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  A késő középkori kantilénák világában, ahol már a szöveg kezd a dallam biztos támasza 

nélkül is életképessé válni, számos intertextuális kapcsolatot fedezhetünk fel. Nemcsak egy-egy 

„műfaj” vonzáskörében, hanem a kor műfaji regisztereinek nagy részében. Felbomlanak akár a 

műnembeli határok is: például legendák elemei tűnhetnek fel himnuszokban. De az alkotásokon 

belül, a forma és tartalom viszonya jelezheti a különböző világlátások összefonódását. Mindezek 

jegyében öt művet elemeznék alaposabban1: mégpedig Szabatkai Mihály Canto Petri Berizlo című 

énekét, a Néhai való jó Mátyás királ kezdetű alkotást, a Szent László-éneket2, Vásárhelyi András 

Mária-énekét és Apáti Ferenc Cantilénáját. Ahhoz viszont, hogy a műfaji, formai sajátosságok 

körvonalazódhassanak, fontos e műveket a kor „lírahangulatának” kontextusába helyezni. A líra a 

vallásos irodalomban „a latin nyelvű liturgia leszármazottja”3 (a latinul nem tudó apácák számára 

fordították le a himnuszokat, verses imádságokat), így a himnuszokra jellemző méltóságteljes 

hangnem, személytelen, tárgyszerű jelleg meghatározza a kor szövegeinek hangulatiságát a XIII–

XIV. században. Gerézdi Rabán szavaival élve: „a középkori líra formanyelve elsősorban a Mária-

himnuszokban, cantiokban, orációkban gazdagodott meg, s vált a szublimált emberi érzések 

kifejezőjévé.”4 Azaz számos világibb alkotás a vallásos költészet formakincsét vette át, helyezte 

más megvilágításba. A vallásos énekek mellett pedig az anyanyelvi cantiók, a népénekek is 

hozzájárulhattak ezen gazdagodáshoz, gyarapodáshoz. De kialakulóban volt egy más típusú 

költészet is, melynek csírája részben az akkori társadalmi helyzet változásában keresendő (a világi 

értelmiségünk kialakulása, fejlődése), de „a műköltészet fejlődésének egészen új folyamatát csak a 

humanizmus indítja el... A humanista költészet anyanyelven való jelentkezése előtt azonban a világi 

líra kezdetei mint az egyházi, vallásos költészet elvilágiasodott hajtásai jelentkeznek.”5 Vajon 

valóban fejlődésről beszélhetünk-e az egyházi – világi költészet vonatkozásában is? Vajon egy 

olyan szakasznak tekinthetjük-e az átalakulást, melyben a líra az egyházi világlátástól egyenes 

vonalú, egyenletes mozgással közeledik a világihoz? Sem a haladás, sem a fejlődés nem a 

legmegfelelőbb szóhasználat, hiszen folytonos átfedések, egymásra hatások jellemzik a 

„lírahangulatot”. A világias kultúra hatással volt az egyháziakra, a deák-szerzők a lírai 

formaelemeket kamatoztatták.6  

                                                 
1 A prozódiai elemek behatóbb vizsgálása nélkül. Ennek érdekében lásd: (a Szent László-énekkel kapcsolatban) 
HORVÁTH Cyrill, László-versekről, ItK, 133–150.  
2 A mű magyar változatát venném alapul. Gerézdi Rabán e változatot latinból (1470-es évek eleje) való fordításnak 
tartja, amely a századforduló tájára datálható. ( GERÉZDI Rabán, A magyar világi líra kezdetei, Budapest, Akadémiai 
Kiadó, 1962, 140–192.) De Komlovszki Tibor feltételezése szerint a két változat egyidejűleg készülhetett.( KOMLOVSZKI 
Tibor, A régi magyar vers, Bp., Akadémiai Kiadó, 1979, 19−20.) 
3 A magyar irodalom története 1600-ig, szerk. KLANICZAY Tibor, Akadémiai Kiadó, 1964, 163. 
4 GERÉZDI, i.m., 206. 
5 KLANICZAY, i.m.184. 
6 U.o.  
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  Anélkül, hogy részletekbe menően7 ecsetelnénk a a teljes korképet, kiragadjuk a számunkra 

leglényegesebb pontokat. Az Anjou–kori társadalmi fejlődés, gazdasági reformok nyomán egyre 

fontosabb (és tágabb) teret nyer az írásbeliség, mely addig jócskán az egyháziak privilégiuma volt. 

Így az írásbeliség igénye átkerül a világi dolgok szférájába, létrehozván egyfajta világi értelmiségi 

réteget. S e társadalmi réteghez kapcsolható a fentebb említett más típusú költészet kialakulása. 

