beszédek a 17- század

ból" című gyűjtemény bevezetőjében /MTA Irodalomtudo

mányi Intézete, Bp., 1988./ Kecskeméti Gábor kiemeli 

azt a tényt, hogy az RMK I. mutatója szerint 1636 és 

I7II között körülbelül nyolcvan magyar nyelvű gyász

beszédet nyomtattak ki - legalábbis ennyiről van tudo

másunk -, de ez a szám nem tükrözi a tényleges halotti 

beszédek számát, mivel jónéhány egységben több beszéd 

is helyet kapott. Az első halotti beszéd 1599-es, utol

sóként egy 1708-asra utal. Formailag megkülönbözteti 

egymástól a prédikációt és az orációt: előbbit egyhá

zi személy mondta el, utóbbit általában világi értel

miségi, ám a Kecskeméti gondozta kötet is együtt tár

gyalja őket, ahogyan a továbbiakban én is teszem.

Vallásfelekezettől független számos közös jegyre 

világít rá a bevezető, mint például a beszédek tartal

mi közös jellemzőire. Ami a szerkezetet illeti, leszöge

zi, hogy a protestáns prédikáció szerkezete kötöttebb, 

továbbá azt is, hogy a katolikus gyászbeszédnek a ta

nítás sohasem alkotja olyannyira központi részét, 

mint a reformátusnak. A katolikus halott vallását ter

jesztő, a református vallását oltalmazó hősként jele

nik meg a beszédekben.

Olyan' halotti beszédeket választottunk elemzésre, 

melyek a fenti kötetben nem szerepelnek, bár a bevezető 

néhány esetben utal rájuk.

X

/
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A 17. századi halotti beszédek és pestis-traktá

tusok /azokat a részeket kivéve, amelyek kifejezetten 

a halott személyéhez választják a textust: ilyen Hodá-

szi Lukács halotti beszéde Keserűi Dajka Jánostól, a-
«

melyben Illés próféta és Hodászi között von párhuzamot; 

Bethlen Péteré Szathmári Lázár Miklóstól, ugyanezen 

párhuzamra felépítva; Porgách Miklós özvegye, Bossányi 

Eszteré Pongrácz Györgytől, arai a névazonosság sugallta, 

Eszter Könyvéből vett textus kifejtése; Dobozi Jánosé 

/Debrecen főbírájának fia/ Komáromi Csipkés Györgjrtől, 

aki Sámuel II. Könyvéből azt a részt* emeli.,ki, amelyben 

Absolon halálát Dávidnak hírül viszik/ leggyakrabban az 

I. fejezet utolsóként idézett sírfeliratával állíthatók 

párba.

Az ember füst, pára, köd, felhő, fű, széna, mezei 

virág. Ezek a hasonlatok kódexeinkben kevésbé hangsúlyo

sak, a Tükör pedig sűrítményt ad belőlük az I. könyv 58- 

65. oldalán.

Általánosságban azt mondhatnánk, hogy a: kódexek az 

egyház atyák és írásmagyarázók munkáit tekintik elsődle-.- 

gesnek - olyannyira, hogy a bibliai idézet lelőhelyét 

időnként meg sem adják -, a Tükör felsorolja egymás után 

az általánosan ismert bibliai utalásokat, de nem rájuk 

épít, hanem egyéb, maga választotta részeket fejt ki a 

Szentírásból. Szintúgy említi az egyházatyákat és teo-



228./

lógusokat, de semmivel sem nagyobb hangsúllyal, mint 

egyes pogány auktorokat; és csaknem minden esetben sa

ját okfejtését alátámasztandó. A halotti búcsúztatók 

azonban a szokásos bibliai hasonlatokra támaszkodnak. 

Tekintve rendeltetésüket, jóval nagyobb teret kap ben

nük a vigasztaló szándék, a bizakodásra ösztönzés, mint 

a fenyegetés vagy elrettentés, bár ez is előfordul, de 

inkább a haláleset körülményeiből kiindulva, mint ma

gából a halotti állapotból.

Még Báthori Gábor temetési beszédeiben sincs nyoma 

az Isten haragjával és büntetésével példálózásnak: at

tól a perctől, hogy meghalt, más törvények, eltérő megí

télés alá esik még a földön is, mint az élők. Alvinczi 

Péter szelíd utalásként a Példabeszédek Könyvéből vá

lasztotta a textust: "Ne dicsekedj a holnapi nappal, 

mert nem tudod, mit hoz az a nap!" /Péld. 27,1/. Mind 

a Bibliából, mind a magyar történelemből felsorol pél

dákat az uralkodó megölésére és Báthori dicséretére el

mondja, hogy nemes volt, szép volt, okos volt. Hosszan 

magasztalja Bethlent, aki a temetésről intézkedett, ejt . 

néhány szót a Báthori-család genealógiájáról. Minden 

dorgálása a következőkben merül ki: 

én nem viSgalo, maSok azt én nalámnál lobban tudhattyák, 

kitsoda az az ki véteknélkul lehetne? Ha mi exceSsuSi 

voltak Szegénnék, imé az Vmak itiletit viSelte erette?

"Életének foliaSat,
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Mi tiSztunk ez hogy io itiletben legyünk felőle. . .

Ceglédi János a Prédikátor Könyvét használva hason

lítja össze Salamon király és Báthori Gábor életét és 

cselekedeteit. Persze, nem a bölcsesség szeretetében, 

hanem az élet élvezésében: "...ezent cseleketheti vala

gyakorta,' az istenben el niugot felSeges Bathori Gabor 

Fejédelem-is, mind tagathatatlan dologh az hog^/ óvis/! / 

ez vilaghi dolgokban, vgy mint io lakasban, tanczban, io

lovakban, ezifra ruhákban miben nem gyónórkodót volna,

de lásd az Szeréncsének alhatatlanSágat, Sokaknak keSe-

rüSegere, edgy idő, egy óra, mind eletetól, s - mind
2penighlén minden javaitól megh fozta." Ceglédi kissé 

keményebb ítéletében, mint Alvinczi,* azonnal enyhítenie 

is kell, amit - Senecát idézve - kimondott:

Hlyen vala, s-meg-is erdemlette." Ne Szoly igy ha ke-

"Illyen,

„3reSzteny ember vagy...

Ha még Báthori Gáborral is ilyen kíméletesen bánnak, 

várható, hogy azok az elhunytak, akik kevésbé vagy egyál

talán nem keltettek megbotránkozást és háborgást, kizá

rólag magasztalásban részesülnek. Gyakorlati oka is van 

az ilyen bánásmódnak - túl azon, hogy az elhunytat kárhoz

tatni nem is illik, fölösleges is -, a gyászoló család 

nyilván még azt is visszatetszéssel fogadta volna minden 

esetben, ha az elköltözött életét akár tárgyilagosan idé

zik fel. Ha életében nem is, halálában mindenki hivatalá-
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nak élő, példás családapa, kivételes ember, a legjobb 

édesanya, elesettek és rászorulók istápolója lesz; ha

lála pedig pótolhatatlan veszteség mindazoknak, akik 

csak ismerték.

Majdhogynem lehetetlen vállalkozás kideríteni azon 

kevesek nevét, akik az idealizált képnek többé-kevésbé 

valóban megfeleltek. A kiadott temetési beszédek ezen

felül illusztris halottak gyászszertartásának részét 

alkották, s megjelentetésükhöz az elhunyt családja is 

számos esetben hozzájárult. Ne is várjunk tehát az elsi

rat ot talc személyiségéről, életéről, környezetéről hite

les leírást.

Sajnos, épp a kötelező átszellemítés, az eufemisz

tikus megfogalmazás okán maga a halál-kép is szépítése 

a valóságosnak. Az ars, a quatuor novissimi a halálnak 

és következményeinek minden borzalmát rázúdítják az ol

vasóra - a temetési beszéd leggyakrabban használt for-

az antikvitásból átmentett, 

keresztény tartalommal megtöltött hasonlat, mely egyre 

kevésbé hangzik meggyőzően. A pestis-traktátusok és a 

Magyarország romlását sirató írások nyersebben szólnak 

a halálról; a temetési beszédek általában akkor engedik 

meg maguknak az őszinteséget, amikor az egyén halálát 

kiindulópontul veszik a nemzethalál víziójához. Ezért 

a gyászbeszédekben fokozottan kell vizsgálnunk a mögöt-

dulata a halál mint álom
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tes tartalmat, az akaratlan elszólást, mindazt, ami 

kicsúszik az akaratlagos irányítás alól, mert talán 

az lesz a legfontosabb, amit az író "mellékesen" említ.

A halál oka eredendően az első emberpár bűne:

"...a bunnec általa iot be a halál e világba.

Keletkezése: "Diabolum peccati patrem, peccatum 

mortis matrem nominat.'í_/Theodorétus/. ^ epikureusok 

szerint a vak idő, a sztoikusolc) 

létre4! A maniciTeosok szerint a jó halál az Istentől, a 

gonosz halál a demiurgosztól származik. Szent Pál azt

amelytől senki sem mentes.®
4 ^ ,"...a mi Wrunc IStenunc ezzert bochattya 

mi reánc a bettegSéget es a halált, hogy mind Lelkink-

Komá-

romi Csipkés a Rácz Jánost halálra sebesítő nyilat Is

tentől jöttnek mondja, aki a nyilat kilőtte, csak köz

vetítő : "Nyilván való ellenSégedtul, Toroktul, Tatártul,
tß в»eSett? Nem egyebek ezek rajtad oh bűnös'ember, hanem az 

IStentííl bocsáttatott hóhérok."®

iA

szerint a szükség hozta

mondja, a bűntől,

Feladata:

„7be s’ mind teStinkbe...megSZabaditson minket.

Meghatározása: 1646-os szöveg szerint a halál a 

"természet megromlása", azonos az ördöggel és nem is a 

második, hanem egyenesen az első, a testi halál minősé

gében. Fegyvere, az íj és a nyíl az ördög kezébe kerül 

- a haldoklás folyamata /a Tükörben még a betegségeké!/

"Utolsóegy képzavar jóvoltából várostromra hasonlít:
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ellenségünk pedig az halál mindennél rettenetest: mert

magában az ISten haragjának tukore, a’ természetnek el

romlása, a’ bunnec Soldja, a’ Szomorúságnak letzkéje: 

itt az ördög fel-puSzdrázodva forgolodic, elo-Szerzette 

a’ vétkeknek lajiStromát; lövi mint egy álgyubol azokat

reánc, ijeSzt, buSit még ackor-is mikor immár EzechiaS-
, e. ft. Qval tsak fetske modjara Sibogunc es galamb módra nyogunc. 

Külseje: "Mindnyájan egy cél felé tartunk... Az/feke-

alá Szélit." /Ovidius ad 

Liniam/1^; "Az Sarga halál úgy zörgeti az Szegényeknek 

erotelen kunnyojókat, mint Szintén az Királyoknak erős 

nagy tornyu várókat." /"Poéta" - az ismert "Pallida mors" 

kezdetű Horatius-idézet fordítása. Megjegyzendő, hogy a 

pestis megszemélyesítője a ’sárga’ az egyezményes ábrá

zolásmód szerint./

A halottas elmélkedések gyűjteményének szerzője, 

Miskolczi Puah Pál a 3» temetési beszédben Platón Halál

leírására is hivatkozik: a Halál láthatatlan, ugyanakkor/!/ 

magas /mert hatalmas/, feje az egekben /Isten hatalmában/ 

van; nem is egy, hanem két feje /a testi és lelki jónak- 

rossznak vége/, egyik feje vak /sötét/, a másik fej sze

me fénylik /az igazak világossága/, homloka széles /min

den élő neve felírva rá/, keze súl,yos /senki el nem vi

selheti/, jobbjában egy marék hamu, szíve nincs, színe 

sárga /megsárgítja a tetemet/.

te halál mindeneket torvénye---------TV'

11

12
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A legszemléletesebb, eg2/~szersmind legvisszataszí- 

tóbb leírás a Halál külsejéről Werőczi Ferencé. Az em

ber élete harc a kísértések ellen, s a felfegyverkezett, 

harcoló vitéz balján "...egy rettentő undok állat, 

ha valami régen meg-holt és el-Senyvet embernek mezite-

mint

len csontyai volnának, minden hús és ábrázat nélkül inak

kal öSzve kötözve. . .Ennek az о neve Halál... Egyér

telmű, hogy a Halál alakja csontváz és nem mumifikáló-

dott vagy bomló tetem.

Neve: A kódexekben mindössze egyetlen alkalommal ta

lálunk utalást arra, hogy a Halál asszony, a Tükörben 

csak áttételesen /a bűn leánya/. A halotti beszédekben 

viszont igen határozottan visszatér a korábbi Atroposz-
„14képzet: "Atropos inexorabilis ; "Az pogány vers Írók, 

noha eok az egy igaz istent nem iSmerték...mind az ál

tal ugyan gondolták, hogy nem torténetbeol vagyon az

.három isten aSzSzonyokat állat

tak, Clothot, LacheSist, AtropoSt - s azt mondották hogy 

azok fonnyák tekerik, az emberek életek fonalátt, és a 

mikor о nékiek tetzik akkor metzik el. " ^ Margitai Péter 

negyvenhat prédikációból álló gyűjteményében a 18. da

rabot a Genezis 23,1 textusával indítja, Sára koráról 

beszél benne és a Párkák leírásával kezdi.^

embernek életének véghe • •

Sz at hm ári

Lázár Miklós szintén felsorolja őket: "A’ pogány Poetac 

Isten iSmeretin kivúl való emberec voltanac, meg-is Is-
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teni eronec tulajdonítottác az emberec életénec folyta

tását, tudhatjatoc hogy e’ tiSztet adtác volt amaz po

kol-béli három Isten ASzSzonyoknak Clothonac, Lache-

de mi a’ jámbor vén Simeonval, és
у , , «■a’ Szent Job Patriarchaval, kereSztenul ugy tudjuc, 

hogy...Isten metzette, s’ metzi-el eletunknec folyását.

A Párka-Atroposz-képzet tehát felveszi a Fúriák jel

lemzőit - anélkül, hogy a szerző ennek tudatában lenne. 

Egyébként is teljes a zűrzavar, hiszen a Halált gyakor

latilag megfosztja szerepkörétől. Gyönyörű példája ez a 

századok során lezajló, sorozatos hangsúlyeltolódásnak:

SiSnec, AtropoSnac. • •

„17

1./ a Párkák rendelése szabja meg az élettartamot, Thana- 

tosz/Mors csak végrehajtó; 2./ a fonalat elvágó Atroposz 

felölti a Halál alakját és mivel a Halált már gyűlöljük, 

Atroposz fúria-tulajdonságokat vesz fel; 3«/ a halál 

ura Isten, a mitológiabeli Fúria-Atroposz helyét a Pokol

ban kell kijelölni; 4./ Isten Atroposz helyett vágja el 

az élet fonalát, a Halált pedig - elméletben - kirekesz

tettük a világegyetemből. Ez, természetesen, azzal jár, 

hogy ha Isten egyszersmind a Halál is, akkor a Halál 

szükségképpen jó. Szathmári Lázár elképzelésének azonban 

kevesen lehettek odaadó hívei.

az о éles
&feySzejével el érkezik, egy aránt alsó felső rendeket 

Rácz János Várad védelmében nyíllövéstől

A halál eszközei; A könj/örtelen Halál ". • •

„18le vág • • •
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találva esett el, s ez adta a halál nyilával a konkrét 

párhuzamot Komáromi Csipkés Györgynek 

Imádságok" pestistől megszabadításért könyörgő részében 

Szent Sebestyén pestisvédő szerepét a nyíllal magyaráz

za: "De a’ Szeretetnek nyila, / Szived inkább haSogattya / 

Hogy Sem ellenség nyila. / Mert az nem cSak a nyilakat / 

Győzte-meg, ha a’ kínokat / S-kinzó TyrannuSokat. /

19 . A "Katolikus

Azért Isten a’ pestisben, / Téged tett orvoSsá,
С/ poTestünknek Sérelmében. . ."

’s ebben

A -pestises Halál ugyanúgy 

"levágja" másutt az embereket, mint az egyéb fegyverrel

támadó, bár ritka a pestises halott, akin külső seb lát-
, . . 21 ható.

A hagyományos ábrázolás sem hiányzik: "...kezeben
„22egy igen nagy horgas kaSza vagyon...

Kifejezetten érdekes, mert a Székelyudvarhelyi-kódex 

egyik példájával köthető össze Hodászi Lukács megjegyzé

se, amelyhez hasonlót a beszédek között nem találtam.

Hodászi azt mondja, nem ok nélkül találhatni néhány ház

falán az alvó ember képét, fejénél egy csonthalmazzal,
„23 A kódexben "néminemű"es az halai feje felet al...

vitéz" ágya mellé kétoldalt a Halál és a Pokol képét 
24 Hodászi mondatának folytatása a tipikus barokktette.

„25halál-ábrázolás: "...egy csórgo orat tartván az kezeben. 

A halál többféle módjának felsorolása a kódexek és 

a Tükör hagyományait folytatja: Hadrianus császár ivás
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közben legyet nyelt, Pabius szenátor megfulladt egy haj

száltól stb.

Megjelenik a kódexekbeli "válaszd meg a szépet a

26

rúttól" formulája is: "Nézd megh azoknak kopoSóit, és 

lásd megh kicsoda az Szolga, kicsoda az Vr, ki gazdag 

lei Szegény: Valazd megh ha lehet, az eróSet az erőtlen

től, az Szépet az rúttól, láSd megh ha vagyoné bennek
„27az kérkédSéghnek valamiele.

A temetés az élő kötelessége és nem a halottaknak 

van hasznára; az élők javát szolgálja. Egyrészt utolsó

szívesség az elhunytnak, másrészt a hivek lelki épülé

sét segíti elő.^ A pogányok is nagy jelentőséget tu

lajdonítottak halottaik méltó eltemetésének: az egyip

tomi Cyrus király részletesen rendelkezett saját halotti

szertartásáról, Nagy Sándor anyjának kétségbeesése nem 

ismert határt, amikor megtudta, hogy fiát nem temették 

el. "Vivi Sepellite mortuos veStros. Elok temeSsétek el
„29az ti halottaitokat.

Az illendő gyász megengedett, de mértékét alkalman

ként szabályozzák. Voltaképpen mindig az adott eset dön

ti el, mennyire szabad kétségbeesni és ezt mennyire sza

bad kimutatni. Mag3^arország romlásán a szerzők vég nél

kül jajonganak és keserűségüknek nincs határa, amikor a 

nemzet pusztulásáról beszélnek. Az egyes halottak sira- 

tása ennél jóval szerényebb érzelemnyilvánítás mellett
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dicséretes. Állandóan hivatkoznak a régi népek azon 

szokására, amely gyermek születésekor rendelte a gyászt 

és temetéskor a szabadulás feletti örvendezést, ám ezt 

a gyakorlatba átültetni nem tanácsos: "...ne keueSsuc 

a mostani nyelues kereSZtyéneknec az о vakmerő teStibá- 

torSágokat, kic ostobául minden hit es isteni félelem- 

nélkul SZólnac, mind a halálfelcl, 

feltamadáSaf elöl,

es katzogaSsal, melly grobianSág nyiluán nem illic ke-
у tireSZtyen emberhoz...

A halál, természetére nézve kedves álom, mely által

, de a gonoszul élőknek 

"...az halál, lelkeket ugyan valóban érdeklő s minden 

Szempillantásban az bűnnek érdemiét fizetésére kiméllet-

Rákóczi Zsigmond 

siratásában "irigy" , mert túl korán ragadta el az el

hunytat, akit a szerző, Medgyesi Pál termékeny fához, 

zöldellő borostyánhoz, ékes, szép virághoz hasonlít.

A halállal maga Rákóczi Zsigmond nyert ugyan - "betaka- 

ríttatott Isten csűrébe" -, de a hátrahagyottak veszte-' 

sége hatalmas.

A halált nem lehet irányítani, mert rendíthetetlen: 

"Fene-vadaknak, vad-madaraknak meg SzeliditeSere gondol-

s’ mind a teSteknec 

es a halotházhoz mennec, vigyorgaSsal

„30

31a hívek az örök életre jutnak

„32len Sarczóltató s-kénzó hóhérok...

33

tanak az emberek meSterSegeket, de nincs ki az halait
„34 Tisza-Betsi Tamás szerintmeg tutta volna Szeliditeni.
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minden Szomorito, Senkinek nem kedvező, kegyetlen, 

konyoruleteSSég nélkül való. 

hét, mert - mint Aiszkhülosz állítja - az istenek közül 

egyedül a Halál nem kedveli az ajándékokat, 

hét megvásárolni, elriasztani még kevésbé:

• • •

„35 Lekenyerezni sem le-• •

36 Ha nem le- 

"Sem törtül,

Sem paiStul, Sem kopiatul, Sem puskátul, Sem egyebnemu
1 e. ^7feguertul a halai nem fel." '

nem kerülhetiNem menekülhet tőle senki, mert " • • •

eSzt el, Sem Király, Sem CzáSzúr, Sem Vr, Sem Szolga,

Sem Nemes, Sem Nemtelen, Sem erős, Sem erőtlen, Sem kaz-
„38dagh, Sem Szegény, Sem nagy, Sem kicsin, 

lás nagy kezdőbetűi a kiváltságos csoportokat jelölik 

/Király, Császár, Ur, Nemes/. Közeli rokonságban állnak 

a kódexek hasonló felsorolásaival és távolabbi kapcso

latban a vadómóri felépítésével. Az idézett szöveg 1524- 

es, ekkor már kivételnek tekinthető.

A felsoro-

Korábbról aprólékosan részletezett példánk is van: 

"Sem Papa, Sem ChaSzar, Sem király, Sem Feiedelem, Sem 

pispoc, Sem pap, Sem barat, Sem Gróf, Sem Vr, Sem nemes, 

Sem nemtelen, Sem tudós, Sem tudatlan, Sem kazdag, Sem 

Szegény, Sem vén, Sem ifiu, Sem firfi, Sem aSzony ember,

Sem kichin, Sem nag, Sohol Senki é világon, azt el nem
e.kerülheti, Sem áltál nem haghattya, hanem mindennec reia 

kel menni. „39

A kategóriák megegyeznek a vadómóri megnevezésekkel,
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az első résznek még a sorrendje is azonos.

Az 1600-as évektől ez a forma drasztikusan megrit

kul, majd teljesen eltűnik és helyét nagyszámú ubi sunt 

foglalja el.

Báthori István búcsúztatója kiemeli, hogy minden fe

jedelem éppúgy meghal, mint az alacsonyabb rangúak. Adóm

tól kezdve ószövetségi példákat említ, aztán áttér a po

gány királjrokra és császárokra: "Hol Cyrus, Darius, Xer

xes, Alexander, Iulius CsaSzar., Pompe Jus, Augustus es 

az többi. . . Báthori Gábor temetési beszéde szintén Jó 

alkalom Alvinczinak, hogy a hatalmasok múlandóságára em

lékeztessen: "...ubi Sunt in Superabiles Imperatores?

ubi veStes et ornamenta? ubi Suorum túrba? vbi exerci- 

tuum Duces? Hol vadnak az győzhetetlen Imperatorok. Hol

ruházattyok es ékeSsegek Hol az Szolgáknak Serege Hói
„41 A részlet pontos eg3^e zés eket 

mutat a Székelyudvarhelyi-kódex királysiratóJávái. For

rásként Alvinczi Szent Ágostont Jelöli /Lib. de Natura 

ex Gratia/.

Bethlen Péter temetési pompájának második része,

az Seregek vezeri...

42egy latin nyelvű beszéd magyar főurak ubi suntját adja.

Báthori Mihály prédikációgyűjteményének negyedik darab-
6» &"Hol vagyon Salamon minden о dicső

ségével? El múlt. Hol vagyon SamSon az о erejével? El
„43

Ja bibliai ubi sunt:

múlt...
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Kemény Jánosné udvari prédikátora, Szathmári Péter

Erdélyország sorsán keseregve Vásárhelyi Péter fölötti 

temetési beszédébe olyan ubi sunt о t ékel be, amelyet' ba

jos volna a vanitas-vonalhoz sorolni: "Hol vadnak a’ te 

eroSs bástyáid? Hol leül So eroSs hadakozó s’ g370zedelmes- 

kedo vitézid? Hol nagy hiru, bölcs, tanácsos, álhatatos 

s’ keServes fogságelöl-járóid? Pegyver, s’ halál által,
„44által avagy meg nem eméSztetteké?

Azonos szándék vezérelte Szántai Poóts Istvánt, ami

kor Rédei Ferenc feletti megemlékezésében a jámbor em

berek kipusztulását emlegeti: "Hol vadnac á Lótok, kik 

á népnec irtózásra méltó bűnökön gyotrenéc lelkeket? 

El-aluttac. Hol vadnac az adakozó Thabiták, és kegyes 

iletu Deborák? Meg-fogyatkoztak...

E legutolsó ubi sunt egyértelműen példázza a típus

jelleget, amely az egyes személyek említésekor is jelen 

csupán rejtetten. Az ubi suntba minden és mindenki 

behelyettesíthető - egyik fajtája szigorúan a Bibliához 

vagy a magyarázó egyházatyákhoz ragaszkodik, másik tí

pusa az ókori történelemhez fordul, a harmadik a vani- 

tas-témába játszó motívumokkal gazdagítja a formulát, 

a negyedik bizonyos gondolkodás- vagy viselkedésmódok 

gyérülését jajgatja többes számba tett tulajdonnevekkel 

vagy anélkül. Tekintettel a gazdag variációs lehetősé

gekre és a formula retorikai hatékonyságára, érthető

„45

van
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módon sokkal gyakrabban és szívesebben folyamodtak hoz

zá, mint a kötöttebb vadómóri-szérkézéthez, ami a 16. 

század végétől már csak tagadó formában fordul elő, 

vagy beépül az egyenlőséget adó halál-képzetbe.

A halál egyenlővé tesz. Isten szeretett gyermekei 

vagyunk, mindazonáltal meghalunk emberi testünkben. "Min

den rendbeli Fejedelmek, CsaSzarok, Királyok, Herczegek, 

nagy Urak, NemeSSek, TiSzt-tártok, Birak...ISten kepebe- 

li emberek...Meg kel hat halniok, mint egy koz embernek, 

vegre Szamot is kel adniok tisztekről, 

akarja hogy magoknak itt maradandó birodalmat ne igerje-

„46 Isten "Azt

nek, hanem úgy viSellyek magokat, mint halandó es Szarn-
e-adaSra menendő emberek. Az Szegényeket es nyomorultakat

e,ne utallyak, mert noha etetőkben nagy meSzSze járnák azok-

es még látni is nem akarjak uket, de meg egyenlő altul ,

lapatra kel Szallaniok azokkal es meg az királyi palcza,
, <• 6 t fr ,es aSo, kapa kozot, nem Sok kulombsegh leSzen, mint am-az

e ekozonSeges vers-is mondgya: Mors Dominum Servo Sceptrum-

que, ligonibusaßquat. Az halai úgy mond az Urat az Szol- 

gaval egyenlővé teSzi es az kapat az királyi palczaval." 

Meg kell emlékeznünk "ElSoben-is állapottyokrol, ez vi

lági hatalmasokról, Monarchak, CsaSzarok, Királyok, Feje

delmek, NagySagos Urakról, koz renden leveliről es koldu- 

„48 Mert "MicSoda dolog teSzi az királt egyenlővé 

az NemeSSet az nemeSSég nélkül valóval,

Sókról.. .
eaz koz legenijel,
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az gazdagot az Szegenijel, az ékéSSet az ékéSSégnelkul- 

valóval...As Bún, annak Soldgya az Halál és az Hámu... 

Innét vagyon, hogy Császároknak, Királyoknak, Fejedelmek

nek Nagy Groff líráknak, Nemes Vitézlo rendeknek, 

leneknek, iffiáknak, közép ideiueknek, véneknek, 

áknak aSzony állatoknak, gazdagoknak Szenyeknek /!/ tudó

soknak tudatlanoknak, etc. meg kelleSsék halni. Az mint 

az igen kozmondaSis tarttya. Ibunt Sic omnes, hominum 

qui lege tenentur. így ménnek -rainnyáian, valakik az em

beri törvény alá rekeSztvén vádnak.

A felsorolás itt is megegyezik a vsdomori-alaptapus

sal, csalc az egyházi kategóriái?: hiányoznak.

"...á Királyoknak Fejedelmeknek, nagy Uraknak pora

Nemte-

Ferfi-

,A9

hamva, á koz rendeknek Jobbágy embereknek koldusoknak
„50hamvától megh nem iSmértetik. 

az ellentétek kihangsúlyozására fordítja figyelmét, mely 

ellentéteket a halál végérvényesen megszünteti; csakúgy, 

mint a következő: "A’ kik az elot egy kevéssel Királyok, 

TsáSzárok, Szolgák, Rabok, Koldusok etc. valának benne, 

tekénted hát már most, mind tsak egy Sorsbéliek.

Várallyi Lőrinc prédikációja már a rangsort sem 

tartja szükségesnek: "...a’ leg nagyub világi Szépségű, 

dicsoSségu és kedveSségu emberek-is ollyan hirtelen és 

váratlan lci-mulnac, mint a’ Szegény alá való kolduSok, 

nintsen ebben egy pont kulonfcség-is."

Ez a példa már inkább

„51

52
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Alvinczi Péter kiegészíti ezt az állítást; szerinte 

nemcsak az élet vége, hanem a kezdete szerint is egyen

lőéit vagyunk: "Mellyik feiedelem Születet biborban avagy 

bársonyban Nemde nem ollyan mezytelen Születette, mint

akar mely kózónSéges magzat?... Nemde nem Szintén úgy megh
„52a,bálnáké az feiedelmek mint az kéz emberek?

Ha a fejedelmek örökké élnének, istenekké tennék őket, 

ahogyan a pogányok cselekedték, mondja Hodászi Lukács.

Meg kell halniok nekik is, mert ők sem mentesek az eredeti 

bűntől, sőt, némelyiküket kivételes helyzete vakmerőbbé 

teszi a bűnben. Ezért különösen kell iigyelniök magukra 

és azokra, akikért felelősséggel tartoznak. "Hat ti nagy 

fejedelmek, nagy Urak, kazdagok, es minden gyönyörűség

ben elok, ha erről gondolkottok Szivetek Szerint, magatok

ban Sem gySnyorkottok felotteb, Szeliden is jártok, es 

azokat is nem utallyatok meg, az kik nalatoknal Sok gra- 

duSSal alab való rendben es allapatban vadnak.

Miskolczi Puah Pál annyira kedveli a "mindeneknek 

halni kell" részletezését, hogy prédikációgyűjteményének 

imént idézett harmadik darabja mellett a negyedikben is
e e

szerepelteti, csupán a sorrendet bontja meg: "...kozon- 

SegéSen mindeneknek; Császároknak, Királyoknak, Fejedel

meknek, Groff Urálinak, Nagy Uraknak, gazdagoknak, Szegé

nyeknek, tudoSoknak, tudatlanoknak, EkáSséknek, ekeSség 

nélkül valóknak, iffiáknak, közép ideiueknek, véneknek,

„53
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férfi és aSszony minden nemo rendeknek és allápatban le

vőknek. Ne dicsékedgyének: mert nem tudgyák mit hozzon
.,54e,о nekik az holnápi nap.

A különféle csoportok felemlítése Pécs-Váradi Pé

ternek ürügy arra, hogy az egyes rétegek elé viselkedés- 

mintát állítson: "Ti az kik hires neves es igen nagy mél

tóságban helyheztettek váttok, megh laSSatok, hogy fel 

ne fuvalkodgyatok, mert emberek erotelen es toredekeny
4 вedenyek vattok...Szolgák, inaSok, vitezlo emberek koSSeg- 

bol álló Személyek, az Urakat es hatalmas rendeket ISte-

Szegen7/ekneknek ne tarcsatok, de meg Se utalhatok.
a. e , t,orullyetek, árvák es özvegyek ne keseregnetek, mert az 

hatalmasok, az kiktul háborgattattok, Szinten mint ti ár

nyékok, es múlandó hivSagok: mindazonaltal Számadando 

Sáfárok. "^Innentől kezdve az intelmeket átviszi a magán

életre : "Férfiak az aSzSzonyi-allatokat meg ne veSSetek: 

ASzSzonyi-allatok az férfiaknak tiSzteSSeget tegyetek, 

hogy velők eggyut azon kegyelemben reSzelullyetek/!/: 

mindnyáján főidből valók, es földbe menendők vagyunk, 

meg gondollyatok. Szülék az magzatokat jól nevellyetek, 

mert árnyék eletotok, moSt megh hallatok: ki vegyen Szá-

mot tolietek, jól tudgyatok, az, az kivel nem veteked-
ehéttők.

• •

„56

Ebben a megközelítésben urak vannak és szolgák, akik 

férfiak vagy asszonyok, férjek, feleségek és szülők.
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Minden bizonnyal ez a felosztás hasonlít leginkább a 

hétköznapi élethez, de ugyanennek a gyűjteménynek 7* da

rabja Tarczali Pétertől megintcsak a többévszázados ha

gyományhoz kanyarodik vissza, kissé komikus és oda nem 

illő módon: "De talam ez helyen az CzaSzarok, Királyok, 

Fejedelmek, G I? 0 F О К es nagy Urak kozzul Sokan igy

Biztosra vehető, hogy a temetésen ki

rályok és fejedelmek nem vettek részt /császárokról nem 

is beszélve/, és annak is csekély a valószínűsége, hogy 

a művet olvasták volna. Az uralkodók és előkelőségek be

vonása a prédikáció jelentőségét hivatott emelni; akkor 

is ehhez a fogáshoz folyamodnak a szerzők, ha az eredmény 

nem felelhet meg várakozásuknak.

Ami az idézeteket illeti, az ókori szerzők közül 

leggyakrabban Horatiusra hivatkoznak, valamint Ovidius- 

ra. Horatiustól legtöbbet a "pallida Mors" sorait idézik,^ 

Ovidiustól /"Poéta" megjelölés alatt többek között Kese

rűi Dajka Jánosnál, Alvinczi Péternél/ a "Tendimus hue 

.Omnia Sub leges mors vocat atra Suas" so

rait /Ovidius ad Liniam/; ugyanőt idézi Szathmári Lázár *

E két szerzőn kívül többször fordulnak Ciceró

hoz: szintén Keserűi Dajka /de Senectute/; Alvinczi /Lib.

2. de Nat. Deorum/.^

Ókori filozófusokra, írókra, történészekre hivatko

zik Kecskeméti Mihály /Epiktétosz, Anaxagorász, Clazome-

„57gondolkodnak. • •

omnes métám • •

59Miklós.
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nius/; Debreczeni István /Plinius, Hérodotosz/; Pécs- 

Váradi Páter /Martialis epigrammája Sejusról, mely sze

rint az ateizmus boldoggá tesz/; Keres-Szeghi István 

/az epikureusok, mint irányzat, Hérodotosz, Plutark- 

hosz, Laertius/; Miskolczi Puah Pál /Hippokratész: "Ani

ma sicca, anima prudens" - a szomorúság előnyeiről/, 

hogy csak néhány példát említsünk.^

Az egyházatyák közül elsősorban Ágostonra támaszkod

nak /a legutóbb idézett két gyűjtemény, továbbá például 

az 1596-os Agendarius és Alvinczi kizárólagosan.^ 

lál-szövegek hagyományosan idézett szerzői sem hiányoz

nak. Ambrosiustól: a bomló testek közti egyedüli különb

ség, hogy a jóltáplált büdösebb, "...Sót azoknak tob

A ha

ve ndegek is leSznek, az kigyok, hekak, es egyeb fergek,
„63 Ugyanez a hivatkozás kis

kiegészítéssel Alvinczinál: Ambrosius szerint meztelen

születünk, meztelen halunk meg, semmiben nem különbözik

talán csak a gazdagoké büdösebb.
6Csiust citálja még Kecskeméti Mihály. y 

ugyancsak Kecskeméti Mihálynál jelenik meg idézet és 

Miskolczi Puah Pálnál /"Gonosz ördög, hol van, amit első 

szüléinknek ígértél? Hogy nem kell meghalniok, ha esznek 

a tiltott fáról és lám mégis... "/.^

az mint Syracides mongya...

64a holtak teste Ambro-

Szent Bernáttól:

Joannész Khrüszo-

sztomoszt idézi .Keserűi Dajka János: ".
e,

kunk ha mi azokban maradunk meg, az mellyek az iraSok-
ft- e.mert nem batorSagos mi nekünk azon kívül ker-

haSznos mi ne-• •

ban vannak,
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67dezkednunk..." /in oratione de Elia/.

Pál Szent Jeromosra hivatkozik: "Hieronimus Doctor, ki

nek Szava ez: ...Boldog az, á ki gonoSzt ném gondolt,

Miskolcz.i Puah •

ném tanitot, nem cselekedet...hanem igaz poenitentia
„68tartás által meg jobbult. ; ugyanebben a gyűjtemény

ben még egyszer /a világ fennállásának idejéről/

és Keres- 

idézik Jeromost. 

, Werőczi Fe

renc pedig idézi is: "Annak ördög nem zörgeti ajtaját, 

a’ kit úgy bir mint о Sajáttyát.

69 . Előt-
70 xte az 1596-os Agendarius, Ilodászi Lukács 

Szeghi István /"Jöjjetek az ítéletre!"/ 

Szent Gergelyt említi Tisza-Betsi Tamás

71
72

Még Eusebiusra és Cyprianusra való utalás is akad; 

előbbi az Agendariusban, idézettel: "Paratos nos inue- 

niat extrema neceSsitas, quae Sape praeuenit inparatos, 

certam nobis imponat Solicitudinem, incerta conditio. 

Quotidianus Sit illius periculi metus, cuius neScitur
e

incursus." /Homel: in Euangel:/ KeSzen talallyon bennunc, 

az utolSo halalunc, ki gyakran eleit veSzi az keSzulet- 

leneket, bizonyos SzorgalmatoSSagra kiSzteSsen bennünket, 

az mi életunknec bizontalan volta, mindennapi legyen,

az vtolSo veSzedelemnec felelme, mely tudua ninchen na-
„74lunc, hozzánk való kozelgeSe. 

na halotti beszédében, szabad értelmezés idézet nélkül

; utóbbi Károlyi Zsuzsan-

/minél közelebb van az ember az élet végéhez, annál kö

zelebb van az élet öröméhez is, mert minden világi nyo-
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morúságtól megszabadul, nem érik el a bajok, bosszúsá

gok, vége szakad a fáradságos munkának, találkozik el

vesztett szeretteivel/.

Megállapítható, hogy az egyházatyákra és doktorokra 

hivatkozás, a telük átvett részletek idézése vagy akár 

szabad értelmezése időben előre haladva egyre ritkul,

75

majd - Szent Ágostont kivéve - egyenesen megszűnik.

Ugyanez mondható el az ókori bölcsek esetében. A szá

zad elején még hosszú listát Iahet összeállítani a görög 

és római filozófusokról, történetírókról, természettudó

sokról, művészekről, akiknek a neve bekerül egyes halot

ti búcsúztatókba. Külön csoportokba kigyűjtve ezeket a 

neveket, következtethetünk a beszéd alkotójának felké

szültségére, érdeklődésének irányára, műveltségi szint

jére: ott találunk számos hivatkozást, ahol az oráció 

felépítése, megfogalmazása, művészi hatásfoka kiemelke

dő /például Hodászi Lukácsnál, Debreczeni Istvánnál, Al- 

vinczi Péternél, Miskolczi Puah Pálnál, Keserűi Dajka 

Jánosnál/.

. /

Az auktorokkal és valós személyekkel egyidejűleg 

megjelenik az ókori mitológia számos alakja - eleinte 

még azok a szereplők, akik szervesen tartoznak hozzá a 

témához: a Párkák vagy Libitina. Libitina ugyanabban 

az egységben is jelölheti a Halált, ahol Atroposznak 

szintén ez a szerepe: Bethlen Krisztina temetési pompá-
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jának Atroposz-vonatkozását már említettem; ugyanitt

az S. rész egy latin vers, ahol is a kisasszonyt ". . .ra-
„76púit Libithina cruenta!

Károlyi Zsuzsanna temetési beszédében a teljes an

tikvitás felvonul: auktorok és mitológiai alakok prózá

ban és versben, Apolló és a Múzsák, Libitina, Alkméné 

és tényleges funkció nélküli istenek, emberek. A beszéd

nek kilencven százaléka a pogánysággal foglalkozik, csak 

töredékes részt szentel a keresztény gondolatvilágnak, 

de az ilyetén megfogalmazás kivételesnek tekinthető. Az 

1624-es keletkezésű búcsúztató a 48-56. oldalakat kivé

ve latin nyelvű, meglehetősen terjedelmes alkotás. Sem 

előtte, sem utána nem találunk hasonlót egészen 1656-ig.

Ebben az évben két temetési beszéd is tobzódik a 

mitológiai képekben. Rákóczi Zsigmond búcsúztatóját Eor- 

sati P. Ferenc valamiféle pogány ligetbe oltott Mennyor

szággá formálja: a csalárd világból a Mennyei Szerelem 

ragadta magával az elhunytat, és hosszan taglalt égi 

gyönyörűségek részesévé tette. "SzerelmeteSSége nagy e’ 

Szép forrásnak, / SokSága mellette van plántálva fáknak; / 

Kik alatt Serege mennyei MuSsíknak, / Örökké dicséri Szent

A Mennyei Jeruzsálemből az Elet Kút

ja csörgedező forrás lett, az üdvözöltek serege helyett 

pedig a Múzsák dicsőítik a Megváltót - köztük a fehér 

liliommá változott Rákóczi Zsigmond. Ugyanezen Múzsák

77

„78nevét JeSuSnak.
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idelenn a földön, élükön Kalliopéval gyászolják az el

haltat. Az ifjú leányok megszemélyesítette Fizikát, 

Asztrológiát és Grammatikát az égből leszálló Gábriel 

arkangyal vigasztalja.

A mitológia félistenei, hősei, a valóban élt jeles 

emberek helyett egy hamisan idilli, bukolikus jelenet 

tölti ki a beszédet - ráadásul a kérész társaság hófehér 

fátylán át láttatja a szerző ezt a rózsaszínű képet, 

hogy elfogadhatóvá tegye, de hiába. Maga a mitologizáló 

jelenet eleve hamis és semmiképpen nem erőszakolható be 

keresztény közegbe.

A Debreczeni Tamásné Tarjáni Margit felett elhang

zott temetési beszéd Werőczi Ferenctől ténylegesen jobban 

sikerült, ugyanis a mitológia körét a Világ ábrázolására 

tartja fenn, a Paradicsomot teljes egészében átengedi 

a keresztény felfogásnak. A Világot egy asszony személye- 

.e’ légyen ama Pandora, a’ minden istenek

től egy egy ajándékkal ékeSitét Vulcanus meSter remekje, 

ki ez is a’ lelki Prometheus ellen, a’ vitéz fegj/veres д 

ellen minden SzepelkedéSSel harczol.

