Tóvay Nagy Péter
„Szabad hát aJTáncz?”
A tánc motívuma a 16-17. századi
magyar és latin nyelvű egyházi irodalomban*
(Pázmány Péter, Gyulai Mihály, Pathai Baracsi János,
Szenlpéteri István művei alapján)

A tánc motívuma a Bibliában
MENTALITÁSTÖRTÉNET révén a kutató előtt feltárulhat az elmúlt ko
rokban élő emberek világképe: a meghatározó gondolkodásmó
dok, normák, világnézeti minták. Természetesen a tánc és a hoz
zá kapcsolódó, a róla kialakított vélemények koronként változnak. A kö
zépkorban és a kora újkorban a tánc szintén sajátos megítélés alá esett.
Ennek jobb megértéséhez több forrás áll a kutató rendelkezésére, ame
lyek közül az egyik csoportot a vallási, szöveges hagyomány és a táncolás
tevékenységét taglaló egyházi prédikációk alkotják.
A Bibliában több alkalommal is felbukkan a tánc motívuma, Az Ószö
vetség szövegében harmincnál is többször szerepel a tánc. Az Újszövet
ségben a tánc témája az Ószövetséghez képest lényegesen kevesebbszer,
mindössze nyolc esetben fordul elő.1
A Bibliában szereplő, a táncra vonatkozó információkat természetesen
az egyházatyák is módszeresen kommentálták, amelyek között Mirjám
prófétanő, Jefte, Dávid, Heródiás lányának tánca illetve a zsoltárok, a
Prédikátor könyve valamint Dína, a Tékozló Fiú, a piacon ülő gyermekek
története szerepel. Ezek közül a legnépszerűbbnek Dávid és Heródiás lá
nyának tánca bizonyult. Az egyházatyák a tánc melletti vagy elleni érve* Ezúton is szeretnék köszönetét mondani Bárczi Ildikó docensnek (ELTE BTK Régi Ma
gyar Irodalomtörténeti Tanszék), aki észrevételeivel, tanácsaival nagyban segítette a
munkámat. Major Ritának, a Magyar Táncművészeti Főiskola tanárának szintén köszö
nettel tartozom. Az idézet Szentpéteri István: Tánc pestise című munkájából származik.
1 A tánccal kapcsolatos bibliai helyek a Melléklet 1. táblázatában olvashatók.
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lésükben a bibliai helyekre való hivatkozásokon túl más eszközöket is fel
használnak, A táncellenes érvelésben főként a következő argumentu
mokra hivatkoznak, amelyek szerint a tánc: időpazarlás, felesleges idő
töltés, világi fényűzés, részegeskedés következménye, bolondság, er
kölcstelen és az ördögtől származik.2 Más szerzők a táncolást a zsidók er
kölcstelen tettei kapcsán (értsd: a zsidók a Sabbath napját mulatozással
és táncolással töltik) ítélik el.3 Némelyek pedig a táncot a pogány vallá
sok jellemzőjeként írják le, annak pogány eredetét hangsúlyozván vagy a
pogány személyek jellemzésénél szerepeltetik.4 Az eretnekekkel kapcso
latban (pl, pelagiánusok) is előszeretettel emlegetik a táncolás
motívumát.5
Az auktoritások a keresztények lakodalomban való táncolását megtil
tották.6 A táncosok fényűző és díszes ruházata is gyakorta szerepelt a
patrisztika korabeli írók támadásának célpontjaként.7 A táncosokat
egyébként is elpuhult emberebiek tartották, akik csupán kéjes mozdula
tokkal kelletik magukat.8 Mivel a keresztények számára a táncosok, a
táncolás a bujaság, a paráznaság és az erkölcstelenség forrása volt, az
egyházatyák különös hangsúlyt fektettek arra is, hogy a nő- és leányne
velési munkák látványosan elítéljék a táncot.9
A középkori hazai prédikátorok forrásként többféle Biblia szövegét is
felhasználhatták. A középkorban népszerűségnek örvend az Alcuin szö
vegén alapuló, a Párizsi Egyetem által publikált Bibliakiadás (1546), va
lamint az 1592-ben VIII, Kelemen pápa által megjelentetett, ún. SixtoClementina (Vulgata Clementina) is. Károli (1590) és Káldi (1626) fordí
tása után magyar nyelven is olvashatták a Bibliát.10 A prédikációikban
2 A témákra például a következő egyházatyák műveiben találunk referenciákat: Időpa
zarlás: Chrysostomus, részegeskedés: Alexandriai Kelemen, Lactantius, Ambrosius,
Chrysostomus, bolondság: Alexandriai Kelemen, Augustinus, erkölcstelenség:
Chrysostomus, Augustinus, ördögtől való származás: Chrysostomus.
3 Pl. Augustinus, Szókratész Szkolasztikhosz műveiben.
4 Pl. Augustinus, Chrysostomus, Alexandriai Kelemen, Lactantius, Tertullianus műveiben.
5 Pl. Augustinus, Szózomenos írásaiban.
6 A Kr. u. 365-ben Laodiceában (53., 54.) és a 680-ban „in Tntüo” (51. 62.) megtartott
zsinatok kánonjai. Chrysostomus is prédikált a lakodalmi tánc ellen.
7 Pl. Alexandriai Kelemen, Commodianus, Lactantius, Chrysostomus műveiben.
8 Pl. Arnobius maior, Lactantius műveiben.
9 Pl. Ambrosius, Origenész, Chrysostomus írásai. Megjegyzés: Mivel az egyházatyák és
a tánc témájának tárgyalása jelen dolgozat kereteit meghaladja, ezért az ezzel kapcso
latos kutatási eredményeket majd egy másik dolgozatban publikálom.
10 1546-ban a tridenti zsinat a katolikus egyház hivatalos Bibliájának a Vulgatát fogadta el.
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szereplő egyházi hivatkozások fő forrása a ius canonicum és a dogmatika.
A prédikátorok a kánonjogi és a patrisztikai idézeteket általában a tabu
id alphabeticákból, azaz olyan segédkönyvekből vették, amelyekben a té
mák betűrend szerint vannak besorolva, bár a műveket eredetiben is ol
vashatták.
A tánc motívuma a 16. századi latin nyelvű
prédikációirodalomban11
A prédikációk szövegét vizsgálva azt az általános elvet alkalmazhatjuk,
hogy a széleskörű felhasználásra készült prédikációk szövegei a tánc tár
gyalásakor, a táncolás formájára, típusára vonatkozóan többnyire nem
közölnek információkat, hanem általános formulákat használnak,12 Más
középkori egyházakhoz hasonlóan a magyar egyházi törvénykezés is igen
korán elítéli a táncolást. Az 1279. évi budai zsinat 43. pontja kimondja,
hogy „kiközösítő büntetés terhe mellett azt is megtiltjuk a papoknak, hogy a teme
tőkben vagy a templomokban megengedjék a táncot, mert amint Szent Ágoston
mondja, ünnepnapokon még ásni vagy szántani is jobb, mint táncot járni.”1'*’
A hazai latin nyelvű prédikációk közül a ferences Temesvári Pelbárt
(1455-1504) és Laskai Osvát (1450-1511) műveiben szerepelnek táncot
taglaló fejtegetések. Temesvári egyik prédikációjában, Krisztus megbántásáról, valamint a bűnök és hiú örömök tárgyában megtartott beszédé
ben három helyen szerepel a tánc.14 A táncolással kapcsolatban
Augustinust, Chrysostomust, Hieronymust, Bernardust valamint a De

11 A fejezetben szereplő latin szövegeket, fordításokat és magyarázatokat Bárczi Ildikó
szívei hozzájárulásával közlöm Temesvári Pelbárt és Laskai Osvát latin nyelvű prédi
kációinak tervezett kiadásából.
12 Vö. d’AvRAY, 1985. 158. Megjegyzés: A prédikátorok által hivatkozott egyházi és vilá
gi tekintélyek műveinek címét, fejezet- és oldalszámát a prédikációban szereplő ada
tok alapján közlöm. Az adatok részletesen a Mellékletben olvashatók. Több esetben a
hivatkozott műveket beazonosítottam, és a modern kiadásukban való előfordulásukat
is megadtam. Ezt minden esetben külön jeleztem.
13 Kristó, 1994. 162.
14 TH, 1498. A prédikáció részletének latin szövege és magyar fordítása a Függelék 1.
pontjában olvasható.

■oitis patrum című művet idézi.15 Az első két szerző esetében és az életrajz
ban az az érvelés figyelhető meg, miszerint a tánc az ördög műve. Jero
mosnál a tánc a főbűnök közé sorolandó, Bernardus Bustis szerint pedig
a táncolok utánozva gúnyolják a Megfeszítettet.
A ferences prédikátor arról is elmélkedik, hogy ha valaki mulatozik
vagy hiú evilági örömöknek hódol, játszik vagy tréfálkozik, mindig halá
losan vétkezik-e, vagy nem. A szerző válaszát hat pontban összegzi („a
tánc hat ismérve”); ezek nagy része a táncos mulatságokra vonatkozhat,
és lényegében megegyezik a Summa Angelikában szereplő megengedett
táncolás feltételeivel, csak negatív megfogalmazásban. 6 Temesvári egy
táncolással kapcsolatos történetet is citál: „Hiszen olvassuk, ahogy egy
Paulus nevű doktor a beszédében meséli, hogy a kölni egyházmegye egyik falujá
ban kosviadalt és táncbemutatót rendeztek, s ezt a helyi pap betiltotta, de amazok
nem törődtek ezzel; és noha derült volt az ég, íme hirtelen villámlás ésjégeső pusz
tította az egész falu és a környező vidék minden terményét, szőlejét és gyümölcsö
sét, mert a nép ilyen látványosságra gyűlt össze. íme tehát Isten haragja az ilye
nek ellen. ” Temesvári még egy exemplumot idéz egy a Szentlélek ajándé-

15 Augusdnus: Vétkek summája (Summa vitiomm) című művéből a következőket idézi: „a
tánc bizonyos kör, melynek középpontja az ördög, s melynek kerületén az ördögnek annyi fegy
vere sebzi ajelenlévők szívét, ahányon vannak a táncolok.”(Chorea est quidam ciradus, cuius
centrum est dmbolus, in cvius circumferentia tót sunt arrna diaboli corda assistentium vulnerantia, quot sunt chorizantes) Majd: „Mindegyik ugrás, amely a táncban van, ugrás a Pokolfe
nekére. A pajzánságnak ugyanis minden mozdulása ugrás a csatorna mélyére.”(Quilihet saltus;
qui fit in chorea, est saltus in projundum Infemi. Omnis enim motus pelukintiae est saltus in
■profimdum doacae). Aranyszájú Szent Jánostól ,juper Math. XIV.” hivatkozással citál:
„Ahol az ugás, ott az ördög, és nem azért adott az Isten lábakat, hogy ugrándozzunk. ” (Ubi
saltus, ibi diabolus, nec idea pedes Deus dedit, ul saltemus) A Vitis patrum című műre hivat
kozva a következőt írja: irAz atyák életrajzaiban olvassuk, hogy egy ifjúkorától pusztai monos
torban nevelkedett ember amikor elöljárójának utasítására bement a városba, akkor történt meg
vele, hogy meglátta aférfiak és asszonyok táncait ésjátékait, aki soha azelőtt semmi ilyesmit nem
látott. Ezeknek láttán viszont tetszés ébredt benne. Am íme isteni kinyilatkoztatás által meglátta,
hogy minden egyes kézfogásban koromfekete ördögök vannakjelen, s tőlük megrémülve soha töb
bé nem lelte örömét ilyesmiben.”Majd Bernardus írását citálja: „Ó bűnös, hát nem eléggé se
besültem érted? Aliért gyötrőd a meggyötörtét ? Súlyosabbak számomra bűnöd sebei, mint testem
sebei”(0 peccator, nonne satis pro te vidneratus sum, cur addis afflictionem affiicto, magis me
gravant vulnera peccati tűi, quam vedrem corporis mei.) A prédikátor Jeromos egyik leve
léből is („in quadam homilia”) idéz: „Nem hiszek aférfinak, ha azt állítja magáról, hogy sér
tetlen maradt az ilyesféle látványoktól.”(Non credo viro si dicat se Ülaesum evasisse a spectacuLis talium.) TH, 1498.
16 TH, 1498. A tánc hat ismérvének ismertetésekor Temesvári fonásra csak általános
ságban hivatkozott („doctores iuris canonici"). Vö. Melléklet 14. táblázat.
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kairól szóló könyvből (libro de donis Spiritus Sancti), amelyben a táncolok
utánozva gúnyolják a Megfeszítettet. 7
Temesvári Pelbárt egy másik prédikációjában, a Biblia és az egyház
atyák hagyományát követve, Keresztelő Szent János kapcsán beszél
Heródiás leányának táncáról. A prédikátor szerint a Keresztelő Jánost le
fejeztető Heródes bűnének egyik kiváltója maga a tánc volt.18 Ebben a
prédikációban a táncolással kapcsolatban a következő szerzőktől idéz:
Aranyszájú Szent János, Wilhelmus Lugdunensis, Augustinus, Hieronymus. Az érvelés logikája hasonló a fentebbi szöveghez, ezért itt is a
Chrysostomus és a Wilhelmus Lugdunensis szövegben a tánc mint az ör
dög műve jelenik meg. A Jeromos és Ágoston műveiből származó idéze
tekben a tánc szintén főbűnként bukkan fel. A prédikációban a szerző azt
a kérdést válaszolja meg, hogy miért tartják a táncot vagy az ugrálást sú
lyos bűnnek, mikor szentekről is, mint pl. Dávidról és Máriáról, Mózes
nővéréről is azt olvassuk, hogy táncoltak? Temesvári válaszában az egy
háztanítókra, különösen Alexander de Hales-re hivatkozik, miszerint ha
17 „Egy szerzetes mikor a kereszt előtt imádkozott, eszébe ötlött, mi lenne az a dolog, amely Istent
a leginkább gyalázná, és emiatt ■malaszlját a leginkább vonná meg az embertől; és miközben
könnyek közölt imádkozott, hogy ezt megtudhassa, Krisztus keresztje körül ifjaknak tűnő alako
kat látott meg táncolva és ugrándozva, akik körüljárván megrugdosták a Megfeszítettet, első
körben Krisztus sebeit és szögeit, második körben Krisztus fejét és töviskoronáját Harmadszor
Krisztus arcát köpködték. Negyedszer káromollák. ötödször a Megfeszített képét ledobták és meg
taposták. Végül az ipák vezetője így szólt a mindezen megdöbbent szerzeteshez: En vagyok a Po
kol fejedelme, a tánc és a hiú mulatozás gondnoka, s azért teszem ezt, hogy az emberek kineves
sék a szenvedő Krisztust, s hogy így elveszítsék Isten kegyelmét.’’ TH, 1498.
18 PA, 1502. A prédikáció részletének latin szövege és magyar fordítása a Függelék 2.
pontjában olvasható.
19 Chrysostomust „super Math. XIV. ”hivatkozással citálja: „Ahol tánc van, ott az ördög. Mert
nem azért adott. Isten lábakat nekünk, hogy pajzánul ugrándozzunk, hanem hogy az angyalok
kal. az égben táncot járjunk.” (Ubi est saltatio, ibi est diabolus. Neque enim Deus dedit nobis
pedes, ut lascive saltemus, séd ut cum angelis in caelo chorizemus). Wilhelmus Lugdunensist
a mű megnevezése nélkül idézi, és a citátum tartalma az ágostoni szöveghez hasonló:
„A tánc olyan kör, amelynek középpontja az ördög, hiszen közöttük van az ördög, lángra lobbantva a buja vágy tüzet, és ezért óvakodni kell [a tánctól]. ”(Chorea est circvlus, cuius cent
rum est diabolus, quia diabolus est in medio eorum inflammans ignem concupiscentiae, et idea
est cavenda.) Augustinus: De decem chordis (A tíz húrról) című művét hivatkozta: „jobb
vasárnap szántani, mint táncolni, és gyapjút szőni, mint szemérmetlenül ugrándozni”(melius
est die Dominica arare, quam chorizare, et lanam texere, quam impudice saltere.).
Hieronymus egyik leveléből idézett („in quadam homilia”)'. „Nem hiszek aférfinak, ha azt.
állítja magáról, hogy sértetlenül került ki az ilyenfajta látványosságokból, miközben Dávidot az,
hogy meglátta afürdözű Bersabét, buja vágyra indította. ” („Non credo viro, si diát se illaesum
evasisse a spectacidis talium, cum Dávid ex eo, quod vidít Bersabee lavantem se, ad libidinem
prm-ocatus sít. ’j PA 1502.
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ezek a táncok „lelki örvendezésből fakadnak, mint tette Dávid az Úrfrigyládá
jának színe előtt táncolva, és Mária, Mózes nővére dobokkal vezetve a kartáncot,
•mutált Izrael fiai megszabadultak a Vörös-tengerben, mert elmerültek az egyip
tomiak; akkor ezek érdemszerzők. Ha pedig a felüdülés kedvéért teszik, vagy va
lamely tisztességes öröm miatt, világi személyek, a megfelelő időben, a többi szük
séges körülmény mellett, így lehetnek bűn nélkül. Ha azonban a vágyra indító
pajzán szellem kieresztése a cél, vagy más rossz - mint ez általában történik - ak
kor halálos bűn. [...] Ha tehát azt kérdezik, hogy bűn-e megnézni a táncot vagy
enyelgést, Alexander, mint fent, azt feleli, hogy ha a nézésfutólagos, és nem akar
hosszan gyönyörködni a halálos bűnben, akkor bocsánatos. Ha azonban tudatos
nézés ez, úgy, hogy tudomást szerez a bajos (?) gondolat veszedelméről, és mégse
fordul el onnan, akkor gyújtóanyagot ad a tűznek, és halálos bűn.” Ezekben a
gondolatokban} a táncoló szentekre (Dávid, Mária, Mózes nővére) hivat
kozván, a tánc pozitív megítélése olvasható.20 A táncolás két fő ok miatt
ítélhető el: „Az első ok a sokféle hántásé; mert ott sok bűn keletkezik, ti. gőg és
hiú dicsőség az emberek tetszésének kereséséből, fösvénység a mások ruhái ékei utá
ni vágyból, bujaság az asszonyok öltözékéből, mozgásából és társalgásából, harag
és irigység, ha, valamelyiküket jobban kitüntetik, mint a másikat, és így a többi.
[...] A második ok a sokféle szennyeződésé, ti. ami a nézésükből ered. 21
Temesvári Pelbárt a templombúcsú ünneplése kapcsán mondott pré
dikációjában is megemlékezik a táncról.2223A prédikátor elítéli a búcsúk
alkalmával megtartott mulatozásokat: „És biztos, hogy ezen lelki dolgok ked
véért rendelték el a szentelés ünnepeit, és nem a fényes lakomák és ivásmtok, já
tékok, táncok, kocsmai részegeskedéseh kedvéért, amit pedig jaj, de sokan művel
nek manapság; és így ezt a napot az ördög szolgálatának szentelik, és inkább bű
neiket tetézik, minthogy búcsúkat nyernének.
Ehhez Wilhelmus könyvéből
hoz egy történetet egy szemérmetlen és hiú asszonyról, „aki rendszeresen
csaknem minden templomszenteléskor táncolást kezdeményezett, és más ünnepe
ken is ezt tette, amíg tudta. Egy alkalommal, amikor a táncolok mellett a fiatal
férfiakjátszottak, az a bot, amivel egyikük a labdát akarta elütni, kicsúszott a fér
fi kezéből, és az említett, táncot vezető asszony fejét megütötte, és ezzel megölte őt.
Erre mindannyian megrendültek, és a holttestet a közelben lévő házába vitték.
20 PA, 1502. A prédikáció részletének latin szövege és magyar fordítása a Függelék 3.
pontjában olvasható.
21 PA, 1502. Az első ok illusztrálására egy ismert Augustinus-, a második ok alátámasz
tására egy Hieronymus-idézetet hoz.
22 PH, 1502.
23 PH, 1502.
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Amikor pedig eljött a pap elmondani a vigíliát, lám egy koromfekete bika, egy go
nosz démon bőgve rárohant a ravatalra, ledöntötte, szarvaival széthányta, tagja
it átdöfte, úgy, hogy mindenfelől a széthányt belekből tűrhetetlen bűz áradt. Min
denki elmenekült, ott maradt a szétmarcangolt tetem; és másnap, amikor a bűze
csökkent, eljöttek a rokonok, s a tetem tagjainak darabjait összeszedve a temetőn
kívül eltemették. ”24 Érdekességként megemlíthető, hogy a két munkára is
hivatkozó exemplumbsn mint bosszúálló jelenik meg a bika, amely (go
nosz démon!) esetlegesen kapcsolatba hozható a táncot meghonosító
egyiptomi bika képzetével is.
Laskai Qsvát szintén több alkalommal utal prédikációiban a táncolás
ra. A Riga salutis nagyböjti kötetében a harmadik parancsolat kapcsán, a
játékok és a gőgös öltözék elítélése között szerepeltet egy táncra vonat
kozó részt is: „ünnepnapon őrizkedni kell a hiú táncolástól; hiszen sokan ün
nepnapon szoktak táncolni, nem törődve azzal, hogy megsértik vele az
ünnepet.”25 Majd Angelus de Clavasio Summa Angelica című művében ta
lálható, a megengedett táncról szóló hét feltételt sorolja fel, igaz, rá nem
hivatkozva.26 Osvát egy exemplumol is közöl Werner Rolewinck Fasciculus
temporumzt citálva, amelynek végső tanulsága, hogy a fő bűnösséget tán
colás és hasonlók esetében a nőkre terheli.2728
Laskai Osvát Biga salutis című szentekről szóló kötetéhez nem készült
ugyan tabula alphabetica, azonban ebben a részben is találhatunk a tánco
lással kapcsolatos utalást. A prédikátor, az egyházatyákhoz és Temesvá
rihoz hasonlatosan, szintén Keresztelő Szt. János kapcsán úgy beszél a
táncról, mint Heródes bűnének egyik kiváltó okáról.2®Osvátnál a tánco
lást elítélő mondatok után megjelenik - mint nevetség tárgya - egy tán