Ennek differenciáltsága a deák énektől a vágáns versig terjed. Ugyanitt szólnék a virágének 

kérdésköréről is. Sylvester János egy „virágének-meghatározást” ad Újtestamentum-fordításának 

utószavában8, mégpedig a virágének „beszídét”, formakincsét „nemessen szerzettnek” tartja, 

melyben csodálhatja „minden níp az magyar nípnek elmíinek éles voltát az lelísben, mell nem 

egyéb, hanem magyar poesis.” Viszont tartalma erkölcstelen és elítélendő. Tehát Sylvesternél mind 

a „finomabb”, mind a „durva” virágénekek egy osztályba sorolódnak. Pirnát Antal, Gerézdivel 

ellentétben nem tekint minden virágéneket szerelmes költeménynek, csupán azon finomabbakat, 

melyeket szerinte Sylveszter dicsérhet.9 Többek között vannak (vagy inkább lehettek) : májusdalok, 

női dalok, albák, refrénes táncdalok, latrikánus énekek.10 A két Mohács előttről ránk maradt 

virágének (Soproni virágének11, Körmöcbányai táncszó) két külön típusba sorolható (a megmaradt 

darabkák nyomán): a Soproni virágének „virág” megszólítása kedvesebb, mélyebb megszólítást és 

hangulatot tükröz, a Körmöcbányai táncszó „tréfás táncszó, mégpedig vénasszonycsúfoló”.12 Ilyen 

kis részletek alapján is megfigyelhető a virágok közötti árnyalt, mégis lényeges különbség.   

Az egyházi irodalom keretei közül való fentebb említett kilépés fokozatosan megy végbe, 

azaz olykor a mű csak bizonyos elemeiben nem mondható egyháziasnak. De ugyanakkor úgy is 

megfogalmazhatnánk, hogy a fokozatosság a kölcsönös egymásrahatásokban ragadható meg. Az 

alkotás szerkezetében és mondanivalójában összefonódva jelentkezik mindkét (világi és egyházi) 

jelleg, közös és áthidalható, átjárható dimenziókat teremtvén. Konkrét példaként megemlíthetjük azt 

a tényt, miszerint Apáti kantilénája a Peer-kódexben közvetlenül Vásárhelyi András Mária-

énekének szomszédságában található, s a „XVI. század húszas, harmincas éveinek egyházija, illetve 

a római egyházhoz továbbra is ragaszkodó világi kis- vagy középnemese e két kantiléna 

feljegyzésekor, illetve éneklésekor aligha érezte ezt az egymást kizáró kettősséget, hisz az adott 

                                                 
7 Bővebb információ végett lásd: GERÉZDI, i.m.,19–37. 
8 SYLVESTER János, Újtestamentum magyar nyelven = Szövegyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: 
Reneszánsz kor, szerk. Bitskey István, Bp., Tankönyvkiadó, 1990, 139. 
9 PIRNÁT Antal, Balassi Bálint poétikája, Budapest, Balassi Kiadó, 1996, 7–20. 
10  Ezen összegzést Tóth Tünde összefoglalójának segítségével írtam (TÓTH Tünde, A virágének-vita = A magyar 
irodalom történeteinek hálózati kiadása: 
http://irodalom.elte.hu/villanyspenot/index.php/1485:_A_vir%C3%A1g%C3%A9nek_vita) 
11  A fakszimilét lásd: HÁZI JENŐ, A soproni virágének, Mny, 1929, 87. 
12  GERÉZDI, i.m. 298–299. 
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történeti helyzetben rokon húrokat pendítettek meg lelkében.”13 Valóban egymást kizáró 

kettősségről van szó: a mélyen vallásos Mária-ének és a szatirikus kantiléna ellentéte. Viszont ez 

ellentétpár összekapcsolása/ összekapcsolhatósága valamely közös jellemző alapján, lényegesen 

kiemeli a megosztottság, a különböző elemek, világlátások szintézisének kulcsfontosságát. Nem 

lehetetlen elképzelnünk, hogy míg a kantiléna csípősen kritizál és bírálgat egy bizonyos társadalmi 

réteg szemszögéből, a Máriához való fohászkodás ugyanezen réteg kívánságát, érzelmeit tükrözi. 

Vagyis mindkettő valamilyen megoldást (megoldásra való törekvést) rejthet magában, melyet 

különböző (ellentétes) eszközökkel vél elérni: a rámutatás általi kijavítás lehetősége nyomán, illetve 

az áhitatos hangú „segélykérés” által.  

 Most már, hogy az „ellentétek játéka” felé irányítottuk figyelmünket és környezetükbe 

helyeztük az alkotásokat, áttérhetünk a műveken belüli szférák interferenciájának boncolgatására, 

illetve a szövegek közötti kapcsolatok megfigyelésére. 