Az antikvitás nevei közvetlen idézet nélkül, emlí

tés szintjén előfordulnak a következő beszédekben és gyűj

teményekben: Epaminondasz, Pelopidasz, Bion, Themisz- 

toklész, Diogenész Cynicus, Szophoklész az Rffi 631-ben; 

Epikurosz, Aiszkhülosz, Platón, Lucretius, Hadrianus, Se-

síti meg: " • •

„79
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neca az RMK 401-ben; Anaxagorasz, Epiktétosz, Clasomenius\ 

Diogenész Laertius az RMK 612-ben; Xenophón és Livius 

az RMK 569-ben; Hérodotosz az RMK 401-ben és 612-ben 

/itt kétszer is/; Plutarkhosz az RMK 612-ben és 631-ben; 

Plinius az RMK 612-ben és 758-ban; Tertullianus az RMK 

631-ben és 679-ben. Ezenkívül az RMK 980 általánosságban 

említi az epikureusokat és a sztoikusokat; az RMK 612 

beszél Apollinaris eretnekségéről /Jézus Krisztus emberi 

természetének tagadása/; az RMK 631 értelmezi Origenészt.

Janus Pannoniusra is találunk két utalást: "Quam
30cito bullatae pluvius tumor interit undae..." /Elég.8./ 

és Bethlen Péter temetési pompájának latin részében.

A bibliai citátumok között még megtaláljuk a koráb

bi halál-irodalom Lázár-történetét, de már csak elvétve.

Heltai Gáspár Agendájának második halotti beszéde foglal- 

82коzik vele , továbbá Margitéi Péter prédikációs gyűjte

ményének 8. darabja.

tekedhetik népszerűségben Jób Könyvével, amelyet szinte 

kötelességszerűen idéznek a halotti búcsúztatók - immár 

kifejezetten a Bibliából, Gergely ás mások kommentárjai

83 A dőzsölő Gazdag példája sem vé

neikül. Heltai Gáspár harmadik halotti beszéde Jób Köny-
1 и 84 ven alapul ; az Agendarius összeköti a Jakab-levél meg

felelő részével®^; Keserűi Dajka János beékeli Cicero 

és Ovidius közé^ ; Keres-Szegi az Apokalipszissel és az 

; Miskolczi Puah Pál Szent87.Ecclesiasticussal köti össze
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88Ágostonnal.
OQ

előveszi07; Váradi Judit temetési beszéde Jób megpró

báltatásait Ábrahám áldozatával kapcsolja össze^; Ve- 

reczi Ferenc Jób lázadását választja kiindulópontul
91

/"Miért adott Isten világosságot a nyomorultnak?"/ .

Komáromi Csipkés az Ur akaratábani megnyugvást erősíti 
92meg vele7 ; másutt ugyanő a megszokott idézetek közé

ágyazza be /Genezis, Ezsaiás, Jakab/ . Udvarhelyi

György temetésén a gyászoló özrvegy miatt választott

textushoz társul /"Márának hívjatok engemet 
94Könyve/7 . Jób Könyvének minden részét kiaknázzák a

Hargitai Péter gyűjteménye többször is

Ruth• *4 •

szerzők és maguk kívánják értelmezni a választott szaka

szokat .

Többször hivatkoznak az elmélkedésekből ismerős 

Ézsaiás-részletre: Várallyi Lőrinc elöljáró beszéde Vaji 

Ibrányi Ferenc temetésén a fenti Komáromi Csipkés

rész stb. Ellenben Udvarhelyi György gyászszertartásán 

Ezsaiástól ritkán citált részre épül a beszéd: "A Sere

gek Ura elveszi Jeruzsálemből a támaszt." /5, 2.6/ 

Minthogy az elhunyt Aba-Ujvár viceispánja volt, elsősor

ban elöljárói minőségében gyászolják.

Megszámlálhatatlan a hivatkozás a Zsoltárok Könyvé

re és Salamonra. Amikor Salamont említik, leggyakrabban 

Jézus, Sirák fia Könyvét kell értenünk rajta; ritkábban 

a Prédikátor Könyvét, a Példabeszédek Könyvét, és elvét-

96
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ve a Bölcsesség Könyvét. A Bölcsesség Könyvére hivatko

zik Keres-Szeghi /az Ur szeretetből vitte ki a világból

,• a Példabeszédek Könyvére többek között 

Báthori Mihály /"Ne dicsekedjél a holnapi nappal, mert 

nem tudod, mit hoz az a nap." - 27,1/ 

dekbcl ezen a mondaton kívül mást nem idéznek.

97.az elhunytat/

98 . A Példabeszé-

Az Ecclesiasticust értelmezi Keltái /a 38. és 40.

szakaszt/^az Agendarius /a 7» 10, 12, 17, 38, 40. 

szakaszt/100 101; Hodászi Lukács pedig Ambrosius mellett 

Az "Ó, halál, mely keserű a te emlékezeted..." mondatát

idézi Károlyi Zsuzsanna és Pongrácz Nagy-Mihályi László 

102búcsúztatója ; utóbbi egy másik mondatot is /"Az dolog

nak kezdetit és vegét tokélleteSen meg nem tudhatjuk. 

103Sirakh, 24"

Az Újszövetség idézetei között gyakori az «.lkalom-

nak megfelelő evangéliumi passzus, de a legnépszerűbb

A Páltól vettJakab levele ás első helyen Szent Pál, 

részeket nincs értelme felsorolni, mert majd minden te

metési beszéd többször is hivatkozik rá; csaknem olyan 

gyakorisággal fordul elő Pál-szöveg, mint zsoltár. Ja

kabtól az élet töredékenységére rávilágító mondatot idé- 

Az Apokalipszisre egyetlen halotti beszéd utal. 

Eszéki István választotta Rédei Ferenc temetésére:

104zik.

"...a’ mikor érdemlett béreteket a’ ti Atyátok e’ világ-
в, g, f ,

nak Fejedelme az ördög meg-adgya: vennétek akkor az éle-
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tét ha adattatnék: vagy keresnétek az halált-is, de el
e>fut előttetek »ЮЗ Az idézet egyébként elhelyezhető 

az első és a második halál megkülönböztetését célzó ka-

• • •

tegóriába, amivel a szerzők az 1600-as évektől nem fog-

lalkoznak.

Pontosabban nem tartják fontosnak rámutatni az el

ső és az örök halál közti különbségre - emiatt valójá

ban nem tudhatjuk, milyen alakban mutatkoznak meg és mi 

a különbség köztük. így fordulhat elő, hogy a testi halál 

egyszer az élet fonalát elvágó Isten, egyszer a várat 

ostromló ördög képében Jelenik meg; olykor Párka- vagy 

Fúria-alakban. A második, az örök halálról pedig nem be

szélnek szívesen. Csupán akkor nyilatkoznak meg róla, ha 

mondanivalójuk túlmutat a konkrét gyászszertartáson, a- 

melyen elhangzik. Egyedül Heltai időzik a két halál köz

ti különbségnél, amikor az emberi élet célját magyarázza: 

"...ide é világra ném azzért iottel, hogy mind orocké itt 

maradnot kellene: mert eze módón mind orocké gyottrelem- 

be, nyauallyába es véghettettlen nyomoruSagba maradnál: 

hanem azzért iottgl é világra, hogy...é nyauallyás élet- 

nec SZorgalmatoSságit es munkait letegyed, es az idő SZe- 

rént való halálnac általa el hagyad, es tolec meg mene-

Krisztus "...az о halaláual meg gyoSZte á 

te bűneidet...Ha ezzeket igaz es erős hittel hiSZed, es 

magadnac kaptSolod... á halál által az oroc álettre Szallá-fc-

„106kodgyel...
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tál." Tehát a hívő irtózik ugyan a halál tényétől, de

nem fél magától a haláltól, a hitetlen viszont méltán

retteghet tőle. "Had az IStentel^necnec es a hittett-

lenneknec a haláltól való rettegést, kic ez idő SZerént

való halalnac általa az oroc halálra es veszedelemre 

„107mennec.

Kimegy a divatból a téma biblikus idézeteinek jegy

zéke. Lépesnél még néhány oldalba sűrítve nagyjából min

den általánosan ismert idézet-előfordul; a temetési be

szédek közül kettő él ezzel a módszerrel - éppen Heltai, 

aki könyvének végén a 88-90. oldalakon egy ilyen idézet

gyűjteményt ad és az Agendarius, tehát az 1500-as évek 

végéről származó két mű. A későbbiekben ez a forma még 

olyan prédikáció-gyűjteményekben sem fordul elő, amelye

ket kézikönyvnek szántak.

Heltai, aki pontosan leírja a két halál közti különb

séget, érdekes módon nem tartja természetesnek a testi

halált. Igaz ugyan, hogy Szent Pál nyomán arra buzdít, 

hogy "...konyoregiunc... hogy... igaz hittel, ió lelki is

merettel, es kereSzténi vallassál, nagy lelki oremrael e'

gonoSságos világból kimulhaSSunc, es a mennyei orocké
/ O,való boldogSagra meheSsunc... „108 , ezt követően viszont 

a világi bölcseket cáfolja, akik a halált természetes do

lognak tartották és örvendeztek, hogy általa minden nyo

morúságtól megszabadulunk. Heltai szerint ez a kérdéses
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percben édeskeveset használ, mert a haldokló lelkiisme

rete megszólal és már nincs sem ideje, sem módja,- hogy

Ilyeténképpen a szerző - annak ellené

re, hogy f oljrtonosan hangsúlyozza a halál és az álom 

azonosságát, valamint az üdvözülésre menendők örömeit - 

tagadni látszik a halál természetes jellegét.

Meglehetősen sok ars moriendit és ars bene vivendit 

tudunk kibányászni a halotti beszédekből. Legtöbbjüket 

velős, utalásszerű formában, de akadnak köztük kifeje

zetten felépített, kimunkált útmutatások. Készen kell 

állnunk a halálra, hiszen az emberi élet rövid és veszen

dő - meg kell tartani a hitet és lelkiismeretünket fo

lyamatosan megtisztítani minden súlyos bűntől. Szent Pál

109megnyugtassa.

/miként Timoteusnak megírja/ óhajtotta a halált, mert

kötelességét már teljesítette; nekünk is követnünk kell 
110péIdáját. Ha utolsó órádat élnéd is, nem szabad csüg

gedned, mert Isten Krisztus érdeméből téged is az örök

életre vihet, ha töredelmet mutatsz: "Bizoni tégedetis 

ez eletben megtarrhat/l/, chiak hog...neuenek dichereti-

re es neked uduoSSegedre legyen. Ha penig ez niomoruSag-
се» cnak volgiebul teged az u menniei kegelmehez akar hinia,

etehat az te akaratodat az u IStenSegenek aldot akarattia-
„111 Az hal meg boldogul, aki végigharcol

ja a keresztségben vállalt harcot. Alikor fordul a hívő 

sorsa nehézre, amikor az isteni szolgálatra elkötelezi

ba rekezd be...
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magát /Mózes, Pál és mások példája/. Nem kedves az Isten 

előtt, aki nem érzi a kísértést és annál veszedelmesebb 

az ellenség, minél észrevétlenebb. Az ördög azzal kísér

ti meg az embert, amire annak természettől fogva amúgy is

"Nem egyeb a’ világ, hanem az ördögnekhajlandósága van.

czimborája, mert a’ mit a’ Sátán maga erejével véghez
„112nem vihet, a világgal Segitteti abban magát.

Ebben a prédikációban - egyedüli példa! - megjelennek 

a keresztény ember hagyományos- ellenségei: az Ördög, a 

Világ és a Test. Ellenük fegyverként használható az igaz 

vallás, az Evangélium, az igaz hit, az igazság maga, az 

üdvösség sisakja /reménység/ és Isten Igéje /Szent Pál 

alapján/. A harcmodor az éberség, a lelki okosság és a 

segítségért folyamodás Istenhez. A jutalom a boldog halál

és az örök élet, amelyhez képest a földi harc csupán egy 

pillanat. 115

Szathmári Lázár Miklós teljes ars vivendit illeszt 

be halotti prédikációjába. A helyes élet ismérvei: az

Evangélium állandó forgatása, a buzgó kötelességteljesí

tés, az igaz hit megtartása és a félelem nélküli készü-' 
114let a halálra. Selyei Balog István ugyanott két, egy

mást követő prédikációra osztja az ars mondanivalóját. 

Mivel "Valóban eSzétol el-távozott embernec mondanád,
t t. & e> & / & cha valamelly fogoly, eggyic büdös tomloczbol más budoS- 

Sebb tomloczben kevánkoznek: Micsoda nagy bolondság hát,
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hogy e’ világi életnec Szomorú és büdös tomloczéből, 

holott egy óráig állandó boldogságod nintsen, amaz meg- 

-olthatatlan tűzzel fuStolgó pokolnac tomloczét kereSed?"^^^ 

Átmenők vagyunk ezen a világon és a vég gyakran meg

lepi az esendő és vigyázatlan embert: a halott sem gon

dolta volna, hogy 38 évesen, gutaütésben múlik ki Bánban.

Az igazaknak Isten megígérte az örök boldogságot, mint 

az Apokalipszis tanúsítja, éljünk tehát helyesen, mert

116

a földi lét g3rulöletes, a halál bizonyos, Isten parancsa 

117 Ä földi életben semmi állandóság nincs; jól 

is és gonoszul is lehet élni. Mivel Isten a választottak

naié a halál után állandó és tökéletes boldogságot' ad, tö

rekedjünk "jól" élni, mert a szomorúság örömre fordul.

Miskolczi Puah a beszédben esen általánosságok után

pedig örök.

118

megjelenteti a remetét - ám ez a remete éppen ellenkező

képpen okoskodik, mint a Három élő... legendájának summá- 

zója. Nem érti, miért kell nélkülözések közepette az er

dőben tengődnie, amikor ugyanúgy meg fog halni, mintha 

kivette volna részét az örömökből. "Igen jól gondolkodót 

arról hogy meg kel halni. De Job volt volna ha arrólis

gondol at'tyak/l/’ Serenyen uSzte volna, hogy kel jól meg
„119halni...Tarcs igazan poenitentiat.

A remete többé nem letéteményese az igazságnak.

Ugyanolyan tévelygő, mint a többi ember. Nem ő buzdít pe- 

nitencia-tartásra, hanem a szerző.Miskolczi gyűjtemé-
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ötödik résat a helyes élet kalauza. Járjunk anyének

szoros úton, jót cselekedni kötelesség, nem pedig ér

dem. As igaz penitencia-tartás módja: nekünk kell elhagy

nunk a bűnt, mert ha a bűn hág;' el minket testi erőt

lenségünkben, az ördög kezébe kerülünk, hiszen nem bel

ső elhatározás, hanem a külső körülmények hozták létre 

az eredményt. A megtért ember már ne foglalkozzék sok

világi dologgal, ne legyen haragosa, ne legyen szenvedé-
121lye; Isten Igéjével és a szentségekkel törődjék.

Ha eddig az ars vivendivei foglalkozott, Miskolczi

Puah most a szó szoros értelmében vett ars moriendire tér

át a hatodik részben. Először szánba veszi a betegek és 

haldoklók lelki szükségleteit, azután leír számukra négy

öt rövid imádságot. A haldoklók lelki megerősítését a kö

zépkori klasszikus ars dialógusának erotematikus forrná,já-
122ban, imá.dságokkal tűzdelve fogalmazza meg.

Eszéki István halotti beszéde Eédei Ferenc felett

Ez már a választott textusból ki-egészében ars vivendi.

derül: "Az halálnak napja jobb a Születésnek napjánál.
„125/Salamon/ . Eszékinek viszonylag könnyű dolga van, 

mert a halott tényleges érdemeire hivatkozhatok, és nem

kell olyan erényekkel felékesítenie, amelyeknek életé

ben híjával volt /mint ez a legtöbb esetben kényszerűen 

történik/. Nyugodt lelkiismerettel beszélhet Rédei jótu

lajdonságairól, elmélkedő hajlamáról, arról, hogy rend-
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szeres olvasmánya volt a "Praxis Pietatis". Joggal ala

pozhatja búcsúztatóját az ítéletre, mely a halál után az 

igazakat elválasztja a gonoszoktól és reménvkedhetik ab

ban, hogy a lemondott fejedelem helye Isten jobbján lesz. 

Rédei politikusi működéséről nem beszél, csak emberi ter

mészetét és cselekedeteit vizsgálja.

Még egy valódi ars moriendi van szövegeink között: 

Heltai Gáspáré. Szükségképpen csak ars moriendi lehet, 

bár ereje teljében lévő, egészséges emberhez szól, de ha

lálraítélthez . Az Agenda utolsó része a halálraítéltek 

lelki támasza és vigasztalása. A bűnös kikérdezése az 

ars szabályai szerint folyik; eltérő a bánásmód, aszerint, 

hogy a fogoly megbánta vag3^ nem bánta meg elkövetett bű

neit, beismeri vagy nem ismeri be, amiért elítélték, meg

átalkodott vagy töredelmet mutat.

Ha megátalkodott, először meg kell fenyegetni: "Ha... 

az isteni felelembe éltgl volna, nem SZukSég volna moSt

eképpen meg halnod, hanem élnél...es terméSZetSZerént

való halállal, Szidalom nglkul es SZégyennelkul halnál 
„124- De most már semmi nem változtathat azon, hogy 

hamarosan mennie kell az ítéletre. Ha a fogoly töredel

mes, vigasztalni kell. Mindenképpen meghalna, gondoljon 

hát arra, hogy Isten kegyelméből került fogságba, hogy

meg...

bűneit megismerhesse és megbánhassa. Bocsánatot is nyer-

"E világ elotnet, hiszen Krisztus őt is megváltotta.
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igaz vagy: Mert a mit érdem lettel/*!./, aSZt Szenueded, 

es a SZerént vagyon dolgod. Az ISten elot is igaz vagy: 

Mert a ChriStus Szenuedet es meg holt te érettet/!/7, es 

a te bűneidért."^5

Л szégyenteljes halállal a szabadulás állítandó szem

be: gondoljon a világ, amit akar, a halálraítélt eszel 

ne törődjék. "ASZt itilnédl te nagy kárnac, hogy ez ido-

Szerént való halál által, a meg igirt oroc életnec meg
„126nyeréSsére ragattatol? Egyébként is szerencsés az elí

télt, mert ha tíz-húsz évvel tovább él, ki tudja, mi tör

ténhetett volna testével-lelkével? "De moSt é halál ál

tal elvittetel, hogy hamaráb meg Szabadúly ez életnec 

minden nyauallyából, es a más élettre, 

való oremre iuthaSs.

Két dolognak kell nyilvánvalónak lennie az elítélt 

számára: bűnös, aki megérdemli a halált és keresztény, 

akit Krisztus halála megváltott. Használ másoknak, mert 

kivégzése elrettenti a többi embert hasonló cselekede

tektől. Végezetre Heltai a jobb lator sorsát emlegeti: 

"Szidalmas halálai hala vgyán meg é világ elot, mint toí- 

uay, es mint ordegnec fia: De ISten előtt dichoSségeSSen, 

mint IStennec fia: Az vtólSó itiletnec napián.

Senki otett valaminemu bűnnel kárhoSZtatni.

az az, az orocké

Sem meri• •

Az utolsó idézet kivételével minden egyebet el lehet

ne mondani egy haldoklónak is - úgy tűnik, az erőszakos
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halállal kínálóknál nen kevésbé lázadoztak sorsuk ellen 

a természetes halál áldozatai. Heltai végül nagyon embe

ri, de kevéssé keresztényi gondolattal eró'síti meg a sze

rencsétlen bűnöst. Ebben benne rejlik a szentágostoni 

"A bűn: hiány"-definíció, formája azonban szokatlan és 

támadható: "Az о SZenuedéSe kedig okot adott о ngki, hogy

a ChriStus melle feSZittetuen é nagy kegyelemre iuthas- 

„129son.

Az élet amúgyis s i r al о m v o' 1 gy: állítják egybe hangzó an 

a beszédek. Heltai külön-külön taglalja az egyes életsza

kaszokat, igyekezvén bebizonyítani, hogy egyik rosszabb, 

mint a másik: "...életinkbenis Semmi ninchen egygb, ha

nem chac keSSeruSég es SZommoruSág, kulemb’ kulemb Szu-
„uo Az

"vegyétek a ti ke-

kolkedéSsec es nyauallyác á halállal egyetembe... 

élet célja a parancsolat megtartása:

reszteteket."

Hodászi Lukács kifejezi reménységét, hogy Báthori

István az örök életre jutott, hová minket is vigyen az
„131 Hodászi Lukács teraeté-Ur "...ez nyomorult elet után.

si beszédének szerzője hasonlóképpen vélekedik: "Szolgai 

ez tanuSag mi nekünk az kik itt ez földön az ISten névé

ért nyoraorgattatunk. 1. Igen nagy vigaSztalaSunkra. Mert 

az ISten ez nehez es kémény harczok után, mellyeket moSt 

kel viselnünk, hozza veSZen minket-is, es az mit regen 

IllyeSSel cselekedet lathato formában; ugyan azont cse-
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lekedi moStan-is láthatatlanképpen ez világból ki kol-
e> e-tozo híveknek lelkekkel. Mert azokat hozza veSzi, es az

a e. fi. IIPChriStuSSal eggyut, orokke való boldogságban éltéti."

Itt a földi nyomorúságok közé soroltatnak azok is, ame

lyeket Hodászinak mint Isten szolgájának kellett elszen

vednie "Baal papjaitól".

Tarczali Péter deltáihoz hasonlóan sorra veszi az 

életkorok nyűgeit és a természet változandóságát is hoz

zájuk társítja a négy elem arányának Jó vagy rossz hatása
133 . Ugyanígy Jár el Miskolczi 

Tisza-Betsi Tamás Jóslásra hivatkozik, akitPuah Pál.

Isten azért szólított magához, hogy ne legyen kénytelen
135átélni az eljövendő szörnyűségeket /Hóseá.s 13,3/. Se-

lyei Balog István úgy beszél az életről, mint fájdalmas,
136bűnös, változandó és múlékony dologról, 

textusként a "Jobb a siralmas házhoz menni, mint a lako

dalmas házhoz" kijelentését választja. A hívők egész éle

tükben útönjáróк és a Jövevény nem viselkedhetik úgy ide-

Csulaji György

gén országban, mintha otthon volna. A halott boldog le

het, amiért kézzel rakott, romlandó sátor helyett immár
137kéz nélkül épített, örökkévaló házban lakhatik.

Hodászi Miklós a textust Bávid zsoltáraiból választ

ja; a király nyomorult sorsán kesereg és bizodalmát Is

tenbe veti. Minden ember élete gyötrelemmel teljes, a 

világon csak a hitetlenek boldogok, a hívők szerencsét-
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lenek /bibliai példákkal megerősítve/. A szerencsére
✓ C*számítani nem lehet: "A’ Szerentse golyobiSon ul, hidd

„133meg, és a’ SoSeStres kereke modjara forog.

Medgyesi Pál Lónyai Zsuzsanna temetésén a földi ba

jok hosszas részletezése után az elhunyttal példázza 

139őket. A világi csapásokat, melyek az igazakat sújtják, 

Várallyi Lőrinc annak bizonyítására használja fel, hogy

lennie kell földöntúli igazságszolgáltatásnak. Minthogy 

Isten kinyilatkoztatása szerint érdemeiknek megfelelően 

fog bánni az egyes emberekkel, tapasztalatunk viszont

azt mutatja, hogy az elvetemülteknek megy jól soruk; len-
140nie kell számonkérésnek és Ítéletnek a halál után.

A földi siralomvölgy lefestésekor a szerzők elősze

retettel vesznek igénybe egy általánosan ismert motívu

mot, amely már a Tükörben is szerepel. A halál jó voltát 

"...Igen iol ertettek...a Thraciabeliek, az mint Valeri

us Maximus emlékezik felölelt, kik az embereknek Szulete- 

Seken Sirtanak, es Szomorkottanak; halálokon penig, es 

temeteSeken vigadtanak es örvendettének, 

beszédek nem adnak forrásjelölést; ettől függetlenül sem 

említi egyik sem Valerius Maximus nevét. Valószínű, hogy 

máshonnan vették a történetet - amelyik pontosan idézi 

fel, az feltehetően Pliniustól /Lib.4.Cap.12/, ahol kü

lönböző népek temetési szokásait írja le; bár éppen Mar

git ai Péter, aki erre a műre hivatkozik, a thrákok teme-

„141 A halotti
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142vési szertartásáról nem beszél. Keres-Szeghi István 

reprodukálja a történetet: "Innen az Traciai nepek mikor

meg-holtanak nagy nyajaSSan ettenek es ittanak S-vigat- 

tanak, mivel hogy az halait jobnak itiltek az ^létnél. 

Hodászi Miklós vagy torzítva jutott hozzá a motívumhoz, 

vagy időben és térben nagyon távolinak ítélvén a thráko- 

kát, a szokást a rácokra ruházta át: "Mellyre nézve a’

..143

régi Ráczok, mikor gyermek született e’ világra, Sirtak,
„144 •de halottyokon örültek.

Medgyesi Pálnál végképp eltűnik mindenféle történeti

háttér: "Voltak is oly népek, a’ kik akkor Siratták ked-
С, A &

veSSeket, mikor Szuletenek, mikor pedig meg-holtak orul-
„145 Választása mindenesetre szerencsésebb, mint Ho

dászi Miklósé; a sorozat viszont arról tesz tanűbizony-

tek.

ságot, hogy a hivatkozások gyérülésével és a nem-bibli

kus idézetek egyre pontatlanabb citálásával együtt jár

a hagyományból megörökölt epizódok torzítása, végül ki

halása.

Nemcsak az ars, de a. quatuor novissimi is fellelhe

tő a halotti beszédekben. Vereczi Ferenc Bethlen Péter 

egyik temetési beszédét a négy utolsó dolog köré építi. 

Három lakóhely rendeltetett az ember számára: 1./ a lát

ható, múlandó világ, hiábavalóságokkal tele, 2./ a sötét 

koporsó mérgeskígyókkal, varasbékákkal és férgekkel, 3./ 

a Mennyország vagy a Pokol - amott angyalok és megdicső-
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ült, boldog lelkek, eraitt fekete, kegyetlen ördögök és

"El-jo a’

nyavalyás lelket a’ bűnnéc álmából,

Se téllő fekete Seregec várjác оtét,

elkárhozottak. teSti halál, fel-Serkenti a’

tétova tekint s’ hát

a’ kik egy Szem pil

lantásban pokolban ragadgyác, és ott nyilik-fel az Sze

me, s’ ott véSzi eSzeben magát, hogy tsac álom s’ elSóS-
„146-idó volt minden ó hazug reménysége ez életben.

Egy helyen a kódexek ha ,j ó -has о ni at a ismét feltűnik;

azzal a különbséggel, hogy míg a hagyományos példázatban 

a meg nem álló hajó a halál partja felé tart, itt a hang

súly a nyugalmas révbe érkezésre esik. "Miképpen azért a 

hajоSok, hogy a’ ki-Szallo rév-helyrol el nem felejtkez- 

nek, hanem Szüntelen arra-tartnak: igy mi-is a’ békeség- 

a’ nyugodalоmra vágyakozzunk és Siessünk.

Egyébként is ’bárkaként’ emlegetik a koporsót:

"...latvan az mi kegyelmes Urunknak eggyetlenegy Szerel

mes gyermeket előttünk halva feltűnni ez kis bárkában... 

és /gondoljunk/ "sz előttünk fekvő Szűzre, kit a’ kegyet

len Sárga halál, az о keménységének mindeneket meg-fony-

nyaSztó derével meg-hervaSztván, a’ mi Szivünknek keSeru-
„149

„148

Ségére ez fekete bárkába zárt... Megjegyzendő, hogy 

a halott mindkét esetben fiatal lány: az elsőben Bethlen

Krisztina, a másodikban Váradi Judit. A szóról nem tud

juk, közvetlen átvétel-e a latinból, vágj?- - ami valószí

nűbb - olasz közvetítéssel honosodott meg. Ha ez utóbbi
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feltevés helytálló, akkor másodlagos jelentésben szerepe 

lehetett annak az alaki hasonlóságnak, amely a ’barca’ 

/bárka/ és a ’bara’ /koporsó/ közt az olasz nyelven fenn

áll.

Komáromi Csipkés György egyik temetési beszédével 

egybekötve megjelentetett egy halálról való elmélkedést 

/"Az halálról elmélkedő KegyeSnek buzgó konyorgéSe"/, 

amelyben sem az első, sem a második halál jogosságát nem 

vitatja - anélkül, hogy meghatározná őket! -, hanem ré

szint az eredeti bűn, részint saját vétkei okán elfogad-
15Оja őket, mindazonáltal Isten irgalmához folyamodik.

A SÚI7/0S bűnök közé besorakozik a részegség. A kó

dexek csak a lakomázást, evás-ivást emlegették /a vadomo- 

rik gyakori szereplője a Crapulosus vagy Gulosus/, de nem 

beszéltek kifejezetten lerészegedésről. Egyszerűen a mér

tékbe lens éget veszik*célba. A vadomorik szövege mindig 

azt emeli ki, hogy különféle /számos/ borral vidította 

fel magát az a személy, akit inkább ínyencnek lehetne 

fordítani, mint Torkosnak vagy Részegesének.

Több halotti beszéd említi futólag, általánosságban 

a mértéktelen vedelést. Báthori Gábor esetében Salamon 

példája szelídíti a megjegyzést. Miskolczi Puah Pál vi

szont egész kirohanást intéz a tobzódók ellen. Az 5. be

széd szerint a részegség "bálványimádóvá tesz", mert a 

bálványimádás nem pusztán a faragott kép tisztelete, a
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világi hatalmasságokba belezett reménység, "...hanem az 

Baccus istent ismervén, annak akarattyat, az reSzegsé- 

get cselekedvén és tellyeSitvén, minden muSikuSinak-is 

csimbalmi zengésére oromeSt figyelmozvén notaiat oromeSt

ugrani, azaz tobzódván, reSzégeskedvén minden gonoSságra
„151hányat homlok rohanni. Miskolczi Puah Origenész sza

vaira emlékeztet, nyíltan kimondva, hogy a részegség leg

főbb veszedelme a világi életnek.

A fenti részletből kiderül azonban, hogy nem a gyako

ri poharasgatást sérelmezi a szerző, hanem az arra kínál

kozó alkalmat. Nem az ivás az elsődleges bűn, hanem a 

mulatós, éneklés és a tánc - persze, eszem-iszommal egy

bekötve .

A főbenjáró bűnöket kifejezetten senki sem értékeli 

át, de egyáltalán nem fogalkoznak az Irigységgel, a Tu

nyasággal , sőt, a Bujasággal sem, pedig nem valószínű, 

hogy e tekintetben az emberek számottevő javulást mutat

tak volna, vagy akár csak bűnbánatot is. Igen keveset 

és általánosságban foglalkoznak a hatalmaskodással és a 

Kapzsisággal, holott a javak halmozása ekkortájt már 

szélesebb rétegeket érint, mint annak előtte - vagy talán 

éppen ezért. Úgy tűnik, sok mindent szabad az embernek, 

feltéve hogy nem érzi jól magát közben és nem tud megfe

ledkezni gondjairól.

A ’rossz’ szőlő és ’gonosz’ bor mellett azonban el-
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szigeteiben megőrződött az ellentétes értelem: a bor

egyben Krisztus vére és a Jelenések angyalának sajtó

jából patakzó vér az ítélet Napján, amely nap szüret 

és aratás egyidőben. Lehet a bor a szenvedés eredménye, 

az üdvösség záloga, a feltámadás reménye, ahogyan kez

detben - bár egyre inkább jelképes értelemben, kiszakít

va a konkrét jelentéstartalomból: "Immár penig valamint

az Szóló gerezdekből Sok nyomaSsal, tapodáSsal és eroSs 

SajtóláSsal jo s’ facsarodlc az édes muSt; ennek felet

te, miképpen a’ titkos jó Vitéznec, vitéz voltát a’ Sok 

ütközet, harczolás nyilatkoztatja ki: igy az ISten nal- 

lunc lévő Sok kegyelminek Szív vidámitő édes borát a’

Sok nyomorúságoknak Szoros Sajtója facsarja ki belüliünk

ki minému jó lelki Vis’ a’ Sok lelki harcz mutatja-ki,
, e e. в- цоtez kozzulunc." v

A szőlő mellett egyéb természeti hasonlat is akad; 

eg3/ az állatvilágból /negatív értelemben/: Szathmári Lá

zár Miklós a bűnöket jeleníti meg állat-alakban /Orosz

lán, Farka tsoválo eb, Komor medve, Róka, Majom, DiSzno/ 

többször a növényvilágból. Legszebb példáját Tisza-Betsi 

Tamásnál találjuk: az egymástól életükben különböző fák 

- gyümölcshozó, árnyékadó, virágzó, illatos, fiatal, vén, 

ritka, igénytelen - a tűzben ugyanolyan hamuvá lesznek; 

ilyen az ember élete és halála.

Különlegességekre bukkanhatunk rá a beszédek sorában.

153.

i?3*
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Miskolczi Puah Pál első elmélkedésében például rendkí

vüli textust használ fel. "Amaz nagy Patriarcha Enoch, 

ki Adamtúl hetedik volt, mikor az itiletrol és öröké va

ló boldoghságrol azt mondana. íme ihon jo az Ur az о Sok 

ezer Szentivel, hogy itiletet tegyen mindenek ellen, és 

meg giozzé azokot, az kik istentelenek, minden cseleke

detekről és minden kémény beszedekről, amellyeket Szol-
ä e 1 cixtak о ellene az istentelen bűnösök..." ^' Ez Hénok Apo-

krif Könyve, az 1,9 rész. Júdás levelével értelemszerűen 

egyezik: "íme, eljött az Ur szent seregeivel, hogy ítéle

tet tartson mindenek felett, és megbüntessen minden is

tentelent minden istentelenségért..." /1,14-15/. Miskolczi 

Puah a Júdás-levélből vette. A Károlyi-fordítás meglepően 

pontos /a modern jóval kevésbé/. Az apokrif maga így hang

zik: "Es íme jön ezernyi szenttel, hogy mindenki felett 

ítéletet tartson, és megsemmisítsen minden istentelent, 

és minden testet rendre utasít azon összes istentelen cse-
„155 Mindenesetre szokatlan választás - 

a Jelenések Könyve éppígy megfelelt volna a szerző cél

jainak. Rajta kívül más nem is hivatkozik Júdás levelére, 

ami egyébként sem tartozik a gyakori szövegek közé.

Egy anagramma kínálkozott Eszéki István számára, 

amikor a Rédei Ferenc feletti "Halotti Magyar Oratiót" 

megírta. A ’Máramaros’-t jó érzékkel ’Amara Mors’-ra rende

zi át. Olyan lehetőséggel él, amely kivételes: esetében

lekedet miatt...
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a aely és az alkalom egyaránt jóváhagyja *a betűjátékot:

a halotti beszédek közül néhány másikkal kiemelkedő, ele

ven, szemléletes, gondolatgazdag, logikus vonalvezeté-
156sű, magas színvonalú alkotás fel is használja.

Szembetűnő a figurális ábrázolások teljes hiánya.

A vizsgált művekben összesen egy aprócska, 2 x 2-es met

szet akad: ruhátlan, szárnyas nőalak egy csontváz társa

ságában. Valószínűleg a lélek szimbóluma, bár a lelket 

hagyományosan a meztelen gyermek-alak szimbolizálta, gyak

rabban szárnyakkal, ritkábban anélkül. Másra nemigen gon

dolhatunk, mert az angyalok számára kötelező a lepel, az 

alak idealizált megjelenítése pedig kétséget sem hagy po

zitív jelentéstartalma felől. A képhez magyarázó szöveg

Ráadásul az 1596-os Agendarius illusztrá

ciója - az időben utána következő művek az ikonográfiái

157nem tartozik.

lehetőségeket kihasználatlanul hagyják. Egy-egy metszet 

behelyezése jelentősen megemelte a kiadvány költségeit: 

a halotti beszédeket, elmélkedéseket, pestis-traktátu

lle Ivett ük inkább az imádsá- 

gos könyveket próbálták tetszetősebb külsővel felruház-* 

ni. A halál és a komoly elmélyedés szerintük nem kívánt 

cicomázást.

A csoportosítás végére hagytam két általános kérdést. 

Az egyik a pestis-problematika. Nem foglalkozom vele a 

halál tánc-részben, bár általános a felfogás, hog3^ a pes-

sokat nem díszítették tehát.
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tisjárvánj^ok fontos lökést adtak a haláltáncok fokozó

dó népszerűségéhez. Véleményein szerint ez nem bizonyít

ható. Az 134-8-4-9-es "nagy" pestisjárvány kétségtelenül 

hozzájárult a halál-ikonográfia kibővüléséhez és elter

jedéséhez, de elsősorban a Diadalmas Halál ábrázolásá

nak terén. A Trionfo szekere, a csontváz-lovon vágtató 

Halál tagadhatatlanul összefüggésbe hozható az Európán 

végigvonuló epidémiával - ezek azonban halott embereket 

örökítenek meg és nem élőket, mint a tánc. A templomi és 

temetői haláltánc első megjelenései különben is megelő

zik ezt a dátumot.

A következő nehézséget az okozza, hogy a modern or

vostörténeti kutatások szerint sok járványos betegséget 

a pestis alá soroltak, holott egyáltalán nem az volt. 

Ráadásul - a közhiedelemmel ellentétben - a középkor
158legpusztítóbb járványai nem a pestisjárványok voltak! 

Természetesen nem mutatható ki, hogy a feljegyzett 

járványok melyike volt ténylegesen pestis és melyike 

egö^b betegség. Az azonban bizonyos, hogy bármiféle be

tegségről leg3Ten is szó, 

tozés okozza és a fertőzés elkerülésére tett hatékony in

tézkedések minden esetben azonosak.

a járványt minden esetben fer-

Ilyen javaslatok csak elvétve fordulnak elő a 1/. 

század pestissel és a pestis okozta halállal foglalkozó 

írásokban. Korábban Heltai kijelenti, mindegy, mit non-
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danák az orvosok; a pestis Isten haragjának ,jele /Sámuel

II. Könyvének pestis-angyala/, de az Ur kegyelmesen el 

is veheti rólunk. Pestis idején esetlen dolog használ: 

a bűnbánat és istenes élet, ennél jobb orvosság nincsen, 

amiként Dávid király példája is bizonyltja. 77 

a lelki megbékélésre kerítsünk sort, csak azután hívjuk
ieo

Először

Jellemző módon a gyűjteménynek ez a része 

nem a szokványos gondolatokkal sárul /örvendezzünk halá
sz orvost.

lünkön, mert az az örök élet kezdete/, pedig a körülmé

nyeket tekintetbe véve ez lehetett az egyedüli biztos 

vigasz.

Hargitai Péter "temetéskorra való" 46 prédikációja 

közé hussonharmadikként felvette a pestisben elhunyták 

temetési beszédét. A textust Sámuel Könyvéből veszi /II. 

12,14/, Dávid és Bethsábé első gyermekének haláláról.

A pestis okait a kuszonhetedik prédikációban sorolja fel 

/"Bocsata peniglen az Ur dögöt..." - Sámuel II. 24.15/. 

Eszerint kétféleképpen támad a betegség: az ártalmas 

csillagokból és jegyekből vagy az Isten akaratából. Ha 

természet szerinti, akkor párából, ártalmas kigőzölgések

ből születik; ha természetfeletti, akkor Istentől és an-

"Nem felSZe az EhSegtol, mert elag búzád
e-vagyon, fely az fegyvertul. De tálam azt-is el kerülheted,

Q, & £,mert erős ко Varad vag^ron; Pel:/ az Dogh halaltul, az

gyalaitól ered.

mely előtt Soha oly batorSagos helyre nem mehetz hogy fel
illái Semmi nem segít, csal-: a bűnbánat, anem keres, etc.
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"MeIlyet ha cselekedünk,penitencia, 

tér,

harittya mi rollunk.

az Isten-is hozzánk 

es az Dognalalt az tob nyomoruSagoknak nemeivel el
„162. A következő prédikáció ennek foly

tatása. Azt xejtegeti, hogy ha a pestist az ember a maga

Isten hatalmát csorbítaná, ezügyességéből elkerülhetné, 

tehát nem történhet meg."*"^ Nem használ a kapkodás, Szent 
Rókus és Sebestyén közbenjárása, egyedül az Istenbe ve

tett szilárd hit.

A legelsőként említett prédikációban mégis elárul 

a szerző néni gyakorlatiasságot, amikor inti a népeket,

hogy maradjanak veszteg a járván;r idején: "Vetkeznek te-
e » e,az kik az dögös időben, fel Shat amaz budoSo emberek,

alá korcsolyáznák, itilven azt hogy az halait el kerülhe-
„164 A gyűjtemény 1644-tik es eleteket meg tarthattyak. 

ben jelent meg, egy évvel korábban súlyos járván;/- pusztí

tott .

Váradi Judit halálát is "mirigynek" tulajdonították,
IgC"

akárcsak három, más-más időpontban elhunyt testvéréé!.

Komáromi Csipkés Magyar Szegedi Istvánra hivatkoz

va helyesli, hogy nem kell a pestis elől futni, mert a

Citálja Voetiust /"De Pestis 

antidoto spiritual"/ - a könyvet dialógus-formában magya

rul is kiadták Erdélyben, nem sokkal a Komáromi Csipkés

traktátus keletkezése előtt. Hivatkozik továbbá Bézára, 

Thomas Eabritiusra, Lavaterre /"De Peste"/ és másokra - 

egyszóval olyan szerzőkre, akik teológiai oldalról, a

1GGmenekülés nem ér semmit.
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löbbé-kevésbé biztos halál oldaláról közelítik meg a pes

tist. Magától értetődik, hogy okai között a hitetlenség,

a bálványimádás és az engedetlenség szerepel első helyen,

"Az ISten előtttehát Isten bocsátja ránk büntetésképpen, 

lut, s-budoSik, az ki az doghalal vág:/ PeStis előtt fut,
„167és budoSik.

Háromféle célja van Istennek a pestissel: a gonoszul 

élőknek Pokolra küldése, a kegyesek még nagyobb veszede

lemből való kimentése a boldog túlvilágra és a hívek raeg- 

próbálása hitük megerősítése végett. A ragály elhárítá

sára mindenki bánja meg megismert bűneit és nagyja el ő- 

ket, építsen "lelki oltárt", áldozzák "lelkében" - minda

zonáltal mindenkinek készen kell állnia a halálra. "Héja-
в. y g,ban valosag, ha nem sült bolondság az doghalálnak el tá-

keru.../letet?_7, 

Ami az idézetből ki

derül: megkísérlik, hogy felvegyék a harcot a járvánnyal, 

de számos okból a karantén nem elég hatékony, s ebből 

akár az a következtetés is adódhatil:, hogy nem ér semmit.

Néha, úgymond, természeti okok révén küldi ránk Is

ten a döghalált /a levegő szárazsága vagy éppen nedvessé

ge, mérges gőzök stb./, de hiába ismerjük fel ezt a tényt, 

nem tudjuk védekezésre felhasználni. Az orvosságok "ha-

és csak a fájdalom enyhítésére

voztatására, eggy falut, várcSt, uczát, 

es eggy két hazat be pecsetleni. „168

„169szontalan bolondságok 

j av as о1hatók. 

ni, csak a pestis elől nem.

170 Pegyver, éhség, tűs elől el lehet fut-
171 Sőt, a menekülés az Is-
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172tenbe vetett bizalom hiányáról árulkodik.

A "Decameron" bevezetőjében már Boccaccio szörnyű 

képet fest a Firenzében magukra hagyott szerencsétlen be

tegekről. Akkor sem használt sokat a kötelesség emlegeté
se az életösztönnel szemben; most sem túl eredményes, 

ha Komáromi Csipkés kénytelen erélyesen emlékeztetni a 

híveket, -hogy nem hagyhatják el beteg hozzátartozóikat

Ezt a felebaráti szolgálatot kö

telezőnek hirdeti, ugyanakkor kijelenti, hog;*- "az PeSti- 

Ses embereket ki kell űzni az társaságból, tartományból, 

városból, faluból...