24 PH, 1502.
25 OQ, 1501. A prédikáció részletének latin szövege és magyar fordítása a Függelék 4.
pontjában olvasható.
26 OQ, 1501. Vö. Melléklet 15. táblázat.
27 „az Úr 1014. esztendeje komi tizenkilenc táncos, akik közül hárman nők voltak, Karácsony vi

gíliáján egy szászországifaluban Szent Magn-us templomának temetőjében táncot jártak, a szo
kásoktól eltérve táncukkal megzavartak egy papol első miséjében, melyet áhítattal végzett. Ám
mivel nem akarták abbahagyni, megátkozta őket, mondván: »Bárcsak így táncolnátok egy álló
esztendeig!« És igy is lett, egy álló esztendeig táncoltak. S mikor megpróbálták kivonni a tánc
ból a pap egyik leányát, kitépett karokkal láncolt tovább. Végül Szent Heribert, Köln püspöke
feloldozta, ékel.” OQ, 1501. Megjegyzés: az említett mű: Angelus de Clavisio: Summa
angelica de casibus conscientiae. Venezia, 1487,
28 OS, 1499. A prédikáció részletének latin szövege és magyar fordítása a Függelék 5.
pontjában olvasható.
176

c0ló szamár képe is, amely a perverzitás megtestesítője.29 Ezután a Sum
ma A n g e U c a Chorea-ákkére hivatkozik, és annak rövidített, az auktoritá
sok egy részét kihagyó szövegét közli.30 Ez önmagában azonban túlságo
san engedékeny lenne, hiszen hét feltétel teljesülése esetén engedélyezi
a táncolást, sőt alkalmanként dicséretesnek is tartja, amennyiben a lélek
gyönyörűségét fejezi ki Isten dicsőségére, vagy ha a testi egészséget szol
gálja; ezért Osvát hangsúlyozza, hogy ilyen, valamennyi feltételhez iga
zodó táncolás nemigen létezhet, márpedig különben: bűn. A szövegben,
a táncolással kapcsolatban és a már említetten kívül, a következő szerzők
től idéz: Wilhelmus, Ágoston, Angelus de Clavasio.31 Itt is tetten érhető
tehát az a gondolat, amely szerint a tánc az ördög műve és a főbűnök kö
zé sorolandó.
Laskai Osvát 26. vasárnapi beszédében szintén megjelenik a tánc
témája.32 A prédikációban Bonaventurát, Pliniust, Hugót, a Magisler
f i i s t o r i a r w m o t idézi. A ferences atya ebben a beszédében is kárhoztatja a
táncolást; az ördögnek tett szolgálatként, az ő találmánya- és adománya
ként szól róla, tehát mintegy feltétel nélkül halálos bűnnek tartva. Érve
lése betetőzéseként mégis a kinevettetés eszközéhez folyamodik, s csak
nem szó szerint hozza a De sanctis 81. beszédéből már ismert táncoló sza-

29 OS, 1499. „Biztos is, hogy jobb, hiszen van valamiféle hasznosság a szövésben, ül. a földmű

velésben, de éppen semmi a táncban, csak valami őrültség. Mert ha egy szamár úgy ugrándoz
na, mint azt a táncosoktól látjuk, azt mondanák: »Bizonyára összezavarodott a feje a szamár
nak.* íme, ami nevetséges lenne egy állatban, miért nem az még inkább az emberben?” („El
certe melius est, quia aliqua utilitas est in textúra vei agriadtura, sedprorsus nulla in saltu nisi
quaedam dementia. Urtde si asinus üa sallaret, sicut videmus facéré choreatrices, dicerent: Certe
confusum est caput asini. Ecce si essel risibile ín bndo, cur non magis in hominef”) Laskai
ezen prédikációján kívül a vadszamár képe még egy másik prédikációjában is felbuk
kan. (OD, 1498). A vadszamár Chrysostomusnál is szerepel (Máté evangéliumát tár
gyaló 59. homília (Mt 18:7) A görög egyházatya az Ésaiás 13. 21, 22. kapcsán hivat
kozik a vadszamarak táncára. A Vulgata Clementina a következőképpen hozza a verset:

„Séd requkscent ibi bestia, et replebuMur domus eontm draconibus, et habitabunt ibi
struthiones, et pilosi saltabunt ibi.” (Ezzel a verssel kapcsolatban, a fordítások többségé
ben, általában bakkecskék táncáról olvashatunk.)
30 OS, 1499. Vö. 16. Táblázat.
31 Wilhelmustől hivatkozás nélkül idéz: ,A tánc kor, melynekfeje az ördög, aki ottfeni a kard

ját a lelkek leölésére.”(Chorea est circylus, cuius caput est diabolus, qui ibi acuü gladium suum
ad occisionem animarum.) Az Augustinustó! származó citátumok azonosak Temesvári
egyik művében (PA, 1502) szereplőkkel.
32 OD, 1498. A prédikáció részletének latin szövege és magyar fordítása a Függelék 6.
pontjában olvasható.
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mái' képét.33 A prédikációban megjelenik a táncoló bika alakja is, aki
megtanította a táncolást az embereknek, valamint az is kiderül, hogy a
tánc az ördög találmánya.34 A tánccal kapcsolatban vádként felmerül a
látás, az ének, az érintés szerepe is.35 Az argumentáció végkövetkezteté
se abban az állításban csúcsosodik ki, hogy a tánc az összes szentséggel
ellentétes tevékenység.36
Természetesen a magyarországi, 16. századi latin nyelvű prédikátorok
mellett számos külföldi kortársnál is találni táncolással kapcsolatos rész-

33 OD, 1498. „Bizony döbbenetes ostobaság az embereknek táncolni, mikor még az állatokban is

nevetség tárgya lenne ez. Hiszen ha szamarunk (tisztesség ne essék szólván) táncolna a színház
ban, mint a láncosok teszik, bizonyára mindenki nevetné, mondván: «Biztosan összezavarodott
e szamárfeje, azért ugrándozik így természete ellenére.*”
34 OD, 1498. A történeteket, a forrás pontos megjelölése nélkül, Pliniusra és Magister
Historiarum. (= História ecdesiastica) hivatkozva mondta el: „némelyek az ördögöt dicsőítik
táncokat járva ebben az időszakban, hiszen a táncot először az ördög találtaföl, miként az Egy
háztörténetein mondja. Megjelent ugyanis az egyiptomiaknak bika alakjában, amely váüain
mintegy a fehér szarvú holdjelét viselte, s ezt a holdat átvitt értelemmel Szeráfnak nevezték, s
amelyet Plinius látott állítása szerint; [ez a bika] abból a folyóból jött elő, amelyben az egyipto
miak elsüllyesztették Izrael fiainak fiúgyermekeit. Egy napon pedig, amikor az egyiptomiak el
jöttek hozzá hangszereikkel, fölemelkedett fóléjük a levegőben, mozgott, táncolt, mozgatta testét
és tagjait, és ezekhez a gesztusokhoz igazodtak a földön lévők, amikor is az ördög megtanította
nekik a különböző táncfajták [francia és német táncok (?)] taglejtéseü. Miután ekképpen gyako
rolta magát, szemeik elől elenyészett. Hisszük, hogy azért tette ezt, hogy a táncdók lelkét tőrbe
csalja, minthogy itt az ördög három módon vet tárt, ti. a látás, az ének és az érintés útján, és ez
a három a tisztaság ellensége.”A bika megjelent Temesvári Pelbártnak a templombúcsú
ünneplése kapcsán mondott prédikációjában is (PH, 1502).
35 OD, 1498. A prédikátor Hugó De clauslro animae című művét idézi. „[Az ördög]Miután
ekképpen gyakorolta magát, szemeik elől elenyészett. Hisszük, hogy azért tette ezt, hogy a tánco

lok. lelkét tőrbe csalja, minthogy itt az ördög három módon vet tőrt, ti. a látás, az ének és az érin
tés útján, és ez a károm a tisztaság ellensége. [...] Ezért Hugó A lélek zárdája című művében
azt mondja: A szemérmetlenség háromfegyvernemmel támad, ti. nyilakkal, lándzsával és kard
dal. A szemérmetlen tekintetű szemek nyilaival, a beszéd vagy éneklés lándzsájával és a testi
érintés kardjával, s ezek a fegyverek még a tökéleteseket is ledöntik. ”
36 OD, 1498. „Az emberek xAszont nem törődnek ezzel az ostobasággal-, miközben a tánc ellentétes
az összes szentséggel. Először a keresztséggel, minthogy az eüenemondást a Sátánnak érvényte
leníti. Másodszor a bérmálással, mert az alázatosság befogadott jelét a gőg letörli. Harmadszor
az egyházi renddel, mert a klerikusokat körmenetekre és éneklésre szentelikfel, és ezek azt mint
egy kinevetik. Ám bizonyos, hogy a Pokolban egy éneket fognak énekelni külön-külön módokon,
mondván: » Ójaj, megbántottam Istent, jaj, az ördöggel tartottam, jaj, hogy megszülettem, jaj,
elnyelt a tűz « stb. Negyedszer ellentétes a bűnbánattal, mert fáüresüi azt. És ötödször a házas
sággal, amelyet megsért, stb. ”
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leteket. A legjelentősebbek között az Astesanus-féle gyűjteményt,37
Petrus de Faludé Thesaurus novusát,38 Baptista de Salis művét,39 valamint
Bartholomaeus de Sancto Concordio, Iohannes Nider,41 Iohannes
37