 

∗ 

 

Kezdjük elemzésünket (amely kezdetben a soros, majd a párhuzamosan kapcsolt égők 

sorozatához hasonlít) a Cantio Petri Berizlo14 című deák típusú énekkel, melyet Szabatkai Mihály, 

saját bevallása szerint, 1515-ben szerzett. Szabatkai Beriszló embere volt, és énekét meggyőzés 

céljából írta, azaz, hogy a szlavón rendek megbizonyosodjanak Beriszló veszprémi püspök, majd 

horvát bán vezetői rátermettségéről, és álljanak zászlaja alá a nagy szükségben. Hiszen 1514-ben a 

török megtámadta a Szerémséget, és nagy károkat okozott a bánnak. Az ellentámadáshoz viszont 

segítségre volt szüksége.15 Beriszló Péter veszedelme tehát nem is (végső) veszedelem, hanem 

sikertelen hadjárat vagy égető politikai probléma, ezért hatásos, bevetett eszköz a megoldást 

sürgető, csatlakozásra biztató propaganda ének16. Már első olvasatra szembeötlik a keretes 

szerkezet, az ének az énekben stílusú (így alighanem megduplázott) dicséret. A kezdeti 

felszólítás/megszólítás közvetlenebbé teszi a versvilágot, együttérzésre és – rejtetten, mint már 

említettük – a figyelemfelkeltésre, a meggyőzésre hivatott. A következő két sor pedig a további 

bizonyítások előrevetítése, a legfontosabb részek összefoglalása: az isteni jó szerencse és a „terek-

mentesség” fogalma. De a figyelem fenntartása cseppet sem enyhül, legalábbis két szakasz erejéig 

még megszólítások szintjén él a kapcsolatteremtés: „ím látjátok”, „kitek tudja”, hogy aztán egészen 

ötletesen egy „kívülálló” szemszögéből lássuk a bizonyítékokat, a bizonyítást. De maradjunk még a 

                                                 
13  Uo., 218. 
14  HORVÁTH CYRILL, RMKT I., 2. kiadás, Bp., Akadémia könyvkiadó, 1929, 485−487. 
15  Bővebben: GERÉZDI, i.m., 72–74. 
16  Ld. uo., 72–73. 
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megszólítások szférájában: a második szakasz az áldozatos viselkedés nyomán még nagyobb 

együttérzést kíván, a harmadik szakasz már cselekvésre int, líraibb megszólalás által („ü fejében ü 

megüszölését”) . Majd a konklúzió, a győzelem siker-receptje, tömör megfogalmazásban helyezi 

mindenek fölé az igaz hitet, a lelki tisztaságot. Talán ezen három sor az első szakasz második 

sorának kiegészítője, és logikus ok-okozati kapcsolatba állítható: ha igaz a hit és tiszta a lélek, Isten 

segíti jószerencsénket. Ehhez ellentétként párosul a török vajda keserve, aki „nem vala igaz hitű”. 

Ezek által egy komoly célú gondolatmenet követői lehetünk: a retorika szabályaira épülő gondos, 

dinamikus, sodró erejű ének, melyből az érvek mellett az ellenérvek sem hiányoznak, kiemelik, 

stabillá teszik a főérveket. Valamint egészen modernnek számít a vajda nézőpontjának középpontba 

állítása. S bevallhatóan egy rendes, bűnbánó, lelkiismeretes vajdával van dolgunk, aki nem átallja 

csodálni a vitézséget és a tisztességet, de bánatában és legfőképp szégyenében, hitében is meginog. 

Kiemeli, hogy fogva tartja őt egy haragos pap-bán, és négy versszakon keresztül festi a magyar 

vitézi élet szépségeit, amely a török-léttel való kontraszt által még pozitívabb, még fenségesebb 

színben tárul elénk. A vígság, az örökös győzelem, a bőség, az elosztásbeli igazságosság a vajdából 

ámulatot vált ki, fogságának okát önmagában, hitetlenségében és igazsátalanságában keresi. 

Zúgolódása befele irányul, a külvilág felé csupán a nagy szégyen kapcsán, majd a vitézekről adott 

leírás által.  

Végül a mű könyörgéssel és kolofonnal zárul. A keret-zárlatban a költői hang már kevésbé 

felszólító, a figyelmet látszólag elirányítja a kezdetbeli keret céltudatos megfogalmazásától, de 

valójában csak visszautal. Olyan, mintha a bizonyítékok felsorolása közben meggyőzte volna 

hallgatóságát, és csaknem kimondja azt is, hogy ha nem akarják, hogy a török „dúljon koroskint”, 

akkor álljanak Beriszló mellé, akivel biztos a győzelem, mert „nem uralkodék terek császár soha az 

ü fején”. A versfőkbe rejtett latin szerzőnév (a latin címmel hozható összefüggésbe, habár 

irodalomtörténészek feltételezése szerint az csak később került a vers elé) valamelyest 

meghatározhatta nemcsak a mondanivaló terjedelmét, hanem annak lényegi részét is. Ilyen 

akrosztichon technikát találunk a későbbiekben Apáti Feddőénekében és Vásárhelyi Mária-

énekében. 