Érthetetlen, miért szűnik meg az ápolási és gondos

kodási kötelezettség egyszerre és érthetetlen, hogyan le

het engedélyt adni arra, hogy beteg és magukat ellátni 

képtelen embertársainkat kiűzzük a biztos halálba - ráa

dásul az egész környék biztos halálára... Végül is nem 

tudhatni, mi minősül keresztényi kötelességnek és mi 

nem; valószínűleg a helyben maradás igen, az ápolás már 

kevésbé.

Л. 173és felebarátaiba О •

„1 l*t

Az emberek minden intés és dörgedelem ellenére va

lamelyest védekeztek: gyorsan elszállították a halotta

kat és a betegeket, lepecsételték a pestises házakat. Ez 

utóbbi meglehetősen embertelen intézkedés, ha nincs, aki 

legalább élelmet és vizet vigyen a fertőzötteknek, de 

mégis az ésszerűség halvány/ kísérlete, hogy a betegséget 

izolálják. Komáromi Csipkés mélyen helyteleníti ezeket
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175 Bár a pestiseselc elűzését nem kárhoz

tatja, mi több, javasolja, mégsem tartja lehetségesnek,
e »hogy ekként a ragály megfékezhető. "Mit kerülöd a’ ha

lált?. ..árnyék,

gezodo glettel ajándékostatol.

a szokásokat.

s páran életed helyett, soha el nem vg-

A hívek halála amúgy- 

is kedves álom; legfontosabb teendő, hogy "Meg odd magad

„176

ez tántorgo valláSu embereknek, Pápistáknak, rutheriS-

és amaz Szent irás ellen törekedő CrvоSoknak vékáknak ,

Szedelnes kováSzSsátol. „17 7• •

Ezek az orvosok nem működhettek túl hatékonyan, mert 

a szerző is említi, hogy panaszkodnak, amiért nincs Jó 

orvosságuk a pestisre. Mindenesetre legalább állították, 

hogy lehet valamit tenni ellene és talán meg is próbáltál-', 

hogy tegj’enek valamit. A Biblia egyébként sehol sem írja, 

hog3/ ne próbáljunk védekezni a betegség ellen, csel: azt 

mondja, hogy Isten akarata ellen hiába küzdünk.

A döghalál legyőzője paradox módon maga a döghalál: 

"A’ PeStis PeStis volna, de az meg tért hivnek, pestis

nek peStise, peStis mérgének oloje, peStis keserűségé

nek edeSitoJe, és a’ 

való boldog állapatra által vivője.

Az ars móri end i tehát igencsak g3'akorlati értelmet 

пУег Járványos időben. Jellemző, hogy míg kódexein!: tar

talmazna!: "döghalál ellen való imádságokat", semmivel 

sem ítélik veszélj-esebbnek a Járván3Tt, mint a fegyvert 

vagy a hirtelen halált. Nem kötik '.össze a meghalás tudó-

ePeStiSes állapatbol, a PeStis nélkül
„178
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mányával: ezek az imádságok a többiek között, önálló da-

A "döghaláltól ments raeg"-formula 

egy a sorban. A váratlan halál rosszabb nála, nagyobb 

csapásként értékelik.

A temetési beszédek és elmélkedések írói tisztában 

vannak azzal, hogy a halál okozta döbbenet és megrendü

lés nem tartós; legtöbbször néhány óra, közeli hozzá

tartozók esetében néhány hónap vágj7 év alatt elmúlik. 

Hajlanak a gyászolók a "maguk megjobbítására", de a 

szándék hamar elenyészik, a halálra való készület egy

re kevésbé foglalkoztatja a hétköznapokat. A peniten- 

ciának és az önvizsgálatnak legjobb ideje a járvány ide

je , amikor a halál fenyegető közelségbe kerül.

Talán ez lehet legfőbb oka annak - minden bizonnyal 

tudattalanul -, hogy az egyházak képviselői meg sem pró

bálnak józanul gondolkodni a betegségről. Jószerivel 

ez marad egyedüli alkalmuk, hogy a világ gonoszságát és 

elvetemültségét legyőzzék, vagy legalábbis háttérbe szo

rítsák. A halálról való szüntelen elmélkedés, a buzgó 

könyörgés, az újonnan támadt engedelmesség és a "Szent 

élet követésére fordulás

rabként vannak jelen.

ebben az időben és ezek

között a körülmények között válik megfoghatóvá.

Udvarhelyi György temetési beszédének írója is azt 

vallja, hogy "Bizodalmamat nem helyheztethetem a PeStis

elot való futásban; mert hová futnék az ISten ortzája 

elSt?"1S0 Mégis hozzáteszi, a halott "ha a kelevényeS
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ehalaiban hozza menni akaró emberektől meg oltalmazta
„isivolna magát; nem ,~járt volna így. Viszont kötelessé

gének teljesítése végett meg kellett tennie, amit tett.

Egyfelől a tudat, hogy pestisessel nem jó érint

kezni, mert az a biztos halál /"nem járt volna így1/, 

másfelől a meggyőződés, bog;' Isten így akarta.

Nyilván mindenféle módot megpróbáltak a pestises 

település lakói, hogy a bajtól szabaduljanak. Különbö

ző babonákhoz, rontás-űzáshez, jóslatokhoz ás egyéb 

gyanús praktikákhoz is folyamodhattak. Ellenük szól 

Báthori Mihály háborgása: "Vetkeznek...A’ kik a 

ruságnak idején nem az istenhez folyamodnak hanem némel;*-- 

lyek Az Hekrombéli istenhez, varáSlohoz, roSta hányok

hoz, hagymaz mórokhoz...

Lastóczi Borbála alighanem pestisben múlt ki, ha 

nem gyermekszülésben, mert Pathai András a halál e két

nyomo-

„182.

módját azonosnak -'téli. /Textus: "Embernec fia, Imé el- 

-veSZem te tuled csapáSSal..." - Székiéi 2á,13/ - "Csa- 

páSSal, mel.lyen akar Szülésnek fájdalma érteSsék, akar
t , ^ ^ /

dog-halainak rend-kivul való mersre mindenik elég nagy 

csapaSa IStenec, melyben az ISten keze miatt Senki meg

nem maradhat, haragja miat meg nem álhat, hanem meg-kell
„ÍSJromlani...

Eelvinczi Sándor nyolc prédikációja a pestisről 

mintegy összefoglalja, amit a betegségről Magyarországon 

gondoltak, hozzátéve néhány adatot a történelemből és
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egynémely ismeretet egyéb pestis-traktátusokból. A pes

tist a Ssentirás több elnevezés közt "nappal repülő
184 Fegyverként a halál megszokott 

attribútuma a nyíl, tehát a pestis a halál eszköze. Fel- 

vinczi elsorolja a Bibliában leírt és a történelemben 

számon tartott járványokat a lübeckivel bezárólag /134-7- 

1353./• A betegség érintkezés útján, testi közvetítés

sel, ruházattal, lehelettel vagy szándékos mérgezéssel/!/ 

terjed; oka lehet a csillagok állása, a rossz levegő, a 

vizek kipárolgása, de végeredményében Isten büntetése an

gyalainak közvetítésével. Úgy látszik, a pestishozó Ha

lállal szemben a pestishozó angyal az elsődleges - ny^il- 

ván a biblikus utalások miatt.

/А halált soha nem is szidalmazzák a vallásos művek

nyílként" említi.

pestises közegben. A pestis fegyver: Isten nyila /Zsolt. 

91,5/» Isten szablyája /I.Krón. 21,16/./

Ez a kiadvány már me gá.1 lapít ja, hogy ragályos /bár 

esetleg csal; a "Hozzád ragasztja Jehova" jelentésében/, 

de csak Isten szabadíthat meg minket belőle. Már nem min

denkinek tilos menekülni: a tisztviselők maradjanak a 

helyükön /papok, magisztrátusok stb./, és a betegek hoz

zátartozói. Néhány érdekességet is felemlít a szerző: a 

pestissel öldöklő angyal az út közepén jár, a zsidók a

pestishozó angyal nevét a menekülés reményében házuk ol-
1 o c

, tőlük átvették ezt a szokást a katoli-dalára írják



281./

kusok, akik as angyalt a falra is festik /talán a "falra 

festett ördög" előképe.../. Ezeket az angyalokat a kato

likusok "MareSchalluSok"-nak hívják.

A pestisnek természeti oka "is" van; bár a szerző 

óvakodik kimondani a "segíts magadon..." elvét, az apró 

gyakorlati útmutatások arra vallanak, hogy igyekszik jó

zanul szemlélni a csapást és ezt a szemléletmódot tovább

adni. Elviekben Eelvincsi műve nem különbözik a többi

pestis-traktátustól: az időről-időre felbukkanó járvány 

arra készteti az embert, hogy ne feledkezzék el " 

mi halandóságunknac és romlotságunknac meg godolasárúl 

és penitenciát tartson.

Mindaz, amit régebben a Halál vett semmibe, most a 

pestishez kerül át: "...e világ haSZontalanságánac meg-

. a’• •
„186

SZemléléSirul: melyben ezt kell meg-fontolnuk/!/, hogy á

gazdagság, bocsulet, és világnacpeotis ellen a’ kénes,
e. e. Ф . rakar mely múlandó gyonyoruSgge-is Semmit nem naSZnal...

e.
Mert minket halálunk után a gazdagság, etc. nem követ, 

hanem inkább mezítelenül bocsát a földben többire... „187

A katolikus imádságok gyűjteménye hosszan foglalko- 

zik a ragállyal. Közöl egy Szűz Mária-antifónát és egy 

verses imádságot pestis ellen. Az 1710-es kiadvány emlé

keztet rá, hogy Európa több országában dühöng a pestis.

A betegséggel kapcsolatos csodákat sorol fel /Хаvári Szent 

Ferenc kereszt-jelére feltámad a halott, imáira elmúlik
'X
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a pestis stb./. 1655-ban, a nápolyi járván;1- idején a 

hagyományos városvédő ssent, Januárius mellé felvették 

Xavéri Szent Ferencet és hamarosan elmúlt az epidémia. 

Szent Rókus /aki csakúgy, mint Xavéri Szent Ferenc, pes

tisben halt meg/ és Ssent Rozália remete szűz is haté

kony a betegség ellen.

A könyv a A9. oldalon új imádságot közöl, melyet az 

esztergomi érsek döghalál, éhínség és hadakozás idejére 

rendelt. Ez a három megközelítőleg azonos súlyú csapás

nak számíthatott.
189

Egy Lórántffy Zsuzsannának ajánlott értekezés a szo

kásos fordulatok mellett tartalmaz néhány bosszantó érde

kességet. Egyrészt kivételesen hosszú és unalmas beveze

tés előzi meg a tén;/leges művet a sok fölösleges locso

gásról, másrészt a hasonló témájú írásokkal ellentétben 

kitér az állatokat sújtó ragályra is. A háziállatok tö

meges pusztulása büntetés gazdáik bűneiért. Ez nyilván

való, hiszen a vadállatok nem kapják meg a betegséget.

Az ókori görög város példáját, ahol orvos utasítására ki

irtották az összes kutyát és macskát, ne kövessük, mert 

a pogányok találták ki. Mit sem számít 

dés nyomán a pestis megszűnt - erről a szerző is beszámol.

A betegség nem ragályos. Érvelése: nem mindenki kap

ja meg, aki beteggel érintkezik. Szárraazhatik ugyan "föl

di dohosságból", de nem gyógyítható semmiféle füsttel

hogy az intézke-
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vagy illatszerrel. A pestis Isten ostora, áe hasznos, 

mert 1./ elrettenti a hitetleneket és megtérésre ösztön

zi okét, 2./ Isten, mint atyánk, semmiképpen nem akarhat 

nekünk rosszat, tehát kell, hogy legyen benne valami jó 

is: főként az elérhető közelségbe kerülő örök élet. A

hitetlenek halála kétszeres /már nem siralomvölgy és

"Mert eloSzor minden gionio-borzálmák tanyája a világ/:

ruSegtul meg foSztia okét, annak felette az Gehennának
„190meg olthatatlan langiárais vezeti.

Nem egyedül a halálos betegeket bünteti Isten, hanem 

uraikat is, a királyokat, fejedelmeket, főrendeket stb., 

bárha egészségesek maradjanak. És megfordítva: ha elveszi 

az urat, az csapás az alárendeltnek. A híveknek segítő

csapás /azaz édesanya/, a hitetleneknek végleges /mosto

haanya/. Egyesek szerint a pestis igaz keresztényt nem 

bánthat, vagj'is nem kell tisztességesen eltemetni azokat, 

akik pestisben hal talc meg. A szerző legalább eszel a kép

telenséggel szembeszáll, mint ahogyan felemeli szavát 

az erdélyi szászok rendelkezései ellen, akik - egyetértve 

Komáromi Csipkés tanácsával - kitiltják városaikból a 

pestiseseket, és minden más beteget, akit pestisesnek 

vélnek. A magukra hagyott emberek seregestül hullanak 

el, mint az állatok - nem a pestis miatt, hanem segítség 

híján. A két hagyományos érvhez, hogy miért nem szabad 

futnunk a járvány elől /ha Isten rendelése, nincs mit
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tenni, hitetlenségünk bizonvítéka a menekülés/ egy éssze

rű megfigyelés csatlakozik: sokakat éppen útközben ér. 

Elsődleges orvossága a penitencia és a jó halálra való 

készület, használható ezenkívül skorpió- és viperaolaj, 

különféle illatos füvek.

Isten leggyakrabban alkalmazott fenyítékei: a pestis, 

az éhség és a háború. Vitathatatlanul ezek arattak leg

hatékonyabban igen rövid idő alatt.

A pestis-problematikán kívül a másik fontos kérdés 

az egyetemes halál-kép: a nemzethalál víziója» Nemcsak 

nyílt nemzet-siratás formájában jelenik meg, hanem egyes 

halotti szertartások ürügyén is. Medgyesi Pál mindkét 

formával él. A "Hármas jaj "-ban még a megszabadító hitet 

állítja középpontba: a mindenkori veszedelmekből a ma

gyarok nem önerejükből, hanem hitük által szabadultak

omályosíthatták elRákóczi György "igaz hitét" nemmeg.

tagadhatatlan hibái: "Tinnen magatok a’ kik panaSzolkod-
„1S1 A szilárd hit vele-tok, voltatok SokSzor az okai... 

járója a bűn kiirtása. Az elgennyedt seb, a bűn, halálát 

okozná a betegnek, ha az orvos gyógyító írral be nem ken

né, hegyes, kétélű tőrrel meg nem nyitná, ki nem tisztí

taná és nyugtató főzetet nem öntene belé. Hasonlóképpen 

kell a bűnnel cselekednünk, bár az operáció fájdalmas 

lehet, de szükséges.

Az "Ötödik jaj" világossá teszi, hogy a gyógyulás
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késlekedik. Te::tus Jób Könyvéből: "A’ mely félelemtől

mitol tartok vala, az eSék 

rajtam." A csa-pások oka vétkeinkben keresendő: "...a’ 

mely nemzetben, a’ Torvén3rec, nevezet Szerént az istené, 

pad alat hevernec, Sem a’ Nép, Sem a MagiStratus nem jó, 

leg kiSSebb gond a’ Religio, az ISten tiszteletire vigyá- 

zás... Szükséges képpen ki kell vétodni s’ el-mulni min

den dicsoSégnec, tiSzteSségnec, és valoSágos oromnec...

Legfőbb vételinek a bálv ány imád ást jelöli meg, de az 

ősök szabta határok elmozdítása is súlyos cselekedet. A 

magyarság bűnös ezen kívül dorbézolásban, fajtalanságban, 

esküdözésben, káromlásban, a szülői tisztelet elmulasz-

féltem, a’ jőve rejám és a’

tásában, sőt, a szülők üldözésében, az elöljárók romlott

ig Nincs, aki példát mutas-ságban és istentelenségben. 

son, mert "A jó Tanítóc, s’ egyéb TudoSSac, réSz Szerént

el-halánac; réSz Szerént bé-dugattatéc Szájoc, s’ a’ Sok
„19Лel-csuggedénec...becstelenségeket nem tűrhetvén

Bizonyságul, hogy "...az egéSz Magyar nép által hág

ta a’ te törvényedet,
„195

és el hajlottunc hogy ne engednénc 

, csatolja a krími tanár kán magyar 

foglyainak levelét lG57-ből. Jeremiás sem panaszkodhatott 

több joggal, "mint mi Szegény meg-romlott 

Szedelmunkhoz kozelgeto, czcndorlott Magyaroc...

A "Hatodik jaj" az eddigieknél is kétségbeesettebb.
Q, в» в» ,". . .mi Sem Szununk nyakas vakmerő voltunkat Szaporeta-

a’ te Szodnac

utolSo ve-
„196
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„197 Az intelmek nem használtak: "Nincs moSt=isni__

egyéb tanácso, hanem a’ mit eleitulfogva Javallatta, 

vedd kérlek magadra, oh temető Sírodhoz kozelgeto édes 

Nemzetem! и 196 Kedgyesi kimondja: fél, hogy temetési be

szédnek szánt műve az egész nemzetet temető beszéddé

Alá is támasztja igazát Ibránj/i Ferenc felet- 

"Fel=kereSteté hiSze az Igaz ité-

válhatik.

ti halotti beszédében:

lo ISten magunkéi vigan és Serényen Siralmas romláSink- 

mert az о utait kefeSni nem akartuk...nem tu-nak utait;

datlansagbol S hitetlenkedésbol, hanem SzánSzándélcos ta

nácsból, mellyet forraltunk fújtunk, mi és a’ mi Feje-
„199 Ellenségeink örvendeznek, 

"Oda e’ napokban Kun IStván, VeSelényi Sigmond, Becski 

Susána...Oda Nagy Mihályi Gábor, Bánfi György...előttünk

Innen láttjuk, hogy még Sem 

alutt meg az ISten fuStolgo haragja; S-fslo, ha még is 

igaz meg térésünket halogatiJuk, hogy ennél-is inkább
Q,

néki ne gerjedjen, mig-mind meg-nem emeSzt bennünket.

deImink, rutái elSzaggatok.

4* fefekuvo Ibrányi Ferencz. • •

„200

Az Udvarhelyi György temetésére választott egyik 

textus: "A Seregek Ura elveszi Jeruzsálemből és Júdé.ból 

a támaszt." /Szsaiás 3,1/ Felelős uralkodó helyett gyer

mek-uralkodót ad, "...nem udovel, hanem erkoltsvel ollya- 

raikor az orSzag puSztul, raboltátik, kemény
в C 6Sartz alat nyogh, idegen Nemzetiül mellyeztetik; ok ak

kor vigan laknak, vadásznak, katzagnalc, s nem veSzik

kát...Kik
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eSZekben hog’ Apjókat, Árusokat, s-oket fel-tartot Szép 

hazajokat temetik?^ A "hasznos emberek" halála a közel

gő- veszedelem jele; Hunyadi János és Mátyás halála is bi

zonyította. Méltán siratjuk őket, mert megérdemlik.

Szántai Boóts István ugyan nem a pestiseshez, de

ugyanolyan menthetetlen beteghez, a tífuszoshoz hasonlít

ja a hazát: " .Erdély s-Magyar OrSzág, оIlyan vagy te• •

mint az Hagymázban fekuvo beteg...El-fogot tégedet egéSz-
„20Zlen a’ Hagymáz betegség...

Jóllehet az istentelenség megtorlása, a megátalko

dott ságot sújtó végső csapás a nemzethalál, nem azonos 

mértékben vagyunk felelősek érte. Várallyi Lőrinc ugyan

csak Ibrányi Ferenc temetésére írott beszédében, mely a 

többi halotti oráció közül bátorságával kimagaslik, nem

habozik megnevezni azokat, akiknek felelőssége a legna

gyobb: ". . . Szájockal vallyák' az utolSo itéletnec el-jo-

vetelit, de az isten parantsolati helyet az о életelcnek
, , e.Regulái a’ Szokás, es az о Attyoktol tanolt hazug- 

ságoc. Vadnac Sokan illyenec még azok 2-cozzul-is a’ kiket

ISte az о népe kozott elő állatot méltósággal fel-ruhá-'
„203✓ e, & ,..nagyobb leSzen az о bunteteSe a ’ másokénál...zott.

A Székelyudvarhelyi-kódex "ragadozó nyúzó-fosztó"- 

ja azért bűnhődik, mert egyes felebarátait zsarolta ki 

/akik ugyan sokan voltak, de nem tartoztak egységbe/. 

Várallyi már egy közösség nevében falcad ki ugyanígy -
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Jegyzetek IV. 292./

se értelmű: "Kövess engem és hagyd a halottakra, 

hogy eltemessék halottaikat!"
30. RMK 37, 04.P-
91. RMK 030,
32. RMK 1073, P- 0.
93. RMK 38C,
94. RMK 012, 9. rész, p. 32., kiemelés tőlem 

1. rész, 
p. 3.

22.P-

rész2.

35. RMK 079,
RMK 401,

37. RMK 284, p. 192.
3c. RMK II. 428,

RMK 284,
40. RMK 401,
41. RMK 569,
42. RMK 787, 2. rész,
43. RMK 1010-1011, 4.
44. RMK 1045, p. 50.
45. RMK 1074, pp. 22-23.
46. RMK 401, p. 2.
47. ibid.,

5.p.
36.

51.p.
ZQ

У • 131.
12.
rész, pp.

p. 29.
rész ,

P-
?•

13-iZl.1.

199.?•

4., kiemelések telem. A latin idézet népsze
rű lehetett, mert másutt is feltűnik: "...az halai,

9. rész,

P-

mors Sceptra ligonibusaequat. . . " - RMK 612, 
51.

48. RMK 612,
49. RMK 631,
50. RMK 679, 1.

?•
9. rész,
3. rész, 

rész ,
Ol. RMK 880, 2. rész,

réteg nagy kezdőbetűvel Jelölt kategória.
52. RMK 949,
92a RMK 569, 2. rész,
53. RMK 401,
54. RMK 631, 4. rész,

RMK 612, 6. rész, pp. 21-22. és 21., kiemelések tőlem

31.P-
17. és 21.PP-

5.P-
Itt már minden társadalmi .26.P •

2.P.
15P-

8.P-
26.p.

55
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294./Jegyzetek IV.
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RMK 631, I.
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RMK 727,
RMK 987 

RMK 1037 

RMK 989 

RMK 949 

RMK 989
RMK 612, 9- rész,
RMK 1010-1011, Ajánlás 

RMK 57 

RMK 284

86.
87.
88. nesz

rész89-
ó90.

91.
92.

1. rész
rész'

93.
94.
esc
у у •

96.
97. 32. •P-
98.
QO

100.
101. q#RMK 401, p.

RMK II. 428; RMK 631 

rész ,
102.
103.
104. 
ЮЗ. 
106. 
IO?. 
108.

RMK 631,
RMK 284- RMK 727, 4. rész; RMK 880, 2. rész; RMK 1037

10.1. ?•

RMK 1073,
RMK 37, p. 47., kiemelés tőlem 

ibid., pp. 49. és 50., kiemelés tőlem 

ibid., 
ibid.,
RMK 284
RMK ЗОЗ, utolsó előtti, számozatlan lap 

RMK 916, p. 28. 
ibid.,
RMK 787, 1. rész 

ibid., 4. rész, 
ivi
ibid., 5- rész

24.? •

64. 
56.

?•
IO9. P*
110.
111.
112.
ИЗ.
114.
114.
116.
II7.

29-33.PP-

46.P-



295-/Jegyzetek IV.

US. RMK 631, 1. rész
119. ibid., 3. rész,
120. ivi - a Jeromos-idézet, melyre méz? hivatkoztam
121. ibid., 3• rész

. rész

22., kiemelés telemP-

122. ibid.,
123. RMK 1075, p. 2.

C.

О124. RMK 37, p.
125. ibid.,
126. ivi

у ^ •

e,7_og _PP •

127. ivi
128. ibid.,
129.

106-107.
ibid., p. IO7., kiemelések tőlem

130. ibid., p. 47.
131. RMK 401 zárószavai, kiemelés tőlem
132. RMK 436, p. 18.

RMK 612, 7- rész
134. RMK 631, 3. rész
135. RMK 679

pp.

1ЗЗ.

136. RMK 7З7, 4. rész 

ibid., 10. rész 

138. ibid., 12. rész, p. 171.
RMK 924 - a cím is erre utal: "Igazak sorsa"

140. RMK 949
141. Tükör, I. Könyv,
142. RMK 758, 15.
143. RMK 612,
144. RMK 787, 12.
145. RMK 880, 3. rész,
146. RMK 787, 9. rész.,
147. ibid., 12. rész,
148. RMK 612,
149. RMK 732, 1. rész,
150. RMK 987

lő/.

139.

160-161., kiemelés tőlempp.
rész 

rész , 
rész ,

33-, kiemelés tőlem 

162., kiemelés tőlem 

52. , kiemelés tőlem 

111.
132., kiemelések tőlem 

2. rész, p. 7-, kiemelés tőlem 

13., kiemelés tőlem
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151. RMK 631, 5- rész, pp. 34-35.
152. RMK 924, p.
153. RMK 787, 6.
153a RMK 679, 1.
154. RMK 631, 1.
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István Társulat, Bp., 1980., p. 39.
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szédében /RMK IO74/

157. RMK 284, p. 219.
158. "Contemporaries do not appear to have differentia

ted typhus from plague; and it is very likely that 

typhus fever was the chief agent in the periodic 

epidemics which swept Europe in the later Middle

16., kiemelés tőlem 

rész, p. 62.
rész
rész, p. 4., kiemelés tőlem

szerk. Vanyó László, Szent

Ages." - Green, V.H.iI. : Medieval civilization in
17., kiemelésWestern Europe, London, 1972., 

tőlem
P-

159. RMK 37,
160. Ecclesiasticus 38

5- rész, p. 85-

161. RMK 758, 27. rész, pp. 224-225-, kiemelés tőlem
162. ibid., p. 231.
163. ibid., 28.
164. ibid., 23.

p. 232.
p. 196., kiemelés tőlem. A szerző meg

jegyzi továbbá, hogy a halál négy-öt napi betegség 
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rész, 
rész,

165. RMK 782
166. RMK 1012 

167• ibid.,
168. ibid.,
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60.
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P.
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172. ibid.,
173* ibid.,
174. ibic.,
175. ibid.,
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177• ibid.,
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181. ibid., D1 v./D2 r., kiemelés tőlem
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183. RMK 1061, p. 11., kiemelések tőlem
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"MACABRE, LA DANCE"
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Mivel oly sokan kutatták már a haláltánc történe

tét - köztük egy emberöltő munkáját összegző tudósok 

is, mint Kozáky, Rosenfeld, Clark vagy Beerli -, meg

próbálunk olyan szempontokat keresni, melyek a fenti 

kutatások szinte áttekinthetetlen mennyiségű adathal

mazában elvesztek; esetleg a szerzők nem is foglalkoz

tak velük, mert egyéb szempontokat fontosabbnak ítéltek.

Nem veszek figyelembe társított gondolatmeneteket, 

vagy ábrázolásokat, mint Kozákynál a "Harla-king - Erl

könig - Hellequin - Karnevál"-vonulat - elsősorban a 

"magunk halála" és a "mindenki Halála" kérdésével; a 

figurák közül a Koldussal, a Bolonddal' és a Gyermekkel, 

valamint azzal a formával szeretnék foglalkozni, ahogyan 

a Halál az élőhöz fordul.

Kérdéses, hogy mi tekinthető egyáltalán haláltánc

nak. Az a megjelenítési mód, amelyben a korabeli társa

dalmi típusok felvonulnak és találkoznak a Halállal /ak

kor a vadomori is haláltánc/; az, amelyben nem élő em

beralak táncoltatja az élőt; az, amelyben csontvázak 

zenélnek és nem hiányoznak mellőlük az élők, vagy netán 

egy átlagember duettje a nem élővel? Pogány mitológiák 

látomásai között gyakran feltűnik a halottak tánca, akik 

istenek vagy szellemek módjára táncolnak és a keresztény 

középkorban ölt hazajáró, kísérteties, egyszersmind 

szimbolikus jelleget. Ahogy a hívők tánca, a halottak
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tánca is körtánc. Holbein sorozatát haláltáncnak nevez

zük, noha kísérő versei nem utalnak a táncra.

A továbbiakban nem foglalkozom a "halálos tánc", 

"halottas tánc", "halott-tánc", "kísértet-tánc" kategó

riáival, mert szellemiségük - véleményem szerint - gyö

keresen különbözik a haláltáncétól, viszont minden olyan 

ábrázolást vagy leírást, ami a kör formájából indul ki 

/körkép, a szó konkrét és átvitt értelmében is/, továb

bá középponti gondolata a halál, haláltáncnak fogok te

kinteni, mert a szűkebb behatárolás megfosztana a gon

dolati vonulat végigvezetésétől.

Máig ellentétesek a vélemények arról, hogy a halál

tánc képi megjelenése vagy szöveges formája volt-e az 

elsődleges. Hivatkoznak ábrázolásokra szöveg nélkül és 

szövegekre ábrázolás nélkül. Véleményünk szerint akkor 

jutunk közelebb a kérdés megfejtéséhez, ha a mozgást te

kintjük alapvetőnek; magát a táncot és nem annak átté

teles képi vagy szövegbeli formáját. Ha a táncot hang

súlyozó bármely szövegből ezt az elemet kiemeljük, ami 

marad, semmiben nem különbözik a vadomori mondanivaló- 

jától, a Test és Lélek párbeszédétől, az Élet és Halál 

vetélkedésétől, illetve egy belőlük sajátosan összegyúrt 

formától - lehetne akár egy kibővített ubi sunt is.

Ezért haláltáncként fogok kezelni minden olyan művet, 

amelyben a korabeli társadalom különböző típusainak kép-
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viselőit a Halál /az egyetemes Halál vagy kinek-kinek 

saját halála/ valamilyen módon az életből készül kivin

ni és ez a mód bizonyos áttételeken keresztül a kör for

májára vezethető vissza.

Ekként viszont részletesen kell foglalkoznunk min

denekelőtt a tánccal, mint olyannal; főként a szakrális 

szféra és a tánc kapcsolatával, máskülönben az okfej

tést nem tudjuk megalapozni.

A tánc "magának a játéknak különleges, tökéletes

a játékszavak konkrét alapjelentése a gyorsalakja.

mozgás, jobban mondva az eleven ritmikus mozgás.A la-

• •

tin nyelv az egész játék-csoportot a ’ludus, ludere’ ki

fejezésekkel nevezi meg. A ’iocus, iocari’ a tréfa, vi

dámság kifejezésére használatos, ámde játékot nem jelöl.

•ludus, ludere gyermekjátékot is jelent, üdülést, 

versenyzést, liturgiái és általában színpadi ábrázolást 

vagy szerencsejátékot, sőt a "lares ludentes" kifejezés

ben "táncot" is jelent."^

Lukiánosz, kinek alkotótevékenysége térben és idő

ben egybeesett az egyik nagy keleti keresztény központ - 

felvirágzásával /noha szellemiségük különbözött/, egy 

teljes művet szentelt a táncnak. Gondolatai visszhangra 

találnak elemzésünk közegében is. Szerinte "...az egész 

táncelőadás nem egyéb, mint régmúlt idők története, 

nak felidézésére mindig kész emlékezet és hű ábrázolás"^,

A " • •

an-
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de ennél sokkalta több is, mert "...azok, akik a helyes 

tanítást közük a tánc eredetéről, azt mondják, hogy a 

világmindenség keletkezésekor született meg a tánc is, 

mint amaz ősi Szerelem kísérő tüneménye. Mert a csilla

gok kartánca és a bolygóknak az állócsillagokhoz való 

viszonya és ritmikus kapcsolódásaik és mozgásuk harmo

nikus rendje ennek az elsőszülött táncnak a példaszerű 

megnyilvánulásai."^ Alapvető fontosságú a megállapítás, 

amellyel a táncot minden egyéb tevékenységtől elkülöní

ti : "Más dolgok csak az ember egyik részének, a lélek

nek vagy a testnek a tevékenységét veszik igénybe, s a
„5táncban ez a kettő összeolvad.

A keresztény tánc első alakja a régi pogány tánc- 

forma: a kör- és a füzértánc. A papokat praesulesnek ne

vezték, ahogyan Numa Pompilius idejében a salii-saltan-

aki kezdi és vezeti a táncot.^ A tánctes előtáncosát,

formája, amit átvettek a hagyományból, minden népnél a 

legősibb figuráció. A párostáncok jóval később alakul

tak ki, mint a kör- vagy füzértánc. Utóbbiak egymástóli 

elkülönítése a korabeli ábrázolások alapján lehetetlen 

vállalkozás, mert térbeli elhelyezés híján az alakok 

lineárisan sorjáznak egymás után; hiányzik tehát az ösz- 

szekapcsolódás, ez a mindennél lényegesebb elem. Néhány 

kivételtől eltekintve, ahol körüljárható tárgyon örökí

tettek meg ilyen témát /például a boscoreale-i aranykincs
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vázája/, csupán közvetett bizonyítékaink vannak arra, 

hogy a körtánc a közösségek táncának öseredeti formája.

A közösség kiválasztottja, papja természetesen 

egyedül is táncolt, ám mozgása kapcsolatteremtést szol

gált a földi és a túlvilági, a múlandó és az örök közt; 

erre senki más nem volt képes.

Az alakzatok sorában a kör a zártságot, hiánytalan- 

ságot, a teljességet és az időtlenséget vagy a szakadat

lan ismétlődést jelenti, egyúttal egyedül alkalmas arra, 

hogy felkeltse az örökkévalóság képzetét /mandala/. A 

nyitott kör, amelynek két vége elkanyarodik, az anyaöl 

és a sir szimbóluma. A mandala az a mágikus modell, ame

lyen át az ember szervezheti és ellenőrizheti a termé

szetet. Az univerzum képe, a Világiélek ábrázolása. A 

forgó mandala minden archetípusos ábrázolás dinamikus 

folyamatok állóképre való áttétele. Olykor nyolcküllőjű; 

az Élet Táncának nyolc lépésére utal.

A korakeresztény egyház nem ítélte el a táncot, 

ahogyan azt ma hinnők. Az első időkben a liturgiába épí

tett tánchoz folyamodott, hogy elősegítse a vallás tér-' 

jedését. Ismerünk egy 370 körüli homíliát, amely Poliuto 

mártírt ünnepelte a következő módon: "Ha akarjátok, ma 

táncot vezetünk az ő tiszteletére, mint hasonló esetben 

szokás, hogy emléke köztünk tovább éljen és könnyebb le

gyen lelkünket a Hit igazságai felé irányítani.

7

„8
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Ugyanilyen liturgikus-rituális szövegek bukkannak 

fel az 1000 utáni első évszázadokban: a Rituale Roma-

num, Rituale Grecum vagy Euchologium számos példát őriz.

/А carole vagy corale egyébként vagy a férfiak vagy a
9nők tánca: csak azonos neműek alakíthatnak kört./

A keresztények eleinte a zsidó hit eksztatikus szakrá

lis gyakorlatát követték - mint Heine mondja, "imádkoz

tak a lábukkal" -, ahogyan Áron húga, Mirjam, aki dobot 

verve, kibontott hajjal táncolt, vagy ahogyan Dávid ki

rály a frigyláda előtt. Ilyen hagyomány folytatójaként 

a keresztény Egyház nem utasíthatta el egyértelműen a 

táncot. Viszont Dávid és Mirjam kiválasztottak, táncukat 

egyedül járták, ugyanakkor kétségkívül léteztek szakrá

lis közösségi táncok. Gilles Quispel beszámol arról, hogy 

Lidia fővárosában, Sardiban az 1. század zsidókeresztény 

kongregációja Húsvétkor, miután az Egyiptomba való mene

külés történetét felolvasták, vallásos tánccal ünnepelt 
és az ünnepek alatt valószínűleg Efezusban is táncoltak.^ 

Quispel feltételezi, hogy Mirjam tánca a Vörös Ten

ger partján tovább élt hagyományként átörökített közös-'

ségi tánc formájában egyes őskeresztény csoportokban,

"C’e unamint a szüzek tánca, a következő szöveggel: 

danza in cielo, Alleluia, Benedicamus Domino,/Alleluia, 

Alleluia./Questa danza e per Emelia,/Alleluia.//Stiamo

danzando come le vergini,/Benedicamus Domino/Alleluia,



7./

„11Alleluia.

A Midrashban Isten átváltozik azzá, aki a szüzek

táncát vezeti /helyesebben belészáll/; két azonos hang

zású szó összekapcsolásával magyarázzák a feltételezett 

jelenséget. 12 Quispel szerint ez az a tánc, amely János 

Apokrif Könyvében az örök élet szimbólumaként jelenik meg.

A himnusz magyarul is hozzáférhető: rövid részle

tet fordított belőle Babits Mihály és Weöres Sándor, a 

teljes szöveg fordítása megjelent a Vanyó László szer-

Természetesen megtalál

ható olasz nyelven az apokrif iratok kritikai kiadásá

ban, igen részletes jegyzetanyaggal.

Ehelyütt mégis ragaszkodnék a Quispel-féle válto

zathoz, minthogy a két másik fordítás a szövegnek épp 

azt az elemét szorítja háttérbe, amelynek témánk szem

pontjából döntő fontossága lehet.

A Vanyó-szöveg csupán a himnuszt közli, bevezetés 

és jegyzetek nélkül. A fordítás ugyan nem kerüli meg a 

"tánc" kifejezést, ahol az eredeti megköveteli, de mind

járt a kezdő sor így hangzik: "Dicsőség néked Atya! Mi

13késztette Apokrifek kötetében.

14

pedig mindnyájan álljuk őt körbe és feleljünk rá neki
„15Áment . A kritikai kiadás szövege gyakorlatilag ugyan

azt mondja, amit Quispel, de nem kelti ugyanazt az érzést.

Mind a kritikai kiadás, mind Vanyó arra törekszik, hogy 

statikussá tegyen egy valójában és lényegében dinamikus
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16jelenetet.

Azért kell elsőbbséget adnunk a Quispel-féle szö

vegnek, akát a kritikai kiadással szemben is, mert maga 

a himnusz, tetszik vagy sem, ezt az értelmezést támaszt

ja alá - még a két fenti, statikus szemléletű fordítás

ban is.

Elengedhetetlen a Quispel-szöveg bevezetőjének is

merete és a témához tartozó egységek fordítása magából 

a himnuszból a Quispel-szövegből;

Valentinus egyik tanítványa hozzátett egy gnoszti- 

kus részletet János Apokrif Cselekedeteihez. Ebben a 

különös passzusban a szenvedés misztikája oly módon fe

jeztetik ki, hogy a mai keresztényt megdöbbenti és meg

ütközést kelt. Megfogalmazásában Szent Pál stílusához 

és János Apokalipsziséhez hasonlítható:

"Az előtt, hogy elfogták volna a zsidók, mindnyájunk

kal együtt volt és ezt mondta: ’Mielőtt átadnám magam 

nekik, énekeljünk Isten dicséretére. Aztán elmegyünk, 

hogy beteljesedjék az, aminek meg kell lennie.’ Azt mond

ta, hogy formáljunk gyűrűt /azaz kört vagy mandaláli/, 

megfogva egymás kezét, ő középre állt és így szólt: ’Min

den versszak után énekeljétek a választ - Ámen.’ Majd 

belekezdett egy himnuszba, amely így szólt: ’Dicsőség

Neked, Atya’ /mi körben táncoltunk és válaszoltunk neki:/ 

Ámen. ’Enni akarok/és azt akarom, hogy egyenek engem,• •
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Ámen./Meg akarom/!/ hallani és azt akarom, hogy meghall

janak, Ámen./Akarom, hogy elgondoljanak, engem magamat, 

a tiszta gondolatot, Ámen./Meg akarom kapni a kereszt- 

séget és keresztséget akarok adni, Ámen./Akkor az, aki 

a Kegyelem, a maga személyében kezdte vezetni táncunkat/. 

/Zenélni akarok, mert mindőtöknek táncolni kell a menyeg

zőn, Ámen./A gyászt akarom viselni, mert mindőtöknek 

részt kell venni a gyászszertartáson, Ámen./Az egek éne

kelnek velünk, Ámen./A Zodiákús odafönn velünk táncol, 

Ámen./Mind, aki csak táncol, összhangban van a Világmin

denséggel , Ámen./Aki nem táncol, az nem fogja fel, mi 

történik most, Ámen Ha az én táncommal együtt tudsz 

táncolni, akkor meglátod magadat énbennem.

• • •

Csak ha tán-• •

colsz, akkor fogod megérteni azt, amit teszek;/Mert a te 

szenvedésed az Ember/ szenvedése, amit én magamra veszek... 

Csak akkor, ha bele tudsz látni a gyötrelmeidbe,/akkor 

tudsz felülemelkedni a gyötrelmeiden 

/ti megérthettétek a Mindent/és ha megértettétek, /akkor/ 

mondjátok: Dicsőség Neked, Atya./És mondjátok még egyszer

Most hát táncoltam,• • •

velenn /Dicsőség Neked, Atya,/Dicsőség Neked, Eiú,/Dicső-
„17ség Neked, Lélek, Ámen.

A Vanyó-fordítás rímes formában kísérli meg vissza

adni a himnuszt, ami nem volna baj, ha értelmező próza- 

fordítás is állna mellette. így azonban az a képzet ala

kul ki az olvasóban, hogy egy eksztatikus költői műről
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van szó, amelynek a kereszténység lényegéhez, a megvál

táshoz, Krisztushoz vajmi kevés köze lehet; csupán egy 

kis csoport túlzó megnyilvánulása és olyasfajta révüle

tet hivatott eredményezni, mint a pogány népek elíté

lendő szertartásai. Vanyónál az "enni akarok és azt aka

rom, hogy engem egyenek" így szerepel: "Étkezni akarok
„18és táplálni akarok ; semmiféle összefüggésbe nem hoz

ható ’Krisztus testével’. A Grazia /Kegyelem/ fordítása:
„19 . A menyegző és a gyász egybeöle-"Táncot lejt a Kellem

léséből a következő született: "Fuvolázni akarok, mind
„20tomboljatok/Jajgatni akarok, mind zokogjatok 

a formában a legnagyobb öröm napja és a legnagyobb fáj

dalomé, az evilági elválásé egy szeszélyes bacchanália 

keresett ellentétében visszatetszést szül; holott a szö

veg további - e helyütt nem idézett - részeiből még a 

Vanyó-féle fordításban is világos, hogy itt valami több

ről van szó.

A fenti hely kritikai kiadásbeli szövege természete

sen megtartja a "Grazia" kifejezést: "La Grazia danza.
„21

. Ebben

Voglio suonare il flauto. Danzate tutti. Amen, 

sincs szó menyegzőről, de a "mind táncoljatok" egyszerű

en nem fordítható le ’tombolás’-ként. Az utána követke-
„22

Itt

ző kijelentés: "Voglio lamentarmi; piangete tutti 

használatos ’compiangere’ /megsiratni/ értelemben; elsőd

leges jelentése semmiképpen nem a jajgatás.
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Az egyedüli hely, ahol Quispel értelmezése tudo

mányosan ingatag, a következő rész, melyet a kritikai 

kiadás így közöl:

II numero dodici danza in alto

"L’unica ogdoade salmeggia con női./ 

„23 . Erre nézve a kriti

kai kiadás 38. sz. jegyzete közli, hogy a Grazia, az 

ogdoade és a dodecade az isteni mérték fokozatai a va

le ntiniánus gnosztikus rendszerben Schimmelpfeng, Handb. 