38

39
40

41

Astesnus, 1480. A gyűjtemény elsősorban Alexander de Hales munkájára, a népsze

rű nevén Summa;Alexandrinak (Summa universae theologiae I-IV. Nürnberg, 1481.) ne
vezett műre hivatkozik, a játékok között tárgyalja a táncolást, amelyeknek elfogadott
célja, hogy szüksége van az embernek kikapcsolódásra. A szerző Arisztotelészre és
Senecára is utal. A prédikáció részletének latin szövege és magyar fordítása a Függe
lék 7. pontjában olvasható.
Petrus De Faludé, 1488. Petrus de Palude Keresztelő Szent János lefejezésének ün
nepén beszél a táncolás veszedelmeiről, erőteljesen hangsúlyozva az asszonyok, lá
nyok szemérmetlenségének gyakoriságát általában is (vö. Pázmány). Ötpontos felosz
tásának első három pontjában az ördög műveként beszélt a táncról, a Wilhelmus
Lugduniensistől idézett mondatból kiindulva. A máshol e témában nem használt citá
tumok nagy része - Remigiusra, Jeromosra, Origenesre, Chrysostomusra; az
Ecdesiasticusra., a Proverbiára, Jób könyvére hivatkozva - az asszony és a bűn együttjárását mutatja be.
Baptista de Salis, 1488. A prédikáció részletének latin szövege és magyar fordítása a
Függelék 8. pontjában olvasható.
Bartholomaeus, 1474. A szerző gyóntatői segédkönyvében szereplő, a táncról szóló
szócikk három olyan esetet sorol fel, amikor bűn a táncolás, leszögezve, hogy az ezek
kel ellentétes esetekben nem tilos. Az első kérdés kifejtése nem más, mint a táncolás
hét ismert feltételének részletezése, a Summa Angelikára, hivatkozva. Szembeötlő, hogy
a prédikációszerzőkhöz képest mennyire hangsúlyozza az engedményeket, szűkíti a
szigorú megfogalmazások érvényességét, többször pl. mentségképpen a titokban, rejtekben való elkövetést jelölve meg. Mintha a szerző csakis a szemérmetlenség szem
pontját venné igazán komolyan; a „tisztességes módra” vonatkozó negyedik feltétel
taglalása során kísérlet történik a „modus lascivus” definiálására: „Sicut cum feminae
inverecundae pectara excessive notabiliter nudant, et viri partéi pudendas miecenler cooperlas
ostentani. De hoc tamen excessu difficüe est iudicare, quando sit mortale, cum sit respectivus ad
conditiones pátriáé et personanan praesentium. ” („Mint amikor a szégyentelen nők kebleiket le
meztelenítik a megszokottól jelentősen eltérve, a férfiak pedig szegyellnivaló részeiket iUellenül
kitakarva mutogatják. Mindazonáltal e kihágással kapcsolatban nehéz megítélni, mikor halá
los bűn, mivel tekintettel kell lenni az adott ország és ajelenlévő személyek viszonyaira") A má
sodik kérdést, hogy ti. a táncolás nézése bűn-e, röviden megválaszolja: a megengedett
táncot megengedett megnézni.
N ider, 1481, Ni dér, 1483. A szerző tízparancsolatot tárgyaló beszédgyűjteményében
a hatodik parancsolatról szóló részben foglalkozik a táncolás veszedelmeivel. A hét
pontos felosztás itt a tánc elutasításának érveit gyűjti össze. Az elfogadható tánc feltét
eleit öt pontban hozza; különlegesnek az eddig olvasottakhoz képest az ötödiket, a
leginkább részletezett feltételt tarthatjuk, különös tekintettel a világi líra és a táncze
ne történetével való összefüggésre: „Quintum est, quod cantus excilans in talibus et musica non sínt de ülicüis, séd de moribus vei de Deo. De melódia aulem non est curandum, ut pulo,
quia in talibus necesse estfieri melódiám levem, quae aliqualüer exprimat módúm chorimndi ”
(„Az ötödik, hogy a táncra indító éneklés és zene ne tiltott dolgokról szóljon, hanem az erkölcsök179

Gritsch,*4243és Prierias Sylvester® írásait sorolhatjuk fel. Megemlítendő,
hogy a tánc szó a korszak szótáraiban, szójegyzékeiben is többször előfon
dúl. Megjelenik a Gyöngyösi Szótártöredékben (1560),4445 a Tordaiglosszákban (1568-1573),'® a Kolozsvári Glosszákban (1577),46 valamint
Verancsics Diclimammában (1595) is 47 A táncol ige a Gyöngyösi Szótártöredékben, a Kolozsvári Glosszákban és a Verancsics Diclimanumábun is
szerepel.48 A táncos főnév két nyelvemlékünkben, a Pannonhalmi
Glosszákban (1570) és a Kolozsvári Glosszákban maradt fenn.49 A szórvá
nyok a tánccal kapcsolatos szavakat latin, német és olasz nyelven említik
meg. Ez utóbbi kettő tánctörténeti szempontból lényeges adat, hiszen a
német és az olasz tánc hazai kapcsolataira utalhat. A Kolozsvári Glosszák
jól kiegészítik a hajdútáncra vonatkozó eddigi ismereteinket, hiszen en-
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röl vagy Istenről. A dallammal viszont, azt hiszem, nem kell törődni, hiszen ilyenkor elengedhe
tetlen, hogy könnyed legyen a dallam, amely valamiképpen meghatározza a táncolás módját”)
Ugyanő prédikációciklusában csak röviden összefoglalja e témát, a rövid felosztás öt
pontja az eddig megismert részletesebb kifejtésekben ugyanígy nem függ össze egy
mással; közös bennük az ördög szerepének hangsúlyozása. Pl. a negyedik pont gon
dolatával máshol nem találkozunk: „Qiiarto versus sinistrum charizantes diaboli jüios et
cives Infertü se ostendwni. ”(„Negyedszer balfelé haladván a táncosok az ördögfiainak és a Po
kol polgárainak mulatják magukat.”)
G rietsch, 1484. A nagyböjti prédikációjában a vasárnap megszentelése kapcsán ke
mény szavakkal szól a táncosokról: a több helyről ismert Ágoston-idézetből („Quilibet
saltus, qui fit in chorea, est saltus in profandum Inferni”) kiindulva az áhítatos hívekkel
szembeállítja a táncosokat, akik a megfeszített Krisztust gúnyolják pl. kitárt karjaik
kal, koszorúikkal, palástjaikkal stb. Szemelvényünk első része a vasárnap megszente
lésének pozitív példájaként az elefántokról szól az idősebb Pliniusszal; az elefánt mint
a pietas allegóriája része lehetett a magyarországi prédikációs hagyománynak is. Vö.
Bárczi, 1996., Bárczi, 2002.
A szerző egyik műve a Summa Silvestrina hosszabb címe és bevezető szavainak tanúsá
ga szerint a „gyűjtemények gyűjteménye” (summa summarum). A beolvasztott summák
között szerepel a Summa Angelica is. Vö. Summa silvestrina, 1518.
„Chorea qui pedihus plaudunt tanch.” A szótárak, szójegyzékek szövegei: BerrárKároly, 1984. 676.
„Tripudium: tanch. ”
„miÜtaris pirrica: haidú tancz, Pyrithium: haido tancz.”
„tripudium: Tanti, Taancz; Tanacz-Tancz.”
Gyöngyösi Szótártöredék: ,Applauda: pedezn: est pede terram quacio: Az fóldkósz verem
labomalh: tombolok: tancholok; cespito: pede terram pecutio: tombolok Szeoheok: tancholoh. ”
Kolozsvári Glosszák: „bacchari: táncolni.” Verancsics: „Tripudiare: Tantzen: Tanczolni;
Tanczati: Tanczolni.”
Pannonhalmi Glossza: ,/! praecino Praecentor, qui canendo praecedil: sióit PraesuUor, qui
saltantium choream ducii:ju tanczos, Tantz viselő Kolozsvári Glosszák: „sakator: tanczos.”

xiek a gyalogos, fegyverrel táncolt katonatáncnak az első adatai a 16. szá
zadból származnak.50 A tánc témáját is megverseli egy a Kreusl János,
körmöcbányaí jegyző tollából származó, 1505-ből való világi táncnóta,
amelyben egy menyecskét szintén arra biztatnak, hogy tánccal fogadja ha
zaérkező urát.51523
A tánc motívuma a 16. századi
magyar nyelvű prédikációirodalomban
A hazai magyar nyelvű kódexekben is megjelenik a tánc témája. A Sándor-kódex (1521) domonkos apácája a mennyország leírásánál, pozitív
felfogásban jeleníti meg a táncot.5- Az apáca eszmefuttatásában arra a
következtetésre jut, hogy a mennyben a táncolás szükségszerűen jelen
van: „ Ved azt immaar eezodben myt miudnek az zentok menorzaagban: tanczolj nakee. uag myt mywelnek. Ezt mondia-/ak: [hog] az doktorok hog otk is tancz
le-/ zon: merth myndonok myk az tanczhoz/ keelnek oth meg leleetteetnek:”^
A kódex írója a tánchoz szükséges körülményeket sorolja fel: „Az tan
aihoz imeezok zóksegosok: Első heelnek/ zeep uolta: zelos uolta: világos uolta:
eeros vo/ ha: vigasagos uolta: Bekessegos volth. Iol laakas/ mezt ehon nem io az
tancz: Rezokseeg: testnek/ zeep uolta: kyni volta: ekos volta, erős volta/ ezok mind
meg kieshetnek menorzaagban. ”545A tánc mellett érvelve bibliai példákra is
hivatkozik: „ez [o] okaerth mondyaak az dók- / torok az zentokketh tancolny,
merth az pro-/feta dauid ezth irta: exultabunt sancti In glona/ magand. Ón
50

R É T B E !—PsiK K E L , 1924. 131-149. Pl, Melius Péter: A két Sámuel könyveinek és a két
királyok könyveinek fordítása (1565) című művében: „a hajdút a bordó síp az hajdúlánc
ra indítja, ”Valamint: Thurzó György nádor katonáinak 1615-ben Wittenbergben, Es
terházy Pálnak az 1647. évi országgyűlés alkalmával eljárt hajdútánca, stb.
5! „Supra agno sockfil kabla / Haza yöthjyryed tombi ható/ a te zyp palaschtodban ! gömbösek
scharudban / haya haya wiragom. ” A táncolásra utalhat a „sock fel” (szökj fel) és a
„tombi” (tombolj) szó is. A szavak táncolással kapcsolatos jelentésére a Gyöngyösi Szó
tártöredékben, a Kolozsvári Glosszákban illetve Gyulai és Szentpéteri műveiben talál
hatunk példákat. A vers szavainak egyébként többféle értelmezése lehetséges. Vő.
RMKT, 1921.483-485.
52 A kötet az Egyetemi Könyvtárban Cod. Hung. 6. jelzet alatt található. A nyelvemlék
hasonmása és betűhű átirata: Benjíö, 1987. A kutatás általában Volf Györgytől kezd
ve, Tímár Kálmánon át a kódexet domonkos eredetűnek tartja. Más vélemények sze
rint (Kniezsa István) a kódex ferences eredete sem kizárható. Vö. B enkő, 1987.
10- 11.

53 B enkó, 1987. 45.
54 B eneő, 1987. 46-47.
55 B enkö, 1987. 49.
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kówólok zokkolneek: malachias/ próféta is ezth. irta. Ky mentők es tanczoltook ”56
Sőt a táncolás módját is részletezi, miszerint a mennyországban a tánco
sok koszorút viselnek majd: „Ved azt. immár ezodben: hog ha lezonne /
kőtornyok: azt mondyaak az doktorok J hog lezon: merth zornyó uolna az tanczj
olo ha kozorwya nem volna:1,56A táncolás hangos zeneszó kíséretében megy
végbe: „Ved ezodben ezt is minemó hangosság lezon j az tanczolaasnak ideyen:
lezone ot hegedős/ lantos: dobos, cymbaJymos. ”57 A zene és a tánc mellett az
éneklés is megjelenik: „Tudod iol hog enokoth is mondnak az / tanczban. ”5859
Egy másik kódexünk, a Karthauzi Névtelen által összeállított Érdykódex (1526 k.) tanúsága szerint hazánkban már Szent István halála után
megtiltották a táncolást: „Magyarországban minden rendbeliek: nemesek,
nemtelenek, szegények, kezdagok hegedülést, dobolást, táncot megtiltottak
lenni. ”50
A reformáció elterjedése után a hazai táncellenes irodalom is virágzás
nak indul. Sorra jelennek meg a táncot elítélő művek, amelyek szerzői
között főként református prédikátorokat találunk. A korszak hitvallásai
és zsinati végzései között is hemzsegnek a táncolást tiltó rendelkezések.
Az 1562. évi debreceni hitvallás, majd az 1576. évi hercegszőllősi, az
1595. évi felsőmagyarországi és az 1597. évi tasnádi zsinatok egyaránt
megtiltották a táncolást.6061
Az elsők között emeli fel a hangját a táncolás ellen, a hódoltsági terü
leteken működő Szegedi Kis István (1505-1572) református prédikátor.
Az evangélikus Bornemissza Péter (1535-1585) szintén több beszédében
megdorgálja a táncolókat. Decsi Gáspár, református lelkész (16. század):
Az utolsó üdőben egy nehány regnáló bűnökről való praedikátiók (Debrecen,
1582, 1584) című művében, a negyedik egységben ír hosszabb, tánccal
kapcsolatos passzusokat. Egyik panasza így hangzik: „Látjuk, mely igen az
emberek között eláradott ez éktelen játék [tánc] annyira, hogy valamely lakoda
lomban nem táncolhatnak, azt lakodalomnak sem tartják, hanem táncra indul
nak penig, aki éjfélét ezelőtt nem látott volna, azt tudná, hogy mind
megdühödtmek és megbolondultanak. ”S1
56 B enkő, 1987. 49.
57 Benkő, 1987. 57.

58 Benkő, 1987. 63. Megjegyzés: Egy későbbi hitszónok, a pálosrendi Csúzy Zsigmond
(18. század első fele) prédikációiban szintén megemlékezik a mennyben való tánco
lásról .
59 Volf, 1876.
60 Kiss, 1881.
61 A kéziratra vonatkozó információk: RMK. 1. 189. sz., 215. sz., Stoll, 2002. 60. (70. sz.)
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A katolikus Pécsi Lukács (1550-1603) A keresztény szüzeknek tisztességes
(1591) című művében szintén szerepet kap a táncolás témája.62
Ebben „az istenes gyakorlati etikában” (ahogyan Kovács Sándor Iván nevez
te): „A tisztességes beszéd és cselekedet taláüatik főképpen az öltözetbe, ételbe, ital
ba és mással való beszélésben, táncolásban, feredésben, nyugodalomban. ”63
Pázmány Péter (1570-1637) egyik leánynevelési tanácsokat tartalma
zó magyar nyelvű prédikációjában foglalkozik a táncolás témájával.64 A
beszédben a szerző sok auktoritásra hivatkozik. Elsőként „Szent
jintoninust” idézi, aki szerint „ritkán leket a táncz halálos bűn-nélkül. ”65 Pet
rarcát annak kapcsán citálja, hogy ráirányítsa a hallgatóság figyelmét a
tánc és a testiség szoros kapcsolatára.66 A prédikátor egy Seneca-citátum
alapján azt is hangsúlyozza, hogy a tánc még a pogányok között is az er
kölcstelenség jellemzője,67 Elmek kapcsán, Plutarchos nyomán, a per
zsákra utal, majd Diodorost és Suetoniust követve azt említi meg, hogy
k o szo rú ja