 

Folytassuk vizsgálódásunk a Mátyás király halálára írott emlékdallal17, melynek fennmaradt 

Gyöngyösi-kódexbeli bejegyzését az irodalomtörténet a XVI. század elejére datálja. „E tisztán 

világi mondanivalójú egyházias típusú versünk”18 pedig megfelelő következő lépcsőfoknak, 

állomásnak számít a vonatkoztatások és utalások végtelenjében. Különleges, ahogyan a világi 

                                                 
17  HORVÁTH CYRILL, RMKT I., 2. kiadás, Bp., Akadémia könyvkiadó, 1929, 480−481. 
18 Uo., 196. 
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tartalom kinőtte magát, vagy belenőtt az egyházias formába. Úgy is mondhatni, hogy az egyházias 

alakváltozat nyitott térré vált, képessé egy másfajta belső versvilág befogadására. Ugyanakkor a 

tartalom is a formához csiszolódott, formakincsébe olvasztotta a vallásos elemeket. Tehát formán 

nemcsak a vers szerkezeti felépítését értem, hanem az egyházi hagyományokat követő sablonos 

alakzatokat. Hiszen esetünkben a forma nem egyértelműen vallási (epitáfium, erősen himnikus 

színezettel), létmódja kapcsán válik azzá. A költő hangja szinte meghallhatatlan, sokkal inkább a 

közösségi érzelmek szintjén szólal meg a siratás-dicsőítés. E dicsőítés emelkedett hangulatában 

bontakozik ki a summaként ható első szakasz. Összefoglalásnak, afféle alaphelyzetnek tűnik az 

indítás, hiszen a továbbiakban konkretizálódik a „sok ország” és az „ellenséged”. A földrajzilag 

csillagalakot idéző kitekintések (Bécs, Németország, Prága, Törökország, Velence) Mátyás 

nagyszerű sikereinek terére, minimonográfiaszerű leírások, a vers gerincét alkotják (2-6. szakaszig), 

és a „Magyarországnak fényes csillaga” szerkezethez is köthetők. Talán még a 8. szakasz utolsó 

sora tartozna ezen csoportba a lengyelek említése miatt. Mindezen kitekintések frappánsan a hazai 

jólét kérdését is fedik, mert a szerzett gazdagságot, ajándékokat, területeket „néhai való jó Mátyás 

királ”, „magyari uraknak tisztül mind elosztád”. Ezen példákból kirajzolódó dicsőítés Mátyás 

uralkodói (szigorú, törökverő, területeket foglaló hatalmasságát) erényeit támasztja alá. Ha a mű 

keletkezésének hátterét és okát is figyelembe vesszük, világossá válik, hogy a mű a kor siralmas 

helyzetére reflektál, anélkül, hogy megemlítené azt.19 A következő csoportként felfogható rész (7-

8.) a király alázatosságát, bátorságát, segítőkészségét taglalja csupa jelzős szerkezet által. A 

megszólítások halmozásának csúcspontja az utolsó szakasz: itt „Magyarországnak fényes csillaga” 

a királyok között a leghatalmasabb (alighanem a „királyok között fényességes csillag” juthat 

eszünkbe), diadalmas, bizodalmas. S a „légy nyugodalmas” zárás csupán szövegszintű, az 

ünnepélyes jelzőhalmaz szinte tovább szárnyal a képzeletben. Vagyis az utolsó sor nem zárja le, 

nem zárhatja le az egyre fokozódó dicséretek lavinaszerű erejét.  

Ha az utolsó három szakaszból csak néhány szót takarnánk el, máris beilleszthetővé válna a 

megmaradt részt egy vallási ének sorai közé. Szintén érdemes felfigyelnünk a rímek precíz 

megválasztottságára, különösen a negyedik, hetedik és kilencedik strófák esetében. A drága, Prága, 

ága, virága négyes a képiséget is meghatározza, így egy más jellegű arculatot és hangulatot 

teremtvén. A csillaga, bajnaka, hajlaka és oka a jelöltek láncát képviselik, és egy részük akár 

jelölőjükként „eltűrné” az utolsó szakasz jelzőit: hatalmas (csillag), diadalmas (bajnak), bizodalmas 

                                                 
19 Ezen gondolatot Gerézdi bővebben kifejti, pontos megfeleltetéseket (a volt és nincs viszonylatában) találván az 
akkori jelen és Mátyás jelene között (205 és passim). Rámutat arra, hogy az epitáfiumköltészet nem csak alkalomszerű 
volt, hanem „olyan irodalom, amely egy-egy nevezetes, jelentős történeti személy emlékét újra felidézi, halálát elsiratja 
évtizedekkel annak elhunyta után, aktuális politikai tendenciák szolgálatában.”(203.) 
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(hajlak), nyugodalmas. Ezúton megbizonyosodhattunk, hogy az alkotás az „emelkedett stíl” 

vonzáskörében keletkezett. 