527. szerint Ireneosznál.^ A valentiniánus világképben 

még egy dekád szerepel, amely itt hiányzik. Schmidt 

az eónok mibenlétének vizsgálatát, elmulasztva azonosí

totta a dodecadot a Zodiákussal és az ogdoadét a hét 

planétával, amelyeket a Világteremtő kormányoz /5 a nyol

cadik/.

25

Mindenesetre a "tizenkettes szám" fenn táncol. Ezt 

egyetlen fordítás sem vonja kétségbe. És ha itt a Föl

dön a Tizenkettő•/az apostolok/ körben táncol, nem tán

colhat odafönn másként az égi Tizenkettő sem, mert amaz 

emennek a leképezése. Ebből a szempontból mindegy, ho

gyan kellene értelmeznünk az eónokat, a Nyolcas számot 

és a Tizenkettest - bár talán nem zárható ki, hogy mégis

csak a hét bolygó, az állócsillagok ege és az Állatöv 

kozmikus tánca képeződik le az apokrif himnuszban.

Quispel a zsidó és a zsidókeresztény hagyományokhoz 

kapcsolja a Krisztushimnuszt. A kritikai kiadás egyértel

műen a gnosztikus eszmekörben gyökerezteti.
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A hellenisztikus irodalomból ismert, hogy a szakrális 

tánc ritmusára énekelt /ás táncolt!/ himnusz célja a 

beavatottaknak mintegy "átvitele" az eksztázis állapotá

ba, amelyben kontempláció révén egyesülhetnek az Isteni

vel. Ebben az állapotban az ember eggyé válik az Isteni

vel, ráismer önmagára, megérti, mi a helye és szerepe 

a Mindenségben mindannak, amit ő partikuláris, véges

lényként átél. Aki tehát "nem vesz részt a táncban,- nem
„26ismerheti meg a halált és a kereszt valódi jelentését.

Az egész himnuszból az a szándék olvasható ki, hogy 

a résztvevőket önmaguk fölé emelje és részesévé tegye 

az Univerzum harmóniájának. A tánc ennek eszköze és nél

külözhetetlen. A tánc módja az összekapcsolódás, a bezárt 

kör, amely a legtökéletesebb mozgást, az egek körmozgá

sát imitálja. Ezt a táncot Krisztus NagycsütörtoKÖn ren

delte el /"ordino!'/tanítványainak; kereszthalála elő

estéjén. Amikor azt mondja: "aki nem táncol, nem fogja 

megérteni azt, ami következik", haláláról beszél, az 

Bnber fia szenvedéséről és haláláról, amit ő magára vesz. 

Ez a tánc az élet tánca, hiszen a Mindenség velük táncol 

odafönn; a múlhatatlan örökkévalóság tánca, mely egyút

tal szükségszerűen a halálé is. Az együvé tartozás, a leg

mélyebb misztériumban való egyenrangú részvétel mellett 

a kör megadja a folyamatos áramlás, a változandóban meg

nyilvánuló örökkévaló csodáját.
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A Krisztushimnusz 150 körűire datálható a kritikai 

kiadás szerint; keletkezéstörténete még mindig nem világos.

Nem tekinthetjük egy teológiai útmutatások híján 

tévelygő, elszigetelt kis szekta működéséhez tartozónak - 

gyökerei valahol az egyetemesbe nyúlnak és alapvető em

beri igényt fogalmaznak meg, amely egyúttal lehet mély

ségesen keresztényi is. Ha Angelus Silesius a 17. század 

közepén igу fogalmaz:

ban föl és le,/aki nem érzi, дет tartozik az Egészbe 

nincs okunk kételkedni benne, hogy a himnusz, illetve a 

vágy, ami életet adott neki, túlélte a közbeeső százado

kat a dogmatika kikristályosodása és a tilalmak szaporo

dása ellenére.

A korai időszak hivatalos keresztény állásfoglalása 

sokáig nem elítélő a tánc kérdésében. Szent Baszileiosz 

így kiált fel: "Mi lehet boldogítóbb itt a földön, mint 

megismételni az angyalok táncát?

mosz ezt tanácsolja: "Szerettek táncolni? Hát táncolja

tok, de ne úgy, hogy Salomé szégyenletes táncát utánoz-

"Mindent a Nap röpít csillagtánc-
„27

„28 Joannész Khrüszoszto-

zátok, mert az Ur nem erre teremtette a két lábatokat,
„29hanem arra, hogy a mennyei táncban egyesüljünk.

Alexandriai Szent Kelemen szerint "Aki a körtánc harmóni-
„30áját nem ismeri, nem részesedett az isteni valóságban.

A templomokban a misztériumok előadása közben him

nuszokat énekelve táncoltak az oltár előtt. Gregoriosz 

Thaumaturgosz a 3» században az istentisztelet kiegészítő
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részévé teszi a táncot! Szent Gergely helyesli, hogy Ju- 

lianus császár táncol, csupán azt veti szemére, miért a 

pogány táncokat járja, miért nem Dávid táncával tiszteli 

az Istent?

Szent Ágoston - az általánosan elterjedt nézettel 

szemben - nem kárhoztatja a táncot: 

nünk, hogy Jézus egy kéjsóvár tánc hisztérikus mozdula

tait és őrültségét kívánta volna tanácsolni nekünk - mind

ezek visszatetsző dolgok már az ifjúkorban is -, hanem

"Nem kell azt hin-

Szent Dávid táncát a Frigyláda előtt, mivelhogy minde-
„31nestől szép az, ami a Valláshoz vezet bennünket.

A tánc középkori ábrázolásai legkorábban a bizánci 

művészet emlékein jelennek meg, legszebb közülük Konsztan- 

tinosz Monomakhosz koronája /Magyar Nemzeti Múzeum/. A 

bizánci táncábrázolások csaknem kivétel nélkül kultiku-

sak. Több példánk is van a Dávid király előtt táncoló 

nőalakra^ Mirjam prófétanő dobot verve, kibontott hajjal 

táncol. "A mozdulat, az egész kompozíció arról tanúsko

dik, hogy ez a tánc a hellenisztikus idők görög táncai

val tartott rokonságot, mint ahogy beszédes példákkal

igazolható a hellenisztikus görög és bizánci ábrázolások
„32formai összefüggése.

Fra Angelico 15. századi Utolsó ítéletén az angyalok 

a Paradicsomban körtáncot járnak kézenfogva. A Sándor- 

kódex dömés apácája még a 16. század elején is azt mond-
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.a mennyországban táncolnak, mert mindönök, mik 

az tánchoz kellenek, ott meglelettetnek."

Nyilvánvaló, hogy az Egyháznak eleinte nem a tánc, 

mint olyan ellen, hanem a tánc bizonyos fajtája vagy faj

tái ellen volt kifogása. Ez késztette azután arra, hogy 

magát a táncot a későbbiekben a templomban és környékén 

dekrétumokban és bullákban tiltsa meg.

A hagyományok bizonyos alkalmakra elő is írták a 

papok táncát, "...az ünnep Auxerre-ben a Victimae Laudes 

Paschali dallamával kezdődött, és körtánccal ért véget,

Ja, " • •

melyben a kanonokok is részt vettek. A történészek sze

rint ez a 14. századra visszamenő szokás még a 18. szá- 

„328.zadban is élt.

A szertartások alkalmával - a képzőművészeti ábrázo

lások és a szöveges leírások egybehangzó tanúsága sze

rint - kör- vagy füzértáncot Jártak. Ez a tánc legősibb

Középkori formája a carola.35formája az egész világon.

Az európai táncokról szóló első, bizonytalan írásos nyo

mok a 11-12. századból valókj 500 évnyi űr után gyakor

latilag ugyanazt találjuk, amit a római korban /s ezt 

megelőzően a görögöknél/: zárt vagy nyitott körben Járt, 

szent-pogány termékenységi táncokat.

A középkori körtánc nyitott formájának görög őse 

azonosítható: " „34si ricollega all’ hormos ellenico 

A zárt forma az ősibb, minden bizonnyal a legősibb

• • •• • •
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csoportos táncforma a kör fentebb említett sajátossága 

miatt. "Erre a formára vezethető vissza a népi táncok 

legnagyobb része: a balkáni kóló, a Katalónia-beli gar- 

dana, a francia branle, a szakrális és a szent táncok 

minden időben és minden országban, az egyházi "0 filii 

et filiae" szövegére és dallamára előadott tánc csak

úgy, mint a boszorkányszombat tregendája.

A carola megnevezés 1200 táján bukkan fel, olasz 

és francia nyelvterületen egyidőben. Kétféle elmélet lé

tezik etimológiájára: a chorea és a corolla. Valószí-

„35

nűbb, hogy az utóbbiból ered és ’kis korona’ a jelenté

se. Körben járt népi tánc. ^ A carola pontos leírása 

megtalálható a "Roman de la Rose" elején, Dante pedig 

többször említi az "Isteni Színjáték" Paradicsom /!/ 

részének VIII. énekében.

Ez a táncforma eredetileg az égitestek mozgását és 

a Zodiákus rendjét követte. Egyiptomi és káldeus indít

tatású /oltár előtti asztronomikus tánc/. Sachs tánctör

ténész a carolában a latin és a germán népek alapvető
37és közös kollektív-forgó táncformáját véli felismerni. - 

A táncos körmenetek eredetére nézve pontos adatunk 

van: az 1233-as itáliai flagelláns-menetekkel kerülnek 

be a táncok a körmenetek szertartásrendjébe. Tánc és 

körmenet terminológiája jónéhányszor keveredik annak ered

ményeképpen, hogy léteznek körmeneti táncok, valamint a
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körmenetet tánccal élénkítik. A körmenetek táncai valódi

táncok /dances ambulatoires/ - szigorúan megszabott rit

must követnek.

/Bár a flagellánsok térítő célzatú vándorlásuk során 

laudákat énekeltek, s ezek formájukat tekintve azonos 

felépítésűek voltak a Krisztushimnusszal /a karvezető 

énekelte strófák a hívők énekelte egyszerű refrénnel vál

takoztak/, nem csupán himnikus hagyományok feleleveníté

sét célozta a tánc - sőt, lehet, hogy egyáltalán nem azt. 

Gyakorlati célja volt: elejét venni annak, hogy az egy

mástól kis távolságra haladó önostorozók megsebezzék 

társukat, vagy kiverjék a szemét./

Mintegy kétszáz évvel később Űrnapjára René d’Anjou 

emlékezetes ballet ambulatoire-t rendezett, mely inkább 

volt parádés látványosság, mint a vallásos áhítat kife

jezési formája. Provance-ban ekkor már hosszabb ideje 

állandó szereplői a körmeneteknek bizarr kosztümökbe öl

tözött vagy tollba hempergőzött táncosok, akiknek dobok 

és egyéb ütőhangszerek szolgáltatják a ritmust.

A templom belsejében a tánc ünnepélyesebb és lassúbb 

volt, mint kívüle, bár a ’szent hely’ fogalmát kissé 

másként értelmezték, mint manapság: a templomokban a pa

pok labdajátékokkal szórakoztak a legnagyobb természetes

séggel, egészen 1538-ig. A bolondünnepek szertartásai 

részben a templomban zajlottak, ahol is a köznép, gyakor-
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ta a klérussal egyesülve, valódi choreikus mulatságok

ba feledkezett. Az egész középkor furcsa kollektív tán

cok még furcsább történeteként is leírható, a kollektív 

szellemiség eme megnyilvánulása a 12. és 13. század kö

zött a legintenzívebb. Ekkorra már régesrégen összezava

rodott a magasztos és a könnyed, a szellemi emelkedés 

segítője és az alantas búfelejtés.

A liturgiához tartozó táncok elfajulásának magyará

zata részint abban keresendő, .hogy a középkori lélek

ben együtt éltek a keresztény hittel a pogány helyi szo

kások maradványai. Maga a hit Jobbára felszínesen, készen 

kapott szentenciák, utasítások és babonák közvetítésével 

hatott. Akinek nem volt módja vagy igénye a mélyebb ösz- 

szefüggések kibogozására, a teológia tanulmányozására, 

az beérte a leegyszerűsített sémával, Jobb híján. A kö

zépkor emblematikus világában amúgy is a szó szoros ér

telmében egymás mellett élt mindennek a pozitív és a ne

gatív Jelentése. Az oroszlán lehetett az ordító fenevad, 

aki "környes körül Jár, keresvén, kit nyeljen el" és le

hetett Júda győzedelmes szimbóluma. A kígyó Jelenthette-' 

a bűnbeesés megátkozott kísértőjét, de Krisztus szavai

ban /Legyetek szelídek, mint a galambok és okosak, mint 

a kígyók!/ egy áhított tulajdonság megtestesítője. Min

den mindent Jelenthetett és mindennek az ellenkezőjét is. 

Ha gondolatok és képek helyes értelmezése is csak meg-
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felelő előképzettség és gyakorlott észjárás segítségé

vel valósítható meg, hogyan várnánk el írástudatlanok

tól vagy szerény képességű klerikusoktól, hogy betart

sák szent és profán közt a határt egy folyamatban, amely

nek lényege ebben is, amabban is az önfeledés, csak más

más céllal? A nép a körmenetben a legnagyobb könnyedség

gel cserélgette a szent /méltóságteljes és mértéktartó/ 

és a profán táncot - anélkül, hogy tudott volna róla. 38

Mindennek dacára nem vonható kétségbe a körmenet

ben önfeledten ugrándozók túlnyomó részének őszinte val

lásossága. Gyermeki örömmel csúszkálnak át meg át a 

szent és a profán közti határvonalon, mert megtanították 

nekik, hogy csak a komor lehet komoly és a gyors mozgást 

valamiképpen a szent komolyság pihentető felfüggesztése

ként élik meg.

A másik magyarázat a szakrális tánc kisiklására az 

előbbiekből következik: hiányzik a kapcsolat a mozgás 

és a szertartás között. A szertartás a jólismert, de fel 

nem fogott, át nem élt rituálé egy idegenné lett nyelven. 

A pap a mise alatt a hívektől jelentős távolságban, az 

oltár felé fordulva, legtöbbször gépiesen végzi a megsza

bott mozdulatokat, ügy tűnik, hogy a közösség ritmikus 

tánca csak hozzátétel, ráadás, nem a szertartás szerves 

része. Ha nem az, lehet benne kicsit csapongani. Ez a 

felfogás teszi lehetővé, hogy látszólag távoli formációk,
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mint a karnevál /’carne vale’ / currus vagy carrus nava- 

lis,* végső soron a szaturnáliákra visszavezethető ünnep/ 

megférjenek a boszorkányszombattal vagy a varázslói-pró- 

fétikus hagyományokhoz sorolt Szent Vitus-tánccal, me

lyet később epileptikus kísérőjelenségei miatt azonosí

tottak magával a betegséggel.

Mi történt hát a szakrális táncformával? Először is, 

a kör megnyílt. A ’reigen’-nek is nevezett körtánc go

noszt távoltartó, védettséget jelentő egysége megszűnt.

A zárt kör közepén álló karvezető /Krisztus/ a füzértánc 

élére állva vezeti társait.

A füzértáncban már nem különülnek el a nemek, bár 

az eredeti felállásban még egymással szemben, azonos ne- 

műekből alkotott füzérben táncolnak férfiak és nők. In

nentől már természetes a legalább alkalmankénti párokra 

bomlás.

39

Körmenetben a táncot betiltani gyakorlatilag lehetet

len. A hosszú sorban képtelenség minden egyes csoportot 

szemmel tartani és a ritmikus lépések teszik zökkenő- 

mentessé a felvonulást. Viszont lehetőség sincsen az ös-z- 

szekapcsolódásra, a testvéri egység, az "egyenrangú része

se vagyok a titoknak" formájára, mert a mozgás egy irány

ba halad. Zárt térben, templomban ez megvalósítható len

ne, ott viszont érvényt tudnak szerezni a tilalomnak.

A tánc - hála a határok tisztázatlanságának - addigra
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már a felsőbb egyházi körök általános rosszallását vált

ja ki. A játék kategóriájába sorolják /láttuk, hogy oda 

is tartozik: a szent játék kategóriájába/, ás ennél elí- 

télőbbet nem is mondhatnának róla. A játék egyenértékű 

a szentségtöréssel; Jacopone da Todi, akinek világlátá

sa olyannyira rokon Angelus Silésiuséval, VIII. Bonifác 

szidalmazására nem talál erősebb kifejezést a ’iocondó’- 

nál és a legnagyobb szentségtörésként értékeli, hogy a 

pápa a jubileumi évben családját a "szentek szentjében" 

táncolni engedte.^

Giraldus Cambrensis 12. századi művében, az "Itine- 

rarium Cambriae"-ben szörnyülködve számol be arról, hogy 

férfiak ás nők templomi és a templom udvarán járt tánca 

előbb egzaltációhoz majd tomboló eksztázishoz vezetett.

Az 1198-as párizsi zsinat határozatban tiltja meg 

a papoknak, hogy a táncot magában az egyházban vagy a 

temetőkertben eltűrjék.

voltak keresztülvinni. A legrégebbi időkben a városon 

kívül volt a temetési hely; a népvándorlás idpjén—kp^d 

tek a templomokba vagy azok ícozelébe temetke^pi^Ebben 

a köz el sédben.“ az élrőkcsoport ja / 

kai(a liturgiában, ahol a mindennapos szertartások so

rán név szerint megemlékeztek róluk. A kert képzete élt 

tovább a , Faradisus’ elnevezésben - így hívták a bazili

kák előtti, oszlopokkal szegélyezett temetői részt -,

41

42 Ez utóbbi tilalmat képtelenek

ozott a halottak-
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ami egyúttal jelzi a valamikori üdvözülés bizonyossá

gát. A Paradicsomban pedig senki nem kárhoztatná a tán-
42 aс о t.. .

Magyarországon az 1279-еs budai zsinat 46. számú 

határozata ugyancsak a liturgikus tánc ellen foglalt 

állást. A templomokból ugyan sikerült lassacskán kiszo

rítani, de némely szent ünnepén a körmenetekben sokáig 

nemcsak a hívők, hanem az egyházi személyek is táncol

tak /például Franciaországban .Szent Miklós vagy Szent 

Katalin napján/.

A luxemburgi Echternacher Springprozession alkalmá

val a hívek ma is tánclépésekkel vonulnak át a városon 

- öt lépés előre, három hátra - Szent Willibrord templo

mához, ahol körültáncolják az oltárt. A templomi tánc 

lépésvariációja három ugrás előre, egy hátra vagy oldal

ra; eközben a táncolok zsebkendőt tartva kapcsolódnak 

össze. A kézfogás helyett kendővel járt körtáncok egyik 

formája az angliai morris dance is, amely valószínűleg 

nem angol eredetű. Ősi formájában fegyvertánc lehetett, 

és bár hangzása hasonlít a moresca kiejtéséhez /ami szin

tén fegyvertánc/, állítólag semmi köze hozzá.

A moresca vagy morisco az egyik legkülönösebb litur

gikus tánc. Spanyol földön keletkezett, mór eredetű, 

egykori koreográfiáját nem ismerjük. Spanyolország a ke

resztény liturgiába felvett táncok szempontjából egészen
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sajátos helyzetben van még ma is. Olykor a külországból 

átvett táncoknak is szakrális funkciót tulajdonítanak 

a spanyolok: ez történt a pavaneval /pavana/, amely a 

15. századtól kezdve kiszorította a bassa danzát. /А szó 

nem a ’páva’ olasz megfelelőjéből /=pavone/ származik, 

hanem a ’padovana’ rövidítése, a tánc származási helyé

ből./ Spanyolországban olyan tulajdonságokkal ruházták 

fel, amelyeknek Európa-szerte nyomát nem találjuk a pava- 

néval összefüggésben: Salva és Juan Timoneda minden pá

ván éjukat Isten Anyjának ajánlották.

A moresca a Córdobai Kalifátus idején tűnik fel és 

a kései Cinquecéntóban technikájával és motívumaival el

sősorban Itáliában, de rajta kívül egész Európában gaz

dagítja a táncot.

A spanyol táncok általában véve egyrészt arab és 

cigány befolyásról tanúskodnak, másrészt mutatnak görög 

és föníciai hatást is, ám sajátosan ibér regionális 

táncstílusnak már a középkorban léteznie kellett /saját 

táncaik a flamenco, sarabande, fandango stb. - mind né

pi táncok/. A morescának gyors variációja a mattacino 

/eredetileg szintén kardtánc, azaz fegyvertánc/. Templo

mi változatában mindkettő Dávid király győzelmét, il

letve Mihály arkangyal gonosz feletti diadalát szimbo

lizálja a hagyomány szerint. A templomi változat sok 

helyütt jelenleg is él Spanyolországban; a mozarab li-

42 b
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turgia mentette át őket. A toledói katedrálisban moza- 

rab liturgia szerint miséző pap ma is végez koreografi- 

kus mozdulatokat; Sevillában a tánckar 15- századi ha

gyományos öltözetben a főoltár és a káptalan két padso

ra között táncol. A figurák beállítása és végrehajtása 

transzcendentális és kétséget kizáróan a morescára megy

vissza.

A templomi tánc szokása Toledóban és Sevillában a 

legősibb. Az Egyház tiltó rendelkezéseinek előzőekben 

említett sorozata nem tartotta vissza IV. Jenő pápát 

attól, hogy 1439-es bullájában kifejezetten engedélyezze 

a sevillai templomi táncot.

ban még 1666-ban is létezett: Sebastiano Locatelli bo

lognai pap beszámol róla, hogy Milánóban /!/ az Urnapi 

körmenetben tizenkét spanyol vagy spanyolnak öltözött

olasz az Oltáriszentség előtt kardvágások kíséretében
... . ,^44jarja a monscat.

liturgiában.

Részletes leírás maradt fenn arról az impozáns ba

lettről, mellyel a Jezsuiták hódoltak Loyolai Szent lg-'' 

nác emléke előtt, szentté avatása alkalmából. Bár a 

táncpantomimikus Jelenetekkel megtűzdelt előadásban 

entrée moresque, mór tánc is helyet kapott, ebben az 

esetben nem beszélhetünk másról, mint szakrális Jellegét 

vesztett világi látványosságról, melyet nyilván nagy le-

43 A moresca eredeti formáiá-

A pavane is szerephez Juthatott a
4-5
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leménnyel illesztettek be Trója elfoglalásának témájába.

Spanyolországon kívül a vallásos tánc kisebb, ál

talában elszigetelt, s éppen ezért archaikus hagyományo

kat őrző közösségekben maradt fenn - jobbára nem is 

templomi, hanem körmeneti táncként. A bretonok vallási 

gyakorlatában igen fontosak a népi táncok: körmenetkor 

a helyi szent szobrához - melyet népviseletbe öltöztet

nek és feldíszítenek - gabonát, süteményt, birkabőröket 

visznek. Ezt a rituálét a dolmen körül járt tánc köve

ti, a zenét egy binyou nevű, dudaféle hangszer szolgál

tatja, mely egész Bretagne-ban közkedvelt. A leírásból 

világos, hogy elsődlegesen pogány szertartást idomítot

tak keresztény külsőségekhez.

Ugyancsak körmeneti vallásos tánc Belgiumban /Ton- 

geren/ a pálmaágas fiatal lányoké; itt már valószínűbb 

a zsidó vagy zsidókeresztény hagyomány felelevenítése.

A kíséretül szolgáló zene görög hatást mutat, hangzása 

pedig a gregorián énekekre emlékeztet.

A tánctörténet felosztásának kategóriáit áttekint

ve sorrendben visszafelé /művészi tánc - balett - társas

tánc - udvari tánc - népi tánc/ általánosan érvényes 

megállapításhoz jutunk, miszerint: 1./ a művészi tánc a 

jokulátor/mimus-hagyomány elterjedésével alakult ki a 

korábbi^fprmákbó-E;^./ a balettba- udvari tánc és a né- . 

pi táncflegszebb hagyományaiból jön létre; 3./ a társas-
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tánc és az udvari tánc a népi tánc egyéni motívumokkal 

gazdagított származéka.

Az eredeti formában, a népi táncban egyértelműen a 

régi pogány táncformák élnek tovább módosult alakban.

Ez a kijelentés még akkor sem veszti' érvényét, ha be

vezetünk egy újabb kategóriát: a szakrális táncét.

A János Apokrif Cselekedetei leírta Krisztushimnusz 

táncformája hagyományos, tehát pogány, noha célja a ha

lál, a feltámadás és az örök élet keresztény titkaiba 

való beavatás. Amennyiben egyetértünk Huizingával és a 

játék ősi, szakrális funkciójával hozzuk összefüggésbe 

a táncot, akkor nem tekinthetjük másnak, mint rituális 

tevékenységnek eredeti alakjában. Felszabadító jellegét 

a Természet, a Világmindenség működési folyamatainak 

imitálása adta, túl a mozgás természetes örömén. Kollek

tív formájának két változata; az egyneműek körtánca a 

magasabbrendű megértéshez próbált hozzásegíteni, beava

tás volt a misztériumba, az egymással szemben elhelyez

kedő férfiak és nők sorának tánca, a vegyes füzértánc 

pedig termékenységi rítusok kelléke. /А valóság fölötti 

isteni létezésnek olyannyira a tánc a mozgásban kifeje

ződő lételeme, hogy a görög mitológia szerint a tánc 

menti meg a létezés számára az emberiséget./

Ha a szakrális tánc misztérium, együtt kell benne 

léteznie életnek és halálnak, sőt, a kettő folytonos
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váltakozáséinak. Valamiképpen a tánc mégis azt jelenti, 

hogy az élet legyőzi a halált, a teremtés a pusztítást, 

hogy aztán újra kezdődjék az egész folyamat. Talán nem 

is az élet pillanatnyi győzelme a fontos - meggyőzőbb 

módon nem tudom kifejezni azt, hogy eleven vagyok, mint 

hogy mozgok -, hanem a biztos tudat, hogy a körmozgás

ban vég nélkül diadalmaskodik az élet; egyszóval nem a 

halálé az utolsó szó.

Kozáky István ezt a gondolatot nem a horizontális 

körmozgással, hanem a Sorskerékkel vagy gysant-typ ke-

A forgó Sorskerék verti

kális mozgása azonban nem azt az aspektust példázza, 

amelyet témánk szempontjából fontosnak ítélhetünk. A tér

beli pozicionális változások /emelkedés - süllyedés/ 

elkerülhetetlenül magukban hordozzák a fent és lent, 

pontosabban a felemelkedés és alászállás vagy aláhullás 

képzetét. A kerékbe kapaszkodó személyek között semmi

féle egyenlőség nem képzelhető el, pózíciójuk ugyan 

felcserélődik, de a térbeli viszony változatlan marad. 

Soha nincsenek azonos szinten. Ha pedig arra gondolunk, 

hogy a Sorskerék hagyományos szereplői a nemesség - pap

ság - jobbágyság képviselői, akkor még elméletben sem 

nagyon képzelhető el a pozíciócsere. Ez a kerék inkább 

álló, semmint forgó kerék.

A körtáncban minden résztvevő egyidejűleg egyenrangú

47rékkel hozza összefüggésbe.
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személy és közvetítő. Ha bármelyikük hiányoznék, meg

szakadna az áramkör. Igaz, hogy mindenki helyettesít

hető, de aki egyszer már beállt a körbe, az nélkülöz

hetetlen. Mi több, ez a kör bővíthető - ám ennek követ

keztében az eredeti kört alkotók fontossága egyáltalán 

nem csorbul. Nincsenek kiváltságosok - kivétel a karve

zető, de ő amúgy is középen áll -, mindenki ugyanoda 

Jut el, ugyanazt éli át: az eredmény nem külső feltéte

lektől függ, csakis a belső átéléstől.

A Krisztushimnusz tánca az örök életet ígéri a ha

lál elfogadásával és az azon való felülemelkedéssel.

Ezt a fajta misztikus megközelítést a nyugati egyház 

mindig is nehezen tolerálta /a keleti nem!/; az ő erős

sége a szervezett intézményben állt. A racionálisan 

megközelíthetetlen - éppen ezért ellenőrizhetetlen - 

gyanús volt előtte; a misztikusok Jobbára az eretnekség 

árnyékában kényszerültek életüket leélni, hacsak nem 

tettek annyi erélyről és rendíthetetlen hűségről tanú- 

bizonyságot, mint például Clairvaux-i Szent Bernát. Az 

első évszázadok halogató-hezitáló megítélése után, ami

kor ennél sokkal lényegesebb kérdéseket kellett tisz

táznia, a nyugati egyház úgy döntött, semmilyen tánc

nak nincs helye a templomban és közelében /temetőkert/. 

A körmenetekben kénytelen-kelletlen megtűrte, a miszté-
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rium-előadásokon még jó szemmel is nézte a tánc megje

lenését. Alkalmi "színészek" táncolhattak, a közösség 

nem. Az előadás kellett, de úgy, mint a valóság felfüg

gesztése, mint irányított folyamat.

Valójában nem tudhatjuk, mi élt tovább és hogyan 

a keleti misztikus hagyomány táncformájából. A keresz

tény eksztatikus vallási táncnak tudomásom szerint 

egyetlen maradványát találjuk a mai Európában: Bulgáriá

ban, egy Burgaszhoz közeli aprócska faluban. Esetleges 

leszármazásáról nem tudnak, eredete máig kiderítetlen.

Az viszont tény, hogy a Krisztushimnusz gnosztikus ihle

tésű, a Balkánra pedig a paulikánusok közvetítésével el

jutott a gnoszticizmus és a bogumilok között tovább élt.

Az egyházatyák közül a keletiek lelkesednek a szent 

táncért. Ágoston értelmezése, úgy tűnik, kényszer szü

lötte és éppen a Krisztushimnuszra vonatkozik, amit va

lamely okból nem tud megkerülni. A mozarab hagyomány 

szent táncai olyan helyi sajátosságok, amelyekhez az 

ottani hívek ragaszkodtak - nem lett volna szerencsés 

betiltani őket. Európa egyéb részeire úgyis csupán egzo

tikumként vagy szórakoztató alakváltozatban kerültek át.

Kérdés azonban, valóban kardtáncok voltak-e és 

olyan kardtáncok-e, amilyeneket ma ismerünk? Hogyan ke

rültek a templomba? A magyarázat sántít: Dávid király
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tánca közben nem tart kardot. Szent Mihályt ugyan be

illeszthetjük ebbe a táncba, de nem a Gonosz fölött 

diadalmas szerepkörében:
И О

Minden fegyvertánc eredetileg aratótánc volt.

A görbe pengékkel járt kardtáncok a teremtés aktusának 

megismétlését, a puszta űr négy részre osztását és be

népesítését szimbolizálják a négy őselemmel.

Duggan a haláltánc-hagyomány részeként említi a 

Magyar Simplicissimusban leírt táncot: egy fiatal le

gény a földre fekszik, arcát kendővel letakarják; a 

halottat személyesíti meg. Férfiak és nők siratják, pró

bálják életre kelteni, dudakíséret mellett. Valaki fel

emeli és táncol vele, de a test érzéketlennek tetteti 

magát. Néhány változatban a test valóban’feltámad’ - 

szlovák területen a halottat "életre csókolják". Halál 

és feltámadás-szimbólumként Magyarországon és Sziléziá

ban egyaránt ismert azonos, Szlovákiában hasoló témájú 

kardtánc is létezik, amelyben a karvezető növényi szel

lemként /gabonaszellem/ ’meghal’, társai fejük fölé 

emelve hordozzák, végül, amikor elbocsátják, ’feltámad’ 

új életre.

halottat megszemélyesítő szereplő ’feltámadásáról 

a temetésen és halotti toron járt, fiatal lány vagy le

gény temetésekor szokásos ún. "halott lakodalmának" és

49

50 /А Magyar Simplicissimus tánca nem tud a
>51 _
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a halottas táncnak archaikus-rituális vonásokat őrző

gyásztánc-hagyományába sorolja./

Még a ’feltámadás’ mozzanatát magukban foglaló tán

cok is inkább incselkedő-Játékos Jellegűek; távoli ösz- 

szefüggésük a termékenységi táncokkal nem azonnal ismer

hető fel.

Elgondolkodtató viszont a "növényszellem" beillesz

tésével gazdagított variáció, -amelyet kardtáncként írnak 

le. Eredeti alakjában nyilvánvalóan nem lehetett fegy

vertánc. A kard itt nem harci, hanem vágóeszköz, az ara

tás szerszáma.

Ha tehát létezik karddal Járt aratási tánc, nem el

képzelhetetlen, hogy a moresca görbe kardja aratóesz

közzel, sarlóval vagy kaszával áll rokonságban, maga a 

tánc életről, halálról és feltámadásról szól: először 

a Természet folytonos megújulásáról /gabona = élet/, 

azután az analógia elvén az emberről, aki Krisztus ke

gyelméből fel fog támadni az örök életre. így már ért

hető, miért Mihály arkangyalra utal, aki az Utolsó íté

let, a meghalás és a feltámadás angyala. Még az 1666-os

52

beszámoló szerint is tizenketten táncolják a morescát 

az Oltáriszentség előtt. A tizenkettes szám sok mindent 

Jelenthet, de ebben a kontextusban nem biztos, hogy 

olyan távol áll a Krisztushimnusz tizenketteJétől, mint 

azt első látásra hinnők. Sokkal valószínűbb, hogy össze

tartoznak.
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Mindenféle figurális ábrázolás híján, egyben a 

tánc említése nélkül Hélinant az első, aki megszólít

ja a Halált, hogy elküldje - először barátaihoz, isme

rőseihez, aztán minden hatalmasságokhoz. 1196-97 tájt 

írta "A Halál versei"-t, öt-hat évvel azután, hogy 

trouviére-életét felcserélte a cisztercita kolostorral.

Hélinant nem azzal a szándékkal küldi a Halált, 

hogy az ragadja el a megnevezetteket; arra kéri, fi

gyelmeztesse őket megjelenésével /mint a beauvais-i 

püspök vagy barátja, Bernard esetében/. Legyintse meg 

őket kissé, hogy észre térjenek és bűnbánatot tartsa- 

A többieket is inkább intse meg a Halál, hogy 

legyen idejük a vezeklésre. De amikor nem névvel jelölt 

elvetemültekről beszél Hélinant, akkor soraiból kiér- 

zik, hogy a halál igazságos bosszú és ő maga örül ennek.

53nak.

Az ötven versben a legtöbb,.középkor folyamán kibontott 

motívum megtalálható: a halál oka a tiltott alma /XIII./; 

mit ér a földi dolgok■sokasága /XXVIII./; nem maradan

dó szépség és dicsőség /XXIX./; a Halál elragadja a ki

rályokat, főpapokat /XX. és XIX./; az embertelen gazda

gokat nemkülönben /XII./; nem kegyelmez az öregeknek, 

sem a fiataloknak /XXIV./; de nem árthat a hívő kegye

seknek /XXVI./. A Halál igazságot szolgáltat a földi 

gaztettekért /XLI-XLIII./ - könyörtelenül /XXX./. A vég-
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Ítélet és a Paradicsom vagy a Pokol vár mindenkire /XLVI- 

XLIX./; csak a bűnbánat menthet meg a kárhozattól /III-V./

Van azonban a ciklusban néhány olyan gondolat is, 

amely nemcsak hogy nem talál visszhangra, hanem egyene

sen önmaga ellentétébe fordul a későbbiekben. Ilyen a 

"...Halál jót pártol, rossznak árt..." /XXIII./, amit 

Holbein majd ellenkezőképpen lát; vagy "...a szolgát 

szabaddá teszi, / rabbá királyt s legfőbb papot..."

/XXXI./ és a gazdagot kifosztó, szegényt jutalmazó vég 

/XXXI./ /А francia szöveg keményebb, mint a fordítás:

"Morz fait franc hőmmé de cuivert, / Morz acuivertist 

roi et papé, / Morz rent al povre ce qu’ il part, / Morz 

tout al riche quanqu’, il hape" - tehát értelmezhető 

úgy, hogy visszaadja a szegénynek, amit elvettek tőle./

Ezt ugyan felfedezhetjük a szegény Lázár és a dőzsölő 

Gazdag történetében, de ott a hangsúlyt arra helyezik, 

hogy a gazdagot alamizsnálkodásra indítsák, nem pedig 

arra, hogy a Lázárhoz hasonlókat a Halál visszahelyezi 

jogaiba. Ezt Isten teszi majd meg az ítéletkor.

Különösképpen merész Hélinant érvelése, hogy miért 

törvényszerű a Halál igazságosztó tevékenysége. Ha nem 

áll helyre az egyensúly és nem kapja meg mindenki azt, 

ami neki jár, ez azt jelenti, hogy Isten hibázik vagy 

nincs is egyáltalán. /XLIII./54
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A Halál Hélinantnál egytemes fogalom, törvény. Nem 

jelenik meg a versekben, semmiféle megnyilvánulása nincs. 

Hélinant festi le, olyannak, amilyennek látja a jellemét: 

igazságosnak és megvesztegethetetlennek. Hélinant tel

jes biztonságban érzi magát éppen ezért, és fesztelen 

közvetlenséggel baráti kapcsolatot teremt a Halállal. 

Barátként kéri a szívességekre és barátjaként becsüli.

Ez az egyenrangú viszony-sohasem fog másutt megje

lenni - a Halál, még az áhított, a várt halál is, min-
Idig vagy Ur lesz vagy lekezelt cimbora. Hélinant ciklu

sa Apoteózis és nem Trionfo az üdvözülésében biztos em

bertől; a Halál Dicsérete és nem Diadala.

A vadomorik sorozata már személytelen abban az ér

telemben, hogy a sorra beszélők foglalkozásukat vagy ál-
55 Azlapotukat tartják közlendőnek, tehát típusok.

1400-as évek eme jellemző kifejezési formája számos kézi

ratban, jelentősnek nem tekinthető eltérésekkel maradt 

fenn: szereplői nemcsak társadalmi csoportok képviselői 

/Király, Lovag, Pápa, Biró, Orvos stb./, hanem egy-egy 

állapot /öreg, Ifjú, Tetszetős/, tulajdonság /Bölcs, Re

ménykedő-Optimista/ vagy jellemhiba /Falánk és Iszákos, 

Buja/ megjelenítői is.

Sohasem érezzük teljesnek a sort, mert világos kri

tériumok híján a felsorolás tetszés szerint bővíthető.



35./

Az egyes személyek "halni készülnek", halálukon vannak 

/= vado móri/, bár magáról a halálról egy szót sem ej

tenek, csak a meghalásról. A halál nem szívesen látott 

vendég: "Vado móri pugil doctus superare duello. / Séd 

mortem nequeu/! / vincere, vado mori."^

A vadomori-kéziratok legtöbbször kegyes elmélkedé

sekbe ágyazva találhatók, de a haláltánchoz is közük 

van, minthogy a legrégebbi könyv alakú haláltánc mintá

ul szolgáló freskóján vadomori-szöveg szerepelt a halál- 

tánc-szöveg mellett.

A középkori Párizsban a Cité-szigettel szemközti 

földterület egy részét piacként jelölték ki, más részét 

temetkezési helyül. Nem használhatjuk rá a ’temető’ 

szót, mert nem gondozták, nem volt kerítése, kutyák és 

csavargók kóboroltak rajta. Sokakat temettek ide, mert 

a "Hotel Dieu", a legnagyobb párizsi kórház közelében 

feküdt, és volt mellette egy kis templom is, a Saints- 

Innocents. A szomszédos piac közepén az oszlopot arra 

a célra használták:, hogy kivégzett gonosztevők fejét 

tették ki közszemlére a tetején. Amikor a város kezdte 

kinőni a piaccal együtt a temetkezési helyet, Fülöp 

Ágost falat emeltetett köréjük és ettől kezdve verseng

tek az odatemetkezés jogáért. A gazdagok a temetőfal 

mellett kaptak helyet, a szegényeknek a középső tér jutott.
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1424-ben a temető felé eső árkádsor falára a Rue 

de la Perroniére oldalán egy freskósorozatot festet

tek, mely rögtön Párizs egyik legnagyobb látványossá

ga lett. 1669-ben a falakat lerombolták, s bár Guyot 

Marchant fametsző 1485-ben a kiadó Geoffroy de Marneffel 

megjelentette hasonmását könyvben, a freskó ikonográfiái 

szempontból elveszettnek tekinthető.^

Ami a feliratait illeti, Beatrice White szerint 

az angol szöveget Lydgate nem-Marchant könyvéből, hanem 

egyenesen a freskó szövegéből fordította. Lydgate 1423

júniusától a benedekrendiek priorja Essexben; tudjuk, 

hogy 1426-ban egy ideig Párizsban élt. Valószínűleg 

1451 előtt, de mindenképpen 1453 előtt készítette for

dítását. 58 A francia és az angol szöveg egybevetése te

hát többé-kevésbé pontosan rekonstruálhatja az erede

tit, bár nincs biztosítékunk arra nézve, hogy Lydgate 

nem válogatott a rendelkezésre álló szövegek közt, ta

lán éppen a metszetekhez alkalmazkodva.

Az első, francia kiadásból egyetlen példány maradt

fenni ma a Grenoble-i Könyvtárban. Az általam használt
60hasonmás az 1490-es kiadásról készült.

A kapcsolódó vadomorit, a Bibliotheque Mazarin 14. 

század eleji kéziratát tekintik a legrégebbi francia 

haláltánc-szövegnek.

59

61 A ’francia’ eredetmegjelölést ta-
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kar, minthogy a vadomori természetesen latin nyelvű; 

a haláltánc francia szövegét Jean Gersonnak, a párizsi 

egyetem kancellárjának tulajdonítják.^

A Mázárin-kézirat vadomorijában tizenegy figura 

szerepel: Király, Pápa, Püspök, Lovag, Orvos, Logikus, 

Fiatalember, Öregember, Gazdag, Szegény, Bolond, 

ső formáját Male szerint előadták. Marchant szövegei 

egyszerű fordítások korábbi kéziratokból a temetői 

freskóra átkerült feliratokból-: ezeket a fordításokat 

készítette volna Gerson egyes feltételezések szerint.

Az első francia nyelvű kiadás tizenhét fametszetet 

tartalmaz, az 1490-es hasonmás bevezetője szerint jóval 

többet, mint amennyit a freskón megörökítettek. /1486- 

ban jelent meg a Nők Haláltáncának teljesen eredeti 

sorozata, Martial d’Auvergne szövegével. Ezt követően 

némely kiadás mindkét sorozatot felhasználja, némely - 

például az 1490-es latin - a nők haláltáncáról nem vesz 

tudomást.

63 El-

64

A latin nyelvű kiadásban már huszonnégy fametsze

tet számolhatunk; ha kiemeljük azokat, amelyekhez nem 

tartozik vadomori, nagyjából rekonstruálhatjuk a freskó 

felépítését. /Е célra nem használható a francia nyelvű 

facsimile, melynek német kiadásához tudtam hozzáférni, 

mert ebből - az első két képet leszámítva - hiányzik a
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65vadomori.

Az összeállítás eredménye tizennégy kép: 1./ Pápa - 

Császár; 2./ Kardinális - Király; 3»/ Pátriárka - Herceg; 

4./ Püspök /Érsek/ - Lovag; 5*/Tudós - Polgár; 6./ Kano

nok - Kereskedő; 7*/ Orvos - Szerelmes; 8./ Karthauzi - 

Királyi Tiszt; 9./ Szerzetes - Uzsorás; 10./ Ügyvéd - 

Zenész; 11./ Plébános - Paraszt; 12./ Barát- Gyermek;

13./ Klerikus - Remete; 14./ Bolond.