62 Egyébként a mű Lukas Martini: Ehrenkmndein című művének magyar változata. Szak
ira daiom: Rónay, 1936.
63 Kovács Sándor Iván, 1998. 25-27. RMK. I. 250. sz.
64 Pázmány, 1905. VII. 614-633. A táncra vonatkozó rész: 625-626.
65 A szerzővel kapcsolatban Pázmány a következő utalást közölte: ,Anion. 2. parte
Summáé, Tituio 6.” Megjegyzés: Antoninus Florentinus (1389-1459) Firenze püspöke
és főműve a „Summa Theologica Mordis, partíbus IVdistincta”címet viselő írásmű volt.
66 „senki a tánczot csak szökdösésért nem szereti, hanem a kéz fogások és szorítások, ölelések és tapogatások, a lassú beszélgetések letczenek, mellyekből oüyal tanúi az egy-ügyű leány, hogy tellyes
életében megsirattya. ” (Choreae si ddederít, propter aliud delectant, per se érám, tata quidem
insulsa rés est, saltare.) Pázmány hivatkozása: .J^elrarch. de remediofortunae, lib, 1.”
67 „férfiú-módon ugrándozva a lestet gyakorlatú dícsíretes vált, de jó-lakásban aszszonyemberekkel tánczalni, gyalázatosnak üüMett." (Virüem in módúm tripudiare) Pázmány hivat
kozása: „Seri. de Tranquül. animi. cap. 15.” Pázmány hibásan hivatkozik. Az idézet
Seneca: De TranquiUitale anime (A lelki nyugalomról) című művének XVII. fejezetében
szerepel: „et Scipio triumphale illud ac müitare corpis mouebal ad numeros, non molliter se
infríngens, tó nunc mos est etiarn incessu ipso ultra muliebrem moUitiam fluentibus, séd ut
antiqui illi uiri solebant interlusum acfesta tempóra uirilem in módúm tnpudiare, nonfacturí
detrimentum etiarn si ab hostibus sms spcctarentur. ”(„Scipio a diadalmenet dicsőségében része
sült, és katonaifegyelemhez szokott testével táncolt, de nem buján ülegetve magát, mint manap
ság szokásuk azoknak, akik még járásukban is túltesznek a nőies puhaságom, hanem ahogy a
régi férfiak szoktak volt játék közben és ünnepek alkalmával férfias fegyvertáncot járni, amitől
nem csorbult tekintélyük még akkor' sem, ha ellenségeik látták őket.” Bollók János fordítása).
Megjegyzés: G. Asinius Pollio, római államférfi, hadvezér, történetíró. Kr.e. 40-ben
consul. Vö. Seneca, 1997. 63.
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Tiberius császár egykoron a táncosokat kiűzte Rómából.68 Domitianus
császár egyik táncolást kedvelő tanácsnokának a tanácsból való eltávolí
tását is felidézi.69 Pázmány egyéb klasszikus szerzőket is idéz: Sallustius
Catilináról szóló értekezésének és Cicero Gabinius elleni beszédének
egyik vádpontja a vádlottak bűnös táncpártolásán alapszik.70 A tánccal
kapcsolatban Pázmány a neveléstudományi munkáiról nevezetes spanyol
humanistát, Vivest (1492-1540) szintén megemlíti.71
68 „mikor részegeskedni és tánezalni akartak, feleségeket elküldötték és festett-életű aszszonnyohat
hívattak, ismertetvén ezzelhogy az ital- és táncz-kozöt nem bdtorságos az aszszony tisztessége. ”
(„In conviviis persarum, adhibentur reginae, verum, ubi ludendi el inebriandi incessil voluntas, eas amandant et pellices advocant”) Pázmány hivatkozása: „Plutarchas: 1. Sympos. qu.
1.”és „Plutarch. de conjugal. praeceptis.”Az első idézet Plutarchos: Moralia (Erkölcsi ira
tok) című művében szerepelt. „Tiberius császár kiűzte Romá-ból a táncz-meslereket, fejek
vesztése-dat tilalmazván, hogy senkit tánezalni ne lanítcsanak” Pázmány hivatkozása:
„Diodoros: in Tiberio.; Svetonius: in Domitiano. cap. 8.”Az idézet Suetonius: A Caesarok
élete (8. könyv. 8 fejezet) című művében fellelhető: „quaestorium virum, quodgesticidandi saltandique stúdió teneretur, movit senatu”(„Egy volt questort eltávolított a senatorok közül,
mert azt beszélték róla, hogy a pantomim és a tánc szenvedélyes rabja.” Kis Ferencné fordítá
sa.). Vö. Suetonius 1994. 393.
69 „Domitianus császár, nagy úri embert, kivetett a tanácsból, csak azért, hogy táncéban gyönyör
ködött.'' (Quaestorium virum, quod saUandi stúdió teneretur, movü senatu.) Pázmány hivat
kozása: „Lorinus, in Eccli. 3. v. 4.”
70 „Salvstius Catiliná-nak, Cicero Gabinius-nak gyalázattal szemekre vetették, hogy tánczot jár
tak, mert, Nemo saltat sobrius, msi, qid insanit, senki nem tánczol, hanem vagy részeg, vagy
bolond.” Pázmány hivatkozása: „Cicero: Pro Muretta”. Vö. Cicero Pro Murena című be
szédének VI. könyvének 13. caputjával. Sallustius: Bellum Catüinae (Catüina összeeskü
vése) című művében egy helyen fordul elő a táncolás (25. fejezet): „Séd in iis erat
Sernpronia, quae múlta saepe virilis audaciae facinora conmiserat. Haec mulier genere atque
forma, praeterea viro atque liberis satisfortunata fit.it; litteris Graecis et Latinis docla, psdlere
el sallare elegantius, quam necesse est próbáé, múlta dia, quae instrumenta luxuriae sunt.”
(„Volt egy az asszonyok között, Sernpronia, aki már sokszor követett el férfias bátorságra váló
tetteket. Származása, szépsége, férje, gyermekei révén szerencsésnek mondhatta magát jártas volt
a görög és a latin irodalomban; citerázni és táncolni ékesebben tudott, mint ahogyan tisztességes
■nőhöz illik, és a bujaság sok más kelepcéjét ismerte.” Kurcz Ágnes fordítása.) Vö.
Sallustius, 1978. 24. Megjegyzés: Sernpronia Caesar egyik gyilkosának, D. Junius
Brutnsnak volt az anyja.
71 „Azért okoson cselekedtek az asiai követek, kik látván, hogy a spanyolok tánczba kerekedtek,
megijedtek és elfutottak, azt álítván, hogy a tánczolók megbolondultak.” Pázmány hivatkozá
sa: „Vives, lib. de Inslitut. Feminar.”Az idézett rész Vjves: De offitio meríti, de institutione
feminae christinae (Basüeae, 1540) művének, De sáltationibus című fejezetében találha
tó. Megjegyzendő, hogy az eredeti szöveg így hangzott: „Audisse memini me quosdam
procuae in nostru orbem ab exlrema. űla Asia deductos, quum sdtantes uidissent mulieres, tenrilo sugisse, quod ülas dicerent nouo el inusüatio sibijuroris genere cmcitari. ”(„Hallottam be
szélni, hogy néhány ember Ázsia legtávolabbi részéből a mi világrészünkbe jött. Midán ezek
meglátták, hogy a nők táncolnak, megijedve elfutottak, mivel azt hitték, hogy a nőket az őrüli184

Az egyházatyák közül szintén megemlít néhányat a prédikációjában.
Aranyszájú Szent János nyomán Pázmány az esküvői táncolástól is óvja
a híveket.*72 Majd ugyanezen szerző azon megállapításait idézi, amely
szerint a táncolás magának az ördögnek a műve volna.7374Befejezésként
Pázmány a táncolás és a bujaság kapcsolatát hangsúlyozván Ambrosiust
citálja.
A tánc motívuma a 17. századi
magyar nyelvű prédikációirodalomban
A 17. században a magyar protestáns prédikátorok továbbra is elkesere
dett harcot folytatnak a táncolás szokásának elterjedése ellen. A küzde
lemben három református lelkész, Gyulai Mihály, Pathai Baracsi János és
Szentpéteri Istvánját az élen.7576
A dobi eklézsia református lelkipásztora, Gyulai Mihály 1681-ben
Debrecenben megjelent Fertelmeskedö s’ bujálkodó Tánczjutalma című mű
vét teljes egészében a tánceUenes érvelésnek szenteli.7®A szerző az írást

72

73

74
75
76

ségnek új és szokatlan neme lepte meg.” Péter János fordítása.) Tehát Pázmány átértel
mezte a Vivesnél található részt és a történetet spanyol környezetbe helyezte. A
Vives-Pázmány párhuzamokat Bata Sarolta egyetemi hallgató szemináriumi dolgo
zatát is felhasználva készítettem el. Vö. Vives, 1935. 291.
,Arany-szájú Szent János magyarázván, mely tisztességesen szolgáltattak menyegzőket a Szent
Pátriárkák, azzal magasztattya, hogy, Non erant tunc diabolicae choreae; nem voltak akkor a
menyegzők lakodalmában ördögi tánczolásokPázmány hivatkozása: „Ckrys. homilia 56. in
Genes. ”
„a táncz nem egyéb, hanem, Satanae spectacidum, diaboli barathrum. Ubi saltus lascivus, ibi
diabolus certe adest; ördögnek mulatságos játéka és pokolra vivő eszköze, mert valahol csinta
lan tánczolásokat látsz, bizonnyal hidgyed (úgy-mond), hogy az ördög ot vagyon. Azért, a mely
aszswny tánczol, Communem feminarum sexum deturpat, megmocskoüya és rútittya az aszszonyok nemét.” Pázmány hivatkozása: „Chrys. hóm. 49. in Matt. circa médium"
„Szent Ambrus nem egyszer írja, hogy, Deliciarum comes el luxuriae ludibrium est lasciva saltatio; a tánczolás társa a dobzádásnak, tréfája a bujaságnak.” Pázmány hivatkozása: „Ambr.
ep. 36. ad Sabinum. Et lib. de Poenüen. cap. 6.”
Az evangélikusok közül Zvonarics Mihály (t 1626) sárvári lelkész neve említhető meg,
aki Magyar postillái (1626) című művében az ifjúságot feddi meg a tánc szokása miatt
(„iffiú népeknek sok láncbéli szemtelen tomboiása’j. Vö. Réthei P rikkel, 1924- 15.
Gyulai Debrecenben tanult és felsőbb iskolai tanulmányait 1622-ben végezte; 1672ben togatos lett, majd Nagybajomban rektor, 1681-83 között pedig Tiszadobon lel
készként tevékenykedett. Művei: Fertelmeskedö, s bujálkodó TanczJutalma, az az: Olyan
idvességes Lelki Tanítás; meüyben a Tánczolás micsodás vélek légyen Isten ellen bőségessen
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Csematoni Jánosnak, a löki eklézsia lelkipásztorának ajánlja.77 A könyv
Nógrádi Mátyás, a Tiszáninneni Egyházkerület „ultra ms^ector”-ának78jó.
váhagyásával, Rosnyai János nyomdájában készül el.79 Ajól megszerkesz
tett mű jól elhatárolható egységekből épül fel.80
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megtanittaiik; és az Isten Szent Könyvéből elégedendöképpen meg-világosittatik;
Tánczolókat miképpen bűntesse-meg Isten, élőnkben adatik; a Tánczot javalló embereknek
ellenvetésire felelet bövön, és igazán nyujtatik; mi légyen azért tisztünk a Táncz helyet
élőnkben számláltatik... Debreczen, 1681.; Régen fundamentumban él-készük, és magas
Toronyban fel-vonattatott Világ Harangja, a mellyel; a Bölts Praedicator Salamon minden
rendben karban, s állapotban lévőket az Isteni tiszteletre öszve gyűjt, es be-harangoz: az az:
Józan Tanacs, melyben, az Isteni szolgalatnak azö idejeben s alkalmatosságában való vég
ben vitele úgy tanácsoltatik, hogy egyszer s-mind parancsoltatik-is: Hogy e világ Iffiai, legye
nek Istennek jo szó halló Juhai, és szolgai, avagy; Lelki Elmelkedesek mellyenben; az
Ifjaknak az Isteni szolgálatban való serensegjavaltalik; a bűn vélek utáltatik, a véneknek
tehetetlenségek erŐtelenségek kifejesztetik... Debrecen, 1683. (Kilenc prédikáció a Préd
2:1-9. verseihez) Zovánvi, 1977. 235.; Szinnyei, 1980. IV. 144-145.
Ma: Tiszadob (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), Tiszátok (Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye). Csematoni életére, irodalmi munkásságára vonatkozó adatot nem találtam.
Nógrádi Mátyás (1617-1681) református püspök. Sárospatakon született, majd tanul
mányait Léván, Nagybányán, Debrecenben (1633 k.), Olaszliszkán, Nagyszombatban,
Pozsonyban folytatta. 1639-ban Sárospatakon subscribált, 1642-től seniori tisztet vi
selt. 1643-ban Tálián volt rektor. 1644-től Hollandiában (Leiden, Utrecht) és Angliá
ban tanult. 1647-től tanárként működött Sárospatakon. 1649-től Debrecenben lelkészkedett és tanítóskodott. 1661-től Biharnagybajomban volt lelkész, majd ugyaneb
ben az évben a debreceni egyházmegye esperesévé választották. 1665-ben a tiszántúli
református kerület püspökeként tevékenykedett. Apafinál eredményesen közbenjárt a
debreceni kollégium érdekében, ti. az oktatási intézmény kincstári birtokadományt
(cameratkum. beneficium) kapott a fejedelemtől. Művei: Prédikáiásnak egyenesenfolyó rend
je (1650), Lelki próbakő (Debrecen, 1651), Epistolae ad Romanos scriptae brevis explkatio
(Debrecen, 1651), Resólutio brevis oratimis Damirúcae (Debrecen, 1651), Idvesség Kapu
ja, az51. zsoltár magyarázata, Hildersam után angolból (Kolozsvár, 1672). Verset írt Pápai
Páriz Imréhez (1674), Komáromi Csipkés Györgyhöz (1659), Czeglédi István Sión vára
című műve elé (1675). Gyászverset írt Mártonfalvi György halálára (1681). Halálára egy
kötet is megjelent {Parentatio lugubns, Debrecen, 1861.), amelyben több kortársa vers
sel üsztelgett az emléke előtt (Geszti Mihály, Matolcsi Cs. Jeremiás, Rápóti (Pap) Mi
hály, Szenczi A. Pál). Vö- Zoványi, 1977. 438-439.; Szjnnyei 1980. IX. 1082-1084.
Fitz az ismertetésében a kötetet a tipikus barokk címlap illusztrálására használta:
„A barokk címlapon 20-25 sor van. A nyomdász egész betűkészlete minden fokozatát bemu
tatja benne: a focim betűi vastagok és nagyok, az alcímé kisebbek, a címmagyarázaté még ki
sebbek. Gyulai Mihály lelkipásztor Debrecenben 1681-ben megjelent táncellenes könyvecské
je címlapján 73 szó van. Maga a cím egyfőmondatból és nyolc mellékmondatból áll. Megfo
galmazása is jellegzetesen barokk Fertelmeskedő s bujálkodó Táncz Jutalma. Utána
jön az »azaz«: alcím és címmagyarázatok hosszú sora. Mondhatni: parókás címlap. Megfe
lelt a copfos vendéghajat és az égszínkék mentéken számtalan csipkét mutató ízlésnek.”Fitz,
1959. 153-154.
A mű szerkezeti egységeit részletesen a Melléklet 6. Táblázatában közlöm.

A táncellenes érvelések forrását vizsgálva megállapítható, hogy Gyulai
viszonylag szűk körből válogat. Az ószövetségi történetek közül a zsidók
táncát, Sión lányainak táncát, a silói lányok táncolását, az ammoniták tán
cát, Ezékiel és Sofóniás könyvét idézi.81 A Genezisben szereplő Dína
iriegszeplőtieintésének az okát, valószínűleg Jeromos magyarázatát és
Josephus Flavius egyik művét követve, szintén a táncban jelöli meg.82 Az
Újszövetségből a Lukács evangéliumában és Pál apostol Rómabeliekhez
írott levelében szereplő „(tobzódás” szót táncolásnak értelmezi.83 A
Timótheushoz írott első levélben, a Korinthusbéliekhez írott második le
vélben és Jakab apostol levelében található részekben a búj álkodást a
tánccal azonosítja.84 Heródiás lányának a táncát több alkalommal is
említi.85 A lakodalmakban táncolókat Epicuros unokáinak nevezi és

81 A3v-B2r, B4r, C4v: 2Móz 32:6; Blv, B4r: íz 3:17; A silói lányok körtáncáról (Blv,
B2v): Bír 21:21; Bír 21:23; ammalekiták (ammoniták) Blv: lSám 30:16; Blv: E2 25.
6-7.; Blv: Szof 1:9.
82 B2v: ÍMőz 34:1-2.; Bír 21:23. Gyulai ügy interpretálja a szöveget, hogy Sekhem nem
egyszerűen csak a lányokat pillantotta meg, hanem valójában táncoló lányokat látott.
(„az az: miképpen táncolnak a’ Sche.mit.dk Leányt”). Az egyházatyák hagyományában erre
utaló kommentárt Jeromos Laetenak szóló 107. levelében találtam. Jeromos úgy kom
mentálja a történetet, hogy Sekhem táncoló lányokat pillant meg, és ez kelti fel a vá
gyat benne, Dína megszeplőtlenítésére. josephus Plavius (37-100) Anüquitates
Judaicae (A zsidók története) című művében (1. könyv, 21. fejezet) szintén az az inter
pretáció mutatható ki, miszerint Dína a Kánaán földjén lévő Sekhem nevű városba
látogatott, ahol éppen nagy ünnepség volt. A király fia, Sekhem a mulatságon (ahol
nyilván a tánc is jelen volt) a bujaság hatása alá került, és erőszakot tett Dinán. Tehát
a tánc az erkölcstelenség melegágya.
83 Blv: „De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék, a ti szívetek (tobzódásnak,
részegségnek és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reálok nejöjjön az a nap. ”(Lk 21:34)
„Mint nappal, ékesenjárjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és
feslettségekben, nem versengésben és irigységben” (Rom 13:13)
84 B2r: „A bujálkodó pedig élvén megholt.” (lTim 5:6) - Gyulai magyarázata: „az az; hejhujában, tánczolúsban foglalta magát csak hóit állat az", „Dőzsöltetek eföldön és dobzédtatok;
szívetek legeltettétek mint áldozás napján." (Jak 5:5); C2r: „Hogy mikor újra odamegyek, meg
aláz engem az én Istenem, ti közietek, és sokakat megsiratok azok közül, a kik ezelőtt vétkeztek és
meg nem tértek a tisziátalamágból, paráznaságból és bujaságból, a mit elkövettek." (2Kor
12:21 )