 

A László-ének20 – akárcsak a Néhai jó Mátyás király kezdetű vers21 – „mondanivalója 

világi, költői eszközeit tekintve pedig egyházias; tehát végső fokon e két elem sajátos szövedéke.”22 

Költői eszközei, fordulatai valóban a középkori latin himnuszt idézik. A magasztos, emelkedett 

hangnem, alkalomszerű megszólalás ugyancsak ennek bizonyítékai. A folytonos megszólítás 

kiemeli Szent László érdemeit, nagyszerűségét, s szinte minden szakasz egy-egy meghatározó 

tulajdonság-csoportot körvonalaz. Mintha folyamatosan rajzolódna ki előttünk a szent daliás 

termete, a jelzők halmozása nyomán. Nem kell rendkívül mélyre tekintenünk ahhoz, hogy egy 

bizonyos mértékű logikus vonalvezetés láthatóvá váljék (csak bizonyos mértékű, mert 

természetesen az alkotóelemek nem teljesen szétbonthatóak, hanem egymásba ágyazódva jelennek 

meg, heterogén formában.) Azaz az első versszak után, mely az összefoglaló szerepét is betölthetné, 

a királynak a vallás keretein belüli dicsérete következik, majd a „földibb vonatkozások” sora 

(háromosztatú formában: születés−gyermekkor, felnőttkor, örök megnyugvás). Aztán valamelyest a 

jelen időt s a folytonosságot, a meg nem szűnő csodálatot sugalló részek következnek, melyek révén 

kitágul a tér, s kozmikus méreteket ölt („téged dicsér föld kereksége,/ mert téged dicsérnek Istennek 

angyeli”23). Továbbá a külső s belső tulajdonságok felsorolása, majd a nemes tettek bővebb 

bemutatása következik, végül visszakanyarodván az első két szakaszban felidézett  képekhez. De ha 

mélyebbre tekintünk, talán a középkor keresztény felfogásának értékrendjét véljük felfedezni az 

említett sorrend kapcsán. Illetve, ha csak a test−lélek viszonyát vizsgáljuk, a harmonikus, 

kiegyensúlyozott külső-belső szépség fogalma körvonalazódik. Az „Áve, égi király” és az „Új 

dicséret szava zengjen”24 kezdetű László-himnuszokat vizsgálván lényeges különbséget találunk a 

témakörök megragadásában. A himnusz a középkorban a zsolozsma része; költői, nem biblikus; 

méltóságteljes hangnem, személytelenség jellemzi. Hitigazságok egyszerűbb megértésére, 

megtanítására hivatott, s a végén doxológia (Szentháromság-dicsőítés) található. Mintha énekünk 

egy bővítettebb, világibb árnyalatokat is megragadó utódja volna a fentebbi két himnusznak, 

melyekben a vallási szféra a legdicsőbb keret, az ország védelmezőjének arcvonása csak az angyali 

és mennyei címek között szerepel, csupán rangjelzőként. Szigorú keménykezűségnek nyoma sincs. 

                                                 
20 HORVÁTH CYRILL, RMKT I., 2. kiadás, Bp., Akadémia könyvkiadó, 1929, 220−222. (lat. 223−225.) 
21 Uo., 193. 
22 Uo., 137. 
23 E dolgozatnak nem célja kitérni a mű latin változatával való összevetésre, így az esetleges fordítási hibákat/ a latintól 
való eltérést sem taglalom, de figyelembe veszem, ha az értelmezést megcáfolni látszik. 
24 Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Középkor, szerk. Madas Edit, Bp., Tankönyvkiadó, 1990, 
261, 267. (a magyar változatokkal dolgozom) 
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Inkább a túlvilágra koncentrál. Hasonlóság a jelzők túlhalmozása, kiterjedt jelentésmezeje, eget 

rengető mérete és formai megalkotottsága. Az értékeket jelző szóképek nagyon közeli forrásokból 

táplálkoznak. A hangulatiság hasonló az énekekben.  