Hasonló vagy azonos név alatt minden figura megta

lálható a német kiadású facsimilében, kivéve a Bolondot.

A sorrend /két kép helyét leszámítva/ azonos; az 1490- 

es kiadásban ú,j képek: 1./ Iskolamester - Katona; 2./ 

Ügyész - Porkoláb; 3./ Utazó - Pásztor és 5*/ a magányos 

Alabárdos, akit a Bolondhoz kapcsol a kiadás.

Ha elfogadjuk, hogy a vadomorival ellátott alakok 

a freskóról származnak, akkor a magányos Bolond utolsó

ként csak saját halálával állhatott párban. A német kia

dásban helyet kap két olyan ábrázolás, amelyhez nem tar

tozik vadomori: az Érsek /Püspök/ - Pajzshordozó /Nemes

ember/ és az Apát - Tanácsnok. Ezzel pontosan lefedjük 

a tizenhét képet. /А Püspök vagy Érsek figurájánál azért 

használok kettős megjelölést, mert a források a két meg

nevezést váltogatják. Megkülönböztetésükhöz az elgl álló 

név szolgál támpontul./ A Bolond helyzete különleges, 

rá még vissza kell térnünk.
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A vadomori szövegeknek általában véve több szerep

lője van, de hiányzik belőlük a Szerelmes és a Gyermek.

Az elsőt némi erőszakkal belekényszerítnetjük az Ifjú 

vagy a Buja figurájába, de a Gyermek komoly nehézségek 

elé állít bennünket. A vadomori számára a Gyermek nem 

létezik; egyetlen olyan szövegről sincs tudomásom, amely 

Gyermeket beszéltetne. Az életkorok képviselői közül 

a Fiatal és az Öreg jut szóhoz először, később számuk 

kibővül a Serdülővel, de a Gyérmekről, aki még nem fog

hatja fel - gondolták - a halál jelentőségét, a vadomori 

nem vesz tudomást.

Ha nem is tudjuk kétséget kizáróan bizonyítani, hogy 

a freskón már megjelent a Gyermek, a legkorábbi kiadás

ban benne van, méghozzá vadomori-szöveggel. A szigorúan 

rangsorban haladó, szimmetriára épülő freskó és leképe

zése, a kiadás, mi okból nem szerepeltet a Gyermek helyén 

egy közismert vadomori-figurát, nem tudhatni; ha pedig 

egyik alakhoz tartozott vadomori, a másikhoz nem, miért 

kellett kitalálni egyet okvetlenül a Gyermek fölé? Az 

első kiadásban egyedül a Gyermek utal életkorra - éppen 

a vadomori szokott kormegjelölését kerülve el az összes

többi metszeten.

Akárhogyan legyen is, a Gyermek jelentősége ekkor 

megnövekszik és meg kell jegyeznünk, hogy itt még anyja 

nélkül szerepel, ellentétben a későbbi ábrázolásokkal,
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tehát mep,~ jelenése nem lehet .járulékos elem.

Kozáky egészen más beosztást követ, amikor megpró

bálja rekonstruálni a freskót. Azért kezelem némi fenn

tartással az ő felsorolását, mert többféle szempontból 

is ellentmond a szimmetriának, ami pedig a korszak alap

vető igénye.

Abból kiindulva, hogy a kérdéses falnak tíz árkád

ja volt, Kozáky a következő beosztást készítette: 1./ 

Szerző - Pápa; 2./ Császár - Kardinális - Király; 3*/ 

Pátriárka - Herceg - Püspök /Érsek/; 4./ Lovag - Érsek 

/Püspök/ - Pajzshordozó /Nemesember/; 5*/ Apát - Tanács

nok - Tudós; 6./ Polgár - Kanonok - Kereskedő; 7»/ 

Karthauzi - Királyi Tiszt - Szerzetes - Uzsorás és a 

Szegényember; 8./ Orvos - Szerelmes - Ügyvéd - Zenész;

9./ Plébános - Paraszt - Barát - Gyermek; 10./ Klerikus - 

Remete - Halott Király - Egy Bölcs /avagy a Szerző/.^

Bár a sorrend nem mindenütt azonos az általam fel

állítottál, a vadomori. nélküli képek egymás mellett, kö

zépen helyezkednek el /aláhúzással jelöltem/, ám én 

csak a kimondottan haláltánc-figurákat /kategóriákat/ 

vettem figyelembe; a Szerzőt, a Halott Királyt és a 

Bölcset nem.

Ha elcsúsztatjuk a vadomori-képeket, kiejtve a va

domori nélkülieket, az alábbi párosítást kapjuk: Pápa - 

Császár / Kardinális - Király / Pátriárka - Herceg / !■
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Püspök /Érsek/ - Lovag / Tudós - Polgár / Kanonok - Ke

reskedő / Karthauzi - Királyi Tiszt / Szerzetes - Uzso

rás / Ügyvéd - Zenész / Orvos - Szerelmes / Plébános - 

Paraszt / Barát - Gyermek / Klerikus - Remete és a Bo

lond egymagában, aki Kozákynál hiányzik.

Nem tudni, hogyan helyezkedhettek el az árkádokban, 

tartozott-e hozzájuk még valami - a Szerző, a Halott 

Király, a Remete stb. A fametszet imitálja az árkádokat, 

bár nem volna kénytelen rá: minden osztott árkádhoz két- 

két élő és két-két halál-figura tartozik, kivéve a Szer

zetes - Uzsorás párosítást, ahol az Uzsoráshoz a Szegény- 

ember is csatlakozik, aki miatt az egyik halál-alak 

kénytelen a boltív záróköve alá húzódni.

A rendelkezésre álló felület terjedelmét tekintetbe 

véve teljes képtelenségnek tartom, hogy a zárókép azonos 

nagyságú árkádjába a méret tiszteletben tartásával be 

lehetett volna gyömöszölni hét figurát /Klerikus - Reme

te - három/!/ halál-alak - Halott Király - Bölcs /avagy 

a Szerző/.

De nem csak ez a baj a Kozáky-féle felosztással. 

Egyrészt rosszak benne az arányok, másrészt nem tartja 

azt a párosítást, amire a kiadások szemmel láthatólag 

törekszenek: a kétféle hierarchia párhuzamosságát.

Ami az arányokat illeti, Kozáky első képén a Szerző 

és a Pápa kapnak helyet. Két figura, de a Pápához saját
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halálát is hozzá kell számítanunk, tehát három. A má

sodik képtol a hatodikig három élő és három halott, 

így hatan lennének. A hetedik képen négy élőhöz négy 

halott tartoznék - a Szegényember egyiküket esetleg ki

válthatja, de akkor is nyolc figurát kellene elhelyez

nünk. Innentől kezdve mindenütt nyolc alakkal kell szá

molnunk, a legjobb esetben is héttel.

Ha a freskót több éves kihagyásokkal, részletekben 

festették volna, talán elfogadftató lenne a rekonstrukció. 

/És akkor is, ha nem perspektivikusan, hanem ténylegesen 

nagyobbodó árkádok állnak rendelkezésre 

így nézett ki a festmény, bajosan tarthatták Párizs leg

főbb látványosságának. Az is kevéssé valószínű, hogy a 

Szerző méltóságteljes pózban, az első helyen örökíttet- 

te volna meg magát egy angyal társaságában, míg ugyan

abban a mezőben a Pápát egy halál-alak vonszolja az enyé

szetbe. Maga az ötlet összeférhetetlen a kor gondolko

dásával /még a haláltánc szellemiségével is/: egy ilyen 

gondolat képi kifejezését azonnali megsemmisítése követ

te volna. Egyébként a két ábrázolás összeszerkesztése - 

pusztán a látható strukturális ellentét okán - torzszü

löttet eredményez.

A kezdő- és a zárókép /mindkettőn a Szerző látható/ 

árkád-utánzata azonos, de minden egyéb árkádtól elüt.

Ezek viszont szintén egyformák. A fametszőnek semmi oka

./De ha valóban• •
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nem lehetett rá, hogy különböző árkádokat tervezzen, 

csakis az, hogy a képek össze nem tartozását érzékeltes

se. A Szerző két metszete stílusában is, hangulatában 

is elüt a többitől. Minden jelenet nyílt téren zrajlik: 

a táncolok lába alatt a növényvilág a maga változatossá

gában látható - nincs két egyforma bokor vagy levél. 

Ugyanilyen vegetáció borítja a Szerző szobájának padló

ját , még valószínűbb, hogy a templom padozatát, ahol 

könyvei közt, írópultjánál ül.' Stallumokat, nehezen moz

dítható súlyos bútorokat nem cipeltek ki a szabadba, még 

kevésbé nagy alakú, értékes könyvek halmazát. A kát je

lenet hamis és valószerűtlen, ezt első pillantásra érzi 

a néző, csak az okát nem tudja. A mód, ahogyan a Szer

zőt ábrázolja a kiadás és a természeti környezet, amely

be belehelyezi, nem békíthető ö.ssze. A haláltánc belső 

képei egytől egyig hitelesek és homogén egységet alkotnak.

A vadomori--párosítást kézbe véve világosan kitű

nik, hogy a jobboldali figura mindig az Egyházhoz, a

baloldali mindig a világhoz tartozik, a hierarchiában

fentről lefelé haladó sorrendben. A klerikusoknál ez ké

zenfekvő, a megmaradt jobboldali alakok /Tudós /Asztro

lógus/, Orvos, Ügyvéd/ esetében pedig a műveltség meg

szerzésének módja indokolja a hovatartozást.

Ezen kívül mindig van egy belső azonosság a párba 

állított alakok között. A hierarchia alsóbb részéből
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véve a példákat - a felsőben az analógiák eléggé nyilván

valóak - a Kanonok is, a Kereskedő is a tehetősebb vá- 

r°si réteggel áll kapcsolatban, az Orvost is, a Szerel

mest is a test fiziológiai folyamatai érdeklik /persze

más-más szempontból/, a Karthauzi ugyanolyan fegyelemnek 

veti alá magát, mint a Királyi Tiszt, a Szerzetes és az . 

Uzsorás legfőbb gond,ja a pénz /az egyiknek az, hogy ne 

legyen, a másiknak: az, hog3/ minél több legyen belőle/, 

az Ügyvéd is, a Zenész is előadásmódjában bízik, hogy 

megéljen, a Plébános és a Paraszt mozgáskörzete, élette

re azonos, a Barát pedig ugyanolyan naiv-intuitív módon 

szemléli a világot, mint a Gyermek - nem véletlen, hogy 

a német szöveg "Franziskaner"-ként nevezi meg 

ve az eredeti szöveg rejtett értelmét. A Klerikus és a 

Remete is összetartoznak, ha azt nézzük, hogy az egyik 

a világba vetíti tudását, a másik pedig saját lelkének 

épülésére használja, de még logikusabb volna a Kleri

kust a Bolonddal állítani párba, mint "a világ bölcses

ségét és bolondságát".

Ezt a párosítást a szöveg nemcsak hogy megengedi, 

de egyenesen sugallja: "...La mórt ma pris a son loisir 

/ Moult remain de ce que föl pense" - mondja a Kleri- 

de a német szöveg még világosabban beszél: "

67 , kiemel-

Derkus • • •

Tod hat willkürlich mich ausgewahlt. / Vieles unter-
„69bleibt, was ein Narr so denkt.
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A Bolond csak a Remete előtt állhat, mert a Reme

te a Három élő... miatt a záróképhez tartozik /Halott 

Király/. A latin szövegű haláltánc az utolsó képen ez

zel szemben a Bolondot ábrázolja az Alabárdos társasá

gában; köztük semmiféle összetartozás nem fedezhető 

fel, beékelt ábrázolásuk viszont elvágja a Remetét a 

záróképtől.

A Bolond két megoldatlan kérdést vet fel. Először 

is ő a hipotézis egyetlen figurája, aki - bár tartozik 

hozzá vadomori - nem jelenik meg a francia kiadásban.

Másodszor: a Klerikusnak a Halál válaszol és így köti 

összq a Remetével. Úgy tűnik, a szerkezet stabil, a Bo

londnak itt nincs helye. Ráadásul az átkötés, amelyet 

a francia szöveg a Klerikus'és a Remete között alkal

maz, nem is egyedülálló a szövegben /hogy tudniillik 

a Halál soron következő mondókája elején visszautal az 

előző figurára/; ugyanez történik a Kereskedő - Karthau

zi-váltásnál is.

Csakhogy esetünkben a Halál megismétli a megszólí

tást , amit máskor nem tesz. A latin nyelvű kiadás 22. 

képén a Halál és a Bolond párbeszéde: "Tu fatue, si 

nunc hie choreas / A natura hoc tibi provenit..." és 

"Hie sunt omnes boni amici / Choreantes veluti Concor

des / quisquis tarnen erant inimici / quis ultimi et 

mundo discordes / Pauci verő sunt misericordes / Séd
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idem sunt stultus et sapiens / Qui conspicis ergo hoc
„70memor es / Qui non timet Deum, insipiens.

Visszaidézve a Klerikus szövegének már citált utol

só sorát /"Moult remaint de ce que föl pense"/, tegyük 

a Halál visszautaló megszólítása - "Clerc" - helyébe 

a szótagszámra is odaillő "Fou"-t vagy "Föl"-t és egyez

tessük a Bolond latinjával.

Halál verse is, a Bolond válasza is törés, sőt, bármi

féle egyenetlenség nélkül odaillik: így párba kerül a Bolond 

Klerikussal, a Remete pedig, aki nem tartozik szervesen 

a haláltánchoz, a funkciójának megfelelő helyet foglalja el.

71 Ki fog derülni, hogy a

Ebben a formában adnák ki a darabkák a freskó teljes 

képét. A továbbiakban kiderül, hogy többféle szempont 

is alátámasztja ezt az értelmezést.

Mindenképpen a Remetének kellett zárnia a sort, 

már csak: azért is, mert a latin szöveghez tartozó 21. 

kép alján /Klerikus - Remete/ rövid szentencia olvasha

tó, ami az egész haláltánc summázata: "Sperma prius:

modo saccus olens: post vermibus / esca In tumulo: pro
72qua dote superbit homo". Távolról sem állítom, hogy 

a Remetének rajta kellett lennie a freskón, továbbra

is fenntartva az állítást, miszerint a Három élő, 

legendájának és nem a haláltáncnak szereplője - de ha 

rajta volt, akkor csak utolsó alakként festhették meg.

A Bolond válasza a kérdésre, hogy mit keres a tánc-

• •
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ban /immár a tényleges és nem a hipotetikus szövegből/, 

bár ez nála inkább következik természetéből, mint a 

többieknél, meglehetősen váratlan. Minden jóbarátja itt 

van - mondja -, az ellenségek nemkülönben és úgy lát

szik, nagy köztük végre az egyetértés. Vannak hát itt 

bölcsek és bolondok, szegény nyomorultak is; őket szem

lélve csak le kell vonni a tanulságot.

Amit a Bolond mond - aki nem Holbein félkegyelműje! -, 

az a haláltánc általános emberi aspektusa, kívülről néz

ve . A Bolond nem magáról beszél, hanem az előtte felvo

nultakról. Ezt érezte meg a latin nyelvű kiadás, amikor 

utolsó helyre tette őt, de az Alabárdossal csak erősza

koltan társítható. A Bolond igazi párja a Klerikus. Vi

szont a Bolond figurája önmagában is megütközést kelt

het, a fenti társítás pedig egyenesen merénylet az Egy

ház tekintélye ellen. Meggyőződésem, hogy ezért maradt 

ki a francia nyelvű változatból, bár a freskón szere

pelt.

Nem zárható az ’ostoba’ szerepkörébe, mert akkor 

a Bölcs volna a párja /miként a vadomori szerkezete mu

tatja/; ő a sehová sem tartozó ember, aki nem törődik 

a saját halálával, hanem megfogalmaz valamit a többiek-

ről. Megfogalmazza a világ bolondságát.

A latin változat már nem is akarta megkerülni. Kompro

misszumot kötött: utolsó helyre tette és ezzel elvágta
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a kapcsolatot a Remete és a Halott Király között /pedig 

kettejük ábrázolásánál?; csak együtt lehet funkciója!/, 

viszont összezárta egy semleges figurával, az Alabárdos- 

sal, ás eszel elvette mondanivalója élét.

Visszatérve az elhelyezés kérdésére: homályos, mit 

is értenek a beszámolók árkádon. Arról nem esik szó, va

jon csakis és kizárólag az árkádokba festettek-e vagy 

esetleg a két oldalfalon kezdődött és végződött a soro

zat. Nem tudjuk, honnan számítandó az árkádsor; a két 

fal kiszögelésében mindjárt oszlop állt vagy maradt 

szabad felület az első oszlopig. Véleményem szerint a 

Szerző alakja nem szerepelt a freskón, sem első, sem utol

só képként. Mondanivalóját a mű nyilván nem nélkülöz

hette: ennek rajta kellett lennie a festményen, de képi 

megjelenítés nélkül.

Minden egységhez vadomorinak kellett tartoznia azért, 

hogy a merőben új tánc-elemet bekösse az egyházi hagyó-
73mányba, megteremtse azt a folytonosságot, ami megvédi.

Utalhatott záróképével a Három élő... legendájára, de 

nem szükségképpen tette. A Három élő... a vadomori mel

lett még egy erős szállal kötné a haláltáncot a szakrá

lis ikonográfiához; viszont a korai haláltáncok nem tö

rődtek a bomlással és a síri férgekkel. Ne zavarjon meg 

bennünket, hogy néhol azonos helyen látható a legenda 

és a haláltánc - ezek külön egységek, mindkettő önmagá-
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ban is teljes. Történetesen ugyanoda kerültek témájuk 

miatt, hogy egymást erősítsék. A test további sorsára 

voltaképpen elegendő az a rövid utalás, amelyet a la

tin verzió Remetéje alatt megtalálunk.

Azt sem állítom, hogy minden egyes vadomorihoz tar

tozó kép rajta lett volna a temető falán /bár magam 

így gondolom/: a tér ismerete nélkül nem tudok tizen

négy képet megnyugtató módon elhelyezni - tíz árkádba 

semmiképp. De ha nem zárkózunk el a feltevéstől, hogy 

két-két kép árkádon kívül vagy éppen a szomszédos falra 

átfutva helyezkedett el, akkor a szélről párosítva a 

Pápa és a Császár a Remetének és a-Halott Királynak fe

lel meg. A Kardinálisnak a Klerikus jut, a Királynak pe

dig - a Bolond. Ez a struktúra tökéletesen illeszkedik 

a felbomiófélben lévő, de még érzékelhető középkori 

egységbe, melynek nyomai a legkorábbi kiadásokból még 

nem tűntek el.

Merchant "Danse Macabre"-nak nevezi sorozatát, а 

latin kiadás "Chorea Machabri"-nak, a német "Makaber

tanz "-пак. A második elemet, az azonos összetevőt Jean 

Le Févre: Le Respit de la Mórt című, eltűnt verséből 

ismerjük /1376./, kezdősorait lépten-nyomon idézik, de

Az egyetlen adat, amihez sikerült 

hozzájutnom a szerzőről, azt állítja, hogy tulajdonkép

pen fordító volt és nem tűnik képesnek arra, hogy ere-

74ennél többet soha.
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deti szöveget írjon; valószínűbb, hogy ezt a verset is 

latinból fordította franciára. 75 A hipotetikus latin 

viszont, úgy tűnik, nem létezik. A "macabre" kifejezés 

ebben a francia költeményben bukkan fel először, hogy

aztán száz évvel később a haláltáncot jelölje egyszers-

mindenkorra.

Jóllehet, jelentéktelennek látszhatik egy betű el

térés, ebben az esetben zavart támaszt: Le Févre azt 

mondja, "Macabre la dance" - Macabre, a tánc, aki min

den embert nyomába lépni kényszerít és a sírgödörbe te

rel. Marchant Császára viszont nem általános, hanem 

egyedi formájában jelöli meg a Halált, ezért a kutatók 

többségének véleménye, hogy az élők nem a Halállal, ha

nem saját halálukkal /azaz holttestük előképével/ tán-
76colnak.

Le Févre ugyanúgy megszemélyesített fogalomként ke

zeli a Halált, ahogyan Hélinant - azzal a különbséggel, 

hogy belebújik a Halál bőrébe. Marchant-nál az ikono

gráfia szintjén minden rendben van, mert haláltáncának 

első megjelenéséből a nők hiányoznak. A német haláltán- 

cokban azonban indokolhatatlan keveredés mutatkozik.

Megállapíthatatlan, hogy a "Doten Dantz" három nő

alakját /Apáca, Polgárnő, Fiatal Lány/ milyen nemű ha

lál-alak vezeti - mindhárom esetben hangszer /lant, duda, 

gitár/ takarja a mellrészt. 77 A Heidelbergi Könyvtár
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1465 körüli "Felnémet Haláltánc"-ában a Császárnő párja 

hangsúlyozottan hímnemű halál-figura, a Nemesemberhez

ezzel szemben - semmi kétség - nőnemű halál tartozik, 

mint ezt Tenenti is megjegyzi. 78 A nagy Bázeli Haláltánc

Királynőjét nőalak vonszolja el, de férfi-halál ragadja 

meg a Fiatal Lányt és az Anyját.

Haláltáncának Papját megintcsak asszonyi csontváz vonszol

ja el hajánál fogva.

A kérdéses személyek semmiképpen nem táncolhatnak 

önmaguk tükörképével. Ha feltételezzük, hogy a ’saját 

halál’ nem jelenti egyúttal a majdani saját maradványo

kat, a nemek váltogatása megengedhető éppen, de rejtély/ 

marad, miért ilyen csekély számú a kivétel és miért lé

tezik egyáltalán.

Különös továbbá, hogy a zavar ott jelentkezik, ahol 

maga a ’halál’ szó hímnemű: a neolatin nyelvek nőnemű 

halál-figuráját habozás és kétely nélkül sorozatban 

férfi-csontvázzal helyettesítik, holott az Atroposz-el- 

nevezés még akkor is megmarad, amikor a csontvázról már 

régen nem lehet egykori nemét megállapítani. Egyesek 

úgy próbálják megoldani a kérdést, hogy feltételezik: 

a személyes halálok jelentkezése nem a’témából magából 

következik, hanem külsődleges kényszer, a felelgetős 

forma egyedül lehetséges kivetítése a képbe. Ennek fel- 

tétele, hogy a szövegnek tulajdonítsunk elsőbbséget ,

79 Niklas Manuel berni

80
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a Halál nemének problémáját azonban így sem oldja meg.

Ahogyan Marchant reprodukciója nem a legrégebbi 

ábrázolás /maga a freskó sem az/, szövege szintén nem 

tekinthető a legkorábbiénak. Egyfelől többek feltételezik, 

hogy eredeti formája nem francia volt, hanem latin és 

a Marchant-kiadás csak ennek fordítása - lehet, hogy 

már a Saints Innocents szövege is az volt. Másfelől két

ségtelenül régebbi a francia szövegnél a spanyol Halál

tánc, amelyhez nem tartoznak képek. A 14. század végi 

szöveg a ’macabra’ helyett a ’danca mortal’ kifejezést 

használja /VIII./, csak férfiakat vonultat fel - őket vi

szont nagy számban -, kivéve első Jelenetét még a tánc 

kezdete előtt: bevezetésképpen két fiatal nőt fog ka

ron, hangsúlyozandó, hogy bár ’la_ muerte’ a neve, szemé

lyében férfi.®^

A spanyol Jelenetet eljátszották, és bizonyos, hogy 

a Halál minden alak mellett ugyanaz a szereplő volt. Ka- 

talónia némely vidékén /Verges/ ma is él a szimbolikus 

haláltánc /baile de la muerte/. Eeketecsuklyás muzsiku

sok dobpergésére öttagú csoport Jelenik meg, két férfi 

és három gyermek, fekete alapon fehér csíkos csontváz

ruhában. Kezükben megannyi Jelkép: fekete zászló, falió

ra és kasza. Komor lépésekkel haladnak, miközben a ka

szás állandóan suhintó mozdulatokat végez.

Eljátszották a francia változatot is, mint Besan^on
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Q4
katedrálisának könyve bizonyítja.

A legrégebbi fennmaradt szöveg tehát a spanyol Ha- 

a legrégebbi ábrázolás a Chaise-Dieu freskója 

/Alvernia, 1460./ és a Kermariában /Bretagne, 15. szá

zad közepe/ látható haláltánc. A Strassburg .dominiká

nus templomában 1450 táján festett freskó elpusztult,

A legelső német ábrázolás 

Tenenti szerint nagyjából egyidős a Chaise-Dieu freskó

jával. 1463-ban festették Lübe'ckben /Marienkirche/, elő

ször fatáblákra, majd 1701-ben olajfestményekkel kivál

tották a fatáblákat, Így az eredeti számunkra elveszett.

A Marchant-sorozat angol kiadásának II. Függeléke 

is felsorolja a korai festményeket és egészen más sor

rendet állít fel. Szerinte az első haláltánc, amiről tu

domásunk van, Klingenthalhoz köthető /1300-as évek ele

je/, azután 1383-ból a Vesztfáliait említi /Minden/ -

Vigo szerint ez a legkorábbi haláltánc - és csak harma-
85a.diknak a Saints Innocents freskóját. ^ Az 1383-as halál

tánccal Tenenti egyáltalán nem foglalkozik, az elsőt 

röviden ismerteti; pontosabban a dominikánusok temető

jének róla készült másolatát.

Tenenti nem mondja ki, hogy a Klingenthali Haláltánc 

elpusztult, erre csak következtethetünk. Az 1450-es év

szám megtévesztő, mert nem a freskó elkészültét Jelöli, 

hanem már egy rá vonatkozó adat dátuma. Mindenképpen ko-

^áltánc,

85mint az Innocents-beli.
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rainak tűnik as angol kiadás 1312-es datálása, de nem 

ártott volna, ha Tenenti kissé bővebben szól adatának 

származásáról. Továbbá ha már egyszer megemlíti a dijoni 

Sainte-Chapelle 1436-ra megsemmisült haláltáncát, amiről 

semmi közelebbit nem tudunk87 , szánhatott volna két sort 

a szintén megsemmisült vesztfáliai haláltáncra, már az

esetleges tévedés kiigazítása végett is.

A fennmaradt templomi haláltáncokát és azokat, ame

lyekről másolatunk van, Tenentn is felsorolja az 1500-as 

évek végéig, területi hovatartozásuk szerint csoporto

sítva.

A Marchant-féle metszetek alakjaitól eltérően a leg

korábbi freskók halál-figurái fegyvertelenek. Amíg lánc

ban kapcsolódnak az élőkkel, nincs bennük fenyegetés és
88nem keltenek félelmet. A "kézbevehető" haláltáncok azon

ban már a kezdet kezdetétől tartalmazzák a fenyegető 

elemet. Merchant figurái kaszát, nyilat, dárdát, szóró

lapátot tartanak, s bár az élők sem mindig fegyvertele

nek, eszközeik /kard, kasza/ társadalmi csoportjuk meg

jelölését szolgálják, a fenyegetetteknek eszükbe sem 

jut, hogy támadjanak vagy védekezzenek velük. A furcsa, 

háromszög alapú hasáb, amely több metszeten is felbukkan 

a halál kezében, stilizált koporsófedél, mint egy flandriai 

hóráskönyvből kiderül.

Legtöbb kutató azon a véleményen van, hogy a halál-

89
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tánc ikonográfiái előzményei a Három élő... legendájá

ban keresendők elsősorban. A vadomorinak - ellentétben

a Három élő . legendájával - nincsen figurális ábrázo

lása. /Önálló valóban nincsen, de nem véletlenül kerül

• •

a haláltánc-freskó, majd a metszetek fölé Párizsban./ 

Chiara Frugoni, a Három élő... ikonográfiájának 

elismert szaktekintélye a legenda-illusztrációk módosu

lásából vezeti le a haláltáncot. A párizsi Bibliotheque 

National MS Fr. 378. számú kódexében /7 v./ a hagyomá

nyosan külön csoportot alkotó élők és holtak keverednek: 

a jobboldali miniatűrén két hosszú ruhát viselő élő kö

zött áll egy csontváz, baloldalt ennek tükörképeként 

egy élő nő alakja két lepellel takart csontváz között - 

a legkevésbé sem felelve meg a szövegnek, amely a tradi

cionális legendáé. 90 Frugoni szerint a legenda három ha

lottjának mind agresszívebb viselkedése /már nem feksze

nek békésen koporsójukban, hanem felkelnek és testközel

be kerülnek az élőkkel/ inspirálja a haláltánc megfele

lő figurájának agresszív és könyörtelen magatartását. A 

Remete csak ekkor tűnik fel az ábrázolásokon.

Míg a halál-alakok párba állnak az élőkkel a táncban, 

az 1400-as évek legenda-illusztrációin a három halott

ból csupán egyetlen marad meg a három király /herceg vagy 

lovag/ és a Remete társaságában.

Pietro Vigo az itáliai freskók közül kizárólag a

91
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San Lazzaro fuori di Comó-it tartja tényleges haláltánc- 

nak, hallgatva a clusone-i freskóról, ahol a felirat 

maga nevezi ’tánc’-nak élők és holtak összehangolt moz

gását. Viszont a haláltánc eredetéhez illetve itáliai 

megjelenéséhez érdekes adalékokkal szolgál, 

sából kiderül, hogy Itáliában is előadták a haláltáncot. 

Az előadott haláltánc pontosan beleillik az Itália-szer- 

te divatos halál-vonulatba: Antonio Alamanni halál-ver-

92 Hivatkozá

sét mindenfelé énekelték Firenze utcáin. Szervesen hoz

zátartozott a Trionfo della Morte szekeréhez: Vasari is 

beszámol arról, hogy hallotta a Piero di Cosimo rendezte

A dalocska a "Hódié mihi eras tibi" köny- 

nyed átirata /"Morti siam, come vedete; / Cosi morti 

vedrem voi: / Fummo gia come voi siete; / Voi sarete co

me női"/, nincs benne semmi gyászos, egyszerű ténymegálla

pítás, semmi több. Természetesen a haláltánc műfajához 

semmi köze, de nincs hozzá köze annak az eseménynek sem, 

amelyet "Haláltánc "-nak vagy "Pokolbeli Tánc"-nak keresz

teltek:

93felvonuláson.

Bedford hercege a 15* században különös módon ünne

peltette a verneuil-i győzelmet. Párizs utcáin egy csont

vázat hordozó sereglet vonult végig, a csontvázat kirá

lyi diadémmal ékesítették, kezébe pedig aranyozott, drá

gakövektől ragyogó Jogart nyomtak. Ilyenféle borzalmas 

és képtelen színjátékot, a vidámnak és gyászosnak ilye-
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tén keveredését addig a napig nem ismerték és azóta 

sem ismételték meg. A diadalmenetnek idegen katonák 

voltak tanúi, és azok a szerencsétlen nyomorultak, akik 

rokonaikat és barátaikat csak nemrégiben temették el - 

alig hogy lefoszlott csontjaikról a hús, viszont kel

lett látniok a maradványokat az előadás pompáját eme- 

Még a korban sem volt tehát haláltánc minden, 

amit annak neveztek, évszázadok távlatából pedig éppen 

nem könnyű elkülöníteni egymástól a kategóriákat.

Giudici - nem úgy, mint Vigo - haláltáncként elem

zi a clusone-i freskót, aminthogy az is. A templom /La 

Discipline/ keletre néző hátulsó részének külső falára 

festették a Halál Diadalát és aláj'a a haláltáncot. Al

kotójaként szóba került Giotto, Fra Angelico, Filippino 

Lippi,- legvalószínűbb, hogy Bennozzo Gozzoli vagy Gia-

A 14. század közepén kezdtek rajta dol

gozni és 1485-ben készült el Giudici szerint, aki hozzá

teszi, hogy a freskó német hatást mutat.

A barátok, akik a templomhoz tartoztak, 1673-ban 

ajtót vágattak a falba, megsemmisítve a haláltánc egy- 

harmad részét és a Trionfо tekintélyes darabját.

Kozáky is közöl fotót az ábrázolásokról 

a rongálás mértékét nem lehet megállapítani.

A haláltánc alakjainak sorrendje nem a megszokott: 

semmiféle rangsort nem tartanak, férfiak és nők szoro-

94lendő.

95сото Burlone.

96 , de erről
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san az őket vezető csontváz-szerű halottak nyomában lép

delnek. Hogy a jelenet haláltáncot ábrázol /máshoz va

gyunk szokva/, csak a szerencsésen megmenekült felirat

ból derül ki: "0 ti ehe serue a dió del bon core / Non 

hauire pagura a questo ballo venire / Ma alegramente ue- 

ne E non temire / chi nase elli conuene morire".

Ez a szellemiség rokon Dantééval. A Színjátékban 

több szereplő is táncol - a Pokolban kényszerből, a 

Purgatóriumban és a Paradicsomban önként és örömmel. 

/Pokol: XXI.52, XVI.21 - Purgatórium: XXVIII,52, XXXI.103 

- Paradicsom: VII.4, X.77, XIII.20, XXV.103./ 

kon Hélinant szellemiségével is: "te, aki Istennek jó 

szívvel szolgálsz, ne félj...", mert "...aki született, 

annak meg kell halnia". A ’conviene’ jelentése azonban 

nem a kényszert fejezi ki, hanem sajátos módon azt, hogy 

jó és kedves /hasznos/ meghalni mindenkinek, aki csak

97 De ro-

született.

Az alsó feliratnak csupán töredéke maradt meg:

"...tiam omnes dilligamus / Deo devote serbiamus cum om-
„98ne reverentia

A szövegeket gót betűvel írták, ez a tény esetleg 

megerősíti a német hatást.

Ami egyedülálló ebben a freskóban, azt sem Vallardi, 

sem Vigo és, sajnos, Tenenti sem látszik észrevenni. Val

lardi, akire Tenenti hivatkozik

• • •

99 , alig méltatja figye-
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lemre a haláltáncot. Helyette a Trionfo della Morté-t 

emeli ki. Vigo a clusone-i táncot "processione di mor- 

ti"-ként kategorizálja, "felülbírálva" a feliratot. Az

zal érvel, hogy amely ábrázolás nem szatirikus - és ta

gadhatatlan, hogy a clusone-i nem az -, nem is lehet 

Azért eshet ebbe a hibába, mert a kései 

haláltáncok szellemiségét vetíti bele minden haláltánc- 

ba, tehát fel sem tud tételezni egy olyan átalakulási 

folyamatot, amely pedig ténylegesen végbement.

Tenenti 'már óvatosabb; о azt mondja, hogy az egyet

len tipikusan olasz haláltánc a clusone-i. 

szél azonban magáról a táncról - véleménye szerint nem 

kifejezetten haláltánc-freskóval van dolgunk, hanem 

három téma egybeszerkesztésévei: 1./ a Tánc, 2./ a Három 

élő...5./ a Trionfo. A leírás alapján három szintet ke-

100haláltánc.

101 *0 sem be-

resnénk a freskón, holott csak kettő van rajta. Az alsó

téglalapban a haláltánc fut végig, a felső timpanon ad 

helyet baloldalt a legendának és középen a diadalmas Ha- 

lálnak.

A két szint létezése egyébként anélkül is kiderít

hető, hogy a freskót valaha láttuk volna. Ha az 1673-as 

falbontás megsértette a haláltáncot és a Trionfo egyik 

részét, nem tételezhetünk fel három szintet, mert akkor 

hozzávetőlegesen hatméteres ajtóval lenne dolgunk. Ez 

viszont Tenenti leírásából nem következtethető ki. A há-
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гош téma valóban együtt szerepel, de nem abban az el

rendezésben, amelyet ő sugall.

Tenenti a Iialáltánc Itáliában betöltött csekély

szerepét látta abban a tényben, hogy a legalacsonyabb
102 Erről szó sincsen: a térbeli elhe-szintre került.

lyezést nem a témák művészi "rangja" szabta meg, hanem

a szereplők társadalmi helyzete. Hová máshová festhették

volna még a haláltáncot, mint az élő emberek magasságába, 

hozzájuk minél közelebb? Ott a haláltánc helye, az élők 

méretében és magasságában. Minden templomban a fal leg

alsó részére került, mert az ábrázolók még megértették 

a haláltánc lényegét!

A clusone-i freskó egyedülálló; nem mintha eltérne 

a templomi haláltáncok ábrázolásától, hanem azért, mert 

a legtisztábban, az eredeti formában sugározza vissza a 

haláltánc szellemiségét. Szereplői nem a könyv-formában 

ismert haláltáncok figurái, de ez olyan külsőség, amely

nek túlzott jelentőséget tulajdonítunk és ezért nem tu

dunk a lényeghez férkőzni. Ami igazán fontos, az az 

egyénben testet öltő társadalmi típus, vagy egyszerűen 

az ábrázolt alak, aki nem egyszeri és megismételhetetlen.

Azért nem hasonlítható a freskó semmilyen más ha

sonló témájú ábrázoláshoz, mert a Trionfo világítja 

meg a haláltánc jelentését és megfordítva. Itt ugyanis 

nem az a kérdés, hogy egy Halál van vagy annyi, ahány em-
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bér, mi volt előbb, a Halál-kategória vagy a saját ha

lálok sora, a Halál vagy a halott jön az élők közé. Ha 

úgy tetszik, a Trionfо koronás csontváza, aki az egész 

kompozíció középpontja, "a" Halál, a tánc alakjai pe

dig a "halálok" - csakhogy itt Hélinant kétarcú Halálát 

látjuk, aki "a jókhoz jó, a rosszakhoz gonosz".

A Trionfо három alakja, a Halál-Király és két csont

váz-testőre /és vadásza/ odafönn könyörtelenül gyilkol, 

a fegyvertelen halálok idelenn karolnak és simogatnak. 

Odafönn a hatalmasságok, idelenn az egyszerű emberek.

Azok könyörögnek és vonaglanak, ezek összefogózva táncol

nak. A sírban fekvő Pápából férgek kandikálnak ki, a tánc

ban a bomlásnak nyoma sincs.

A táncmenet első négy szereplője áldozatul esett a 

falbontásnak. A megmaradtak Giudici azonosításában: a Fi

lozófus /Mester/, a Diák, a Kereskedő, a Fegyverhordozó, 

az Alkimista /Kémikus/, a Kézműves, egy Fiatal Nő /akit 

Giudici prostituáltként jelöl meg/ és a konfraternitás 

egyik tagja. A templomot a Confraternita dei Disciplinati 

közössége használta, mint saját tulajdonát. így a szoká

sos Barát-figurát egy ’confratello’ váltotta ki.

Ezek az emberek a városhoz tartoznak. Polgárok, de 

nem szegények, még kevésbé koldusok vagy nyomorult sze

rencsétlenek. A városi középréteg képviselői /még ha iga

za is van Giudicinek a Fiatal Nő tekintetében - a prosti-
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tuáltakat akkoriban nem övezte olyan megvetés, mint a 

későbbiekben: céhük volt és a körmenetben a céhjelvény 

alatt csoportban vonultak fel^mint a festők vagy a pé

kek/, nem vagyonosak, de nem is szorulnak alamizsnára.

A maguk munkájából élnek, ők hozzák létre Itália-szerte 

a konfraternitásokat, ezeket a laikus keresztény közös

ségeket, melyekhez az Egyház kétféleképpen tud viszo

nyulni; megkísérli beolvasztásukat /ld a szerviták rend

jének alapítását/ vagy üldözi-őket a mindenkori helyzet

nek megfelelően enyhébb vagy keményebb eszközökkel.

A haláltánc az övék, az ő műfajuk. És nem is kell 

konfraternitást alapítani, nem kell szükségképpen dekla

rálni a közösséget, nincs okvetlenül szükség eg3^ csoport

ra, amely a hivatalos és a magánszféra határán egyensú

lyoz ahhoz, hogy a haláltáncot hozzájuk kössük. Ezeket 

az embereket úgyis összefogja a környezet, az életvi

tel, a gondolkodásmód. Nekik van annyi pénzük, hogy 

templomot építsenek és haláltáncot festessenek a falára. 

Csak városban élhetnek és ott sokan is vannak: összead

ják, amit erre a célra szántak. Számukra ugyanúgy kér

dés a halál ténye, mint mindenki másnak. De ők azok, 

akik nyugodt szívvel nézhetik nap mint nap a táncot, 

ahol ők is ott lesznek /már ott is vannak/, vagy lega

lábbis megbékülhetnek vele. Nekik szól a felirat: "te, 

aki Istent jó szívvel szolgálod, ne félj a táncba jönni,
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v'San gyere...". Ez is egyfajta ars moriendi 

nem a hivatalos.

Nincs ebben a felfogásban lázadó, zavarkeltő gondo

lat és nem buzdít a társadalom rendjének szétrobbantá- 

sára. A timpanon hatalmasait elválasztja a felirat a 

táncolóktól. Ilyen a világ: a pápák, császárok, nemesek, 

gazdagok odafönn vannak. Nekik kell okulniok az élők 

és halottak találkozásának történetéből. Melléjük is 

festették. De őfölöttük a csontváz-Halál az úr, nyilas, 

ijpuskás csatlósaival, ás itt kell hagyniok minden föl

di jót.

csak épp

Itáliától ugyanúgy nem idegen a szörnyű halál kép

zete, mint az északi területektől. Ezt azonban a Trionfо 

régiójába utalják. Tenenti nem lát a három téma között 

mélyebb azonosságot, holott a freskó szerkezetében az 

elrendezést irányító koncepció nyilvánvaló. Az sem lehet

meglepő, hogy Itáliában egyetlen eredeti metszetsoro-
103zat sem látott napvilágot, 

következik, hogy Itália nem mutatott érdeklődést a ha

láltánc iránt, hanem az, hogy a haláltánc-freskó és a

E tényből ugyanis nem az

kézbe vehető haláltánc alapvetően különbözik egymástól.

Időrendben is az elsőnek kell prioritást adnunk, de a 

haláltánc mondanivalóját is amaz jeleníti meg a maga 

eredeti tisztaságában.

Magától értetődő, hogy nem konfraternitások rendel-
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ték meg a haláltáncok zömét. Nem ismerek a clusone-i 

freskón kívül másikat, ahol Trionfо vagy egyéb halál
téma elválasztaná a nagyokat a kicsinyektől; másutt

természetesen össze is kapaszkodtak és természetesen 

rangsor szerint.

A berlini Marienkirche freskójának központi alak

ja a megfeszített Krisztus, tőle indulnak el mindkét 

irányban a táncolok, a hierarchiában lefelé. Együtt van 

halál és feltámadás, azoktól körülvéve, akiknek a Jó 

hír szól.

A templomi haláltánc a városi középréteg önkifeje

zési módja. Nem rettegést kelteni hivatott, épp ellen

kezőleg: vigasztaló rendeltetésű. Ahol mód van erre, a 

zárt alakzatra, a kör formájára törekszik, vagy Jelzés

szerűen utal a kör Jelenlétére /táncolok, akik füzérben 

vonulnak az egyik városkapun ki, a másikon be/. Helye 

mindig a fal legalsó részén van, embermagasságban és 

az ember méretében.

Ha a természeti csapásokat leszámítjuk, a felület

nek ez a része a legsérülékenyebb. Ez van kitéve rombo

lásnak, ezt a legkönnyebb levakarni vagy átfesteni, ezt 

sújtják a kisebb módosítások az épület szerkezetén /aj

tó a falban/, ez szennyeződik, ez pusztul először. És 

amikor Jelenléte, szoros kapcsolata az élőkkel kényel

metlenné válik - minthogy kezdettől kilóg a hivatalos
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ikonográfiából valahol és már azok előtt sem világos 

a Jelentése, akikhez szól mindenki megkönnyebbülésé

re elpusztítják.