85 B3r. B3v. B4r. D3r: Mt 14:6.; Mk 6:22. ]
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Epícurost, a táncolókkal egyetemben a bujálkodás miatt ítéli el.8687Gyulai
a táncolok Isten általi megbüntetése kapcsán arra a történetre utal, amely
szerint Caligula Herodes Antipast és Herodiast száműzte az országból.817
Gyulai az egyházaty ák közül Cyprianust idézi a táncosok erkölcstelen öl
tözéke kapcsán.88
A dobi prédikátor művének Fundamentomos okai a’ Tudománynac elne
vezésű részében a tánc bűnös voltának igazolására négy fő okot sorol elő.
Ezek a következők: a, Isten tiltja, és a tánc ellentétes a Tízparancsolat ha
todik pontjával (Ne paráználkodj!); b; a tánc sok más bűnös tevékenység
gel kapcsolatos; c, a tánc az ördögtől származik; d, „Isten jajt kiáltat azok
nak kiknek lakodalmakban vagyon hegedű, lant, dob, síp, és bor. Mettynek tolda
lékja a’ Táncz.Jaj hát annakis a' kinek lakodalmában tánczolnak. ”A tánc és az
ördög alakja többször is felbukkan a műben: az egyik helyen a táncolás
ra biztató ördögökről értekezik, majd azt hangsúlyozza, hogy a táncolás
az ördög találmánya, amelyet a pogányok vettek át a Gonosztól, majd tő
lük a bálványimádókhoz került át a szokás, akiktől a keresztényekre örök
lődött a tánc hagyománya. Végül Heródiás lányának táncát elemezve, a

86 C2r; „ Valaki, a’ vendégségeket, s’ lakadalmazásokat, csak a’ tánczolásért, abban levő hejjehujjóért szerelik, mind azok Epicuros unokái. [...] Az Epicurus Sidók azzal tartyak vala:
Együnk, és igyunk. [...] Mai Epicurus ételben, italban telhetetlen lévén bujálkodó volt: igy a’
tánczolók is bujalkodásnak tudói." Megjegyzés: Gyulai, Pathai, Szentpéteri műveiben
csak a szerzőkkel ellátott hivatkozásokat, margináliákat közlöm. A bibliai utalásokat
csak kivételes esetekben említem.
87 D3r: „A KeresztelőJánost megölető, hoszu vendégségeket indító, a’ tdnczolást kedvelő Herodes

Antipas is Cajus C aligulákul Országból számki-vetésre úzettetvén Heródiással együtt ■nagy sze
génységre jutván, éhei halának- meg mind ketten; igy koplaltatá meg Isten őket a’gyilkosságot
szerző, kurválkodó tánczért.” Itt Gyulai tévesen Josephus Flavius: Antiquitates Judaicae
művében található, Dína megszeplőtlenítését tárgyaló fejezetre utal („Joseph. Histcrr.
Antiq. Judaic. Lib. I. c.21.’j.
88 B2v-B3r: „Innen vagyon már az, hogy a tánczolóknak, tánczok, s’magok viselése, öltözetek is
kúrvaságokat jelentik, ugyan-is a’ Kurvának, még az öltözeti is kurua. Mellyrül-is Cyprianus
így száll: Si tute sumptuosius, per publicum notabititer incedas, octdos in te juventutis ülicias,
suspiria adolescentum pást te trakas, concupiscendi libidmem nutrias, pecandi fmnenta succendas, ut ipsa non pereas, alios tamen perdas, vehtt gladium te, venenum videntibus praebea,
excusari non potes, quasi mente castae sis pudica. Redtirguü te vestitus improbus, impudicus
omatus, nec ccmputari iám potes inter puellas, virgines Christi, quae sic vivis ut possis
adamari. Fugiant castae virgines mulieres pudicae incestarum cuUus, habitus impudicarum,
lupanarum insignia, omamenta meretricvm. ”Gyulai hivatkozása: „ Cyprian. pag. mihi 155.
156. 157."
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prédikátor azt nyomatékosítja, hogy a táncolás az ördögök előtt kedves
tevékenység.89
A második ok kapcsán Gyulai húsz alpontot sorol fel, amelyek a tánc
cal kapcsolatos bűnös tevékenységeket tartalmazzák, úgymint: „bujálkodás, szemtelen, orczátlan paráznái nézés, fajtalan csók, tapogatás, eölelgetés, te
nyér vakarás, tisztátalanságra való alkalmatosság, kevélység, eöltözetben való
nyalkaság, hivalkodás, harag, veszekedés, szitkozódás, átkozódás, káromkodás,
hamis és szükség kívül való esküvés, verekedés, egy másra való irigység, gyilkos
ság, eöléssel való fenyegetődzés. ”90
A táncolók Istennel szembeni vakmerőségét alátámasztandó egy, a
hegyaljai városokban megesett történetet mond el egy táncosnő halálá
ról, amely a bibliai Ananiás történetéhez hasonlatos. 1 A jólismert állat
hasonlat is felbukkan a műben: a prédikátor a táncosokat ugráló kecs
kékhez hasonlítja.92
Gyulai Magyarország romlásának okát is a táncolásban jelöli meg. „fíé
is ivátok bizony zálogba Magyar országot, félő hogy más váltya-ki Addig tánczollátok, ugrálátok ti lánczos Magyarok, dicsősségét országotoknak jaj! el hul-

89 A négy ok elemzése (B2r-B4r). B3v:„Mint az Herodes vendégségében levőkkel öt nevezetes
ördögök voltának, kik munkálkodtanak: 1. Boszonkodást csináló ördögök [...] 2. Nagy ehetest,
ihatasl csináló ördög [...] 3. Táncolásra indetó ördög [...] 4. A' Tánozot kedveltető s' hízelkedő
Ördög; [,..] 5. ólető ördög.”Cl v: ,,/t' Tánczaz ördögiül ragadot a’Pogányokra, 6rulhk a’bál
vány imádókra, a’bálvány imad-okrul ragadot mi reánk, és nem á Christusrul”. C1v: „mit gon
doltok hál ti. Istennel, és az őfenyegető igijével nem gondoló, idvezülendőket botránkoztata, Is
ten képét meg-mocskólo, bnjdkodo Tánczolók? Avagy ezzel kedvessebbek voltoké Isten előtt t
Nem mondom Isten élőt; hanem az ördögök előtt. ”
90 B2v: A tenyérvakarásnál, amely Gyulai számára azonos a paráználkodásra való alkuvással a következő helyeket idézi: ,jbnes. Cons. lib. 5. cap. 39. Thes. 22. (I 5. R.2.”
91 Cly: „Csuda vakmerőségek vágyón á Tánczólóknak, hogy az Isten büntető haragjától nemfél
nek, [...] mit a’ hegy allyai varasok közzül eggyikbe eset illyé dolog: „Egyszer egy deli termetű
kurva szabású Aszsz&nyal addig tánczoltaak az udvari Nemessek, és a’szolgák, hogy mikoró az
udvari szokás szerint terdet fejel hajtott volna az Aszszoy, vette tánczoló személynek, az egész
vendégségben levőknek, kivált képpen á fó fó rendeknek, lerogyik, és menten szörnyű halált
hall.”
92 B3v: „Imigyen mondja már egy tudós ember, hogy a ’ Tanczolok felől így szállót volna az
ördögh: Ezek az én pokolra való kecskéim, á kiket-ugráltatok."
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latátok,
A táncolás a házasságok xnegrontója is, ennek alátámasztására
Jób könyvéből idéz, valamint a „seehemiták” és az „amalechiták” példáját
hozza, „az kiknek Házasságok lánczon végeződöt el. ”9394 A táncolok minden
rossz okozói: ,,A’ Tánczolok akar mint hannyák vessék jámborságokat
jóságokat, de a’felöl paráznáé és kurváé [... ] Mert a Tánczolóc, bujálkodóc, fajtalanoc, ördögnec, paráznaságnac, s’ e világi gyanyörüségnec kedvéért tánczolnac. Mit gondoltáé hát tánczolocf Mert Istennec ellensegi vattoc. ”95
A prédikátor a tánc melletti érveléseket is sorra veszi és módszeresen
megcáfolja azokat. Az Ellenvetések című részben a következő argumentu
mokra keresi a választ: a, ha a férfi és az asszony jámbor, akkor táncol
hat; b, Mária (Áron nénje) és a Sámuel első könyvében szereplő zsidó
nők is táncoltak; c, Dávid király is táncolt. Az első állításra azt felelte,
hogy a jámbor ember csak addig nevezhető jámbornak, amíg helyes cse
lekedeteket hajt végre.9597A második érvelésre pedig ezt a választ adja:
„Ne hidd: Nem tanczoltanak; hanem síppal, dobbal, hála-adó éneket énekeltek, a
mint ő nekiek Ceremoniájoc e vala.
Dávid táncolását nem táncolásnak,
hanem örömben való ugrándozásnak minősíti, aki nem lakodalomban,
vendégségben, hanem Istenhez való buzgóságában, asszony nélkül tán
colt.98 Összegezve tehát, Gyulai a tánc semmilyen formáját nem fogadja

93 Clr-Clv: A magyarok táncos hírét alátámasztandó egy külföldi szerző művéből idé
zett: „egy keresztyén ember; azt mongya vala Magyar ország felöl: »Nunqua vidi, nec auiivi
regnum ullu, majori gaudio, ac tripud-io periturum, qua Hungáriám, az. az: Soha nem latiam,
sem hallottam, ollyan országot, á melly nagyobb örömmel, és tánczolással veszett volna el, mint
Magyar Országh.« [...] Régentenis igy szállottak mi felőlünk: Hungáriáé Regnum Orientis
olim, Occidentisque spoliis opidens, tót victoriis tumidum, tót regna complexum, heu quo recidit! De tanto Imperio vix lót reliqua sunt oppidvla quot olim regna! Eleset kát a’ mi fejünknek
Koronája, jaj most nékünk mert vétkeztünc!” Egy másik helyen szintén elítélte a magya
rok táncolásra való hajlamát. Vö. C3v: „a’ tanczos Magyarok"
94 C2i Jób 1: 18-19, zsidók: 2Móz 34:24, amalechiták: lSam 30:16.
95 B4r
96 B4r-B4v: ,A Jámbor Férfi, és Asszony, nem Parazna és kurva ügyé? Úgy vagyon, bizony nemis
szereti azt; De ha el-megyen a’ tanczra le küzd ám rulla a’Jámbor nevet (mint az Isten le huzá
a’tánczolo Sidokrul.j ugyanis a maga cselekedeteivel nemjámbort mutat; hiszem a’jó fajó gyü
mölcsöt hoz.”
97 B4v
98 B4v: „Nem lehet á Dávid akkor való öröm-ét táncolásnac mondani; mert. csak ollyan az, mint
á ki igen nagy kárt vall, s’ osztón meg-lelvén örömében ugrik, kezét öszve ütvén. Mint az
Evangélium-béli drachmáját el-vesztő, de osztan meg-lelŐ kegyes Asszonyi állat cselekeszik vala
(Luc. 15. 9.) Osztón ha úgy volna-is, nem vendégségben, vagy lakodalomban; hanem Istenhez
való buzgóságában cselekedte ő azt, maga, Asszony nélkül: azért á ti tánczolok ezzel nem
erőssütetik. ”
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el; a Bibliában nem található igaz keresztény, aki táncolt volna.09 Érve
l i technikájában arra törekszik, hogy egyrészt a táncra utaló bibliai he
lyek számát a lehető legkisebbre korlátozza, másrészt pedig a Bibliában
előforduló pozitív tánchagyományt (Dávid, Mirjám) úgy interpretálja,
hogy az valójában nem tánc volt. Abban az esetben, ha a táncolás motí
vuma teljesen evidens, akkor a táncolás sajátos módját („egyedül, Isten
előtt") hangsúlyozza.
Gyulai a művének egy következő részében („A Tánczotjavaitok ellen-vetési
következnek; s’ azokra való feleletek ”) szintén a tánc. melletti argumentációkat
cáfolja meg. A tizenkét pontból álló felsorolás a következő témákra tér ki:
a, ha Dávid hegedült, akkor a híveknek is lehet zenélni; b, a 104. zsoltár
egyik értelmezése szerint a zsoltár a táncolásra biztatott (,, Vigasságra bort
adcz az embernek"), azaz ha Isten engedte a vigadozást és arra bort adott, ak
kor a táncolás is engedélyezhető; c, a Példabeszédek egyik részének értel
mezése alapján (Péld 31:10) a kérdést feltevő bölcs azon búslakodik, hogy
„gyem, serény asszonyt nem találhat a táncolásra”; d, A Prédikátor könyvének
táncra vonatkozó passzusa (Préd 3:4) egyértelműen engedélyezi a táncolást;
e, Máté evangéliumában szereplő tánccal kapcsolatos hely azt sugallja, hogy
Jézus maga is javasolja a táncolást (,,Sípoltunk tinéktek, és nem tánctoltatok ”); f,
János evangéliumából (Jn 2:10) tudható, hogy Jézus lakodalomban is járt,
és a tánc a zsidóknál szokás, hagyomány volt. A magyaroknál is hagyomány
a táncolás, ezért megengedhető; g, Az ember mértékkel táncolhat; h, az
ember saját örömére táncolhat; i, az ember táncolhat a saját feleségével; j,
ha ilyen nagy vétek a tánc, akkor lakodalmat sem kellene csinálni; k, a pap
ne avatkozzon a táncolás dolgába; 1, nem bizonyítható, hogy a tánc vétek.190
A prédikátor az érvelésekre a következő cáfolatokat adja. Dávid való
ban hegedült, de nem lakodalomban. Dávid nem „táneznótát vont. ” Dávid
hegedülése valójában ceremónia volt. Gyulai szerint a 104. zsoltár tánc
mellett érvelő verziója helytelen, mert a szöveg nem a táncolásra utal. A
prédikátor közli a szöveg helyes magyarázatát is.9910101 A Példabeszédekben
99 B4r: „Nosms tánczot javcdló ember mutas énnékem a' Sz. Írásba! ollyan Isten félő ugyan
valóban keresztyén Asszonyt állatot a’ki-valaha túnezdt volna; de ollyat ám a’ki valóban Isten
félő, mert emülyen, amoüyan asszonyokat kiknek nevek a Sz. írásban vannak ugyan, s’ tánczoltanák bé sem vessék, mint a’ Sidóké [...] Heródiásé, annak Leányájé s’ több rosszaké.”
100 A kérdések és a válaszok: C3r-Dlr
101 Gyulai magyarázata: „Algyad én lelkem az Urat, a'ki bort, olajat, kenyerei ad, az embernek
táplálására.”A Károli-féle fordítás szövege a következő: „És bort, a mely megvidámítja a ha
landónak szívét, fényesebbé teszi az orczát az olajnál; és kenyeret, a mely megerősíti a halan
dónak szívét. ”{Zsolt 104:15)
191

található rész értelmezése téves, m ert a szöveg az erkölcsös asszonyra
utal, aki pedig nem táncol soha. A bölcs sem búsult ezen, m ert nem volt
olyan gvarló mint a magyarok, akik „korbáccsal, bottal, erővel hajtyák az asz-

szín\cb: a tánczra, a’ mint ezt elégszer láttam. Boldog Isten melly nagy lelki
hahcg íöíi s Magyarok szemen!”102103A Prédikátor könyvében szereplő paszS7us Gyulai szerint nem engedélyezi a táncolást, hiszen a versben szerep
lő egvik szó (..szökés”) az Apostolok cselekedeteiben szereplő résszel
(A p ó éi 27:43 ) azonos. Ráadásul a prédikátor szerint Salamon itt csak
arra ural, hogy ..Ha az ember tanczolna is, az is héjába valóság lenne, az az;
lúíi. ' •' A Máté evangéliumában szereplő táncra utaló passzusban Jézus
nem Javasolja a táncot. Az ominózus szöveg értelme a következő: „Mi tinéktsk Sidók albánok váltunk mint a’ Síposok, hogy örömmel prédikálnák az Is
ten bilidét: de ti nem tánczoltatok, az az: a’ beszedet örömmel nem vettétek.”104
János evangéliumában nem írnak a táncról. H a szerepel is a szövegben
a táncolás akkor az „Rósz szakás váll az, s’ el-hagyatta Urunk véllek, mint ma
is a ki rjdgw annak vétkes voltát, nem hogy cselekedni; de meg sem nézheti. ”105
Gvulai a mértékkel táncolókat szintén elítéli, m ert „Mind módgyával, mind
mód nélkül csak rósz a’ bolondság”.106*108A saját mulatságára táncoló embert is
megrója Gyulai, mert Ésaiás is elítéli a táncolást, és a tánc egyébként is
időpazarlás.10í -Az ember a saját feleségével sem táncolhat, mert Isten a
férfit és a nőt nem táncolásra teremtette. A lelkész sem táncolhat a fele
ségével. A lakodalommal kapcsolatban úgy érvel, hogy megtartható a la
kodalom ..hegedű, és táncz nélkül; ugyanis ebbe vétkeznek ma az emberek, hogy
a'lakodűkmmk a végét, az ördögnek szentelik részegeskedéssel, tombolással, tártczoléss'A és több hejje-hujjával”10^ A lelkészeknek nem engedelmeskedő sze
mélvekkel kapcsolatban arra hívja fel a figyelmet, hogy a múltban is vol
tak elvonok, akik nem engedelmeskedtek a prófétáknak, de ezek mind
elm erték, illetve elnyerik majd méltó büntetésüket. A bibliai tanítások
kal szemben kételkedő szkeptikusoknak a predestinációra utalván azt fe-

102 C3r
103 CG':Az Ape-Uoiek cselekedeteiben szereplő résszel kapcsolatban Gyulai így ironizál:
,.ü? i iengirbai való szökésnek is. ”
104 CG: Gviila: hivatkozása: „Catech. Falat. Q. cix. Cum Responsione.”
105 CG-C4:
106 C-lilO? Esai 3. 1i- Gyulai Ef.5.15- ra hivatkozván: „dlyan időt mulacz-el akkor, mellyet mászszor
árat sem vehetsz meg.’’