Az utalások s a mondanivaló szintjén mégis leginkább világinak mondható az ének. Utalhat 

a dicső múltra, mint követendő példára, ezáltal reflektál a jelenre, s valószínűleg más politikai 

célzásokat is tartalmaz.25 Azáltal, hogy kiemeli a nagyszerű tetteket, fokozza az ünnepélyes 

hangulat szárnyalását; a szent királyt a hitet karddal védő, az ellenséget eltipró, keménykezű 

uralkodóként említi. E fokozáshoz hozzájárulnak a szimbólum-halmozások, aposztrófok, 

epithetonok. Például a „szent kerályok közt drágalátus gyöngy,/ csillagok között fényességes 

csillag” az érték kifejezésén túlmutatóan a végtelenség, az öröklét határtalanságát súrolja, ahogyan a 

„téged dicsérnek Istennek angyeli” szerkezet is. A különösen kerek 11. és 12. versszakbeli leírás, 

felsorolás mondhatni egy teljes jelző-bokor, színszimbolikáját, szín-árnyalatait figyelve pedig az 

egész mű a fény, az arany megkophatatlan csillogását idézi. Méltón kapcsolódik e légkörhöz a 

tisztaság oltalmazója, a szent királyok fényes tükre. Mindez még ragyogóbbá válik az ellenség 

rettegésének s az ország biztonságának leírása által. Következtetésképpen, ezen mű a vallásos 

gondolkodás szellemében részben világi mondanivalót közöl, a késő-gótikus stílusra emlékeztető 

szimbólum-gazdagsága, finom díszítései pedig az alkotó esztétikai igényességének tanúbizonyságai. 

 

 Ha a László-ének világi mű vallásos formában, akkor Vásárhelyi András éneke26 mélyen 

vallásos alkotás „világi külsőbe” öntve27. E forma legfőbb jellemzője a kolofon s az akrosztichon 

használata. A szerző már nem kíván a szerénykedés leple alá rejtőzni, hanem pontosan lejegyzi, 

versszakba ülteti nevét, a megírás helyét s esetleg körülményeit. Mivelhogy e kolofon a vers végén 

áll, s könnyen lekophat a szóbeli továbbadás nyomán, a szerző még a versfőkben is megörökíti 

nevét, latinul. Természetesen a kötött szerkezet versbeli módosításokat vonhat maga után, esetleg 

erőszakos szórend-felcseréléseket, s ezáltal valamelyest meghatározza a tartalmat. Ide kapcsolnám 

egy középkori francia költő kijelentése kapcsán tett szakirodalmi megállapítást, miszerint „ he [the 

French writer] will not write the history of Troy »in rhyme or in metre, for in them there is always 

of necessity much lying«”.28 Találóan érez rá a megállapító a torzítás (a hazugságot, füllentést 

értsük torzításnak, ferdítésnek) elkerülhetetlenségére, illetve a mozdulatlan forma rögzítő erejére, 

                                                 
25 Sokkal elmosódottabban, mint latin változata. Sőt e változat a mondseei Szent László legendával is kapcsolatban áll. 
Lásd: SKALA István, A mondseei Szent László-legenda és a Szent Lászlóról való ének, ItK,  147–148. 
26 HORVÁTH CYRILL, RMKT I., 2. kiadás, Bp., Akadémia könyvkiadó, 1929, 236−240. 
27 Mint tudjuk, csak részben világi külső – a továbbiakban említendő sajátosságok miatt. Azaz megmaradt vallásos 
műfajnak, világi elemekkel meghintve. 
28 J. A. BURROW, Medieval Writers and Their Work Middle English Literature and its Background 1100–1500, Oxford 
University Press, 1982, 19. [„ ő [a francia író] Trója történetét nem fogja  »rímben avagy versmértékben írni, ugyanis 
általuk mindig nagy mértékben szükségessé válik a hazugság/ a füllentés lehetősége«”(ford. M.Á.)]  
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meghatározó szerepére, mely magához vonzza, átszervezi a mondanivalót – mindemellett 

megőrizhető a lényeg, a kulcsjelentés.  

Visszatérvén a Mária-énekre, megállapíthatjuk a Szent László-énekkel való műfaji, 

hangulati rokonságát (a László-ének és a Mátyás-emlékdal műfaji rokonsága kapcsán ez utóbbival 

való hasonlóságát is). A mű végi doxológia-szerű szakasz is a középkori himnusz-volta mellett 

tanúskodik. A hangnem olykor kissé a személyesség szférájába hajlik, s az utolsó versszakban, a 

szerző névszerinti meghatározása után, az egyén fontosságát észleljük: „Velem öszve mend az 

bódogoknak”. Talán ezen észrevétel is jelölhetné az egyházi líra enyhén világiassá váló jellegét,29 

habár ebben az esetben még egy teljesen áhitatos sugallat lengi át az egész versvilágot. S a versvilág 

már első szakaszában alighanem égi méretekben tárul elénk, a mennyország, paradicsom, s 

angyalok kapcsán, majd az alkotó lendületesen halad a jelzők és szimbólumok erdején a dicsőítés 

legmagasabb foka felé. A perspektíva tág pólusai mindvégig megmaradnak a számos ellentét 

említése által, azaz nem beszélhetünk sem közelítő, sem távolító perspektíváról, mert a rendkívüli 

tisztaság s a földi szenvedés együtt kerül bemutatásra – míg a köztük levő kapcsolat segélykérés-

megsegítés kettőségén alapuló kötelék. (Érdekes, hogy a megszólított egészen konkrétan csak az 

utolsó előtti sorban lelhető fel névszerint, hiszen már az első két sor annyira biztosan és 

megkérdőjelezhetetlenül rámutat Szűz Mária személyére, szentségére, hogy esetleg halmozásnak 

tekintenénk a név többszöri megjelenését.)  