A haláltáncot a városi alsó-középréteg műfajaként 

határozva meg, kézenfekvő lesz, miért mutatnak a feren

cesek és a domonkosok nagymértékű vonzódást hozzá - az 

ő elsődleges területük ennek a csoportnak a gondozása.

/А téma szélsőséges elfajulása és a koldulórendek ebben 

Játszott szerepe ugyan ide tartozó kérdés, de e helyütt 

nincs módunkban kitérni rá./

Eleve képtelenség arra gondolni, hogy temetői fres

kón a zárt alakzat megvalósítható. Ekkora teret nem le

het átfogni. Kör az, ami belátható. A kényszerűen lineá

ris ábrázolás már kikezdi a haláltánc lényegét. Körfor

gásból /ami az élet/ menetté változik, ami valahonnan 

valahová tart és azzal vége a folyamatnak. De ha az egy

ség gondolatát nem is, a közösség gondolatát még megőr

zi. Egészen addig, amíg kicsinyített formában, oldalak

ra szabdalva kézbe nem vehetjük.

Ettől a pillanattól kezdve haláltánc és haláltánc 

között ugyanaz a különbség, ami a virágzó rózsatő és az 

olcsó illatszerrel leöntött vásári kreppapír-virág kö

zött. Félreértések elkerülése végett: nem áll szándé

komban kétségbe vonni a miniatúrák és egyes fametszetek 

egyedülállóan magas művészi tökélyét. Helyettesíthetnénk
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a papírvirágot Cellini aranyrózsáJávái, amit kisebb va

gyonért vesz hölgyének a gáláns udvarló, hogy szike fö

lé tűzhesse. A lényeg nem változik: a két dolog egyike 

természetes, a másik ’csinálmány’. A metszettel és a 

miniatúrával - Jóllehet ekkor hág népszerűsége a legma

gasabbra - kezdődik a haláltánc eltűnése.

Marchant metszetei még tükrözik a törekvést, hogy 

a tánc folyamatosságát érzékeltesse. A kép belsejében 

megörökített halál-alak lényeges szerepe, hogy a két 

élőt összekösse. így is szétesik a folyamat, de legalább 

nem párokra, hanem egyes egységekre.

Minden későbbi haláltáncban magára marad az ember 

a halállal. A "Doten Dantz" zenélő figurái már egyértel

műen bomló testek, groteszk férgek tekeregnek belőlük 

kifelé, miközben táncra bírják az élőket, gyakorta úgy, 

hogy nem is érnek hozzájuk. Az élők tánca kimerül a két

ségbeesett hadakozásban, mint a Bázeli Haláltánc met

szetein, ahol a Halál már rátámad az élőre és legfel

jebb "csontzenét" Játszik. Manuel haláltáncán a vigyor- 

gó csontváz Jó adag akasztófahumorral megáldott csíny- 

tevő, s mint a bázelin, itt is majmolja az élőt.

Ami a szöveget illeti, a Marchant-féle metszetek 

latin kiadása mutatja legszebben, mit éreztek összetar- 

tozónak, illetve miről gondolták, hogy annak kell érez- 

niök. Maga a haláltánc keretben Jelenik meg: fölötte ott
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a vadomori, hogy legitimálja. A Szerző és a Halott Ki

rály szavai az ars moriendi lényegét summázzák, az utó

szó közli a Három élő... legendáját és helyet kap benne 

egy rövid ubi sunt is. /А Szerző•szavai a 24. képről: 

"...Transit honor mundialis: transit et potencia /

Pulchritudo corporalis: mundique prudencia / Mortem ego 

cogitate..." - /úbi sunt,/ "Sanson moritur robustus / Sa

lomon doctissimus / Absalon forma venustus / Davidque 

sanctissimus / Christus quoqué mortis dire priusque
104substinuit / Penam: ad tronum gloria redire non potuit..."/

A contemptus mundi összefoglalását megtaláljuk a Remete 

lábánál, de maga a párbeszédes szöveg is több ízben cé

loz rá.

Eg3/ütt van hát a teljes korabeli halál-irodalom. Ez

az összeállítás nagyonis alkalmas arra, hogy egjes da

rabjai egymást erősítsék. Az ábrázolás nélküli vadomori 

nem érhet el akkora hatást, mint a képben megjelenített 

találkozás a Halállal. Az ars moriendi és a legenda ön

magukban gyengék, mert az első túl elméleti, a második 

meg túl egyedi. Az ubi suntról a figyelmetlen olvasó

nak az a benyomása támadhat, hogy csak régen halott 

nagyságok unalmas felsorolása és a jelenhez semmi köze. 

így együtt viszont mindegyik hat a másikban is.

Már rámutattam, hogy ha azt állítjuk, hogy az ubi 

sunt kizárólag vanitas-téma, és azért nincs köze a halál-
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tánchoz, mert a haláltánc típusokat jelenít meg, az ubi 

sunt viszont személyeket, meg kell hamisítanunk magát 

az ubi süntot, amennyiben nem veszünk tudomást a csopor

tokról, melyeket citál. De a névvel jelölt személyek 

esetében is típusokról szól a szöveg: Nagy Sándor "az" 

Uralkodó, Sámson "a" legerősebb, Salamon "a" bölcs, 

Hektór "a" hős, Dávid "a" szentéletű király - egy tulaj

donság legmagasabb fokát képviselik, nem pusztán önma

gukat. A vadomori/haláltánc és az ubi sunt összetarto

zásának és keveredésének legnyilvánvalóbb példáját egy 

1828-as kiadású műben találtam meg. A szerző már nem 

tudta, hol húzódnak az egyes műfaji határok, aminthogy 

azt sem tudta, hogy egyik kiválthatja a másikat; de ha 

együtt állnak, el kell őket választani. Csak a hasonló

ságot érzékelte és ez /sok egyéb összetevővel együtt/

mindháromnak korcs leszármazottját eredményezte;
%

"Volt egy Király, egy Márki, egy Gróf, egy Államta

nácsos, egy Főtisztviselő, egy Fejedelemasszony, egy 

Hercegnő, egy Nemes Hölgy: sorrend nélkül fogok beszél

ni róluk, ahogy a legalacsonyabbrendű emberekről, 

van most az a Herceg, az a Nemes Hölgy, az a Lovag, aki 

néhány éven át a Város dísze volt, a társaság lelke és 

akik oly nagy felbolydulást keltettek a világban ahol 

csak megjelentek a jósors ajándékaival: a testi szépség

gel és szellemük élénkségével? Bizonyos láz egy-két nap

Hol• •
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alatt elvitte, és többé már nem látjuk őket. Homo cum

mortuus fuerit, et nuöatus, atque consumptus, ubi quaeso 

„105est?

Másfelől milyen Jogon kategorizáljuk haláltáncként 

Niklas Manuel művét, amelyről köztudott, hogy legalább

egy tucat berni polgár, nemes és egyházi ember arcmását
106vagy címerét örökíti meg; konkrét személyekét?

A vadomori olyannyira illeszkedik a tánchoz, hogy

bele is keverték. Ahol a Marchant-metszetekhez nem akadt 

megfelelő vadomori-rész, ott egyéb két soros latin nyel

vű bölcsesség helyettesíti. Ezek az elődei a Holbein-ki- 

adások metszetei fölött végigvonuló bibliai idézeteknek. 

Vadomori ás haláltánc tehát könyvben összetartoznak, de 

hozzájuk tartozik minden közérthető halál-irodalmi alfaj.

A Bolond az 1490-es Marchant-kiadásban Jelenik meg 

először és azt teszi, ami előjoga: bölcsességet mond, 

arait senki más nem mondhat ki. Ő a hivatásos Bolond, a 

bölcs Bolond. A bázeli tánc azonos figurája a szerződte

tett mulattató, akinek nem hivatása van, hanem mestersé

ge. Nem filozófus Bolond ő, inkább tűrné még egy dara

big a világ nyűgét, mintsem táncba menjen "ezzel az Aszót- 

tál».10? Manuel sorozata, amely szigorúan szétválasztja 

az egyházi és a világi rendet, amellett, hogy új figurá-
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kát vezet be, átülteti a karneváli vigalmat a lialáltánc- 

ba. Zárószavai: "Manuel s’adresse a 1’hőmmé de la rue /

Le carnaval de l’an 1523 / De la Danse macabre aux
„108Mangeurs de cadavres 

jelölést alkalmazza.

Manuel Bolondjára az ’ostoba’
109 Ez a Bolond azonban inkább Mar-

chantéval rokon, mintsem a bázeli csepűrágó bohóccal;
110amint a Halálnak adott válaszából kitetszik.

A Holbein-alak viszont "a falu'bolondja". Ő valóban 

eszement, akár gyengeelméjű, akár megőrült. A Georg Oemm- 

ler /Georgius AEmilius/-féle latin szövegben fölötte a 

Példabeszédek Könyvéből vett idézet: "QuaSi agnus laSci-

uiens 8eignorans, neScit quod ad vincula Stultus traha-
„111túr. /Prover.VII. / 

nihil, Suauißima vita eSt: / Optima non itidem. Quid 

furioSus ágit? / Securus fati, Simplex laSciuit vt agnus, 

/ NeScius ad mortis vincula quod, trahitur.

Az aláírás: "InSanire et Scire

„112

Az angol kiadás vonatkozó passzusa:

Sweet as to be mad, / And no one Thing to know; / But 

this is far remov’d from beSt, / As Mad-men’s Actions 

Shew. // Secure of Pate the WitleSs Pool / Like Sportive

"No Life So

Lambkins treads, / And knows not that his ev’ry Step /
„113To Death’s Sad Portals leads.

Az olasz kiadásból egyebek közt ez a kép is hiány

zik. Dézsi Lajos Holbein-kiadásába ugyan bekerült, de
11 ászöveg nem tartozik hozzá.
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Az aláírást csak kényszeredetten lehet a Eolond- 

"Senkytt az halai kemeleni nem twd Az wag;/ 

cunny walamit az uag nem tud Sokatt mosolgani az halai
„115

hoz kötni:

nem twd Az egyett erössen tartt’a az mytt tud.

Marchant félelem nélküli, szókimondó Bolondjából,

aki tükröt tartott a világnak, a bázeli tánc hivatásos 

bohócának kitérőjével egyfelől a meggondolatlan ostoba 

/angol/, másfelől az állatias ösztönlény /latin/ formá

lódik ki. A Bolond nem különbözhet a többi szereplőtől; 

félnie kell a haláltól, mint mindenki másnak - feltéve, 

hogy egyáltalán észreveszi.

Első pillantásra semmi közük egymáshoz, de nasonló 

átalakulásnak kell végbemennie a Koldusban. Ő szintúgy 

gyanús figura, kilóg a sorból, csak más oka van rá, 

mint a Eolondnak. A Bolond eredeti megjelenésében felül

ről látja a világot, a Koldusnak viszont nincs veszteni

valója: halála nem lehet nyomorultabb, mint élete. Mind

ketten kívül vannak bizonyos értelemben a világ csábítá

sainak körén.

Marchant metszetei között nincsen Koldus, van viszont

a heidelbergi kéziratban és a bázeli haláltáncban: elté-
116rő képek szövegvariánsokkal.

A Koldusnak megváltás az élet vége és egyetlen barát

jaként, szívesen fogadja a Halált. Manuelnél a Szegény 

Ember körülmén;/ei hasonlítanak a két német ábrázolás
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Koldusának földi sorsához. 6 ugyan csöndesen megadja
117magát a Halálnak, de távolról sem jó szívvel, 

gény Ember vonakodását magyarázhatja az ismeretlentől 

való félelem - annál érdekesebb viszont a Halál magatar

tása. A két német variáns bizonyos lekezelő kajánságot 

rejt, amire a Koldus nyíltan és szívesen válaszol, Manu

el Halála viszont /természetétől eltérően/ őszintén ba

ráti ajánlatot tesz, amire reményvesztett belenyugvás a 

válasz.

A Sze-

Holbein Koldus-figurája kivétel a haláltáncokban.

A latin szöveg bibliai idézete: "MiSer ego homo! Quis 

me liberabit de corpore mortis huius? /Rom.VII./". A 

Rómaiakhoz írott levél megfelelő része azonban egészen 

másról szól, bár a halált megemlíti. Ez a kérdés Jób 

Könyvével rokon és az Apokalipszissel: "Azokban a napok

ban keresni fogják az emberek a halált, de nem találják,
„118és szeretnének meghalni, de menekül tőlük a halál.

A Koldust nem hallgatja meg a Halál, bárhogyan hív

ja, bárhogy könyörög neki: "Qui cupit exolui, et cum 

Christo viuere, mortem / Non metűit. Tali voce Séd astrá 

ferit, / Infelix ego homo! Quis ab huius corpore mortis 

/ Liberet heu miserum? me miserum eripiat? 

szöveg még világosabban beszél: "He that from hence to 

be releas’d, / With Christ to live, deSires, / DeSpiteS 

Death, and to the Stars / In Words like theSe aSpires:

„119 Az angol



73./

// 'ii/ho from this mortal Body will / Me wretched Man

releaSe; / And Snatch me Wretch! from this vile World,
„120/ To Realms of purest Peace?

Ezzel a halál-képzet deformálódásának utolsó szakaszá

hoz érkeztünk. Kezdetben volt a halál, a keresztény em

ber barátja, aki megnyitja az üdvösség kapuit. Azután 

következett a szigorú Halál, az igazságos bíró, aki a 

jókhoz jó, a rosszakhoz kegyetlen. 6t felváltotta a leg

nagyobb hatalmú zsarnok, aki kénye-kedve szerint ragad

ja el az élőket, de mindenkit elragad és a nyomorulta

kon olykor még szánakozik is. Mellette megjelent a tré

fáskedvű hóhér és most az ördögien gonosz Halál, aki 

abban leli örömét, hogy útonálló módjára gyilkol - az 

olyan emberrel, akitől nincs mit elvenni, mit sem törő

dik, mintha nem is léteznék.

Az Utolsó ítélet lejött a Földre /"keresik a halált"/, 

bár a világ látszólag változatlanul fennáll; csak Hol

bein Koldusa tudja és a hozzá hasonlók. Ezzel a hatal

mában kéjelgő, mégis szánalmasan kisszerű Halállal csak

ugyan nem lehet kapcsolatot teremteni. És a Halálnak 

ezt a képét, az agyafúrt szadistáét vagy a haszonleső 

gyilkosét megtartottuk; máig ilyennek látjuk.

A magyar szövegnek semmi köze a metszethez, viszont 

a Pál-levél mondanivalóját visszaadja: "Lelkwnknek töm

lő chie uolt az my testwnk Ideie uoltt twle zabadulnwnk
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Ch’ak az Christus iesus bizoni elettunk Es my halalv/nk
„121bizoni nyeressegwnk.

Valószínű, hogy a különböző Holbein-kiadásoknak 

leginkább a Eolond és a Koldus megjelenítésével gyűlt 

meg a bajuk. Az olasz szöveg bölcsen kihagyja őket, a 

magyar nevetségessé és visszataszítóvá teszi az egyi

ket és meghamisítja a másikat. Az angol változat Bolond

ja nem bestiális félkegyelmű, hanem ösztönlény a szó 

szoros értelmében, mint a gyermek} ugrándozó bárány az 

Élet rétjén, aki nem tudja, hogy minden lépéssel kö

zelebb kerül a halálhoz. A Koldust először az emberek

hagyták el, végtére elhagyja a Halál is.

Ahogyan az egyes haláltánc-kiadásokban a halál-kép

zet egyre fenyegetőbb formát ölt, úgy változik meg a 

halál-alak kapcsolata magával a tánccal illetve a hang

szerekkel. Merchant első kiadásában még nem kapott he

lyet a Halál négyszemélyes zenekara, de a következőnek 

metszetei között már szerepel. A tánc őskorában hang

szer nélkül, énekszóra táncoltak, esetleg ritmushangsze

rek kíséretével. Az első zenészek részt vettek a tánc

ban, de ahogyan feladatuk nehezedett, egyre inkább csak 

a muzsikát szolgáltatták másoknak. /Egy későbbi fázis

ban rövid időre ismét beállnak a táncolok közé, de ez 

a sajátos eset a haláltáncot nem érinti./
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Marchantnál a Halál az élők között táncol. Minden 

későbbi nyomtatásban már táncoltat, hogyha hangszer 

van nála; esetleg azt a lépést mutatja be, amire az 

élőt kényszeríti. Az élő voltaképpen egyedül táncol. 

Társait elvágták tőle, a Halál pedig húzza a talpalá

valót. Azután a hangszer már csak jelzésszerű /mint 

Manuel sorozatában,' vagy a Holbein-metszeteken/.

Holbein szöveg nélküli sorozatának különféle tár

sított aláírásai már nem is említik a táncot. Szigo

rúan véve - bár egynéhány képén a Halálhoz tartozik 

hangszer - nem nevezhetjük haláltáncnak. Érdekessége, 

hogy minden élőt a saját életterében lep meg, amikor 

nem várja, mint ezt többek észrevették a kutatók kö

zül. Ám ezek a metszetek olyan lehetőséget teljesíte

nek ki, amely csírájában megmutatkozik Manuel haláltán- 

cában is: az élő kigúnyolása, a rajtaütésszerű támadás 

a tevékenység megszokott közegében /ld Manuelnél a Pá

pa vagy a Éestő képét/.

A vadomoriban a halál még Isten rendelte, személy

telen természeti törvény. Még passzívan sincs jelen, 

csupán az élők beszélnek. Marchant sorozatában a képek

nek megfelelő párbeszéd zajlik az élő és a Halál között, 

a Halál minden esetben Le Mort, furcsa módon hímnemű; 

ezt magyarázzák a kinek-kinek saját halála elméletével,
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minthogy a tánc kizárólag férfiaké. Egyes hipotézisek 

szerint a halál-alak megsokszorozódását a szöveg felé

pítésének köszönhetjük: a tényleges táncban a Halál 

változtathatta a helyét, egyik élőtől ment a másikhoz, 

de az ábrázolás nem tudta másképpen megoldani a párbe

széd illusztrálását. /А spanyol szöveg csak La Muerté- 

ről tud, akár a IX. strófa kát fiatal lányáról 

az utána következő férfiakról legyen szó./

Az Innocents-másolatán elsőként a Halál szólal meg, 

de az élő beszédére is válaszol néhányszor, egyszersmind 

átvezetve bennünket a következő táncoshoz. Hasonló szer

kezetű a spanyol haláltánc

akár

a "Doten Dantz", a "Heidel- 

bergi Kézirat", a "Bázeli Haláltánc", nemkülönben Manu- 

elé. Holbein metszeteihez eredetileg nem tartozott szö

veg, akárcsak Halál ABC-jéhez. /А Lydgate készítette

fordítás a Saints Innocents szövegéről utoljára nem a

Marchant-metszetekkel, hanem az ABC-vel illusztrálva
122jelent meg Montaiglonnál, Párizsban /!/, 184-6-ban.

Az "Immagines mortis" szerkezetében semmiféle szim

metria nem fedezhető fel. Maga a Halál mindösszesen 

négyszer beszél a maga személyében: a Püspök, a Herceg, 

az Apát és az Asztrológus jelenetében /az első három 

egymás után következik/, a szereplők közül pedig öten 

szólalnak meg: az Apáca, a Pap, az Öregasszony, az Ag

gastyán és a Házaspár /kettejüket egynek véve a szöveg
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szerint/. Kivételes a Koldus ábrázolása: szövegének 

a felét egyértelműen a Szerző mondja el és nem a Halál 

/aki meg sem jelenik/, a másik felében ő maga panasz

kodik. 42 képpel számolva /az első 5 kép Holbein Biblia- 

illusztrációiból való átvétel, az utolsó 6 pedig már 

nem vezethető le a hagyományos ábrázolásokból/ a többi 

metszet szövegéből három a Szerzőé: a Fiatal Lány /Apáca/ 

képe, akinek kedvese lanton játszik az ágyon ülve, a 

másik Fiatal Lányé, akit az ágyból vonszol ki a Halál 

és a Katonáé. Minden egyéb feliratot vagy egyenesen a

Szerzőhöz utalunk, vágу feltételezzük, hogy a Halál
123egyes szám harmadik személyben beszél magáról.

Az angol kiadás párhuzamos a latin szöveggel. Cím

lapja közli, hogy mind a latin, mind a francia szöveget 

használta. Kérdéses, miért hagyta ki éppen a német szö

veget, amikor a metszetekre mint a Bázeli Haláltánc 

reprodukciójára hivatkozik; viszont egyrészt túl kései 

kiadás ahhoz, hogy a haláltánc-összefüggésekkel törőd

jék - 1789-es, ekkorra már inkább az számított, hogy a • 

metszeteket Holbein készítette, akit az angolok jól 

ismertek, és az, hogy épületes szöveg társuljon a be

cses képekhez, mintsem a freskó és a másolatok tényle

ges kapcsolata vagy a haláltánc-hagyomány -, másrészt 

bizonyos, hogy csak olyan kiadásokat használt fel, ahol 

a szöveg a Holbein-metszeteket kísérte. Bevezetőjéből
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úgy tűnik, hogy az angol fordítás alapszövege az 154-7- 

es francia kiadás és egy későbbi latin.

A bevezető arról tájékoztat, hogy képeit az 154-7-

es latin nyelvű kiadásból veszi és mellékletben csa-
124-tolja az 15-62-es francia nyelvű kiadás képeit.

Az olasz kiadás jóval korábbi és bizonyosan a latin
125 Mindjárt az 154-5-ös kiadási 

dátum kérdésessé teszi, hogy a latin szöveget az olasz 

felhasználhatta. Tenenti felsorolja az alapvető kiadá

sokat: az első a francia nyelvű 1558-ban Melchior és 

Gáspár Trechsel nyomdájából /Lyon/, Gilles Corrozet 

szövegével. Ezt a szöveget fordította le Oemmler 154-5-

Ebben az esetben az olasz kiadás nem

szövegre támaszkodik.

126ben latinra.

vehette volna alapul a latin verseket. Csakhogy létezik 

egy korábbi latin kiadás is, amelyről a szakmunkák nem 

tesznek említést, holott az angol változat ismeri: be

vezetőjében hivatkozik rá, mint az 1558-as francia for-
V ч"Imagines de morte, et epigramata, edítására. A címe 

Gallico idiomata a Georgio AEmylio in Latinu translata11-.

Szintén Lyonban jelent meg, 59 metszetet közöl, 154-2-
127ben nyomtatták.

Az olasz fordításnak tehát az 1542-es latin az alap

szövege. Ez a kiadás a metszetek fölötti idézeteket meg

lehetősen szabadon kezeli. Előfordul, hogy azonos egy

ségből egyéb citátumot vesz, de néha még az egységet is
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felcseréli és a Biblia más helyéről választ. Olyankor 

is a Halált szólaltatja meg, amikor a larinban a Szer

ző beszél: a legszebb példa a Paraszt ábrázolásához 

tartozik. /"IpSe tibi multo panem Sudore parabis. / 

Praebebit uictum nec niSi cultus ager. / PoSt uarios 

uSus rerum uitaeque; labores / Finiet aerumnas Mors 

uiolenta tuas" - "Misero ne ’1 sudor de la tua faccia,

/ Covien, eh’ acquisti ’1 pan, che magiar dei; Pero 

di venir meco £= con me/ non ti spiaccia,* / Se di ripo-

Az .olasz vers a szánakozó, szelíd 

Halál hangján szól /a Koldust ki is hagyja!/, ellen

tétben a latin "Mors violentá"-Jávái.

Paradox módon úgy látszik, hogy ahol a Halál beszél

het, emberközelibb, még akkor is, ha gonosz, mint ami

kor a Szerző tolmácsolja szavait. Oemraler ritkán enge

di szóhoz Jutni, és amikor Szerzőként róla beszél, so

hasem fordul hozzá, nem szólítja meg - sőt, ez kizárólag 

a Pesti-féle magyar szöveg sajátja.

„128so desioso sei.

Pesti György Haláltáncénekének bevezetőjében Dézsi

Lajos a magyar verset az Oemmler-féle latin 1^-7-es ki-
129adásából vett szabad fordításként határozza meg.

Először is hangsúlyoznunk kell, hogy a Pesti Gyöngy

fáié szöveg nem olvasásra készült, hanem éneklésre. Bár

két fennmaradt variációja között akad számos eltérés,
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ezeknek egyike sem olyan, ami a ritmust kizökkentené.
13ОA kódexbeli változat másolat , nem tudjuk, milyen és

131mikori alapszövegről. Bornemisza közlése 

zonyítéka, hogy gyülekezeti éneknek számított.

annak bi-

Első három versszakában a Szerző beszél a Teremtés

ről. A negyedik strófa a kódex szerint az Űré, Bornemi

sza alapján a Szerzőé /a tilalmas két fa/, ötödik/hato

dik versszaka ismét a Szerzőé, a hetedik versszak köze

pén átveszi a szót a Halál és Ádámhoz fordul. A tizene

gyedik versszakig fenyegeti Ádámot és leszármazottait, 

majd kezdi sorra venni a földi hatalmasságokat. Nyolc 

versszakon keresztül beszél a Pápáról /a 22. strófáig/, 

ezután tíz versszakon át a királyokról /31./ A 32. vers

szakban az urakat említi, a 33-34.-ben a fejedelmekhez 

szól. A 35-36. versszakban a szép ifjakhoz intézi sza

vait. A 38-40. versszak a gazdag özvegyasszonyoké, a 

41.-ben a "juhok pásztoráról" van szó. Nem tudni, konkrét 

vagy átvitt értelemben, de utóbbi a valószínűbb, mert 

innentől kezdve öt versszakon át a papságról lesz szó 

/41-46./. A 46. versszakban mintha törés következne be 

a szövegben: innentől a Halál már csak egyszer fog meg

szólalni, amikor a 68. versszakban elmondja, mit kell 

tennie a kereszténynek, a következőben pedig azt, mit 

nem szabad tennie.

A szereplők közül a Pápa beszél, úgy, hogy szavait
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a Halál idézi : "...Wegre monda halai ne banchy engemet. 

// Papa monda az my iozagom wagion Walamy dwchiössegem

ennekem wagion Ma mind tyed légién walamym wagion Az 

dögh halai ch’ak ream ne ragagion.

/Apátnő/: "lm makttalan ennekem meg kel halnom lay nin- 

chyen senkytt en wttanam hadnom Halai ne hagy kenlek ad

dig meg halnom Battor chyak kewesse hág’ ferhez mennem. 

Legvégül az Öregasszony szól: "Azt mongyak hogy igen ne

héz az halai Gonozbnak mongiak ott az wen agsagnal lay

„132 Utána az Apáca

„133

io fyam az gamon el iarhattnal De porra lennel ozttan
„134 Az Öregasszony beszéde azért is kü

lönös, mert egyáltalán nem biztos, hogy a Halálhoz be

szél! Elég sajátságos lenne, ha "jó fiamként" szólítaná 

meg,* a tónus inkább egy röpke vasárnapi üdvözlésre adott 

válasz a templomkapuban.

hogy meg hálnál.

Pesti György a Halált nehezen engedi szóhoz jutni, 

de csak azután, hogy az minden dörgedelmét rázúdította 

a Pápákra, Királyokra, Fejedelmekre. A Halál különben 

sem megingathatatlan végrehajtója az isteni akaratnak 

/meghazudtolva a 9. versszak kijelentését: 

re istenttwl kwldött wagiok"/ - egyszerű csatlósa urá

nak, aki nem mindenkor ért egyet az utasításokkal. Men-

"Bwnttettes-

tegetőzik: "Bizoniara hogy ha welem lehettne Szép iffya-

kat bántanom nem kellene Zeppekett nekemys zerettnem
„135 A parancskellene De tyztemnek nem iarhatok ellene.
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az parancs, fölülbírálni nem lehet, legfeljebb helyte

leníteni. Nem csoda, ha Pesti a következő versszaktól 

disputába kezd a Halállal, hiszen egy ilyen Halállal 

szabad porolni.

Ez a forms, teljességgel idegen a halál tánctól, 

ahol vagy az élő beszél, vagy a Halál, a műfaj alko

nyán a Szerző, de ő sohasem intézi szavait a Halálhoz, 

hanem az olvasó épülésére szánja őket.

Először némi szemrehányást tesz a szerző, tegezve 

a Halált /"Sok wittezek halai weled meg winalc... "/, 

hogy aztán ismét beszéltesse, amíg a gazdag özvegyasszo

nyokban és a papokban tart /38-46./. Itt megint elérzé- 

kenyül egy kissé a Halál: "Kapaj^att mynap egyknek le 

wonam Monda szegény hogy az szwuett meg foyttam...

A versszak második fele rejtélyes; egyszerűen nem derít

hető ki, kire vonatkozik: "Nem mondhatt’a az világ hog’ 

nem lakttam Az myg szegény feyem magam byrhattam.". Be

szélhet az az eg3^házi személy, akinek kápáját a minap 

levonta a Halál /közelebbről azonosíthatatlan figura/, 

de beszélhet szegény megfáradt Halál is, aki már alig 

várja, hogy nemszeretem munkájának véget vessen az Utol

só ítélet.

„136

Az egyházi személyek közül az Apácát láthatóan ked

veli a szerző. Afölötti felháborodásában, hogy még a 

szentéletű fehérnépet sem kíméli a Halál - mi több,
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annyi haladékot sem ad nekik, hogy gyorsan férjhez 

menjenek a 48. versszakban szidalmazni kezdi és

meggondolatlanul rátestálja az öregasszonyokat, ha a 

fiatalokat nem háborgatja, bár erről az ígéretéről az
13756. versszakban megfeledkezni látszik.

Az 51. versszakban Pesti György nyíltan kimondja, 

hogy megölné a Halált, ha tehetné: "...Attamfyayttul

meg nem fozttanal Bizoni töbett te sem énnél sem innal." 

Az is szokatlan, hogy a szerző úgy próbálja megállapí

tani a Halál kilétét, hogy egyenesen hozzá intézi sza

vait, miközben találgat /megjegyzendő, hogy a Halál so

ha nem válaszol!/. Azt mondja, .hogy sem nem ördög, sem

nem angyal, sőt, talán csak annyiban létezik, amennyi- 

Végiil is úgy határozza meg, mint a bűn138ben hiány.
139szolgáját.

Pesti György halálképe tudathasadásos. Olyan össze

tevőkhöz ragaszkodik, amelyek egymással kibékíthetét

lenek : nem lehet a Halál egyszerre Isten és a bűn szol

gája. Részben onnan származik az inkongruencia, hogy 

folytonosan egymásba játszatja a testi halált és az örök

halált. Ezenkívül, bár leszögezi, hogy a halált Isten 

küldte az élőkre, öntudatlanul az ellenkezőjét sugallja. 

Ez a szemlélet a versben mindenütt érezhető, de legin

kább a 12. versszakban fogható meg: "...erttem ereiet 

az isten fyanak De meg lattom mitt tehett az halainak



84. /

Zeniben állok wele az wyadalnak Az hálálok hogy ha mind is 

140meg; haln/ak7".

Semmiképpen nem szabad ebben a kijelentésben a ha

láltáncok halál-alakjainak felidézését látnunk /kérdé

ses, volt-e mintaként.haláltánc-kiadás Pesti előtt 

mert a szöveg nem lehet az Oemmler-féle latinnak még- 

csak átköltése sem/. Amit itt a Halál eljátszik, az az 

ördög szerepe, a kísértéé, aki szembeszáll Krisztussal.

A Halálra ez a magatartás a legkevésbé sem jellemző. 

Igaz, nem is egy haláltáncban /a Halál Diadalának képein 

még gyakrabban/ Krisztus is alávettetik a Halál hatal

mának, de a jelenet egészen másként értelmezendő, a meg

váltás szükséges részeként.

? v

A 13. századi ikonográfiái séma szerint a győzedel-
141mes Krisztus letiporja a Halált. 

második halál, minthogy Krisztus éppen kiszabadítja a

A legyőzött alak a

Brailes "Utolsó ítélet"-énLimbusból az atyák lelkét.

Krisztus lába alatt két szörnyű figura hever - nem mint

ha a lélek halálának segítőtársa akadt volna, hanem

azért, mert Krisztus legyőzte az első, a testi halált
142 Pietro Lorenzetti képén 

a Halál suhintásra emeli fegyverét a megfeszített Krisz

tus fölött', ám ebben a jelenetben csupán az ábrázolás

is, hiszen testben feltámadt.

merészségét emelhetjük ki; az nem lehet kérdéses, hogy 

értünk a Megváltó a testi halál hatalmába adta magát.
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143mielőtt föltámadt volna. A berlini Marienkirche ha

láltánca mindkét irányban a keresztre!eszített Krisz

tustól indul el és azt példázza, hogy ha még Isten fiá

nak is meg kellett halnia, hogy küldetését beteljesít

se, akkor a közönséges ember hogyan is részesülhetne 

más bánásmódban? Követnie keli Krisztust és őáltala 

megmenekülhet a második haláltól. Sőt, a feltámadást is 

ígérték az Utolsó ítéletkor, de ahhoz először meg kell 

halni a test halálával!

A kérdéses versszak Pestinél nem is Krisztus halan

dó voltát bizonygatja, mint inkább arra keres választ, 

mit tehet az ember a saját halála ellen. Akkor pedig

és egy

értelműen az ördög, a Gonosz szerepköre. A "halálok" pe-

nem vonatkozhatik másra, mint a második halálra,

dig amolyan vice-ördögök, alacsonyabbrendű démonok, a 

Halál-ördög szolgái és hadserege. Nem lenne semmi baj, 

ha Pesti végigvinné művén ezt a gondolatot, de ő oda- 

vissza ugrál a kétféle értelmezés között, mint később a

Tükör.
Addig Pesti helyeslésével találkozik a Halál köte

lességteljesítése, amíg a hatalmasokat viszi el sorra, 

akik elvetemült kegyetlenséggel bántak a kiszolgálta

tottakkal és csak erkölcstelenségben mutattak példát: 

a Pápa, mint "földi isten", a "kegyetlen", dőzsölő ki

rály, aki országát veszni hagyja az ellenség kezétől,

/

\\
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a "hamis törváttevők", a "nyúzó" fejedelmek jelenetei

ben a szerző a háttérben marad. Szíves-örömest adja a 

Halál szájába a maga mondanivalóját és ugyanígy jár el 

a "gazdag özvegyasszonyok" csoportjával, akik a rájuk 

maradt vagyonból maguk akarnak "uralkodni", továbbá a 

viszálykodó "barátokkal".

Az özvegyasszonyokra legalább annyira haragszik,

mint a Pápára, hiszen számukra tartja fenn a "döghalál"-
144ban való kimúlást.

A hatalmasságokat és a gazdag özvegyeket Pesti el

vetemült bűnösökként ábrázolja,* nincs ellenvetése a Ha

lál szavaira. Őket nyilván nem csak a testi halál, de 

az örök halál is sújtja majd, és a szerző szerint ez 

rendjén van.

Kimutatható, hogy amikor Pesti megátalkodott bűnö

sökről emlékezik meg, akkor engedi át a színteret egy

értelműen a Halálnak. Fentieknek nem mond ellent az sem, 

hogy az első, bibliai jelenetekben a Halál minden em

berről beszél, mert ott még világosan a természeti tör

vényt, a testi halált szimbolizálja és csak a 12. vers

szakban veszi fel az Ördög jellemzőit. Itt még "ehwel

iioltt halai" - tehát nem csontváz, hanem mumifikálódott 

145 és nem is valaminek a hiánya. A Fejedelmek és 

a Gazdag özvegyasszonyok közé két téma ékelődik, ezek

tetem

hez a szerző másképpen viszonyul. A "szép iffyakat"
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szánja, de mivel huszonnyolc strófán keresztül a Halálé

volt a szó, sajnálkozását csak úgy tudja kifejezni, hogy 

a Halállal mondatja el. 

bűnét fel nem sorolja, feltételezhetően apróbb hibákat 

tulajdonít nekik és nemcsak a második, hanem az első ha-

146 Mivel az ifjaknak semmiféle

Iáitól is meg akarná őket kímélni, áttételesen felülbí

rálva Isten rendelését. Ezután a szegény fegyverforgatók 

következnek, "sok wittezek", akiket a Halál mások akara

tából ér /megintcsak nem véve-tudomásul a Teremtő dönté

sét/, és itt már olyan erős az azonosulás, hogy Pesti
147elkezd a maga nevében beszélni. Nyomban utána vissza

adja a szót a Halálnak, hogy elmondhassa szemrehányása

it és kiszabja a megérdemelt büntetést az özvegyasszo

nyokra és a rossz papokra. A 46. versszak dilemma elé 

állítja a szerzőt: a Halál olyan egyházi személyt hurcol 

el, aki talán nem annyira elvetemült, mint a sorban előt

te állók, ezért megsajnálja. Nem foglal azonban egyér

telműen állást, ezért a következő, pozitív megítélésű 

Apácához az átvezetés felemásra sikeredik: nem lehet

tudni, ki beszél és miről.

Itt, a 47. versszak előtt húzhatjuk meg a választó- 

vonalat a műben annak alapján, ahogyan Pesti György sze

replőiről vélekedik. Innentől a Halál nem beszélő, ha

nem cselekvő és már csak egyszer fog tanáccsal szolgál

ni a gazdagoknak.
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Pesti rokonszenvét különösen a szép és jó erköl

csű fiatal nők keltik fel. Az Apáca és a "io leaniok" 

miatt lovagiasan kész volna párbajra hívni a Halált; 

mintha fellázadna azellen, akit maga nevezett "Istentől 

küldöttnek" /igaz, hogy "büntetésre"/. Amikor tehetet

len felháborodásában, amiért a Halál kisiklik kezéből, 

azon elmélkedik, micsoda is valójában, szükségképpen 

meg kell előtte jelennie a keresztény értelmezésnek, 

ami semmivé teszi a második halált /amiről a verseset 

kétharmad részéig szó sem esett/. Az Apácáról tudjuk, 

hogy "áldott bodog anya", 

elkerüli a kárhozatot. De ez a tény egy csöppet sem vi

gasztalja meg: halálakor azon siránkozik, hogy nem él

vezte az életet, nem ment férjhez, nincs gyermeke. Ha

lála percében nem a Mennjrország örömeit várja türelmet

lenül, hanem az élet elmulasztott lehetőségein kesereg 

és Pesti ezért sajnálkozik rajta - kétségtelen, hogy az 

Apáca a testi halál ellen lázad.

Nem tud megnyugvást adni a keresztény hitvallás: 

"...Chyak az bwnössökon/ТУ te hattalmas wagy. // Meg hyd 

halai soha my meg nem halunk Kyk christus myatt bwnte-

"szentt azsor.y" - bizonyosan

lenek wagiünk/Т/ Christus iesusban my cliia/íc/ el nywgo-
„W-3zzunk Az sok mv/nka wttan eccar meg nywkzwnk.

A lélek megfárad és elnehezedik a bűn miatt, de 

a test élni akar, nem hagyja magát: a kegyes vigaszra
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válaszképpen még erősebb kitörés jön. Most már nem azt 

panaszolja Pesti, hogy az ifjúkori kimúlás természetel

lenes, hanem az Öregasszonyt pörli el a Haláltól, holott

a fiatalokért cserébe neki ígérte volt - és megintcsak 

a testi haláltól!

A dicséretesnek nem mondható, ámde 1ebírhatatlan 

életvágy és a keresztény gondolkodás ütközése akkora 

feszültséget kelt, hogy Pesti György félbeszakítja vitá

ját a Halállal és megpróbál személytelen krónikása len

ni mondandójának. Pusztán leírója a sorra kerülő jele

neteknek, az Orvos, az Asztrológus és a Gazdag halálá

nak. A Gazdagot meg is szólaltatja /nagyjából azonos

csoportba sorolja a bűnös méltóságokkal és az özvegy
igas s zo nyokkal/.

A Gazdag Ember keveréke a Fösvénynek, az Uzsorásnak
150és a bolond Gazdagnak.

Itt következik a Halál utolsó színrelépése, mely 

alkalommal egy rövidke ars bene vivendi et moriendi hang

zik el: "...Keuessel meg kel пеку elegedny Istennek zent

igeiett kel halgattny. // Walakyk meg gazdagulni akar-
„151nak Az ördög töriben bizoni akadnak.

A következőkben ismét visszatér Pesti a Halálnak

• •

tett szemrehányásokhoz az öregember, a Házastárs, a Há-
152zaspár és Gyermekük halálát felpanaszlandó. 

még szól a Részegeskedőkről

Futólag 

, aztán már csak megerősíti,15З
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hogy a Halál nem kíméli az élőt földön és vízen, la-
154-kott helyen vagy lakatlanban.

A vers lezárása visszakanyarodik a kezdeti hang

vételhez, olyan keretet adva a műnek, amely igencsak 

különbözik a benne foglaltaktól. 155

Ha valaki csak az utolsó három versszakot hallja, 

meg lehet győződve arról, hogy- egy temetési szertartás 

végszavai vagy egy halálról szóló elmélkedés zárórésze. 

Higgadt személytelenséggel, tárgyilagosan említi az el

kerülhetetlent, de a hit perspektívájában, a keresztény 

gondolatatot egyszerűen, mégis méltósággal öntve formá

ba. A keret a legmesszebbmenőkig eleget tesz az elvárá

soknak.

Annál kevésbé az, amit keretez. Mert Pesti György 

egy ízben világosan kijelenti, hogy/ tulajdonképpen sem

mi dolga a második halállal: ő az első, a testi halált 

tekinti legfőbb ellenségének.

A jó élet és a belőle következő jó halál bölcsessé

gét általában a Szerzőre vagy a Remetére bízza a hagyo

mány. Itt a Halálra osztott rövid szónoklat,* kezdősorát-'

csakis egyféléiképpen érthetjük: "Az ky engem nem akar
„156 Nincs itt szó üdvözülésről, kárho-í 

zatról, irgalmas halálról, igazságtételről: ne harácsol

jon, ne forgolódjék túl sokat az, aki sokáig akar élni.

hamar lattny...

Élni, itt, a földi világban, noha nem "...zepseget Ha-
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157 -nem napról napra lcegietlensegett" nézhetjük. Élni,

bármilyen áron, öregen, nyomorékon, inkább élni, mint 

meghalni, még ha az üdvösség vár is azután.

Akármit mondjon, mindig csak erről beszél Pesti

György verse. Meggyőződésem, hogy nem tudatosan, mert 

ha tisztában lett volna azzal a kétségbeesetten mohó 

életörömmel, ami verse minden során átsugárzik, bizo

nyosan elborzad tőle, mint jó keresztény - mert hogy 

az, senki nem vonhatja kétségbe. De nem gondolták ezt 

végig mások sem, különben hogyan került volna a mű 

Bornemisza Énekeskönyvábe?

A haláltánc-kéziratokban és kiadásokban a Halál

következő áldozatához beszél, arról beszél és nem ma

gáról. Nemhiába humanista műve a Holbein-metszetekhez 

társuló szöveg: Corrozet mindvégig a kívülálló filozó

fus érzelemmentes tónusában elemzi az egyes jeleneteket. 

Ezt a hangvételt Oemmler is megtartja. A mű szerkezete 

monolitikus - szükség is van rá, máskülönben a szándé

koltan különálló "életképek" egyszerűen szétvetnék. 