108 C4v
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lelij hogy „Nem áll az embernek maga hatalmában, hogy ha akarjon hidgyen,
ha akarjon ne hidgyen, de jure. ”109
A prédikátor nemcsak elméleti tanácsokkal segíti a híveket, hanem
praktikus útmutatásokat is közread. A társadalom több csoportját meg
dorgálja: ,,a’ Magistrátasokat, elől járókat, Bírákat, és Esküiteket, a’kik a
fánczolókhoz hunyorítanak; sőt magok is el-ugordgyak
Az oüyatén Lelki
pásztorokat is feddi, a’ kik jóllehet Menydörgésnek fiainak neveztetnek ugyan, de
afelől ez ellen , az ocsmány bujálkodó táncz ellen nem dörgenek, félvén attul,
hogy az Urak, vagy a’ kösseg előtt kedvetlensegben jutnak
gonosz ésfajtalan
erkölcsű Atyákat, Anyákat, a’ kik Fiokat, es Leányokat még kicsiny korokban
tánczra taníttyák, bujálkodásra szoktatják. ”110123A zenészek és táncosok ellen a
városi vezetésnek, a prédikátor tanácsai alapján, a következőképpen kel
lett volna eljárniuk: „Valamennyi hegedű találtatnék vámsanként, falunként,
kétfelé vágván á fűzfákra kellene függeszteni [...] A’ tánczot vonó hegedűsöket
loboknál fogta fel-akasztani melleje, mint a’ Saul háza népe kozzűl valókat. [...]
A tánczolóhat vassal a földhöz szegezni, mint a’ tisztátalanokat Phineas. 11 A
lelkészeknek el kellene ítélniük a táncolókat: „A Lelki Pásztorok, hogy ez el
írna’ rut vétek ellen szavokat fel emeüyék, mint az hangos trombita, kiálcsák-ki
(a’ tánczolo) népnek bűnét, az Jácob házának hamisságát.”11^ A szülők pedig
embereljék meg magukat és „Ne tanicsák a’fajtalan s’ bujálkodo tánczra, ne
nyissanak nékik utat a’paráználkodásra; hogy meg ne szégyenlősek őket.”1^
A prédikátor a táncolás patrónusait, a lakodalomban táncolókat, a
táncolást pártoló öregeket és ifjakat is megdorgálja. A patrónusokat, az
egyházatyák hagyományától eltérően, a Tékozló Fiúhoz hasonlítja.11415A
lagziban táncolókkal kapcsolatban a következő megjegyzést teszi: „Hiszen
a’táncz az ember életének nem táplálója, hanem inkáb rontója, Isten haragjának
szaporítója.1,115 Azok a idősek sem kerülik el a feddést, akik gonosz példát
109 Dlr
110 Dlr-D2v
111 Dv: Az eljárások alapjait a következő bibliai helyek képezik: Zsoltl37:2; 2Sam21:9.
Fineás dárdával döfött át egy férfit és egy asszonyt: 4Móz 25:8
112 D4. Vö. Esai. 58:1.
113 D4
114 D2v-D3r: „A’kik a’tánczot vonó hegedűsökre s’ tánczdó személyekre költik pénzeket, ételeket,
italokat, úgymint haszontala helyre, ama’ tékozló Fiúval. [...] Mit gondoltok hát. ti tánczolok
Patronusi, Isten szép áldásinak pazérloi?”Az egyházatyáknál a Tékozló Fiú példázata
a tánc vonatkozásában is általában pozitív példaként szerepel.
115 1)31 : Gyulai itt említi azokat a sorokat is, amelyek más prédikátoroknál is megjelen
nek: „Lakodalomban, vendégségben enni, és innya nem mennek, ha a’tánczolás kedvéért oda.
nem sietnek. ”Vö. Pathai Baracsi.
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adtak az ifjúságnak, akik a lelkész előtt „hánnyák vetik kereszténységeket
jámborságokat, bűnt gyűlölő voltokat, de ha onnét el-megyen az Isten Szolgája te
li torokkal ki-áltyák: ifjjak hol vattok? Miért nem tánczoltok, csak tor ez, szép
vendégség, ha ti nem ugrótok? Ah, vén lator; hypocrita, mi haszna csak névéi
vagy keresztyén, cselekedeteddel pogány!”*16
Pathai Baracsi János (1623-1729) református prédikátor, az
alsónémedi eklézsia lelkipásztora szintén a korszak táncellenes küzdel
meinek egyik jelentős képviselője.117 Az 1683-ban, Debrecenben megje
lent, a Táncz-felbonczolása (1683) című művében és a Táncz javalltjának is
ten ellen való cselekedeteiértl meg-pirongattatása (1684) címet viselő költemé
nyének célja a táncolás elleni érvek felsorakoztatása.118
A mintegy hatvanegy versszakot számláló költemény élén a hatodik
zsoltár dallamára való nótautalás áll.119 Az első öt verszakban a szerző si116 D3r: Ezek a sorok is visszatérnek Pathai Baracsinál.
117 Pathai Baracsi János (1623-1729) református püspök. Dunapatajon született. Tanul
mányait Váradon végezte, majd 1654-ben Kecskeméten rektorként működött. Lelkészi pályájának kezdeti állomásai nem ismertek, de 1671-től Alsónémediben prédi
kátor, majd 1684-ben Kunszentmiklőson, 1695 körül Dunapatajon (Szinnyei szerint:
Ráckevén), 1704-tól Cegléden, 1708-tól Ráckevén, 1711-től Dömsödön tevékenyke
dett. 1675-1684 között a pesti egyházmegye esperese volt. 1725-ben felhagyott a
papsággal és a fiához költözött Dunapatajra. 1691-1729 közötti időszakban az alsódunamelléki egyházkerület püspökeként szolgált. Művei: Tancz felbonczolása. Az az
Oly együgyű Praedicáltás, melyben hogy a Pokolbeli ördögnek, egy hathatob eszköze, Pokla
töltésére, az ő tojta Táncznal nem lehet, es hogy a Parazna, Gyilkos nem nyavalyássab álla
potú, a Taczszerelö s gyakorló embemel az 0 és az Uj T. Könyveiből kifejtegettetik: annak
tilalmának az ecclesiaban helyes es mindenkori volta, az Isten Könyveiből. E. sz. D. Írások
ul &fc. meg mutogatlatvan, szeretői s gyakorlói ellenvetések elhárításával, intetnek meg-utalasara, el-hagyasara, es a L. Pásztorok, Magistratusok Atyák &c. a Tanatsosok körül való
tisztök elkövetesere. Mellyel Praedikállot három orákon az A. N. Templomban 1682. Esz
tendőben 14. és 21. napjain Júniusnak. Es mostan közönségessé tett.... 1683, Debrecen.
Trütú subnedit címmel verset írt Kecskemétnek az 1707-ben, a rácoktól történt feldúlásáról, amely a Sűrű siralmakkal rakott Jajhalom (1707) című műben látott napvi
lágot. Vö. Zoványi, 1977. 461-462.; RMKT 17. 11.443-451, 842-845. Szinnyei sze
rint Debrecenben tanult. Vö. Szinnyei, 1980. X. 474-475. Pathai-Zvoranics vitáról:
Bitskey, 1978. 82.
118 Ebben a tanulmányban kizárólag a szerző költeményét tárgyalom. A mű alapját ké
pező prédikációját {Tancz felbonczolása, 1682) nem elemzem, részletes vizsgálatát a
későbbiek folyamán végzem el.
119 A nótautalás a Cantus Catholici (Lőcse, 1651) „0 dicsőült szép kincs”kezdetű éneké
nek dallamára vonatkozott. Egyébként a költemény szövege négy változatban ma
radt fenn: a Körmendi-kódexben (1684), Tatai János naplója és életírásában (1708),
A Pápai kéziratban (18. sz. első fele), valamint Beregszászi Tóth Péter
gyűjteményében (1736-38). Réthei a Pápai kéziratban szereplő változatot elemezte.
V ö . R M K T 17. 11. 843-844.; RÉTHEI PRIKKEL, 1924. 16.
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ránkozását olvashatjuk, majd az ötödik versszak végén megjelenik a kök
temény tulajdonképpeni témája „A táncz [...] melly é rühes néphez közel jár
jtal közben. ” A következő versszakokban a tánc és a vendégség kapcsola
tát világítja meg, és kijelenti, hogy a táncolás az egész Szentírással ellen
kező tevékenység.120 A következő egységben (8-14. vsz.) a tánc erkölcs
telen mivoltát és a részegséggel való szoros kapcsolatát taglalja. A felso
rolásban a bujaság, a „rusnya kevánság”, irigység, tenyérvakarás, éktelen
csiklandás, hunyorgatás, kacagás, tapogatás, öllel-kapcsolás szerepel. A
táncosoknak az állatokhoz való hasonlósága is felbukkan.121 A táncosok
és az ördög szoros viszonyára is fény derül.122
Akövetkező egységben (15-17. vsz.) Pathai, a tánc bűnös voltát illuszt
rálandó, bibliai példákat szerepeltet. Heródiás lányának és a zsidóknak
az aranyborjú előtti tánca jelenik meg. Ezt követően (18-20. vsz.) ugyan
ezt a témát az egyházatyáktól vett idézetekkel világítja meg az alsónémedi prédikátor. Elsőként Augustinust (18-19. vsz.) idézi, aki a táncolást
„fajtalan játéknak, haszontalanságnak” nevezi.123 A hippói püspök az ün
nepnapokon való táncolást is élesen elítéli.124 Pathai a huszadik szakasz
ban Arany szájú Szent János táncra vonatkozó megállapításait közli, mi
szerint a tánc az „eördög”műve, és „Hogy a tanczolokkal a sátán-is lánczol, á
táncznak szerző attya. ”12^ A református prédikátor a következő ver szakban
(21. vsz.) a korai keresztény zsinatokra utal, amelyek táncellenes rendel
kezéseket is hoztak.126 A 22. és 23. versszak témája a világi, pogány te
kintélyek táncellenes passzusainak ismertetése: Platóntól és Cicerótól ik120 „Tor az nem vendégség, ugy-mond, diszlelenség, á mellyben nem tánczolnak.”A sor felbuk
kant Gyulainál és Szentpéterinél is. Vö. RMKT 17. 11. 444.
121 „Oktalan állathoz, nem Christusnyájjáhozátáneznemüléndöbbé,”Vö. RMKT 17, 11.444.
122 „eörülnek LuciperrdJ Eördögnek áldozván, Istent meg utálván élnek üly veszecséggel ”Vö.
RMKT 17. 11.445.
123 Pathai hivatkozása: ^iugusti Contra Petilanum Cap. 6.”
124 Pathai hivatkozást nem adott. Ugyanezt az idézetet használta Temesvári Pelbárt
egyik prédikációjában (PA 1502), valamint a szöveg szerepelt Laskai Osvát: Fiiga
salutis szentekről szóló kötetében is (OS 1499). A szerzők hivatkozása a következő
volt: Augustinus: De decem ckordis (A tíz húrról): „jobb vasárnap szántani, mint táncolni,
és gyapjúi szőni, mint szemérmetlenül ugrándozni” („melius est die Dominica araié, tjuam
chorizare, et lanam texere, quam impudice saltere”). 1279. évi budai zsinat szintén Ágos
ton eme tanítására hivatkozott: „a papság ne tűrje, hogy a nép temetőkertekben, vagy ma
gában a templomban táncra kerekedjék, mert Szerű Ágoston szerint is inkább kapáljon, vagy
szántson valaki ünnepnapon, mintsem, hogy táncoljon. ”
125 Pathai hivatkozása: „CÍitysostomm; Homüia 56. sup. Genesin”(„Satanae spectacidum, diaboli barathrum. Ubi saltus lascivus, ibi diabolus certe adest.’j; Vö. 72. lábjegyzet. Pázmány
ugyanezt hivatkozta.
126 Pathai a prédikációjában (Tánc fel-bonczolása) név szerint is megemlíti a zsinatokat.

tat be szövegeket.12^7A következő strófában Ambrosius tánccal kapcsola
tos véleményére utal.128 A következő egységben (25-29. vsz.) pogány
uralkodók táncellenes tetteiről olvashatunk. Domitianus császár (81-96)
Rufussal való esetét említi, majd a táncosok Tíberius (14-37) általi, Ró
mából való kiűzésére utal.129 A versszak végén és a harmincadik versszak
ban III. Frigyes (1286-1330) német-római császárt, aki élete végét elmél
kedéssel töltötte és Alphonsust (1252-1284) León és Kasztília királyát
szerepelteti. Az előbbi arról volt nevezetes, hogy inkább súlyos betegséget
vállalt volna magára, mintsem hogy táncoljon, az utóbbi uralkodó pedig
a táncosok elűzésében jeleskedett.
Ezt követően a prédikátor a táncolok jellemzésére, a jól ismert állatha
sonlatot (majom, vadkecske) alkalmazza. A harmincharmadik szakasztól
Pathai a tánc genezisét foglalja össze, amely szerint a táncolás magától az
ördögtől származik, majd az etruszkokhoz (hetriaibeliek) került, onnan a
rómaiakhoz, majd végül a keresztények között is elterjedt.130 A harminehatodik részben Heródiás lányának táncára és Keresztelő Szent János halálá
ra utal. A következő versszakokban (37-38. vsz.) Pathai kijelenti, hogy a
tánc „rosdás, haszontalan, porhás, kárhozatos ugrálás”, valamint „pestis”és „dög
leles”. A harminckilencedik szakaszban Augustinus fentebb említett művé
ből idéz, miszerint: „Merő vétek a táncz, nem ékes arany láncz [...] Hívság á, nem
jóság, hazugság és gazság. ”131 A következő versszakban Aranyszájú Szent Já
nost citálja, aki szerint a táncolás: „eördögjátékja, jó erkölcsök hóhéra, / Sátán
nak munkája, lobogó zászlója, hazúg népek gyilkossá. / Leieknek békája, álnokság
taplója, Luciper ajándékja / Eördög táborának, á tágas pokolnak feneketlen bar
langja.d’132 A negyvenegyedik szakaszban Arisztotelészre is hivatkozik.133
Majd a református prédikátor Ciceróra, Sallustiusra, Platónra utalva a tánc
egyéb elnevezéseit lajstromozza, miszerint a tánc „Rúsnya disznóságnak, sze12*7 Cicero: Pro Murena („Nemo saltat, sobrius, nisi forte insaniat. neque in solüudine, neque in
convivio moderato atque konesto. ”). Pathai pontatlanul idézi.
128 Ez nem szerepel a Pathai-prédikáció szövegében.
129 Pathai sem a versben, sem a prédikációban nem adja meg a történetek forrását.
Domitianus idejében élt Coeólius Secundus, aki Suetonius szerint számos erkölcsja
vító intézkedést hajtott végre Rómában. Bán Imre szerint ezek között nem szerepelt
a tánc. Vö. RMKT II. 844.
130 A prédikációban a hetruci alak szerepelt „Plinius Hb. 7. cap. 48.” hivatkozással.
131 Pathai hivatkozása: Mugustinus: Contra Petilanum. 6. cap.”
132 Pathai hivatkozása: „Chrysostamus: Homüia 56. sup. Genesin”. Ugyanezt Szentpéteri is
idézte.
133 „Kurvák poharának”- Pathai nem adott forrást. Ugyanez az idézet Szentpéterinél is
előfordult. Az RMKT szerint Gyulainál is megjelent. Vö. RMKT 17. II. 844.
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jes bolondságnak, boszorkány korcsolyának / Merő bolondságnak, latrok játékának,
bakok czimborájnak” nevezhető.134 A következő sorokban Pathai szintén vál
tozatos jelzőkkel illeti a táncot: az ördög társa, a világ latra, kárhozatnak
rabja, undokság, dísztelen kerengős, amelynek velejárója az erkölcsi kihá
gás (,,illetlen tekintés, fajtalan illetés”). A következő nagy egységben (46-51.
vsz.) a táncos szemléletes leírását kapjuk, amelyben Pathai a táncos alakját
különféle állatokhoz hasonlítja, úgymint majom, fáradt ló, „vízben holt” ló,
bika és medve.1351367Különféle mesterségekkel is összepárosítja a táncos moz
gását, mint például a derekát lógató és fej ét-nyakát rázó taligás, a süvegét
a fülére toló vadász, a verítékező, izzadó sajkás, az üvöltő és kinevetett bo
lond. A táncos lábmozgása a gályát toló gályarabra, a kézmozgása pedig a
rongyos farsangos és a hóhér mozdulataira emlékezteti. A következő sorok
ban Pathai ismételten a táncolás ördögi eredetére utal (,,ördög tójta”), majd
a lakodalomban és a vendégségben táncolókat rója meg (56-77. vsz.). Az
ötvennyolcadik versszakban a prédikátor a táncolás attribútumait összegzi:
„kevélység, irigység, s kérkedcség, benne á fajtalanság / A gonosz kévánság, eördogi
trágárságh, részegség, paráznaság.>,13ÍJ A költemény záró részében a táncosok
megszólítása és könyörgés olvasható.
Egy másik protestáns (református) prédikátor, Szentpéteri István
(1655-1730), a „szentmihályi” eklézsia lelkipásztora szintén támadást in
téz a tánc ellen.13' Az 1697-ben Debrecenben megjelenő, Tantz pestise cí