A leírás a szimbólumok sokszínűségéban teljesedik ki, ahol a magasztaló megszólítások sokasága 

és a segítségért való esedezés kap szerepet. Viszont az említett tág perskeptíva egy másik síkon is 

megragadható. A szerző látóköre nem reked meg a kolostor falain belül,30  hanem a Szűz 

„hatáskörét” kitágítja a hazát fenyegető török veszedelem mezejére, az országot oltalmába ajánlva.  

Az „Ó dicsőséges asszon” és az „Idvez légy tengernek húgya”31 (csillaga) kezdetű Mária-

himnuszokkal rokonítva megállapítható, hogy eleve az egyházi témájú és mondanivalójú vers 

mennyire közel áll elődeihez (vagy talán nevezhetnénk őket inspirálóinak?), mégpedig nemcsak a 

hasonló díszítések által, hanem a vers dallamának hullámzása miatt. Mária-énekünk mégis sokkal 

gazdagabb ornamentikájában32, sokkal aprólékosabb, kidolgozottabb. Például az első himnuszban a 

„Mennyországnak kapuja lől” (vagy a másik változatbeli „Mennek ablaka lettél”) és a második 

himnusz „Mennek bódog kapuja” kibővül, és így hangzik Vásárhelyinél: „Menyországnak 

szépséges ajtója, Paradicsomnak vagy széles kapuja”. Viszont az ajtó(/kapu)-motívum az Ó 

dicsőséges szent asszon-ban a „világosság fénes ajtója” kapcsán jelentkezik. A fény-metafora 
                                                 
29 De lehet, hogy inkább a késő középkor személyesebb vallásosságának lecsapódása. 
30 KLANICZAY, i.m., 167. 
31 Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Középkor, szerk. Madas Edit, Bp., Tankönyvkiadó, 1990, 
501, 502. (a magyar változatokkal dolgozom) 
32 Sőt, Gerézdit idézve „aposztrófok és epithetonok halmaza” (GERÉZDI, i.m., 207.) 



 10 

kantilénánkban az „Igazságnak megvilágosojtója” szerkezetben van jelen. Gondolatvonulat szintjén 

csak úgy játszva váltakoznak itt a metaforikus megfogalmazások, a könyörgések és hálaadások. 

Ezen kötelező elemek a himnuszokból sem hiányoznak.  

 

Különös módon, pont ezen ének került Apáti Ferenc Cantilénája33 mellé Peer-kódexben, 

mely már nem rokonítható sem mondanivalójában, sem eszközeiben a Mária-énekkel. Formailag 

annyiban hasonlít, hogy a szatirikus hangvételű kantiléna szerzője is beleszövi nevét a 

kezdősorokba. Sőt, az akrosztichon arra is figyelmeztet, hogy eredetileg több strófából állhatott34 (a 

FRANSCWSCS APATI- ból egy U-kezdetű szakasz meglehetősen hiányzik). Fogalomkincse 

egészen széleskörű tájékozottságra vall, ellentétek és párhuzamok síkjainak interferenciája 

határozza meg a mű szervezőelvét. Ellentétek az elvárt és a valóság, az ok és következmény között; 

párhuzamok a vonalvezetés átfogó képekre törekvő sorozatában; példákból épülő képek.  

Pontos megalkotottsága mellett szól a szakaszok tömörsége és ezek lezárt gondolatokat tükröző 

teljessége, melyekben a hangnem számos változaton ível át a maró gúnytól a tréfásabb 

csípkelődésig. Szinte minden egyes szakasz csattanóval bír. A első mondható a 

legszemélyesebbnek, az indítékot fogalmazza meg, de aztán mintha kissé háttérbe szorulna e 

személyesség, nagyobb teret hagyván a bírálgatások sokaságának, melyek átfogják majdnem az 

egész társadalmat. Tehát a lírai én megvallott megbántottsága az indíték, s a társadalomkritika a cél. 