Corrozet megtalálta az egyedüli módot, amivel összetart

hatta a metszetsorozatot: ki kell lépni belőle. Csak a 

Szerző beszélhet, a Halál cselekedjék. Két esetben tesz 

kivételt: a Herceggel és az Asztrológussal /13* 

kép/. A Püspök versében megtévesztő a "Mors, ego per- 

cutiam pastorem...", de ezek Krisztus szavai /Mt 26,31/;

és 27.
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a "Mors" itt a "hogyan"-t jelöli. Az említett kétszer 

négy sor nem billenti ki egyensúlyából a szerkezetet, 

már csak azért sem, mert a Halál olyan személytelen 

megfogalmazást használ, ami a Szerzőével rokon - a Szer

ző szavait is elmondhatná magáról harmadik személyben 

a Halál.

A szereplők közül a szöveg beszélteti az Apátot, 

az Apátnőt, a Papot, az Öregasszonyt, az Öregembert, a 

Házaspárt és a Koldust, bizonyos szimmetria szerint. 

Párokba rendeződnek: a Pap, aki éppen az utolsó kenetet 

viszi egy haldoklónak, negatív tükörképe a Koldusnak, 

aki a kegyelem nélküli folyamatos haldoklásban él.

Pesti Györgynél a nézőpont fegyelmezetlen cserélge

tése mellett sokat árt a műnek az aránytalan felépítés. 

Amiről sok a mondanivalója, arról sokat is mond. Nem 

érzi fontosnak, hogy a hagyománynak megfelelően ugyan

annyit szánjon nagyokra és kicsinyekre, istentelenekre 

és jámborokra. Amíg a Pápa és környezete van soron, gyö

nyörűséggel beszélteti a Halált, mint az igazságtétel 

elfogulatlan és megvesztegethetetlen képviselőjét, de 

nem tud szabadulni a prédikáló Haláltól akkor sem, ami

kor már távolról sem helyesli, amit az tesz.

Eleinte hagyományos utalásokkal igazolja a Halál 

munkáját: Dániel Könyvéből Bélsacar vagy Belzázár király 

• történetével /nem túl szerencsés névválasztás a király-
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га a "Boldizsár", mert Nabukadnecár éppen Dánielt ne

vezi Baltazárnak, de a korban általános lehetett, mert 

a Tükör ugyanígy jár el/, aztán Sisamnes és Cambyses 

példájával. /Egyébként veszélyes megoldás a Biblia te

kintélyével felruházni azt a Halált, akit a szerző kis

vártatva méltatlankodó kirohanásokkal fog támadni./

Gondolati és érzelmi összecsengés csak ott jellemzi 

Pesti énekét, ahol az első halál és a második halál egy

beesik. Nem véletlen, hogy itt hatnak a sorok, itt ereje 

van a versnek. A gonoszokért nem kár, menjenek csak Po

kolra minél hamarabb.

A többi versszakban az érzelem elsöpri a meggondolást;

a környezetből kiemelve meghatóan szép a katonákról 

írott négy sor, hiteles az Apáca és az Öregasszony sirá

ma, de sehogyan sem illenek abba a szövegbe, amely a ha

lált "bizony/os/ nyereségünk"-nek mondja.

A haláltánc mindig az életről szól. Eredeti épségé

ben arról az életről, amelynek természetes része a halál. 

Később arról az életről, amelyből akaratunk ellenére 

ragad ki egy nálunk nagyobb hatalom, de odaát elképzel

hetetlen kárpótlásban lehet részünk. A Halál eleinte ve

lünk táncol, aztán táncoltat bennünket, majd vonszol és 

utoljára zeneszó mellett vagy anélkül lemészárol.

Holbein Haláltánca nem haláltánc, bár így nevezzük. 

Pesti György éneke éppen azért fontos, mert nem fordítása
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Oemnler latinjának: fegyelmezetlenül zaklatott, ambiva

lens, amilyenné az élet vált. A Koldus amott a Halál

legiszonyúbb arcát mutatja meg, azt, hogy nincs, amikor 

vágyunk rá, tehát csak kéretlenül-hjvatlenül jöhet, 

mindig rosszkor. Emitt Pesti György fennen hirdeti a ke

resztény vigasztalást, de már nem hisz benne. Nem az ő 

hibája, hiszen nem is tud róla, de a halál egyértelmű

en a földi élet végét jelenti számára, csak azt, és nem

a vigasztalás, 'nem kell az odaát, az kell, 

ami itt van - ettől a haláltól félünk igazában ás nem 

az örök haláltól.

Ezért próbál meg mindent, hogy félelmét legyőzze. 

Belebújtatja a Halált az Ördög bőrébe /aki amolyan "sze

gény ördög"-fále, tehát nem ijesztő/, érzelmekkel ru

házza fel /jó ízlés, vonzódás, szánalom/, eljátszik a 

gondolattal, hogy megölhetné, ha ember volna; végre - 

jellemző módon - eltünteti. Minthogy ez sem segít, ki

csikarja tele - nem az örök üdvösség titkát, hanem a 

hosszú életét.

Pesti Györg3>- alakjai a következő csoportokba rendez

hetők: 1./ eg3diáziak: Pápa, Püspök, Barátok, Apáca - 2./ 

Király, fejedelmek, vitézek, Orvos, Asztrológus -3*/ 

gazdagok, részegesek - 4./ szép ifjak, özvegyasszonyok, 

jó leányok, öregasszony, Öregember, Házastárs, Házaspár, 

Gyermekük. Látható, hogy legtöbbjük életkorra, családi

használ a hit
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állapotra utal. Eredeti haláltánc-tipus összesen öt_ 

van közöttük, mert a haláltánc mindig a típus-képvise

lő egyént, "a" Pápát, "a" Császárt, "a" Gyermeket ál

lítja a képbe, Pesti viszont a legtöbb esetben többes 

számban nevezi meg őket. Éneke nem követi az 154-7-es 

kiadás metszeteinek sorrendjét, az pedig végképp nem 

tartható, hogy az Oemmler-féle szöveg fordítása lenne.

Tudomásom szerint Pesti György énekének nincs ko

rabeli kézirata. A Csere3'né-kó.dex szövege a legrégebbi, 

de ez is csak másolat. Az Akadémiai Könyvtár Kézirattá

rában egy töredék, több más darab társaságában, közli 

bevezető és végsorait, ám ez egy múlt századi kéziratos 

másolat a Bornemisza-énekeskönyvből•

Nincs régi nyomtatott kiadása sem a detrekői ének

gyűjteményen kívül. A szerzőről semmit nem tudunk vers

főkbe foglalt nevén és a mű keletkezési dátumán kívül.

A legkisebb bizonyítékot sem tudtam felfedezni arra vo

natkozólag, amit Dézsi a kiadás előszavában határozottan

leszögez, hogy tudniillik a szöveg Holbein képeihez ké- 

153 Hogy nem Oemmler latinját fordítja, az rövid 

böngészés után kiderül, ha a két verset egymás mellé

szült.

tesszük. További lehetőségeink: Pesti olyan szöveget for

dított, amely nem különösképpen törődött a Holbein-met- 

szetekkel, bár őket kísérte, vagy szerzőnk egyes, kü

lönálló nyomatokat látott valahol, futólag, szöveg nél-
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kül; semmiképpen nem a teljes sorozatot. Ennek azonban 

az első kiadás után kellett történnie, mert akkor még 

nem volt készen az Asztrológus metszete, mely szerep

lőről Pesti egyértelműen beszél. Mindkét lehetőség el

képzelhető, de igy sem találunk megoldást néhány problé

mára. Érthetetlen a szereplők összevisszasága, különös 

az egész versezet hangvétele a haláltáncokkal összeha

sonlítva. Leginkább elgondolkodtató és inkongruens a 

haIáitánc Halál-alakjával Pesti végkövetkeztetése arról,

milyen a Halál: "...Bizoni mondom hogy te sem wag’ sem 

„159nem wagy...

Más irányba elindulva: a biblikus bevezető jelenet

sor elég általános hangütése a halál-irodalomnak a "Mors

, figurális ábrázolásokban is. A 

Mors - Morta egybeesés analógiájánál kézenfekvőbb a ke- 

resztén3'- szemléletben a Mors - Morsus egybeesés: a til

tott almába harapás szülte a Halált.

Míg a haláltánc elsősorban szociális rangsorba állít

ja szereplőit, a Mors ötletszerűen kezeli őket, minden

féle rendszer híján. A Mors a Biblia epizódjaira épít, ' 

központjában az eredeti bűn és a feltámadás áll. Halál

figuráját Tenenti "sergant criminal"-ként jellemzi, akit 

Isten bocsátott útjára küldetéssel, de természete nem 

felel meg küldetésének: mindig igazolnia kell magát, 

vagy mentegetnie. Csontvázalakja felelős nemcsak az élet

160de la pomme" óta.
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megszakadásáért, de olyan természeti katasztrófákért 

is, mint az öregség, betegség, árvíz, hajótörés stb.

A haláltáncban élők és halottak szemtől szemben talál

koznak egymással, a Mors-ban a Halál mintegy besetten

kedik az élők közegébe, akik soha nincsenek egyedül; 

ha nem egyéb személyekkel foglalkoznak, akkor tevékeny

kednek. A Halál megszokott cselekvés közben üt rajtuk.

A haláltáncban az élők tisztában vannak azzal, ami 

történik, a Mors-ban mintha nem látnák meg a Halált; 

mintha nemlétező lenne. Végül a Mors-ból lényegében hi

ányzik az ironikus összetevő, a fájdalmas érzéseknek vi

szont szabad folyást enged.

Mindebből az következik egyfelől, hogy maga a Hol- 

bein-sorozat inkább a Mors, mint a haláltánc szellemé

ben készült; Male szerint a metszeteket a "Mors de la 

pomme11 vagy Simon Vostre Iióráskön.yve inspirálta.

Másfelől annak alapján, amit a haláltánc és a Mors 

szerkezetének és szemléletének különbségéről kimond- 

tunk, egyenesen adódik a következtetés: ha volt egyál

talán alapszövege Pesti György Haláltáncénekének, ak

kor azt nem a Holbein-metszetek haláltánc-szővegei kö

zött, hanem egy kései "Mors de la pomme"-változatban kell 

keresnünk.

161



Minden tánc az élet tánca. Minden mozgás élet.

A haláltánc is az. A haláltánc a még élő ember mozgása, 

aki meg fog halni. Hogy aztán est elfogadja, örül neki, 

lázad ellene, tiltakozik vagy beletörődik, az attól 

függ, amit életről és halálról és a kettő összefüggésé

ről gondol. így is, úgy is, mindenképpen táncol.

A táncot képtelenség megjeleníteni. Ahol egyértel

műen táncol a figura, ott is csupán az ugrás egyik fá

zisát merevíti ki az ábrázolás. A körtáncok pedig - ere

detileg a haláltánc is körtánc - lassúbb mozgásformákból 

tevődnek össze, a befagyasztott pillanat tehát általában 

vonuló mehet formájában örökíti meg őket. Ha a szöveg 

nem támasztja alá a különleges mozgást, nem tudjuk, 

hogy táncoló, vagy egymást lépésben követő alakokról 

van-e szó.

Éppen a feltételezett mozgás, a tánc adja ennek a

És mivel megfoghatatlan, 

eszel foglalkoztak a legkevesebbet. A haláltánc kezdet

ben - bármi lett is belőle később - szakrális környezet

ben jelent meg. Temetők és templomok /pontosabban elő

ször templomok; majd temetők/ falára festették, mielőtt 

miniatúrákon, fametszeteken kézbe került volna.

Egyetlen tanulmány, amelyet volt szerencsém kézbe 

vehetni, sem fordított figyelmet a freskók elhelyezésé

nek módjára, az alakok méretére.

sajátos műformának a varázsa4-1-
у •
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Eredeti állapotában kát templomi haláltáncot lát

tam: az egyik a berlini Marienkirche falán, a másik 

Tallinban van. A berlini freskó erősen rongált, kopott, 

de az alakok némi nehézség árán még kivehetőek: a menet 

a templom bejáratánál kezdődik a fal alsó részén, nagy

jából életnagyságú figurákkal.

A tallini freskó sokkal jobb állapotban van a temp

lom egyik oldalkápolnájában, ahová nem lehet belépni: 

vasrács és üveg védi. Végigfut a fal hosszában, ugyanolyan 

vertikális méretben, mint a berlini.

Az ered.eti haláltáncokat mindig halál-alak nyitja

meg és zárja le. Bárki, aki a templomba vagy a kápolná

ba belép, pusztán azzal, hogy áthalad ezen a zónán, egy

pillanatra bezárja a kört. Mindenki - akaratlanul, öntu

datlanul is - kényszerűen maga lesz a carola záróeleme. 

Őáltala jön létre a kör, úgy, hogy bekerül a kezdő és 

a záró halál-alak közé.

Sohasem festettek haláltáncot apszisra. Ott az Utol

só ítélet, a győzedelmes vagy fájdalmas Krisztus helye 

van. Be sohasem festettek haláltáncot elérhetetlen ma

gasságba, sem olyan testarányokkal, amelyek eltértek a 

normális emberi mérettől.

A Saints Innocents árkádjai elkerülhetetlenül ta

golták az ábrázolást, de itt is megvolt az igény az ösz- 

szekapcsolódás kifejezésére /jóllehet már csak a füzér-
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formában/: a halál-alakok négyes csoportokat képeznek 

a rendelkezésre álló térben az élőkkel. Csupán az első 

két személyt, a Pápát és a Császárt nem kötik össze - 

bizonnyal nem véletlenül... Talán nem tévedek, ha a 

kör bezárásának szándékát látom abban, hogy a Szerző 

figurája kezdi és végzi a Marchant-féle sorozatot. Ak

kor változik majd gyökeresen - talán nem is magához a 

halálhoz, mert az már korábban megkezdődött, hanem a 

haláltánchoz való viszonyulás," amikor az egységek szét-

töredeznek.

A haláltáncot nem könyvbe szánták. Azzal, hogy ki

csinyített méretben lapok egymásutánjára került, éppen 

az semmisült meg benne, ami életre hívta.

A templom előcsarnoka és a templombelső, ahol min

den egyes hívő egy lett a szereplők sorában, az oltár

hoz ás az apszishoz vezetett. Az előbbin kellett átjut

ni az utóbbihoz. A keresztény, aki vasárnaponként és 

ünnepekkor - vagy bármikor - felkereste templomát, ki

ás bemenet egész életében táncolt a Halállal, úgy, hogy 

nem is gondolt rá.

Ezeken a képeken a Halál nem fenyeget, nem gázolja 

le áldozatát, mint a Trionfo-képeken, nem támad rá fegy

verrel, mint a Camposanto freskóján. Ha van benne egyál

talán félelmetes és visszataszító, az bennünk van. Nem 

idegen hatalom, rosszindulatú természetfölötti lény, az
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Ördög szövetségese, hanem az ember és az ember sorsa.

A ritmikus mozgásban, a táncban pedig nemcsak élet van, 

hanem lendület, tehát energia is.

A templomi és temetői haláltáncnak semmi köze nem 

lehet kezdetben a babonás meséhez, amely szerint a hol

tak büntetésképpen járnak fel sírjukból és kényszer!t- 

tetnek táncolni - ez későbbi, meglehet, tudatos egybe- 

mosása a két jelenségnek. A téma hasonlósága csak lát

szat: a néphagyoraány története ősidőktől fogva létezik 

és nem indokolhatja a haláltánc keletkezését, még ke

vésbé megjelenésének időpontját. Szereplői kísértetek, 

nem pedig élők és saját halott-másuk vagy a Halál maga. 

Ugyanezen okból semmi köze nem lehet a haláltánchoz az 

élőket táncoltató kísértetek hiedelmének sem.

Sokkal inkább kapcsolódhatik viszont olyasféle ha

gyományhoz, mint a János-akta Krisztushimnusza. Krisztus 

azért parancsolja táncba apostolait, hogy élet, halál 

és feltámadás lényegét megértsék. Másképpen nem jutná-
N

nak el a misztériumhoz. ílem áll szándékomban azt állíta

ni, hogy a Krisztushimnusz lett volna a haláltánc ihle- 

tője, azt viszont igen, hogy olyan szellemiség, amely

nek a Krisztushimnusz egyik kifejezési formája.

Mindeddig elhanyagolták annak az összetevőnek a 

vizsgálatát, amely a műfaj máig érezhető hatását kivált

ja és amelynek okán elkülönül minden egyéb halál-ábrázo-
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lástól. Az ars moriendiket, contemptus mundikat, az 

összes rothadásról, síri férgekről és egyéb halál-já

rulékokról szóló részletes leírásokat, képi megjele

nítéseket egyértelműen be tudjuk kényszeríteni a maguk

korába. A naturalisztikus részletek némi viszolygást 

váltanak ki a kutatóból, de mindenki biztonságosan be 

tudja zárni őket agyában egy e célra fenntartott rekesz

be. Jellegzetesen középkori képződmények, abba a vi

lágba tartozna!: és nem a miénkbe. A halálról szólnak és 

a halálról annak a kornak az emberei másképpen beszél- 

mint a későbbi korok. A haláltánc viszont az élettek

ről szól. Az egészségeseket és erőseket éppúgy össze

kapcsolja, mint az öregeket és betegeket. Mi is benne 

vagyunk, akkor is, ha még évtizedekig gondtalanul élünk.

A Három élő... legendája majd egyszer lesz, a pestis 

angyalának aratása rég volt, a contemptus mundi előtt 

a ma embere értetlenül áll, de a haláltánc ma van és min

dig van. Másképpen hat, mint a többi halállal foglalko

zó irodalmi vagy képzőművészeti forma. Fenyegetővé vagy 

groteszkké csak későbbi megjelenéseiben válik. Tulaj

donképpen akkor, amikor a benne megjelenített egység vég

képp széttöredezik. Akkor lesz a. Halál vigyorgó torzpo

fa, váz, akiről cafatokban szakad le a hús, morbid és 

agyafúrt - vagy mulatságos - ördög csontváz alakban.

A templomi haláltáncok valami fenség jegyét hordoz-
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zák, valami magasztosát, de ezt a benyomást összeegyez

tethetetlennek találjuk a tánccal és ezért elzárkózunk

előle. Ennek a fenségnek a nyomai még halványan érzé

kelhetőek Merchant fametszetein, a későbbi haláltáncok- 

ban már soha. Es ezzel a vigasztaló, szintézisteremtő 

összetevő vész el az ábrázolásból, pontosan az, ami egy

kor világossá és elgondolhatóvá tehette, amit ma már - 

megindokolhatatlanul - csupán érzünk: hogy itt valami 

több, valami nagyobb, valami egyetemes van, aminek csak 

része és nem is legfontosabb része a jó halálra való fel

készülés, a szétrothadó test keltette remélt bűnbánat.

A haláltánc határtalan és mégis zárt alakzata mindenkit 

befogad és ebben a körben van egyedül remény arra, hogy 

megértsük a halált még testi és szellemi erőnk teljében, 

nem akkor, amikor már ágyunk fejénél áll a koporsóval 

és a dárdával, megértsük ás elfogadjuk az élet részeként, 

mert csak így érthetjük meg az életet magát: az evilágit

és a másvilágit is.
Ez a szellemiség fájdalmasan hamar elsorvad a halál

táncban. Csak az áletnagyságú freskók őrzik meg érintet

lenül - ezeket pedig tendenciózusan elpusztították; tíz

nél is kevesebb, rongált, megcsonkított, de el nem tün

tetett freskóról tudunk. A könyv-forma /legyen az kézi

rat vagy nyomtatvány/ ezt a szellemiséget megöli. A fen

ségnek az a halvány visszfénye, amelyet még láthatunk



104./

de már nem tudjuk, honnan szár-egy pillanat töredékére 

mazik, részint abból fakad, hogy a táncban megérezzük

az életet és az élet összeolvadása a halállal kifejezhe- 

tetlen feszültséget kelt; részint abból, hogy a teljes 

társadalmat felvonulni látjuk ebben a feszültséggel te

li formában. Vannak azonban о1з*ап haláltáncok, amelyek 

még ezt az érzést sem keltik fel: többnyire a késeiek, 

de elég végignézni a "Boten Dantz" sorozatát az 1400-as 

évek második feléből.

Baltrusaitis és Kozáky a haláltáncot Keletről szár

maztatják. Nagyon bizonytalan és ingatag területen moz

gunk azonban, ha olyan általános archetipikus ábrázo

lásmódok szférájába kalandozunk el, amelyek az egész em

beriség gondolkodását és képzeletvilágát jellemzik. A 

buddhista mandalák nyi’lván az isteni zártságát és világ- 

fölöttiségét fejezik ki /Baltrusaitis/, ahogyan a mi 

táncunk köre, de ettől még egyáltalán nem biztos, hogy 

bármiféle közük van egymáshoz. Ezt az okoskodást követ

ve mondhatnánk azt is, hogy az egyiptomiak vagy a római

ak ezüst csontvázacskái kelnek életre a középkori csont

váz -Halálban.

A képek áradó bőségében egyen akadhat meg a szemünk: 

éppen a Krisztushimnuszon. Apokrifnak minősítése világi, 

történeti szükségletek és folyamat eredménye, szellemi

ségéhez semmi köze. Szellemisége lényegében keresztényi; 

nem is lehet más, hiszen Krisztus haláláról és feltárna-
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dásáról beszél - életet és halált köt össze a körtáncban
162az Utolsó Vacsorán.

A templomi haláltánc olyan közegből jöhetett, ami

lyen a Krisztushimnusz közege. Láttuk, hogy a keleti 

egyházatyák számára a tánc - a szakrális tánc - a maga 

eredeti, tiszta alakjában szent volt. Ha Keletről jött 

is, nem messzebbről, mint Egyiptom vagy a Szentföld ke

resztény közösségeiből. Felbukkanásának időpontja azon

ban túl kései: közvetlen és élénk kapcsolatról szó sem 

lehet. Olyasfajta közvetítéssel érkezhetett, amely át 

is alakította kissé. A keresztesháborúk során a Szent

földre vagy annak közelébe eljutott kereszteslovagok ré

vén, vagy /ami valószínűbb/ Spanyolországba került, ke

reszténnyé lett arabok révén jöhetett át nem az ábrázo

lás, hanem maga a tánc és annak értelmezése. Ez megma

gyarázná, miért nincs a legrégebbi, 14. századi halál

táncnak szövege mellett képi megjelenítése Spanyolor

szágban. Táncolták /természetesen nem ezt a Haláltáncot, 

hiszen ez egy színpadi jelenet/, mint a morescát.

A moresca legkorábbi leírt variációjában már felis- 

merhetetlen az eredeti forma. Töredékekkel kell beér

nünk: karddal járják, viszont a fegyvertáncok bizonyí

tottan termékenységi táncok; nem abban az értelemben, 

hogTr a szaporodást céloznák, hanem abban, hogy középpon

ti gondolatuk a természet folytonos újjászületése, a ha-
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Iái utáni ’feltámadás’. Másrészt a legkorábbi leírás

ban a résztvevők száma tizenkettő, a kört pedig - igaz, 

ekkor már vannak nyitott alakzatok is - úgy teremtik 

meg, hogy mindegyik táncos a mellette lévő kardjának 

hegyét fogja.

Ezen kívül a kifejezés lehetséges etimológiája a 

naIáitáncra szintén ebbe az irányba mutat. Nem is első

sorban a ’macabre’ eredetére gondolok, hanem a ’tánc’ 

etimológiájára. A ’danse’, ’danza’, ’danga’, ’Tanz’, 

’tánc’ - úgy tűnik - egytől egyig az arab ’Tanzá’-ból 

származtatható.

A magyar etimológiai szótár szerint a ’tánc’ a fran

cia nyelvből átvétel. Alapszó a ’denser’ 

cia ’dint J a n’-ból alakult ki. A nagy francia, eti

mológiai szótár, mely szerint a ’tánc’ összes nyelvek- 

beli leszármazásának alapja a ’dintjan’, a Mauser’ el

me ly az ófran-

ső megjelenését a 12. századra teszi.

Kozáky viszont citál egy Jóval korábbi megjelenést;

Childebertet idézi Eoethius közvetítésével a 6. század--
„ 163ból. A szöveg ".

Minthogy Childebert is, Boethius is az adott időpont 

előtt élt, a 6. századi dátumot el kell fogadnunk, ha

dansatrices per villas ambulare".• •

nem tételezzük fel, hogy Kozáky kreált egy nemlétező 

citátumot. Akkor pedig azt kell mondanunk, hogy az óal- 

sófrank ’dintjan’ bizony-mxlgysiat évszázadig ebben az a-
/V'" "V\

' ^ I)■J
s.a
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lakban várja, bogy ’danser’ legyen belőle a nagy fran

cia etimológiai szótár tanúbizonysága szerint.

Következésképpen a ’tánc’ máshonnan Jött, ás nem 

marad egyéb lehetőségünk, mint az arab ’Tanza’ ^gyüle

kezet/. A 12. századi arab nyelvben a szó ’ugró-Játszó
164gyülekezetét’ Jelentett egyik árnyalatában, 

véleménye az, hogy a szót a középkori francia ’menet,
165

Kozáky

körmenet’ értelemben vette át.

Magam úgy gondolom, hogy máig használatos értelmé

ben, de a körtánc Jelölésére alkalmazták az európai 

nyelvek az átvételt. Európában sokkal több kifejezés 

élt különféle táncformák meghatározására, mint ameny- 

nyit ma ismerünk Elég a tánctörténeti munkákba belepil

lantani, hogy efelől kétségünk se támadhasson. Csak ma

gára a körtáncra többféle kifejezést használtak: chorea, 

corola, carola, reigen stb. Semmi szükség nem volt arra, 

hogy egy újabb körtáncot Jelölő szót átvegyenek, ráadá

sul az arab nyelvből. Hacsak nem olyan körtáncot kellett

Jelölniök vele, ami azelőtt ismeretlen volt: Macabre

körtáncát. A "Makabertanz", "Totentanz", "Danse Macabre", 

"Danse de la muerte", "Danza Macabra", "Haláltánc" azo

nossága a ’tánc’ szóban található meg. Aztán a szó más 

táncformákat is Jelölt már, idő múltával pedig csak az 

utóbbiakat, amikor a haláltánc a gyakorlatból az ábrázo

lásokra került.
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A ’macabre’ etimológiájára számos feltevés szü

letett. Égjesek a Makárius-legendából származtatják,

szerintük a Remete innen is átmehetett a haláltáncba,

nemcsak a Három élő... legendájából. Vallardi a héber
166maccahbi /=plaga ex me/ szóból vezeti le. A Beatrice

White-féle kiadás ennek egy változatát adja: Chrétien
167de Troyres "Judas Mac ab é" c-fmű verséből eredezteti.

A mára leginkább elfogadott és egyben a haláltánc köze

gétől leginkább elütőnek látszó magyarázat egy arab szó 

származékának tartja, a ’sír, árok’ jelentésű, többes 

számú alakból eredezteti: egyes számban ’maqbara’ töb

bes számban ’maqabir’. Nem találtam olyan szakmunkát, 

amely az arab szó egész jelentéskörét feltérképezte vol

na. Valószínűleg nem a mechanikus lefordításban, hanem

a szó fogalomkörében rejlik a magyarázat. /Kozáky a

’tonz-d-makabiri’-t a ’temetői gyülekezet’ jelentésével 
168/ Emellett a szó jelentős módosuláson es- 

169
azonosítja, 

hetett át évszázadok alatt. Egyáltalán nem világos, 

miért kellett volna ezt az arab főnevet egymagában át

ültetni egy európai keresztény műformába, és miért volt 

"eltemetve" maga a szó majd ötven évig, hogy aztán vég

érvényesen "feltámadjon" - ennyi telt el ugyanis Le Révre 

verse és az első haláltánc között, amelyben a ’macabre’ 

feltűnik. A többi magyarázatot - noha a hagyományba si

mábban illeszkednek - olyan komoly ellenvetések gyengí-
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tik, hogy napjaink kutatóinak közel egységes állásfog

lalása alapján /attól függetlenül, hogyan vélekednek a 

haláltánc eredetéről/ a ’maqabir’ látszik a Macabre for

rásának.

Az első halál-figurák a táncban /Chaise-Dieu, 

Marchant másolata/ nem csontvázak és érdekes módon nem

is bomló tetemek. A csontváz anatómiáját ekkorra megkö

zelítőleg jól ismerték már: az ikonográfiában is szere

pel a rothadó test különféle stádiumaival együtt. A Há

rom élő... kifejezetten ez utóbbira épül. 

láltánc alakjai mintha összeszáradó, rnurnifikálódott tes-

Viszont a ha

teket ábrázolnának, a rothadás jelei nélkül. Egyetlen 

féreg sem bukkan ki a húsból, maga a hús sem válik el 

a csontoktól.

A Marchant-metszeteken az alakok többségének hasüre

ge nyitott. A clusone-i freskón szintén nyitott a halál

alakok hasürege. Nincsenek belső szervek, viszont tisz

tán látszik a hátgerinc és a hozzá tartozó bordaketrec,

ami a vázat megtartja. A Marchant-fametszeteken a has 

üregét bizonytalan, összevissza kanyargó, de azonos mé

retű vonalkák töltik ki. Semmi kétség, férgek. Minthogy 

azonban a szakirodalom állandóan hangsúlyozza a tényt - 

amely előtt egyébként tanácstalan -, hogy a freskók ha

lál-figurái nem csontvázak, nem élő emberek, de nem is 

bomló tetemek, hanem kiszikkadt, összeszáradt testek a
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rothadás legcsekélyebb .jele nélkül, feltételezhetjük,

hogy a Saints Innocents freskójáról a csontozat az ap

ró metszeten férgekké korcsosult.

Baltrusaitis a halál utáni állapotváltozások leírá

sakor egy 11. századi kínai szöveg alapján a hasüreg meg

nyílását az ötödik stádiumhoz sorolja: "A test állatok

prédája. A has megnyílik. Testünk egyetlen porcikája sem
„170menekülhet az enyészettől, 

pen a leírás szerint - már látnunk kellene a felszakado-

Ebben az állapotban - ép-

zó, megférgesült húst. A figurák azonban a bebalzsamozás- 

hoz előkészített, ép testekhez hasonlítanak. A folyamat 

nyilván másmilyen, mint a Három élő... ábrázolásain ,meg-

örökített szétesés.

Amikor a rómaiak a perzsákkal csatáztak és nem volt 

idejük azonnal elvinni halottaikat, négy nap után még 

akkor sem kellett azonosító jelek után kutatniuk, ha a 

holttestet időközben minden ruházatától és tárgyaitól 

megfosztották. Egyszerűen ránéztek a testre és azonnal 

látták, saját katonájuk-e vagy az ellenségé. Négy nap 

múltán ugyanis a rómaiak teste a felpuffadás és elfo- 

lyósodás következtében a felismerhetetfenségig eltor

zult, míg a keleti emberek teste úgy száradt ki és zsu-
171gorodott össze, akár a fa. Az olyannyira különböző 

állapotváltozásokat az éghajlat, a csapadékmennyiség,

a táplálkozási szokások okozzák. A keleti ember testé-



111./

ben kevesebb a víz, étele szűkös, az is száraz, bőrét 

kicserzi az állandóan tűző nap.

Az önmegtagadásban élő keleti remeték teste ugyanígy 

szárad ki, ahelyett, hogy szétmállna. A kiválasztottak 

szentségének csalhatatlan jele az épségben megmaradó

Pietrc Damiani leírja, hogy Szent Romualdo 

teste öt év után oly épségben feküdt a sírban, mint te

metése napján: "...defosso igitur tumulo, ita propemo-

172holttest.

dum totum sancti viri corpus sanum, illibatumque repe-
„175 A hétköznapi ember holttestén ezt az állapo

tot megpróbálták mesterséges eszközökkel előidézni, de

riunt.

még jóval a haláltánc jelentkezése előtt. A halál-alak 

múmia, hulla vagy csontváz alakban! ábrázolása csak a 

12. század folyamán jelentkezik az ikonográfiában, te

hát viszonylag későn. Rosenfeld ikonográfiái tanulmá

nyában kijelenti, hogy első ízben 1230-ban ábrázolnak 

a Halál megszemélyesítőjeként meztelen holttestet, aki 

az élőt elragadja. Célon egyik freskóján /Spanyolország 

északi része/. Mind a Halálnak, mind áldozatának hasü

rege nyitott egy szándékolt vágás nyomán, amely a 13* 

századi gyakorlatnak megfelelően mumifikálásra készíti 

elő a testet, mint a kifőzés és szárítás első lépése.

Ezt a mára tökéletesen feledésbe ment szokást általános

nak kell tekintenünk az adott korban, hiszen VIII. Bo

nifác kénytelen bullában betiltani. 174- Ugyanez a mély
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nyílás fedezhető fel a haláltánc-freskókon és Marchant 

fametszeteinek figuráin. Ami a nyugati emberen mester

séges eredmény, az a keleti embernél a halál utáni ál

lapotváltozás természetes része. A kérdés az, mit ke

resnek a muraifikálódott testek a párizsi temető falán 

jó száz évvel később.

Távolról sem állítom, hogy a Pápa, a Császár, az 

őket követők egészen a Bolondig arab v$gy kopt testek

ben találják meg halál utáni saját másukat; ha a kinek- 

kinek saját haláláról van szó, a mumifikálódott vázak 

nyilván őket magukat képezik le és az itt jelentkező 

ellentmondást a későbbi ikonográfia ki is küszöbölte:

vagy a bomló hússal /pl Niklas Manuel/ vagy a puszta 

csonttal /pl Holbein/. Az anomália akkor is megmarad; 

számos haláltáncban ezek a furcsa lények állnak párba 

az élőkkel /a nagy Bázeli Halál táncban, a Felnémet Ha

láltáncban stb./ - a lehető legmesszebb a keleti régi

óktól, ráadásul akkor, amikor a mumifikálást már régen 

nem gyakorolják.

A haláltánc elnevezésének mindkét eleme /Danse Ma

cabre/; a Halál /halálok/ megszemélyesítésének miként

je ; a szakrális tánc mind idegenek a nyugati keresztény

szellemtől. A nyugati szakrális művészetben legfeljebb 

az angyalok táncolhatnak a Paradicsomban, elérhetetlen 

magasságban, ahová a hívőnek fel kell tekintenie az áhí-
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tatos szemlélődés mozdulatlanságában. A középkor embe

rének tagadhatatlanul szüksége volt a haláltáncra, de 

az Egyház sohasem kedvelte. Eltűrte, de más formák felé 

terelte a képzeletet - vissza az ars moriendi világába, 

a Három élő... borzongató képeihez. De ha ez így van, 

másrészt a haláltánc csak a fenyegetés és a bűntudat ke

verékét sugallja, mint minden más középkori halál-mű

faj, miért érezte volna fontosnak a középkori ember, 

hogy a már meglévő formák mellett egy újabban szembesül

jön saját pusztulásával? Az igazságosztó kajánság, hogy 

lám, a hatalmasok is csal: oda jutnak, ahová a nyomorul

tak, megtalálhatta elégtételét a vadomorik sorában és 

a Három élő... jeleneteiben. Az egyszerű halandó semmi

vel sem volt inkább mazochista, mint korunk embere, sőt, 

a 20. század jelei az önkínzásnak olyan mérvű szükség

letéről árulkodnak, amivel a középkori ember /a hétköz

napi ember/ egyszerűen nem tudott volna együtt élni.

Ha munkált is benne ilyen szükséglet, azt levezette az 

állandó éhezés, kiszolgáltatottság és a kárhozat fenye-.- 

getései, amelyek számára szinte kézzelfoghatóak voltak.

Amikor a haláltánc kézbe vehető, már elválaszthatat

lan az egyensúlj/teremtés vágyától. A néző/olvasó elége

detten mosolyog az egyházi és világi hatalmasságok vona

kodásán és kényszeredett ugrabugrálásán - csak van vala

hol igazság, ő ugyanis kívülálló, lapok egymásutánjára
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szétdarabolt, jelenetek meg-megszakadó sorára bontott 

folyamatot néz; nincs tisztában a folyamattal, csak az 

egyformaságnál. Mindenkinek ugyanaz jár, vonja le a 

tanulságot és becsukja a könyvet. Mivel hatalma van fö

lötte, úgy érzi, felvonul a társadalom, de ő nem áll be 

a táncoló]: közé. Tudja, természetesen, hogy meg kell 

majd halnia, valamikor, nem most. A képek szórakoztat

ják, egyszersmind kiköszörülik az igazságérzetén esett 

csorbát.

A templomi haláltánc aszal, hogy magába szívja a 

mindenkori hívőt, közösséget teremt, egyenlőséget és 

nem egyformaságot. Egyenrangú résztvevője a táncnak min

den ember; nem kell, hogy közvetlenül magára ismerjen 

az alakok egyikében. Akárki is, oda tartozik. A befeje

zettséget nem a társadalmi típusok szaporítása adja meg,
175hanem a bezáruló alakzat.

Nem jutunk közelebb a haláltánc-problematika megfej

téséhez, amíg ragaszkodunk ahhoz az elképzeléshez, hogy 

freskó és könyv ugyanannak a gondolatnak hordozói. De 

a kézbe vehető haláltánc fejlődéstörténete és gondolat- 

világa szinte azonnal feltérképezhetővé válik, mihelyt 

külön műfajként kezeljük. A haláltánc-fre skót is megelőz

te véleményem szerint egy fejlődési szakasz. Csak akkor 

örökítették meg, amikor már nem táncolhattak. Az egykor

megélt haláltánc számunkra örökre elveszett. A freskók
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minden részletre kiterjedő, tüzetes és lelkiismeretes 

vizsgálatával próbáikatjuk meg kitölteni a keletkezés- 

történet fehér foltjainak égj? részét. Az eredményeket 

azután össze kellene vetni a hagyomány /gnosztikus, 

zsidókeresztény, keleti egyházi/ társítható dokumentu

maival és a tánctörténet számba jöhető tanúbizonyságai

val. Kezdetben volt - nem a szöveg, nem a kép - a tánc.

Ha így közelítjük meg a kérdést, kézenfekvő, miért 

nincs magyar haláltánc. Az a logikus, hogy ne legyen. 

Időrendben sorra véve az egyes fejlődési szakaszokat:

1./ a táncolt haláltánc Magyarországon több okból 

nem létezhetett. Láttuk, hogy a keresztemmé váló népek 

megtartották a pogány táncformákat a közösségi táncok

ban. Náluk a kereszténység felvétele általában lassú 

folyamat volt, fokozatosan ment végbe; semmiképpen nem 

olyan traumatikusan, mint a magyarság esetében - és jó

val korábban. A pogány táncok időközben olyan jelentés

sel gazdagodtak, amelyet kötni lehetett a keresztény 

szimbolikához. Az egykori Római Birodalom vonzáskörzeté

ben egyes pogány hagyományok öltöttek lassacskán keresz

tén;/ arculatot. A pogány szokások zöme nem szűnt meg, 

hanem kereszténnyé alakult át. Az őskeresztények Rómá

ban egészen más szellemben ugyanazt a szakrális táncot 

járták, amit a pogány rómaiak, csak más szöveget énekel-
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tek hozzá. A "szent" és "pogány" megkülönböztetés nem 

a tánc formánára vonatkozott, hanem a hatásra, amit 

keltett. Ugyanazt a táncot lehetett "pogányul" és ke

resztényi szellemben járni.

A magyarság táncai, amelyeket magával hozott, min

den szempontból különböztek az elfogadott európai tán

coktól. A frissen megkeresztelt magyarokat azért nem en

gedhették semmi áron a templomban vagy közelében táncol

ni, mert táncuk pogány volt és pogány is maradt. Nem 

volt rá lehetőségük, hogy kereszténnyé tegyék. A templo

mi tánc kezdeményét tehát csirájában elfojtották, azon

nal, drasztikusan.

Ha azt mondtuk, hogy a templomi haláltánc szellemi

sége idegen a Nyugattól, ezerszer idegenebb a magyarok

tól. A nyugati egyház hosszú ideig a keletivel együtt 

alakitóttá a kereszténység gondolkodását, a dogmatika 

alapjait a keleti egyházatyák rakták le túlnyomó részt.

A kérészténység történetének jelentős szakaszát jelle

mezte a Kelet és a Nyugat együttműködése - és ezt a sza

kaszt a Nyugat nem tagadta meg.

Amikor a magyarság keresztény hitre tért, elsődle

ges érdeke azt kívánta, hogy a Nyugathoz való tartozását 

és a Kelettől való elhatárolódását hangsúlyozza. A kele

ti egyház szellemisége potenciális veszélyforrást jelen

tett. Sem a néphagyomány, sem a keresztén;/ gondolati rend-
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támogathatta a haláltáncot. Az a templomi tánc,szer nem

amelyet a budai zsinat tiltó határozata érintett, egy

szerűen nem lehetett a haláltánc semminemű változata.

2./ az életnagyságú haláltánc; Tételezzük fel, 

hogy a táncolt haláltánc szokása későbbi képződmény és 

a kezdeti gátló tényezők idővel megszűnnek. De azt is 

feltételezhetjük, hogy egyáltalán nem létezett és a 

freskó-forma az első jelentkezése. A haláltánc-freskó 

a városi templomhoz és temetőhöz tartozik, városon kí

vül nincs nyoma.

Magyarországon - nem lévén ókori előzmények - a 

11-12. századi nag3/ települések a nomád ázsiai fejedel

mi központok utódai, a szó valódi értelmében nem nevez

hetők városnak. A 13. századtól kezdve a királyi, püs

pöki, káptalani ás ispáni erődítmények körül alakulnak 

ki a "váras helyek". IV. Béla korától jelent a "civitas" 

nem csak várat, hanem várost is, a "civis" pedig nem ki

zárólag várnépet, hanem polgárt és hospes-kereskedőt. 

Csak 1405-től érzékelhető a polgári /fallal elkerített 

civitas/ és a jobbágyi állapotú /mezőváros/ városok 

elkülönülése. A városokban az iparosok aránya még a 

15- században, fejlődésük csúcspontján is csak 20-25 %

- és csak ekkor, a század második felében kezdődik 

egyáltalán az Alföld városiasodása, ahol nem iparral, 

hanem főként marhatenyésztéssel foglalkoznak.
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A városok tehát még jóformán embrionális stádium

ban vannak nálunk, amikor másutt már stabilizálódott 

és anyagi biztonságot szerzett magának az a középréteg, 

amely a haláltáncot a magáénak érzi. A magyar városok- 

nem szám-tva ide a mezővárosokat, az alföldi mar

hatenyésztő városokat; egyszóval azokat a városokat, 

ahol a lakosság a mezőgazdaságból élt ás nem az iparból 

- a középkori vezető réteg nem a polgárság hatalmának 

megerősítésére törekedett, mint például Itáliában, ha

nem igyekezett átvenni a földesúr rangját és szerepét.

A patríciusok 1400 táján fel is szívódtak a nemesi ré

tegbe. A plebejusok többségének; még saját háza sem volt: 

vándoroltak egyik helyről a másikra /mint cselédek, nap

számosok, kontárok/ és semmiféle jogot nem szerezhettek.

A vidéki nemesség nem festetett haláltáncot - sehol 

Európában nem volt érdeke. A paraszt nem festetett halál

táncot - nem volt hozzá joga, nem volt hozzá pénze és 

semmi köze nem volt a műfajhoz. A patrícius nem festetett 

haIáitáncot - már csak azért sem, mert nemes akart lenni 

és nem polgár. A plebe jus nem festetett halál táncot - 

földönfutó volt, saját otthon, anyagiak és jogok híján.