134
135
136
137

RMK.T 17. 11. 448.
Ezeket a versszakokat idézte Szentpéteri is. {B4r—B5v)
RMKT 17. 11. 450.
Szentpéteri István református lelkész, Sajószentpéteren (Borsod-Abaúj-Zemplén)
született; majd iskoláit Debrecenben végezte el. Tanulmányai befejezése után Deb
recenben köztanítói és contrascribai állást viselt. 1672-1674 között rektorként szolgált
Kecskeméten. 1676 áprilisában Becskereken tanítóskodott. 1677-ben külföldi tanul
mányútra ment, és az odera-frankfurti egyetem hallgatója lett. Magyarországra viszszatérvén 1679-ben turkevei lelkész lett, de már 1686-ban Hajdúnánáson működött,
1690-ben Űjcsanáloson, 1691-ben pedig a büdszentmihályi (Tiszavasvári, SzabolcsSzatmár-Bereg) egyház élén állott, ahonnét 1709. nyarán elmozdította a közzsínat.
1711-1712-ben nádudvari, majd tiszalöki lelkészként tevékenykedett. Ezt követőn
hajdúnánási pap volt, majd Büdszentmihályon lelkészkedett, ahol 1721-ben is ő töl
tötte be a hivatalt. Élete vége felé Szalacson működött. Művei: De aetema hominum
electione (Oderafrankfurt, 1677), De sorté piorum in via (Oderafrankfurt, 1678), Tántz
pestise, melyben a' tántznak kárhozatos voltát rajzolja (Debrecen, 1697), Hangos trombita a'
részegség ellen. (Debrecen, 1698), Ördög szigonya; irta a' káromkodás ellen. (Debrecen,
1699), Izrael Szekerei és Lovagjai... (Debreczen, 1691.) című művében Szenczi A. Pál
fölött mondott gyászbeszédet. Gyászverset írt Köleséri Sámuel halálára (1683). A
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met viselő műve Vincze György nyomdájában készül el és Johann K.
Debreczinus, a polgári eklézsia lelkipásztorának a jóváhagyásával lát
napvilágot.138
A táncellenes érvelés forrásait vizsgálva megállapítható, hogy
Szentpéteri széles körből válogat: ó- és újszövetségi történetek, egyház
atyák, pogány szerzők, magyar kortársak írásaira egyaránt szerepelnek
utalások a művében. Az ótestamentumbeli történetek közül a zsidók
aranyborjú előtt bemutatott táncát, Dína megszeplőtlenítését, a silói leá

szerző az előszóban több általa írott mű címéről is megemlékezett: Új embernek
Anatómiája, Idvesség arany Lántm Világ ártalmas barátsága, Áspis kígyó tojása. Zoványi
1977. 594., Szinnyei, 1980. XII. 771.
138 Debreceni Kalocsa János (1632-1710) polgári református lelkész, Debrecenben szü
letett, és tanulmányait is itt végezte. 1650-ben szülővárosát elhagyván (kolozsvári
Szakács Mihály költségén) külföldi egyetemekre (Groningen, London, Leida,
Franekera) ment. 1658-ban hazatért, majd 1661-ig a kecskeméti iskola rektora volt;
és ugyanitt 1661-1667 között lelkészként szolgált. 1662-ben Vámospércsen szolgált
1667-től a tiszántúli kerületben („F. T. D. S.”) lelkészkedett, ahol a következő tele
püléseken szolgált: 1667-1669. Hajdúböszörmény, 1669-1670. Hajdúnánás,
1670-1674, Hajdúböszörmény, 1674. Balmazújváros, 1680. Derecske, 1681.
Újváros, 1683. Kaba, 1686. Hajdúsámson, 1690. Hajdúböszörmény. 1691-ben a
debreceni egyházmegye esperesévé választották, 1692-ben Debrecenben tartózko
dott. 1691-1693 között Biharnagybajómban, 1697-ben Polgáriban volt lelkész.
1710-ben a debreceni partialis zsinaton elnökölt. Művei: Disputatio pküos. de rerum
modis. (Leyden, 1654.), Disputatio philos. de formarum malenalium origine. (Leyden,
1654.), Disputatio theologica antisociniana de existentia Christi aeterna. I—
II.
(Franequerae, 1655.), Örök élet zsengéinek érzése (Debrecen, 1662), Szent Dáliának hét
paenüentia-taitó zsoltári (Pápai Páriz Imre: Keskeny út mellé című művéhez csatolvajelentmeg, Sárospatak 1662). Üdvözlő költeményt írt Egerpataki C. Andráshoz (1654,
1655), valamint görög nyelven Diószegi Kalmár Pálhoz (1656). Gyászverseket írt
Nógrádi Mátyás (1681), Szilágya Márton (1700) halálára, valamint Felvinczi Sándor
és Szenei A. Pál elhunyta alkalmából (Dtesiret.es emlekezet. Avagy Halotti Együgyű
Tanitas, Mellyel... Tiszteletes Felvinczi Sándornak... lestefelett... a meg-hóltnak örökdicsiretire, és jó hírének, s nevének fenn maradására tött. Debreczen. 1686., Halotti támlás.
Mellyel Ama boldog emlékezetű... Szened Pál Uramnak... teste felett, a háznál tett. Debre
cen, 1691.). Fordítása (olasz nyelvből): Isten ajandekaval való kereskedés. Avagy
Énekek Enekenek Magyarazattya... sok helyeken penig a Versekre tött Praxissal
meg-bövittetett. (Debrecen, 1693.). Sajtó alá rendezte és előszót írt Szathmári Ötvös
István: Titkok jelenése (Kecskemét, 1666.), Pápai Páriz Imre: Keskeny út (Sárospatak,
1662), Medgyesi Pál: Praxis pietatis (Kolozsvár, 1677) című műveihez. Előszóval látta
el Szikszai P. Sámuel: Mennyország wtja (Bártfa, 1702) és Szentpéteri István: Tánc pes
tise (Debrecen, 1697) című művét. Szakirodalom: Kiss, 1883, Zoványi, 1977.
138-139. Szinnyei, 1980. 704-705.
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nyok elrablását említi meg.139 Az újszövetségbeli szövegből többször utal
a piacon ülő gyermekek történetére, Heródiás lányának táncára.140 Ér
dekes módon a református prédikátor táncellenes érvelése során Jeremi
ás könyvét idézi, sőt deuterokanonikus könyvet is felhasznál: Tóbiás
könyvéből Sárára utal.141
Ugyanezekből az írásokból, a szabados tánc vonatkozásában, a követ
kező történetekre utal: Mária („a Móses nénnye”), Jefte leánya, a zsidó
asszonyok tánca, Judit tánca, a Prédikátor könyvében található, a táncról
szóló elmélkedés, valamint Dávid király táncolása.142 A szent tánc („sacra
chorea”) jellemzői: a, a szentek Isten iránt érzett örömükben végezték; b,
a megfelelő helyen és a megfelelő időben hajtották végre; c, a nemek kü
lön táncoltak.143 Szentpéteri a zsidók aranyborjú körüli táncát természe
tesen elítéli, mert bálványimádásnak tartja. A prédikátor azonban tovább
szövi a gondolatmenetet, és arra a következtetésre jut, hogy a tánc is bál-

139 A6r-B2r: a zsidók tánca 2Móz 32:6; B3v: Dína története (lMóz 34:1): Szent
péteri, Gyulaihoz hasonlóan, úgy interpretálja a szöveget, hogy Sekhem nem egysze
rűen csak a lányokat pillantotta meg, hanem valójában táncoló lányokat látott.
(„Kellemé gyümöllséi ez áthozott fának! E' bűi következzék Dinának meg szeplősüése (midőn
ő ki-ment volna; hogy nézné a' Sicheinhéli leányokat, kik akkor tánczoltanak; a’mint nem ho
mályoson szedegethetni”). Szentpéteri a bibliai helyen kívül Josephus Flavius:
Antiquüates Judaicae (A zsidók története) című művére hivatkozik: „Joseph. Antiq. Lib.
I. cap. 19.”Az utalás pontatlan (a helyes hivatkozás: I. könyv. 21. fejezet). Az egyház
atyák hagyományában erre utaló kommentárt Jeromos Laetanak szóló 107. levelé
ben találtam. B4r: a silói lányok története - Bír 21:23.
140 C8r: Piacon ülő gyermekek (Mt 11:17; Lk 7:32); B2r, Clr: Heródiás tánca és Keresz
telő Szent János fővétele : (Mt 14:6, Mk 6:22)
141 Szentpéteri hivatkozása: B6r: „Jeremiás, c. 15.V.27 Nem ültem a’ csúfotoknak tanácsok
ban, és nem tánszoltam. Sára Rágud leánya. Tob. 7, v.17.” Szentpéteri a Jeremiás köny
vében lévő verset interpretálja. Egyébként a verset tévesen idézi (téves: 15: 27, he
lyes: 15:17 )
142 B2r: Mirjám - 2Móz 15:20; B2r:Jefte - Bír 11:34; B2r: a Dávidot ünneplő zsidó aszszonyok: lSam 18:6-7.; Judit tánca (B2v): Jud 3:7; Jud 15:12-13. (érdekes, mert
deuterokanoníkus könyv. Szentpéteri tévesen hivatkozza: „Judith 4. 14-15."), B2r:
Préd 3:4., Dávid tánca (B2r): 2Sam 6:14-16, IKrón 15:25.
143 B2r. A szent tánc jellemzőit (Dávid és Mirjám kapcsán) később az Ugri-ellenes érve
lések 3. pontjában is ismerteti (C7r). A megfelelő helyen és időben való tánc motí
vuma a következő külföldi művekben szerepel: Baptista de Salis, Angelus de
Clavisio: Summa Angelica. Hazai prédikátorok közül Temesvári Pelbárt Keresztelő
Szent János lefejezésének ünnepére írott beszédében, Alexander de Halíes-re {SwnmaAlexandri) hivatkozva, valamint Laskai Osvát: De tertio praecepto (OQ 1501) című
beszédében Richardusra hivatkozva szintén megjelenik ez a motívum.
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ványimádás, mert az emberek a zsidókhoz hasonlóan a táncolás előtt
„Edusának” és „Potinának” áldoznak, azaz esznek és isznak.144
Szentpéteri a tánc két fajtáját különíti el. Eszerint létezik egy bűnös
„fajtalan tánc” („non sacra chorea”), és egy engedélyezett, szent, „szabados”
(„sacra chorea”) tánc. Ez utóbbi kapcsán több bibliai példát (Mirjám, Jefte
zsidó asszonyok, Dávid) említ és az egyházírókat idézi.145
A következő részben a prédikátor tíz okot sorol elő annak bizonyításá
ra, hogy a tánc „kárhozatos vétek”. Elsőként azt hozza fel, hogy a táncolás
a hetedik és a tizedik parancsolattal alapvetően ellenkezik, majd Alstedre
hivatkozva ezt az ellentétet mind a tíz parancsolatra kiterjeszti. Második
okként azt jelöli meg, hogy a tánc ellentétes János utasításával (ljn 2:15),
amely szerint a testi kívánság, a szemek bujálkodása elítélendő.146147Har
madikként azt említi meg, hogy a táncolás Szent Pál abbéli instrukciójá
val (IThes 5:22) is ellentétes, miszerint a bűnös dolgok látványát el kell
utasítani. Ellentétes az apostol azon tanításával is, amely szerint a hívő
embernek a beszédben, cselekedetben távol kell tartania magát minden
trágárságtól (Ef 5:4). A táncolás ,,a’ tobzódásoknak és részegségeknek gyümöl
cse, avagy úti társa [...] Részegség nélkül nem lehet a’ Tánlz; a’ részegség pedig
halálos vétek. ”14í Szentpéteri hatodik okként az időpazarlást sorolja
elő.148 A lakodalomban való tánc tiltott, azaz a lagziban Istennek kellene
hálát adni „és nagy isteni félelemmel ebédelni és vacsoráim. ”149 A prédikátor a
nyolcadik okot abban látja, hogy a táncolás sok káros tulajdonságot hoz
a felszínre: „Szemei a’ Tánczolónak kurválkodással vagy paráznasággal meg
telnek..”15® A táncosok mozgása szintén erkölcstelenségre buzdíthat.151
Szentpéteri az érvelést azzal a tétellel zárja le, hogy a tánc pogányokra
jellemző cselekedet.
144 Blv: „Mert tatám nem tánc/ölsz ugyan öntött bálvány előtt; de bálvány előtt csak ugyan tánczolsz. Mitsoda az? Edusa és Patina, a.’magad hasa. [...] elsőben is ennek áldozol, étele és mér
téktelen itallal ezt meg-töllöd, s’ úgy kerekedd oszlán néki a’ Tárjanak. "
145 Pl. Theodoret.
146 B3r: Ágostonra hivatkozik. Az említett citátumokat részletesen lásd a Melléklet 11.
Táblázatában.
147 B3r: Ambrust idézi és Epicurus disznait emlegeti.
148 Bernardra hivatkozik.
149 B3v: Cicerót idézi: „Omores! 0 tempóra!"
150 B3y: Hieronymus idézi és bibliai példákra hivatkozik: Dína, a silói lányok, és
Heródiás lányának tánca.
151 „az ő maga-viselésök mozgások és járások vagy menetelek és vagy bolondságokat vagy eszelősségeket mutattyák.” B4v: Patliai Baracsi versének táncosok mozgását gúnyoló részét
idézi.
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A buzgó prédikátor a következő részben („Hasmai”) tizenhárom pont
ba sorolva összegezi a tánc vétkes voltát. Ezek közül eddig nem említett
momentum például az, hogy hívő embernek nem ajánlatos a táncolást
mint mesterséget kitanulni. A követező pont ennek a tételnek a kifejtését
tartalmazza, miszerint ,,a’ Tánczolásnak mesterségét tanító Mestereknek az ő
hivatallyok nem szabados és nem tisztességes hivatal”,152 Sőt, a táncot iskolá
ban sem szabad oktatni. A „cselédes” gazdákat szintén cselekvésre szólítja
fel a prédikátor: tiltsák meg a házukban, az uradalmukban a táncolás ve
szélyes szokását. Az ötödik pontban Szentpéteri a táncolás megtekintését
is megtiltja a hívek számára. A hatodik pont alatt, érvelését alátámasztan
dó, az egyházatyákat (Chrysostomus, Augustinus, Ambrosius) idézi.152153 A
következőkben, érdekes módon, az egyetemes zsinatok táncellenes kánon
ját idézi.154A nyolcadik pont alatt a táncosok megbüntetésének példáit so
rolja elő a történelemből.155 A kilencedik egységben Szentpéteri azt a té
telt fejti ki (bibliai példákra, pl. Jeremiásra, Sárára, III. Frigyesre hivatkoz
ván), hogy a tánc bűnös tettétől méltán irtóznak a szentéletű emberek.
Szentpéteri a tizedik pontban azt a kijelentést teszi, hogy a táncosok nem
lehetnek Isten országának az örökösei. Majd arra hívja fel a figyelmet,
hogy a tánc élvezete csupán vakság és emberi ostobaság következménye.
A tizenkettedik pont alatt a prédikátor azt panaszolja el, hogy hazánkban
„alig vagyon egy menyegző; vagy más egyéb vedégség [sic!], a’ melty Tánczal nem
rekesztetik bé. A ’ lakodalmokat ma vendégségnek sem tartyák; ha a fekete sereg
Tántzát nem pengetik es nem ugorgyák. ” Majd - „Magyar Ország” elvesztését,
romlását a táncolás bűnének tulajdonítva - a haza szenvedését siratja. Az
ország bűnei feletti jeremiád a II. haszon című részben teljesedik ki. 5 Az
utolsó egységben annak az elképzelésének ad hangot, miszerint a tánc a
pogányok között is elítélendő cselekedetnek számított.157
152
153
154
155
156