A harmadik s a második versszak erős bírálgató modora után, a hang élessége csillapodni látszik, 

legalábbis elégedetlenségét finomabb szurkálódás mögé rejti, ironikus hangnembe csap át, s díszes 

jelzők felsorakoztatása által (s álcája mögül) is bírál. A főurak és deákok után áttér a papok 

gúnyolására, majd a lányok táncban való részvételét cinkos-kajánsággal feddi meg.35  Ehhez 

kapcsolódik a következő csípős, szellemes strófa, ahol a csepkéket (paraszt menyecskék) veszi 

célba. A kilencedik szakasz viszont a legnyersebben ítél, itt a maró gúny a legkíméletlenebb fokára 

hág.36  Majd a papok (az előzőnél) keményebb „korholása”, s a szent korona témája következik. Ez 

utóbbi már egészen finoman irányítja a nézőpontot a kevésbé nagyszerű jelen felé a múlt 

nagyszerűsége által. A tizenharmadik szakasz pedig a „feudális anarchiát érzékletesen, remek 

hasonlattal ábrázolja”– írja Gerézdi Rabán. S az utolsó strófa utolsó sora csattanóként hat, a 

felsorakoztatott érzékletes ellentét-párok éles csúfolódó modora által. E rövid áttekintés aláhúzza az 

alkotás átfogó, egyetemességre törekvő versvilágát, melyet akár kisebb, felvillanó fragmentumok, 

életképek összességének is tekinthetünk. De a mikro-világokból (ha az előbbi útvonal/értelmezési-

                                                 
33 HORVÁTH CYRILL, RMKT I., 2. kiadás, Bp., Akadémia könyvkiadó, 1929, 491−493. 
34 Uo., 222. 
35 Uo., 233. 
36 Uo., 234−235. 
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vonal szerint haladunk) kitörő ellentmondás, szatirikus és ironizáló, vagy olykor csupán humoros 

árnyalatú megfogalmazás „makro-méreteket” ölt, mélyre láttat, s reális összképet ad.  

 

 Végül, ha az énekeket egymás mellett, egymás tükreiben szemléljük: a deák-propaganda 

éneket, a világi mondanivalójú vallásos formát – a vallásos elemeket őrző formakincset, a részben 

világi szerkezetű vallásos témát s a vágáns ének szatirikus pendülését, az egyháziastól csak a 

bírálgatás szintjén el nem szakadt üzenetét – megállapítható egy fokozatos átalakulás, átlépés a 

magyar nyelvű világi műköltészet atmoszférájába. Összekapcsolhatóságuk (igaz, különböző 

szinteken) épp e fokozatosságot jelzi. A Cantio Petri Berizlo eszközeiben rokon a Mátyás-énekkel, 

a vallásosság egyik főtémája, hiszen csak az igaz hit segítheti a győzelmet és a biztonság meglétét. 

Sőt a török hitetlenségével példázza ennek fontosságát. A Mátyás-ének, mint említettük, szorosan 

összefügg a László-énekkel, mind hangulati, mind szerkezetbeli sajátosságok szintjén. De a László-

ének és a Mária-ének összetartozik műfajilag és a szóképek halmozása által. Különös körülmények 

révén ez utóbbi egy feddőének mellé került lejegyzésre, amely vallási elemeket csupán tartalmában 

érint, azokat is megbírálván. A tartalombeli vallásosság miatt Beriszló veszedelmének éneke 

villanhat fel. Emellett a Apáti kantilénája mégis valamelyest kimunkáltabb tömör gondolatkörökkel 

rendelkezik. A propaganda ének sem elenyésző célja elérésében és a beiktatott „korai promitív 

»helyzetdal«”, „lírai lélekábrázolás”37 modernségében. A Mátyás-ének is annyiban folytathatná e 

sort, hogy a dicsőséges múlttal kíván hatni a jelenre. A feddőének pedig tizenkettedik szakaszában 

él ezzel a módszerrel, de amúgy többségében nyugodtan bírál mindennemű múlt-mögüli 

célozgatások nélkül. Az időszerkezet fogásait a Mária- és a László-énekben az örökkévalóság, és 

néhol a földi valóság múltjára és jelenére „szűkíthetnénk”. (Ha az „udvaribb”38 virágénekkekel 

hasonlítgatnánk néhány kantilénát, az égi és a földi szerelem ellentéte bontakozna ki 

legszembetűnőbben.) 

Láthatjuk a formák és tartalmak variációinak számos változatban megragadható 

lehetőséghalmazait, az egyházi és világi sugallatok részecskéinek rétegződését, s az ellentétekben 

kifejeződő jelentéstöbbleteket. A befogadó értelmezési hálójában azonban újabb kapcsolatok is 

megakadhatnak, s talán pont ezen énekekből született utalásokat tartalmazó alkotások sejlenek fel, 

teljessé téve az értelmezés, s a fokozatos változások játékát. Sőt, egészen biztos, hogy a későbbiek 

valamelyest ezekből, s az ezekhez hasonlókból merítettek – kialakítván az átjárhatóságot az 

időbeliség végtelenjében. Vagyis az értelmezés csak oda-vissza történő vonatkoztatásokban válhat 

kerek egésszé. Az elemzés kapuja pedig nyitva áll, s az utak számos mellékútban bővelkednek.  

                                                 
37 GERÉZDI, i.m., 90. 
38  Uo., 282. 
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