Céhek csali 1376-tól léteztek - őket a kérdéses idő

szakban az alakulás gondja, a versenyhelyzet ás a bel- 

viszályok foglalták le. A manufaktúra nem jelent meg 

egészen a 13. század elejéig.

ban
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A lehetőséget egyrészt a szabad királyi városok

jelenthették - ezek ipara a 15* század második felétől 

nem fejlődik tovább és számuk a 17. század végére éri 

el a harminckettőt; valamint a hospes-városok /a Sze- 

pességben, Bártfa, az erdélyi szász városok, a bánya

városok/. Ezeknek a városoknak életképes polgári réte

gét nem a magyarok adják, polgárságuk érthető módon az

zal törődik, hogy megélhetést és biztonságot teremtsen 

egy távolról sem harmonikus közegben. Kisebb gondjuk is 

nagyobb annál, hogy haláltáncot festessenek.

Magyarországon akkor rakják le az ikonográfia alap

jait, amikor másutt már újfajta ábrázolásokkal kísérle

teznek. 1317-ben készül el a szepeshelyi falfestmény I. 

Károly koronázásáról, az esztergomi freskók az Erények

ről csak 1495-ben. A világi értelmiség 1324-ben jelenik 

meg a királyi kancelláriában. Miközben megszűnik Hess 

András budai nyomdája és Janus Pannonius epigrammáit 

Kölnben kell kinyomtatni, magyar nyelvű kódexek és kódex

másolatok készülnek, illusztráció nélkül.

A török 1521-ben felégeti Zimonyt, a szerémségi vá

rakat nagyrészt lerombolják, elhordják még a köveket is. 

1532-ben a török oda-vissza hullámzik Szlavónia és a 

Bélnyugat-Dunántúl területén és minden átvonulás közben 

megsemmisíti, amit ér. A tatáron és törökön kívül az it

teniek is serényen pusztítanak: Csák Máté 1317-ben felé-
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geti Nyitra városát, 1525-ban a bányászok fölgyújtják 

Besztercebányát. Még na volt is templomi vagy temetői 

haláltánc - ennek minden történelmi tény ellentmond 

akkor sem menekülhetett a pusztulástól. Hol vannak a 

korabeli városok templomai, az eredeti építmény, az ere

deti falak? Ami megmaradt, azt a Reformáció átépítette 

és lemeszelte, az Ellenreformáció a felismerhetetlensé- 

gig "elbarokkosította": éppen abban az időszakban, ami

kor Európában a haláltánc-freskókat lerombolják.

3-/ kézbe vehető haláltáncunk először is azért nincs, 

mert nincs miniált magyar nyelvű kódex. Ha illusztrál

nak, imakönyvet illusztrálnak /Kálmáncsehi-breviáriun, 

Magyar Benigna Kódexe/. A haIáitánc ábrázolás nélkül ér

dektelen. Az első magyar nyelvű kódex még a rendalapí

tó életrajzának fordításával küszködik, amikor már ha

láltánc -freskók és kódexek sora jött létre másutt.

A nyomtatott haláltáncok kivétel nélkül freskó-min

ta után készültek /Holbein Haláltánca nem haláltánc/.

A Marchant-féle, a bázeli, a berni Haláltáncnak mind 

volt valaha freskó eredetije, amely freskó ma már nem 

létezik. 1300 első harmadától 1485-ig csak templomi 

vagy temetői haláltáncról szerezhettek tudomást sokak; 

a haláltánc-kódexek legfeljebb egy tucat kézen mehettek

keresztül.

Ha nem volt élő hagyományunk, nem volt mintánk,



121./

miért nyomtattunk volna ki valamit, amihez nem sok kö

zünk lehetett? A legelső nyomtatott magyar szöveg 1527- 

ben jelent meg Krakkóban. A halál tánc végső fázisában 

vagyunk ekkor: húsz évet sem kell várni a Holbein-met- 

szetek kiadásáig.

Soha nem csodálkoztunk azon, miért nincs Három élő... 

legendánk, de a haláltáncot számonkértük eleinktől.

Annyira szégyenkeztünk amiatt, hogy egyet sem tudunk fel

mutatni, hogy kineveztünk haláltáncnak valamit, ami nem 

csak mert a halálról szól. Miért nem kérjük számon 

irodalmunk kezdeteitől a Három élő. . . hiánj'át? Miért 

nem furcsállottuk soha, hogy csak egyetlen Élet és Halál 

párbeszédét őrzi a magyar kódexirodalom, egyetlen vado- 

morink, egyetlen arsunk van?

A Három élő... mindig, mindenütt az Egyház helyes

lésével és támogatásával találkozott. Kimunkált ikono

gráfiával rendelkezik, mindenestől épületes és dicsé

rendő. Azért nincs belőle fordításunk, mert nem tudtuk 

illusztrálni. /Lehet, hogy volt, egy példány, elveszett./ 

Még az sincs jóformán, amivel összekapcsolva a haláltán- 

cot "szalonképessé" lehetne tenni, hogyan lehetne akkor 

haláltánc ?

az ,

Amikor egyebütt a haláltánc-freskókat festették, Ma

gyarországon még pogány kunok éltek, akiket meg kellett 

téríteni. A városokban örültek, ha fel tudtak építeni



122./

egy templomot és az apszist fel tudták díszíteni. Ss 

örültek, ha később egyáltalán megmaradt egy hely a vá- 

rosban, ahol együtt imádkozhattak. Külföldről hozott 

művészek dolgoztak, szakképzett segédlet híján, az iko

nográfia alapjainak lerakásán és egyes személyeknek ma

gánmegrendelésein, hogy megéljenek.

Mire a magyarság odáig eljutott, hogy viszonylagos

a haláltánc mindenütt-'stabilitást teremtett a létezéshez

megfosztatott eredeti jelentésétől. Olyanná lett, mint 

a többi középkori halál-műfaj és a Reformáció egysze

rűen átlépte. Az lenne a megmagyarázuatatlajj 

megjelenik - bármiféle formában. A kezdeti |ü 

mellőzi a misztikumot. A racionális érvelésre épít és 

arra a kegyelemre, melyben Isten az egyes embert része

síti.

ha ekkor

eformáció

Kincs tehát magyar haláltánc - én azt szerettem 

volna bebizonyítani, hogy nem is volt soha. Veszteség 

ez, nem mintha alacsonyabbrcndűvé fokozná le 

irodalmat azokéhoz képest, akiknek van, hanem mert utat 

mutatott, amikor eltévedtünk és az utat azóta sem talál

juk. De nyereség is, mert nem kellett részt vennünk de

es nem kellett meggyűlölnünk, amikor fenye

getőve vált. Elfogulatlanul talán többet tudunk mondani 

róla, es ez a több talán visszavezet a lényeghez.

a magyar

formálásában
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anello /ossia un circolo о ’mandala’/ tenendoci per 

manó, ando a porsi nel mezzo e disse: ’Dopo ogni ver
so dovete cantare il ritornello Amen.’ Poi inizio 

a cantare un inno ehe diceva cosi: ’Sia gloria a Te, 
о Padre, / női danzavamo in cerchio e gli risponde- 

vamo:/ Amen...Voglio mangiare/e voglio essere mangia- 

to, Amen./Voglio udire/e voglio essere udito, Amen./ 
Voglio essere pensato/io stesso puro pensiero, Amen./ 

Voglio ricevere il bartesimo/e voglio dare il batte- 

simo, Amen. /Állóra colui ehe e la Grazia in persona 

comincio a guidare la nostra danza./ Voglio suonare,/ 

perché voi tutti dovete danzare/alle nozze, Amen./ 
Voglio portare il lutto,/Perché voi tutti dovete ce- 

lebrare/i funerali, Amen./I cieli cantano con noi,/_ 

Lo zodiaco lassú danza con női, Amen./Chiunque danza 

e in armonia/con l’Universo, Amen./Colui ehe non dan
za, non comprende cio che sta accadendo, Amen...Se 

potrai danzare a tempo con/la mia danza,/allora ti 

vedrai in me...Se solo tu danzerai,/allora capirai 

cio ehe sto/facendoj/Perché la tua passione e la pas- 

sione dell’Uomo ehe io/prendero su di me...Se tu solo

17.
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potrai vedere dentro/le tue sofferenze,/allora po- 

trai superare le tue/sofferenze...Óra ho danzato:/ 

voi potete comprendere il Tutto/e se lo avete compre- 

so, /allога/ dite:/Sia gloria а Те, 0 Padre./Е dite 

ancora una volta con me:/Sia gloria a Te, 0 Padre,/
Sia gloria а Те, 0 Figlio,/Sia gloria а Те, 0 Spiri- 

to, Amen." - Quispel, p. 128. kiemelések tőlem
13. Vanyó, p. 16.
19. ivi
20. ivi
21. Apocrifi, p. 53*
22. ivi
25. ibid.,
24. Haer. I. 1,5
25. Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchrist- 

lichen Literatur, 1903. p. 127-
26. Handbuch zu den Neutestamentlichen Apokryphen, ed.

Edgar Hennecke, 1904., p. 536 - idézi: Apocrifi, p. 60.
27. Harminc párvers az "Arkangyali vándor"-bél, ford.:

Szabó Lőrinc
28. "Qui itaque beatius esse poterit quam in terra tri- 

pudium Angelorum imitari?" - Epist. I. és II.
29. Nőm. 48-49. /Haraszti, p. 14. és vö: Tani, id, mű/
30. idézi: Hoppál Mihály - Jankovics Marcell - Nagy András :- 

Szemadám Gj/'örgy: Jelképtár, Helikon, Bp. , 1990. p. 214.
31. De poenit. L. II. с. V., 42.
32. Szalay Karola: A tánc a képzőművészetben, Bp., 1941. 

p. 32.
32a Ariés, p. 107.
33. "A kör- és a füzértáncok rituális szerepére a táncha

gyomány alapján következtethetünk, mivel a tavaszi 
termékenységi mágiát őrző szokásokban és a lakodalom 

egyes szertartásos mozzanataiban ezek az uralkodó for-

59.P-
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mák." - Magyar Táncművészet, Bp., 1983. p. 10.
34-. Tani, p. 34-3. kiemelés tőlem
35. ibid., pp. 34-3-54-4-., kiemelések tőlem
36. Az első európai tánctörténet, amely magától értető

dően az udvari táncokkal foglalkozik /felsorolásuk
ra és kialakulásukra nem térek ki,* az viszont meg
jegyzendő, hogy kivétel nélkül népitánc-származékok/, 
már megkülönbözteti a körtánc -ás a párostánc csopor
tot. A mű 14-20 körüli, szerzője Domenico da Piacenza. 
Még nem ad történeti áttekintést, a második tánctör
téneti munka szerzője, előbbi tanítványa, Antonio 

Cornazano azonban igen: "Libro deli’arte di danzare", 
14-4-4- és 14-55 között.

37- A carolá-ból alakult ki a figurális tánc, melynek el
ső megjelenési formája a balerie = énekelt mimikus 

játék. Kezdetben ez is körtánc volt, de a karvezető 

egyre nagyobb szerepet kapott benne, mivel a carola 

kisebb mímelt cselekményt ad elő, a figurális tánc 

pedig egy kerek történetet monológ- vagy dialógszerű 

formában. A táncszövegek az ún ’ballatá’-k; velük 

szemben alapvető követelmény, hogy a canola mozgás
formáihoz illeszkedjenek. - Vö: Encyclopaedia of 

religion and ethic, Edinburgh, 1918, X.
38. "A táncos körmeneték távoli és elfajzott számazékai 

a derűs emmeleia penatenaicá-nak." - Tani, p. 258. 
kiemelés tőlem
"A középkori egyház szertartásrendjéhez alkalmazott - 

Spanyolországban a közelmúltig élő - templomi lánc
körtánc, a "mennybe vetített" szent körtáncok 

gumil halottas táncok, a haláltánc mánia lánctáncai 
világosan utalnak arra, hogy a pogány mágikus, rituá
lis körtánc új értelmet nyerve, megváltozott jelentés
tartalommal simult bele a középkori keresztény világ

39.

a bo-
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szokásrendjébe." - Martin György: A magyar körtánc 

és európai rokonsága, Bp., 1979* p. 15*
40. "0 papa Bonifazio" - kezdetű lauda
41. idézi: Sachy: Eine V/eltgeschichte des Tanzes, Berlin, 

1933. p. 171.
42. "Ne fiant choreae maximé in tribus locis: in eccle- 

siis, in coemeteriis et in prccessionibus."
42a Vö: Mailler, id. mű
42b Kaposi Edit: A társastáncok története, Bp. 

kiemelés telem
43. Haraszti, p. 25*
44. ivi
4p. "Les messes mozarabes

1980. p. 12.

si dignes de curiosite, se 

rattachaient a la danse par la batterie du tambourin 

et par les pavanes." - Vaillat, Léandre: Histoire 

de la danse, Paris, 1942., p. 77* kiemelés tőlem 

"...are similar in sound to Plain-song and Gregorian46.
chants." - Duggan, Anne .Schley - Schlottmann, Jeanette 

- Rutledge, Abbie: Folk Dances of European Countries, 

New York, 1943., pp. 131-132.
47. Vb: Kozáky István: Haláltáncok struktúrái IN "Mauzó

leum" /szerk. Adamik Lajos, Jelenczki István, Sükösd 

Miklós/ Bölcsész Index Centrál Könyvek, Bp., 1987.
217-232. és Коzáky István: Geschichte der Toten- 

I-II., Bp., 1936/1944.
PP-
t ánz e,

48. "La danza armata о Schwerttanz /danza déllé spade/
e il prodotto di una civilta agraria non limitata 

nazionalmente...ed e elemento essenziale di un rito
di vegetazione..." - Toschi, Paolo: Le origini del 
teatro italianc. Origini rituali della rappresenta- 

zione popolare in Italia, Boringhieri, Torino, p. 474.
49. Chetwynd, p. 40.
50. As a symbol of death and resurrection, the dance was
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performed at wedding in Silesia as well as in Hungary. 
The same theme of death and resurrection is found 

in a Slovakian sword dance in which the leader of 

the dance, depicting a vegetation spirit, "dies" 

and is lifted high overhead by the dancers. As they 

lower him, he is "resurrected" and becomes alive 

again." - Duggan, p. 93« kiemelések tőlem
51. Vö: Magyar Táncművészet, id.
52. A gabonaszellem megöléséről és feltámadásáról ld.

Frazer, James G.: Az Aranyág, Osiris, Bp., 1995* 

Ugyanott a kasza helyettes'tése karddal: "A szczeci
ni kerületben levő egyik helységben igy szólítják 

meg az aratók gyűrűjében álló idegent: ’Levágjuk az 

urat / Meztelen kardjainkkal..." - p. 289. kiemelés 

tőlem
53- "...ijessz barátaimra is, / menj és köszöntsd mind

nyájukat." - Hélinant de Froidmont: A Halál versei, 

ford.: Csorba Győző, Helikon, Bp., 1969» Ш.
54. "Li mieuz vestu et li plus eras / caus a peu pain et 

a peu dras / poilent ades, mais ce nos prueve / que 

Dieus sauz faille, о il n’est pas / о il les hauz 

juge et les bas, / lues qu’ il issent de ceste esprueve 

/ et rendent l’ame, viez о nueve, / qui toz ses biens 

et ses maus trueve / quant ele est venue al trespas..." 

A müncheni vadomorit Kozáky Hálinantnak tulajdonít 

ja - Cosacchi,
56. Contemptus mundi. Mscr. S. Scolastica 197: fol. 26a 

idézi: Cosacchi,
57* Vö: Tenenti, p. 454.
58. The Dance of Death edited from Mss. Ellesmere 26/A.

13 and B.M. Lansdowne 699, collated with the other 

extant Mss. by Florence Warren with introduction, 

notes, etc. by Beatrice 'White, London, 1931., P* XXII.

49.P*

161.P-
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59- A közvetlen fordítás tényét megerősíti Male, id. 

mű, p. 372.
60. The Dance of Death, printed at Paris in 1490 a re

production made from the copy in the Lessing J. Ro
senwald Collection, Library of Congress, Wa&ington,
194-5«

61. Male, p. 361.
62. "It was accompanied by verses which have been attri

buted to Gerson, the great chancellor of the Univer
sity of Paris, and which have come down to us in se
veral manuscripts of the time." - The Dance of Death,

S.P-
63. Male, p. 361.
64. Or, si on lit avec quelque attention les vers qui ac- 

compagnent les gravures, on s’apergoit tout de suite 

que ce sont précisement ceux des deux manuscrits de 

Saint-Victor. C-uyot Marc hant avait done tout simple- 

ment copié les inscriptions du ciraetiére des Inno
cents. - ibid., p. 364.

55. Der Tanzende Tod. Mittelalterliche Totentänze. Hrsg., 
eingeleitet undübersetzt von Gert Kaiser, Insel,
Frankfurt am Main, 1983.

66. Cosaccni, p. 706.
67. Der Tanzende Tod, p. 103.

104. kiemelés tőlem68. ibid.,
69. ibid., p. IO5. kiemelés tőlem

P-

70. The Dance of Death, oldalszámozás nélkül
point ne fault faire refus / De dancer: 

faictes vous valoir / Vous nestez pas seul: levez 

sus / Pour tant moins voz en doit chaloir / Venez 

apres: cest mon voloir / Homme nourry en hermitaige..." 

- Der Tanzende Tod, p. 104.
72. The Dance of Death, sz.n.
73. A korábbi haláltáncok nem kerültek ilyen központi

„F 0 L 
C L E R C71.
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helyre, mint a párizsi. Nem volt szükségük önigazo
lásra, hogy megmaradhassanak. Pusztulásuk és rongált- 

ságuk mértékét tekintetbe véve az is meglehet, hogy 

egykor tartozott hozzájuk vadomori.
74- « "Je fis de Macabre la dance / Qui toute gént maine

a sa trace / Et a la fosse les adresse"
75- Ellesmere, p. XVI.

Tenenti, p. 455* í Settis Frugoni, id. mű
pp. 182-186.

pp. 234. és 310. Tenenti "Katona"-ként említi:

76. Vö:
77« Der Tanzende Tod,
78. ibid., 

id. mű, p. 458.
79. Der Tanzende Tod, pp. 246.- és 272.
80. ibid., 540.
81. As for the relation of the dialogues and debates to 

the dance, it can be said that particularly the even
tual personification of death in the dance was due
to the influence of the dialogues. Much of the tex
tual tradition of the latter was taken over by the 

dances. - Dubruck, pp. 5^—55.
82. Magyar kiadása IN "Akárki", Európa, Bp., 1984., pp. 

229-257* ford.: Orbán Ottó. A spanyol Haláltáncot 
általában Rabi Don Santónak tulajdonítják.

85. Haraszti
84. "Sexcallus /seneschallusj/ solvat D. Ioanni Caleti 

matriculario S. Ioannis quatuor simasias vini per 

dictum matricularium exhibitas illis, qui Choream 

Machabeorum fecerunt 10 Julii /145:57, nuper lapsa 

hóra missae in ecclesia S Ioannis Evangélistáé prop
ter capitulum provinciale fratrum minorum." - idá-

XII. Megemlítendő, bár kétsége
sebb a következő hivatkozás: "A Nicaise de Carabray, 
peinctre, demourant en la vilié de Douay...au mois 

de sepfcembre l’an MCCCCXLIX, de la vilié de Bruges

P-

16.P •

zi: Ellesmere, P-
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avec ses autres compagnons histoire et moralité sur 

le fait de la danse macabre." - ibid., p. XI.
35. Tenenti, p. 4-55*
85a Ellesmere, Appendix II.
86. La citta svizzera ebbe la sua prima Dansa in un con- 

vento di monache agostiniane, nel quartiere di Klin
genthal, intorno al 1450,- ad uns data successiva ma 

alquanto incerta /1480?/ essa venne riprodotta con 

leggere modificazioni nel cimitero dei domenicani. - 

Tenenti, p. 459. 
ibid., p. 456.

88. Nessunc di questi fantasmi e armato ed il suo invito, 

per quanto non ammetta repliche, non si traduce qua
si mai in un atto di violenza. II vivo e preso come 

di sorpresa, ma spesso con un gesto familiäre da buon 

amico; 1’impressione del soprannaturale non sembra 

turbarlo: lo scheletro non viene dall’alto né sorge 

da terra. - ibid., p. 449.
Trento, Biblioteca Communale Cod. Nr. 
verso és 125 recto - Cosacchi,
oldali kép koporsófedelét és a marginális illusztrá
ció háromszög-hasábjait

90. Settis Frugoni, p. 165*
91. Itt kell megjegyeznünk a legenda ikonográfiájának kap

csán, hogy Frugoni alapjaiban vitatja Kozáky elméle
tét a haIáitánc geneziséről és ikonográfiailag mega
lapozott érveléssel bizonyítja, hogy a subiacói 
/Róma, Sacro Speco/ ábrázolás a legenda es a Trionfо 

együttes megjelenítése és nem az Everyman-legenda 

képi vetülete, mint Kozáky hitte. Továbbá a Museo 

Nazionalé-ban /Pisa/ őrzött "Szent Ágnes két szolgá
ló között" a szentet ábrázolja két másik nő társasá
gában és - Kozáky megjelölésével ellentétben - nincs

87-

17SÍ, föl. 122 

II. tábla: ld a bal
39.
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köze a Párnákhoz, rogj* csak két példát említsek.
Ez utóbbiról Kozáky fényképet is közöl: Cosacchi, 
XVIII. tábla, 4-es részlet

92. Questa Danza della Morte che fu trasportata nel no
stro idióma da un tál Maurizio Monti, venne rappre- 

sentata in Segovia nel Corpus Domini nel 1513. Essa 

ha tutti i caratteri di una azione teatrale e si de-
ve annoverare fra quelli Autos Sacramentales che so
pra abbiamo ricordato: una forma dei quali, a testi- 

monianza di Ferdinande Wolf, era divenuta la Danza 

Macabra. Poiché e stata tradotta in italiano non mi 
e parso fuor di luogo il fame menzione. . .Dopo un 

prologo entrano in iscena il Papa e la morte...Comin- 

cia quindi la seconda scena fra il re e la morte... 

Nella scena III una donna si vanta del suo spirito, 

della sua bellezza e dei suoi numerosi adoratori; 

alia scena IV sopraggiunge la Morte, e la deride an- 

nunsiandole ehe le torra ben presto le pazzie dal ca
po con un colpo della sua falcé. - Vigo, Pietro: Le 

danze macabre in Italia, a szerző kiadása, Livorno, 

1378., pp. 112-113.
93- Vasari, Giorgio: Vita di Pietro di Cosimo, VII. pp. 

116-117.
94. Peignot: Pecherches sur les Danses des Morts, XXXV;

83-34. - idézi: Lo-Fortoul: La Danse des Morts, pp. 
vatelli,
La porzione posteriore della chiesa mi sporge dal la
to di mattina per tutta la larghezza del porticato, 

e sül muro esterno di questa parte sono dipinti i 

grandi sffreschi del Trionfo e della Danza della Mor
te. - Giudici, Domenico: Il Trionfo della Morte e la 

Danza Macabra, Antonio Giudici, Clusone, 1903-, p. 13.
96. Cosacchi, XIX. tábla, 4-es részlet
97. Idézi: Barone, Giuseppe: II ballo nel rito religioso

60. 3. jegyzetsz.P-
96

nella Divina Commedia - nell ’ igi-ещ. 7 nella patolo-
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logia e nella morale, Fischetti, Sarno, 1921, pp. 17-20.
98. Chiara Frugoni szives közlése szerint a clusone-i 

feliratot prof. Ciociola azonosította egy lauda szö
vegével, melyet a konfraternitás tagjai énekeltek.
Ugyanő tájékoztatott, hogy Iseo egj^ik templomában 

1989-ben eddig ismeretlen haláltánc-freskóra bukkan
tak; feltárása most folyik. Itt ezidáig csak "Dogma 

della Morte"-ábrázolásról tudtak a Chiesa della Ma
donna della Neve ágostonrendi templomában /Pisogne,
Lago d’Iseo/. A kép a homlokzaton található /a "dogma" 

ábrázolása/, közel életnagyságú alakok a szereplői.
Az íjjal felfegyverkezett Halált, a szentek seregét 
és az emberek /egyháziak, világiak/ kettes csoport
ját jeleníti meg, amint jobbról balra vonulnak. A 

freskó a IS. század végéről való, talán Ambrogio 

Borgognone da Fossano műve. Vö: Vallardi, Giuseppe: 
Trionfo e danza della morte, о Danza macabra, a Clu- 

sone; Dogma della morte a Pisogne nella provincia 

di Bergamo, con osservazioni storiche ed artistiche 

-, Milano, 1359.
99. ibid., 491. 68. sz. jegyzet

100. Vigo, p. 17.
101. La sola Danza tipicamente italiana nóta fino ad oggi 

resta quella di Clusone... - Tenenti, p. 453»
102. La Danza non e affatto al posto d’onore: l1artista 

l’ha relegata nella parte piu bassa della sua opera 

facendone quasi unó zoccolo о un fregio marginale 

nell’intero affresco: né e trattata diversamente da 

Pinzolo e da Carisolo.
ЮЗ. La Danza macabra non conobbe in Italia la popolarita 

ehe godette in Francia, in Svizzera, in Germania; 
nessuna serie originale d’incisioni propago, come in 

quei paesi, un téma ehe rimase. cos! confinato negli

di

ivi
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affreschi déllé chiese. - ibid., pp. -4-53-454.
104-. The Dance of Death, sz.n. 14-86-ban Merchant а "Мок 

Haláltáncá"-val együtt adta "ki 1./ a Lélek és a 

Test vitáját, 2./ az Elkárhozott Lélek Siralmát.
105. II pensier della morte rettor della vita del P. Co- 

lombier della Compagnia di Gesu, Roma, per la Socie- 

ta Tipografica, 1828. , pp. 5* 'ís 18. Érdemes erede
tiben is megtekinteni a szöveget: "Era un Re, un 

Marchese, Un Conte, un Consigliere di state, un Gran
de del Regno, una Duchessa, una Principessa, una Da- 

ma: si trattano alia rinfusa, come la gente piu bas- 

sa del volgo." és "Ov1 e quel Principe, quella Dama, 
quel Cavaliere, che sono stati per alcuni anni un no
bile ornamento della Citta, l’anima déllé conversa
zioni, e faceano una sí. strepitosa comparsa nel mon
dó con le doti della fortuna, con la bellezza del 
corpo, con la vivacita dello spirito? Una febbre in 

pochi giorni l’ha portatо via, e piu non si vede.
Homo сии mortuus fuerit, et nudatus, atque consump- 

tus, ubi quaeso est?" - Felépítése: párbeszédek,* 1./ 

Cím nélkül /példa/, 2./ Le angustie del peccatore
in punto di morte, 5*/ Sopra la necessita di appa- 

recchiarsi alia morte, 4./ Sopra il modo di appa- 

recchiarsi alia morte
106. Tó: Dubruck, id. mű és Beerli, Conrad André: Le 

peintre poéte Nicolas Manuel et l’évolution sociale 

de son temps IN "Travaux d’Humanisme et Renaissance" 

IV., Librairie E. Droz, Génévé, 1953.
107. "Oh weh, lieber wollt’ ich Holz beischleppen, / und 

lieber viermal Prügel kriegen / von meinem Herrn 

und seinen Gesellen. / Doch jetzt nvß ich mit diesem 

Dürrling fechten." Der Tanzende Tod, p. 257*
Beerli, p. 139.1C8.
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109. Tandis que Bale mettait en scene un vérit able bouffon, 

Berne nous presence le fou, ou le sot, comae l’enten- 

dent Sébastien Brant, Thornes burner, et merne Erasme 

- le fou, Symbole de la folie du mcnde. - Beerli, 

p. 13О. kiemelés tőlem
Arrete-toi, fou, grand sot, / Tu dois mou- 

rir avec les sages...Le fou: II est bien des sots 

dans le monde / Qui plus que moi, ont airaé 1’ argent:
/ Pourtant, je partirais volontiers, / S’il ne dévait 

plus rester un sot sur la terre?" - ivi
111. A Károli-fordításban: "...mint az ökör az meg nyuzáS- 

ra mégyen, és miképpen mikor az békelót az bolondok- 

nac tanitáSokra lábokra vetic." /Prover. VII,22/
112. Imagines mortis, duodecim Imaginibus praeter priores, 

totidemque inscriptionibus, praeter epigrammata é 

Gallicis a Georgio AEmylio in Latinum versa, cumula- 

tae. Lvgduni, Sub Scuto Coloniensi 154-7., 4-5. kép
ИЗ. Emblems of Mortality,* representing, in upwards of

fifty cuts, DEATH seizing all Ranks and degrees 

of people; Imitated from a Painting in the Cemetery 

of the Dominican Church at BASIL, in Switzerland... 

Printed for T. Hodgson, in George1s-Court, St.
Lane, Clerkenwell, London, MDCCLXXXIX. , 4-3. kép

114-. Pesti György Haláltáncéneke Holbein képeivel. Beveze
téssel ellátva közli Dézsi Lajos, Magyar Bibliophil 
Társaság, h.n., 1927», p. 73-

110. "La Mórt:

John’ s

115. ivi
116. "Tod: Hinke heran mit Deiner Krücke, / Deine Sache 

wird sich glücklich wenden. / Die Lebendigen halten 

nichts von Dir, / der Tod erweist Dir eine besondere 

Gnade. Bettler: Ein armen Bettler hier im Leben, / 

zum Freunde will ihn niemand haben. / Aber der Tod 

will sein Freund sein. / Er nimmt den Armen mit dem 

Reichen hin." - a kézirat és "Tod: Herbeigehinkt,
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mit Deiner Krücke, / der Tod reißt Dich jetzt nieder,
/ Der Welt hast Du nicht viel gegolten. / komm her, 
an meinen Tanz. Bettler: Ein armer Krüppel hier auf 
Erden, / als Freund ist er von niemanden geschätzt,
/ da will der Tod ein Freund ihm sein; / Er nimmt 
ihn mit dem Reichen hin." - a Bázeli Haláltánc; Der 

Tanzende Tod, pp. 325. és 239.
117. "La Mort: Ecoute, pauvre homme, abbandonne-toi: / 

Bientot la Mort va te déliorer / Cesse de mendier le 

pain quotidien: / Avec la. Mort, tu n’en manqueras 

point. Le pauvre homme: J’ai beaucoup souffert de la 

faim sur cette terre; / Et n’ai acquis ni richesse 

ni santé. / Pourtant je préférais vivre ainsi / Que 

de me rendre a la dure Mort." - Beerli, pp. 131-132.
118. Jel. 9,6
119. Imagines mortis, 47- kép
120. Emblems, 47. kép
121. Pesti, p. 77-
122. Ellesmere, Appendix V.
123. Kétféle latin nyelvű kiadást használtam. A megadott 

1547-es kiadáson kívül még: leones Mortis, Duodecim 

Imaginibus praeter priores, totidemque inScriptioni- 

bus, praeter epigrammata e Gallicis a Georgio AEmy- 
lio in Latinum verSa, curaulatae. Quae his addita 

Sunt, Sequens pagina commonStrabit, Basileae, 1554.
124. Emblems, p. XXVIII. Nincs módunk kitérni a különb

ségek sorára; érdekességképpen említem, hogy az angol 
kiadás Teremtés-képe egészen más, mint a latiné, a 

Koldus után következő két metszetet, amelyeken puttók 

láthatók, a Férj és a Feleség elválasztott jelenete 

váltja ki. Figyelemreméltó továbbá, hogy a francia 

kiadásból hiányzik a Király képe.
125. Simolachri, Historie, e Figure de la Morte oue si con-
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.tiene La medicina de l’anima vtile, e necessaria, 

non solo a gli ammalati, ma a tutti i sani. Et ap
presso, il modo, e la via di consolar gli’infermi.

\Un sermone di S. Cipriano, de la mortalita. Due ora- 

tioni, l’una a Dio, e 1’altra a Christo da dire 

appresso l’ammalato oppresso da grave infermita.
Un sermone di S. Giovan Chrisostomo, ehe si es- 

sorta a patienza;. e ehe tratta de la consumatione 

del secolo presente, e del secondo auenimento de 

Iesu Christo, de la eterna felicita de giusti, de
сч/

la репа, e danatione de rei; et altre cose necessa- 

rie a ciascun christiano, per ben uiuere e ben mo- 

rire. Con gratia, e privilegio de 1’Illustriss. Se- 

nato vinitiano, per anni dieci /Appresso Vincenzo 

Vaugris al segno d’Erasmo. MDXLV. - kiemelések 

tőlem. A címet azért közöltem teljes részletesség
gel, mert ékesen bizonyítja, mi mindennek kellett 

egy haláltánchoz vagy képes halál-ábrázoláshoz 

társulnia.
126. (7II poemá) 'e quello deli’umanista francese Gilles 

Corrozet, pubblicato a Lione nel 1538 e tradotto 

in latino nel 154-5 da Giorgio Oemmler. - Tenenti, 
p. 4-93. 93* sz. jegyzet, kiemelés tőlem

127« Hozzáférhető többek közt a Vatikáni Könyvtárban
128. Imagines mortis és Simolachri 38. kép
129. Pesti,

Oláh Szabolcs legújabban közölt tanulmánya /Pesti 

György haláltáncéneke és a protestáns versszerzé
si gyakorlat. A szövegforrások eltéréseinek texto
lógiai és alaktani-szemléleti vizsgálata. - ItK, 
1996. 5/6. sz., pp. 582-612./ feltérképezi a ren
delkezésünkre álló szövegek összefüggéseit. Meg
állapítja, hogy "Mindaddig, amíg nem bukkan fel

11-12. és 19.PP-
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autográf forrás, nem állapítható meg, mennyire 

áll közel a halálének eredetijéhez a Csereyné- 

kódexbeli másolat." - p. 585* viszont a Borne- 

misza-alak 78 szövegkritikailag is bizonyítható 

esetben a Csereyné-kódexbeli alakot használja for
rásul. Oláh Szabolcs a kritikai kiadáshoz főszö
vegnek a Bornemisza-változatot ajánlja. Minthogy 

Pesti György feltételezhetően tartózkodott Witten- 

bergben, műve jelöletlen intertextuális kapcsola
tokat tart fenn a késő középkori magyar nyelvű kó
dexirodalom haláltematikájú műfajcsoportjával és 

Bornemisza azon énekek közé veszi fel a verset,
"kic Ptedikatiok gyarant /!/ oktatnac", ez 

ad a feltételezésre, hogy a haláltematikájú késő 

középkori obszerváns ferences és dominikánus pré- 

dikációs szöveghagyomány protestáns szemléletű 

átalakításával van dolgunk." - p. 588. A tanulmány 

szerzője párhuzamot von a kódexek halál-szövegei 
ás Pesti éneke között; felismeri, hogy a Halál - 

Szereplő beszédváltakozása helyett Pestinél mindig 

van egy "...történetmondó és kommentáló erős szó
lam, a prédikátoré vagy a szereplőként beszéltetett 

halálé.".- p. 595. Hipotézise, hogy Pestinél fel
tételezhetően a wittenbergi reformáció egyes szemlé
leti jegyeinek hatására változik meg a haláltáncok 

hagyományos jelenetezése. - p. 597»
130. '1 Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgyi Csereyné

kódexe ff. 40-50. /А II. Világháborúban elpusztult./
131. Énekek három rendbe’, Detrekő, 1582.
132. Pesti, 17-18.
133. ibid., 49.
134. ibid., 57-
135. ibid., 36.
136. ibid., 46., kiemelés tőlem
137* "Kegiettlen halai myre hogy igy ront azz Az szép wira-

. okot• •
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gokat im my re weztted Az io leianiokatt my re nem szá
nod Az babakatt am te dolgod ha el hordod." ás "De 

myertt gyöttröd az szegeni babakatt Kyk wgian kewannyak 

w nalalokatt De hogy latt’ak nag’ kegiettlen woltodatt 

Arra nem keuannyak el tarttasodatt. " - Pesti, 50. és 

56. kiemelések tőlem
138. "Ha sem ördög sem angial tudom nem v/agy. .*. " és "Bizoni 

mondom hogy te sem wag’ sem nem wagy, Ele allatt aztt 

hyzera hog’ te nem wagy, Mertt az elettnek te meg foz- 

to3ra wagy" - Pesti, 53- és 52. kiemelés tőlem
139- "...En aztt hyzem hogy bwmek/1/ zolgaia v/agy Chyak az 

bwnössökon/öj7 te hattalmas wagy." - Pesti, 53.
14-0. Pesti, 12. kiemelés tőlem
141. Például forcello mozaikján
142. Cambridge, Fitzv/illiam Museum - vö : Tenenti, p.
143. Pinacoteca di Siena - vö: Tenenti, ivi
144. Pesti, 38-40.
145. ibid., 7-
146. ibid., 36.
147. "Sok wittezek halai v/eled meg winak Mind kyral’ra 

chyazarra tyltananak Fyokertt leianiokertt meg halná
nak Ha istennek ellene alhattnanak." - Pesti, 37-

143. "Az own myatt igen el faratt lelkwnk Telliesseguel el 
nehezedett lelkwnk Myntt egy igen meg farattak le 

wlwnk Az testv/1 hogy meg walik az my lelkwnk. " - Pes
ti, 53-55* Az itt citált rész szöges ellentétben az 

előbbivel.
149. Pesti, 62.

455.

15О. "Wagion mintt gazdagoknak sok iozagunk Ellöttwnk wa-
"...Az adossagott hogygion ezwstwnk araniwnk..." 

ha be wehettyk Predykacion azon gondalkodyk." -
Bolond ember ma lelkedet! meg kérik." /Luk. 12,20/ - 

Pesti, 63-67.
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Pesti, -2-69. 

ibid., 70-72.
157. ibid., 75.
154. ibid., 72-77.
155. "Szwv/ök sserentt аз testnek meg kel ha Íny Isten szaua- 

nak be kel teliiesedny Kerezténnek szwkseg bizoni 

wig’azny Hogy as Christus kézén fogy a talalny. //
Att’ iánk ház at túl walamyt my hoztunk Mind el wezttiwk 

az kor mikor meg halunk Wezttelcsegben es remensegben 

lezwnk Mykor az testv/l meg v/alik az my lelkünk. // 

Lelkvmknek tömlöchie uolt az my testwnk Ideie uoltt 

twle meg zabadulnwnk Ch’ak az Christus iesus bizoni 

elettunk Es my halalwnk bizoni nyeressegvmk. " - Pesti, 

78-80.

151.
152.

158. Pesti, 83. kiemelés tőlem 

157. ibid., SO.
15З. ibid.,
159 • ibid. ,
160. Vö: Tenenti,
161. Vö: Male, id.
162. Kozáky is említi: Cosacchi,
163. ibid., p. 354.
164. ivi
165.
156.

p. 19.
52. kiemelés tőlem

pp. 154-157.
mű és Tenenti, id. mű

334. e passim?•

ibid., p. 397.
Vallardi, p. 26.

167. Ellesmere, p. XVII.
168. Cosacchi, p. 400.
169. Egészen más területről véve a példát, az olasz ’licen- 

ziato’ középkori és mai Jelentése annyira távol áll 
egymástól, hogy csak a legmélyebb rétegekben láthat
juk az összefüggést. A középkorban azt a személy je
lölte, akit az egyetem sikeres tanulmányok után ’fel
szabadított’, tehát szabadságában állt bárhol taníta-
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ni és e jogát senki nem vitathatta. A mai nyelvben 

a munkanélkülit jelöli, aki ’el van bocsátva’.
17c. Baltrusaitis, Jurgis: II Medioevo fantastico. Antichi- 

tá ed esotismi nell’arte gotica, Adelphi, Milano,
199З. /franciából ford.: Fulvio Zuliani és F. Bovoli/,
p. 233.

l/l. "Nostrorum enim cadavera...mox caesorúm fatiscunt et 

defluunt, adeo ut nullius mortui facies post quatri- 

dum agnoscatur. Interfectorum verő Persarum inares- 

cunt in modum stipitum corpora, ut nec liquentibus 

membris, nec sanie perfusa madescant, quod vita par- 

cior facit, et ubi nascuntur, exustae caloribus ter
rae... earn esse consecutus corpore siccitatem ut ne- 

que spuerent, neque emungerentur, sufflatoque corpo
re essent. Ideoque, teste Xenophonte, usi sunt fre
quenter nasturtio in cibo; quod ideo factum Suidas 

in historicis putat, quod nasturtium urinam et spu
tum /negantibus tarnen medicis nostratibus illám vim, 
sed potius contrarium nasturtio inesse/ inhibeat.
Cave enim, inquit, Persae ne multum expuant, mingant 
et emungant." Ph. Camerarius: Operas horarum subcisi- 

varum - idézi: Camporesi, Pietro: la carne impassi- 

bile, Saggiatore, Milano, 1935. /"La Culture." 14./, 

p. ИЗ.
172. "Indurita e quasi mineralizzata dalle piu dure vigi- 

lie, scarnificata dai piu intransigenti digiuni, la., 
carne del venerabile servo di Eio, dopo morto pro- 

fumera come "suave porno, odorifero" /Iscopone /da 

Todi//. La nortificazione e la premessa alia conser- 

vazione, post exitum. - Camporesi, p. 118. kiemelé
sek tőlem

173- S. Petri Daraiani: De vita sancti Romualdi IN "Opera 

omnia", Hemondini, Venezia, 1733- Lom. II. col. 483.
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174. Eulle De oepulturis /1300./ - idézi: Dubruck, p. 51* 

175* Arcúéil templomában eoszlopon dombormű fut kör
be. Ismeretlen mestere a 15. század végen faragta, 

alig néhány szereplője van. A Bolondság csörgősip
kában táncoltatja a Pásztort, a Parasstlányt, a Ne
mesembert és a Nemesasszonyt, akikhez a táncoló Bo
lond alakja csatlakozik. Mellettük botladozik még 

az Aggastyán. A szemlélőben nem ébreszthet olyan 

hatást., mint a halál tánc-freskók, de a befejezettség 

érzetét felkelti a bezárt körrel, dacára annak, hogy 

nem vonultatja fel a társadalmi típusokat. Megelég
szik a Nemesség és a Parasztság képviselőivel, akik 

fiatalok; hozzájuk társít egy Öregembert és a Bolon
dot. Nincs hiányérzetünk, amiért kimaradt az Érsek 

vagy az Alabardos - nélkülük is ilyen a világ. /Vö: 
Duchaiais, Adolphe: La danse des fous et la danse 

des singes; basrelief de l’église d’Arcueil IN: "Re
vue Archeologique" különlenyoraat, adat nélkül 

176. Az újabb haláltánc-szakirodalomból, s teljesség igé
nye nélkül:
Eichenberg, Fritz: Dance of death, New York, 1983. 
Grassinger, Jutta: Der Tanz der Toten im Mittelal
ter, 1993.
Hammerstein, Reinhold: Tanz und Musik des Todes, 
Bern, 1980.
Immagini della danza macabra nella culture occiden
tals dal medioevo al novecento /а cura di Inverniz- 

zi, Guglielmo/, Сото, 1995*
Kasten, Friedrich W.: Thema Totentanz, Baden-Baden,
1987.
Kurtz, Leonard P.: The dance of death and the ma
cabre spirit in European literature, Geneve, 1975-
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Stöckli, Rainer: Zeitlos tanzt der Tod, Konstanz, 
1996., továbbá
Congres International d’Etudes sur les Danses Ma- 

cabres /Ille Congres International sur les —, 
Meslay-le-Grenet, Chartres, 1988. 
Totentanzforschung: 5* Internationaler Totentanz- 

Kongress, Europäische Totentanz-Vereinigung, Strau
bing, 1992.
Totentanz-Forschungen: Referate vom internationalen 

Kongress, Europäische Totentanz-Vereinigung, Gruppe 

Schweiz, Luzern, 1996.
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