B5r
Megfelelő pontja (B5v-B6r) és szerzők neve alatt.
Uo.
B6r. Tiberius. Domitianus és Rufus.
Az idézet: B6v-B7r. A jeremiád részei (B7r): „Ok ragadmányra s’ prédára jutott Édes

Nemzetem! Oh úton járók Sákmánnya szegény Magyar haza! Mire komnak tégedet a’ te bű
neid. Ah, nyomorult Nemzet, ki telkedben, testedben s’javaidban ragadoztatok!” A későbbi
rész szövege (B8r); „Jaj néked! A' jó bor ú rósz ízű teneked hegedűszó és Táncz nélkül, a ve
szedelemnek szélin tántorogsz: de még-is tánczolsz, tombolsz.” Egy mondat szinte teljesen
ugyanúgy szerepel Gyulainál és Pathainál is. B7r: „Csak Tor az, s’ nem Menyegző, az kö
tött nem ugorhatnak s’tánczolhatnák. ”
157 B5v. B6r: Probus nyomán a római szokások, Cicero kapcsán Murena, Deiotarus, An
tonius, Aristippus, majd Ptolemaios.
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A következő részben a prédikátor gyakorlati útmutatásokat ad a tánc
megfékezésére. Elsőként a városi vezetőket dorgálja meg, akik megtűrik
a táncolást, vagy támogatják a táncot az általuk vezetett településeken.158
Ezt követve „Ama bolond és esztelen szüléket” ítéli el, akik „leányokat Tánczra
bocsáttyák” - ezek a személyek valójában Heródiás lányának követői.159
Szentpéteri azokat a szülőket is megszólja, akik nemcsak a gyermekük ré
szére engedik a táncot, hanem saját magukat is átadják a táncolás
örömének.16016Az egyházi berkekben a táncolást pártfogoló teológusokat,
pl. Cajetanust (1469-1547) és Azoriust, valamint más vallási irányzatok
(adversáriusok, lutheránusok) képviselőit név szerint is elítéli, mert azok
helytelen úton járván a táncot „mordicus oltalmazzák, s érette viaskodnak. ”A
református prédikátor az elmefuttatást a pápák (!) táncellenes útmutatá
sainak felidézésével zárja.
A következő egységben („IV. haszon”) Szentpéteri ismét a táncolás bű
nös voltát kísérli meg igazolni nyolc ponton keresztül. Az első pontban
újra azt hangsúlyozza, hogy a táncolás ellenkezik a hetedik és a tizedik
parancsolattal. Ezután azt igyekszik számtalan példával (pl. bibliai törté
netek, Ovidius) bizonyítani, hogy a táncolás nem az emberi lényekre jel
lemző szokás, cselekedet, hanem az állatok karakterisztikus viselkedése.
A harmadik pontban Szentpéteri azt nyomatékosítja, hogy a tánc a hitet
lenek és az istentelenek ismertetőjegye. A következő pontban a prédiká
tor a tánc és az ördög szoros kapcsolatát hangsúlyozza, azaz a tánc az ör
dög eszköze, amelynek segítségével a bűnt hatékonyan el tudja terjeszte
ni a világban: „ördög tojta, ördög ülté, ördög költötte a’ Tánczot elsőben, ő talál
mánya, ő munkája, hogy a’ bűnt ez által megszaporíthaná.5,161 Az ötödik pont
ban a dobi prédikátor a tánc pogány eredetére mutat rá, tehát aki pedig
magát keresztyénnek tartja, az nem járhatja a pogányok útját, azaz nem
táncolhat.162 Majd a zsidók táncára utalván (2Móz 32: 6.), a szentpáli ma
gyarázatot követve, az evés-ivás utáni táncolást a bálványimádók szokásá
nak bélyegzi meg, hiszen a történetben a zsidók is a lakoma után keltek
158 Szentpéteri a táncot megtűrőkről a következőt mondja: „Ezek nem Magistratusok, ha
nem tsak merő Vázak, a’mellyeknek noha pálcza ugyan a’ kezekben; de egygyet sem hajítanak
meg vele a’ Verebekben, a’mellyek a Búzát vagdaltjuk előttük.”
159 Clr: Senecára hivatkozik.
160 Clr: „Ugyan azomkat, kik nem tsakfiokat és leányokat botsáttyák a' faytálán Tánczra; ha
nem magok-is örömest eljárják, azoknak, és másoknak nagy megbotránkoztatásokra: mégpe
dig gyakorta oltsak, kiknekfé lábok a’ Charon tsólnokjába^avagy a koporsóban vagyon.”
161 C3r
162 C3r: Chrysostomust idézi.
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fel táncolni az aranyborjú előtt. A következő pontban a táncosokat a vi
lág barátainak és isten ellenségeinek bélyegzi. Az utolsó, nyolcadik sza
kaszban, a prédikátor azt nyomatékosítja, hogy Isten a táncban vétkező
ket megbünteti.163
...
/ ■}
Szentpéteri szintén ebben a szerkezeti részben cáfolja meg a tánc mel
letti érveléseket, amelyeket az egyébként fiktív személy, „ Ugri uram” az
általa írott Ellenvetéskék című könyvében közzétett.164 A tizenhárom el
lenvetés közül az első az volt, hogy a Biblia a táncolást sehol nem tiltja
közvetlenül, szó szerint, ezért a „Táncz adiaphora, közdolog”, Szentpéteri
szerint azonban, ha a Biblia nem tilt meg valamit, akkor az nem jelenti
automatikusan azt, hogy a követését javasolja. A Biblia közvetetten tiltja
a táncolást, hiszen a parancsolatokban tiltja a részegeskedést és a másik
feleségének az elcsábítását. A tánc pedig ezeknek „az ejfectuma, mérges
gyümölcse. ” Sok olyan dogma van, amelyet szintén nem lehet betű szerint
kimutatni a Bibliában (Szentháromság, Szentlélek imádata stb.).165 A kö
vetkező érv a Prédikátor könyvében a táncolást megemlítő passzuson ala
pul, miszerint az „ideje van a táncnak” kijelentés azt sugallja, hogy a tán
colás megengedett tevékenység. Szentpéteri három ellenérvet hoz: a,
ugyanott, a nyolcadik versben az szerepel, hogy ideje van a gyűlölségnek,
tehát az „ideje van” szerkezet helytelen értelmezése a „szabad”;166 b, a
szöveg nem a fajtalan táncra utal, hanem az örömben érzett ugrálásra, a
szent táncra; c, „Salamon sem nem probállya, sem nem improbállya a Tánczot,
hanem tsak deiktikos és histoncos retérállya, ”
Harmadik érvként Ugri uram arra hivatkozik, hogy a Bibliában sze
replő szent személyek (Dávid, Mária) szintén táncoltak, tehát a tánc meg
engedett cselekedet. A dobi prédikátor alapos ellenvetést tesz. Elsőként
163 Antoninus-idézet.
164 C4r: Seneca-idézet.
165 C4r-C4v: „Hamis az, s merő hamisság, magyarán, meg-mmdva, hogy azt. kákogod; hogy a
Szent irás a’ Tánczot sokul nem tiltya [...] Tehat a' Táncz is tütatik; mert az ennek ejfectuma,

s’ mérges gyümöltsé Hol-ott nem tsak kívánod; hanem szemtelen kezeiddel és csókjaiddal, és
kurvái ölelgetéseddel illeted is [...] Ez a’ támasz azért tsak a magad kóltságos agyaiéi fittymi
ki. De mi tudom jól mit akarsz nyekegni; hogy tudni illik nyilván való szókkal világoson és
Kata Tórelón, az az holü szerint, nem tiltya; mivel igy nem mondgya: Ne tánczoüy! [...] No
sza Ugri Uram, mutasd meg énnekem; hol vagyon bötü szerint a’ Szenlirásban a’ PadoBaptismus, a’ Szent Léleknek imádtatása. Hol vannak az Írásban az Isteni Állatnak, Személy
nek, Háromságnak szávai!”Hivatkozik: Ambrosiusra (C4v).
166 C5v: „A' minek az irás mondgya, hogy ideje vagyon, az szabados? Korántsem. A’ 8 v-ben
ugyan ott e vagyon: Ideje vagyon a’ gyűlölségnek. Mégis mindazonáltal nem szabad gyű
lölni. ”
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azt a választ adja, hogy a Bibliából több olyan szent példájára lehet hivat
kozni, akik nem táncoltak (pl. Abrahám, Sára). Ezt követőn Mária
(Mirjám) táncát magyarázza meg: a, a mecholot szó nem táncot, hanem
„chomst, sereget” jelent; b, a mecholot szó (Jmrius és Tremellius alapján)
sípnak is fordítható; c, ha a mecholot szót táncnak is fordítanánk, az egy
értelműen a szent táncra utalna; d, a dávidi tánc tulajdonképpen egy ce
remónia volt, a korai egyház istentiszteleti szokásai pedig nem követen dőek a jelen számára.1®’ Dávid táncát a következőképpen kommentálja:
a, Dávid egyedül, asszony nélkül táncolt; b, nem mennyegzőn táncolt,
hanem isteni áhitatban; c, nem más emberek előtt, hanem a Frigyláda
előtt táncolt; d, józan volt (a tánc alatt az emberek részegek); e, nem vi
lági ruhában, hanem papi öltözetben (éfód) táncolt; f, az Ur előtt táncolt,
nem az Ördög előtt; g, nem világi öröm vagy testi felüdülés, hanem a
Szentlélek miatt táncolt; h, nem kerengett, hanem szökött. A dávidi szent
tánc jellemzőinek ellentéte egyúttal a világi tánc rövid summáját is adja.
A negyedik pontban Ugri uram a Máté evangéliumában található, a
piacon ülő gyerekekről szóló passzust idézi mint a tánc mellett szóló ér
vek egyikét. Szentpéteri szerint ezek csupán együgyű gyerekek, akiknek
a cselekedete a felnőttek számára nem mérvadó. Az ötödik ellenérv az,
hogy a tánc nem más, mint egy szokás. Szentpéteri felháborodása után
azzal érvel, hogy az igaz keresztyén nem a szokást követi, hanem
Krisztust.167168 A hatodik ellenvetés arra koncentrál, hogy a táncolás jó le
hetőség az ismerkedésre, a házasságra. Szentpéteri itt ismét alludál a
táncot engedélyező teológusok tanainak elvetésére (Cajetanus, Azorius
stb.), majd azt hangsúlyozza, hogy a tánc csak a rossz házasságok kiala
kulásához biztosíthat jó alkalmat. De az „ Úrban való házasság”, az erköl
csös házasság számára a táncolás által nyújtott alkalom nem megfelelő. A
hetedik ellenérv a következő: „Nem minden Tánczbúl következik paráznaság.” Szentpéteri cáfolata: a, nem létezik olyan tánc, „a’mellyben testnek
kívánsága, és szemeknek bújálkodása” ne volna jelen;169170b, a táncolás máso
kat is bűnre csábíthat pusztán az által, hogy a táncolókat nézik.1’6
167 C7r: „mindeneket, mellyeket az Anyaszent-egyháznak. akkori csecsemő és gyermekkori állapottyához képest az Isten tiszteleti kőről végbe mttenek, minekünk in spécié vagy in particulari
nem, kell követnünk.” Érdekes, táncra vonatkozó adat: „ama’ villongásban forgó gunaecandrica Táncz.”
168 C8v: „0 dél-szioben Nap világánál sem látó denevérek’ óföli alatt járkáló két lábú vakortr
dokl” valamint Cyprianus-idézet.
169 D lr: Petrarca.
170 D lv-D2r: Ambrus, Socrates
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A következő tánc melletti argumentum arra alapóz, hogy ha csak a ré
szegség mint a borral való visszaélés kárhoztatható, akkor - az analógia
szerint - a tánc önmagában nem kárhozatos, hanem csak a tánccal való
visszaélés. Szentpéteri a válaszában azt feleli erre, hogy a bor Isten ne
mes teremtése, a test táplálója, ezzel szemben a tánc az ördög műve,
munkája, a’ testnek és léleknek kározattyám.” A kilencedik pontban Ugri
uram úgy érvel, hogy a tánc megengedhető, ha mérsékelten, csak gyö
nyörködtetés és nem bujálkodás céljából végzik, és erkölcsös, tisztességes
személyek előtt táncolnak. A dobi prédikátor cáfolatában azt hangsúlyoz
za, hogy a bolondságban, esztelenségben hiábavaló a mértékletesség. Eb
ből a szempontból teljesen közömbös, hogy mi a táncos motivációja, ha
a tánc bujálkodásra ösztönöz. Majd arra hívja fel a figyelmet, hogy „a tisz
tességes személlyek is megbotránkozhatnak. ” A tizedik pontban a vita arra fó
kuszál, hogy szabad-e az embernek a saját feleségével táncolnia. A refor
mátus prédikátor véleménye szerint természetesen nem, hiszen a tánc
halálos bűn, és ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy hány sze
mély hajtja végre az adott cselekvést.171 A következő pontban Ugri uram
amellett argumentál, hogy a tánc egészségügyi szempontból hasznos.
Szentpéteri szerint az orvosi instrukciók alapján elmondható, hogy az ét
kezés utáni mozgás az emésztést akadályozza, és ezért egészségtelen.
Másrészt azzal érvel, hogy a testi egészségnél fontosabb a lelki egészség.
A tizenkettedik pontban Ugri Uram azt hangoztatja, hogy a tánc tiltása
ellenkezik a keresztényi szabadság eszméjével. Szentpéteri véleménye: ez
csak a bűnüket elkövetni akarók érvelése, akik így a bűneik elkövetésére
akarnak igazolást nyerni.172 Az utolsó kérdéskör a papok és a komorság
témaköre körül összpontosul: ,,a’Papok komorrá és magának valóvá akarják
az embert lenni, a’ mikor minden vigasságtól el-akarják vonni. ” Szentpéteri te
oretikus válaszában azt feleli, hogy a keresztény ember alapvetően bol
dog és örömteli, mert érzi Isten szeretetét.173 Az egész téma lezárásaként
Szentpéteri érvelésének végső győzelméről számol be: „Akkor állattya
aymakokáért meg Ugri Uram a’fajtalan Táncznak szabados vóltát, a’mikoron a’
Borjúk fen az Égben szárnyakon repülnek; vagy mikor Szarvasok azon levegő
Égben szárnyakon járván legelnek tsak vakarjon falt tehát Ugri Uram, s’
mondgyon kuhit. lm láttyátok, kegyes Olvasók, melly hinganád-szálakkal, és
hajlangó kákabutzkákkal támogassa Ugri Uram az ő néki igen tetsző, ’s Testes
171 D3v: másik érv: „Homines eiusdem tkon plerumque sunt socü eiusdem peccati. ”
172 D4r: Alstedre hivatkozott.
173 D5r: Augustinusra utalt.
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tül és telkestül ötét elvesztő Delitáját, fajtalan Tánczot.” A téma lezárásaként
Cajetánus cáfolatát adja: „A’ több gézengúz Ellenvetéskéken, mellyel
Cajeténusnál, és másoknál találtatnak, én mostan nem pepetselek, mert azok is
ezekkel mind egy kohbúl kőitek, és ezekre való feleletekkel azok is mind el oszlot
ténak és magokban is öszveomlandók, és moh szakadoztak." 174
A mű következő részét („V. haszon”) Szentpéteri ismét a gyakorlati út
mutatásoknak szenteli. Elsőként a táncellenes prédikációk, katekizmu
sok összeállítását javasolja. A lelkipásztorok a híveket „pnvatím” is intsék
meg a táncolással kapcsolatban. A táncosoktól pedig vonják meg az úr
vacsorát. A negyedik pontban Szentpéteri az egyházi fenyítések (feddés/dorgálás, eltiltás, kiközösítés) alkalmazását szorgalmazza.175 Az egy
ház zsinati dekrétumokban ítélje el a táncolást.176
Az egyházi útmutatás után a világi szervek tanítására tér át
Szentpéteri, aki a magisztrátusok által végrehajtandó táncellenes tenni
valókat sorolja elő. A prédikátor azt hangsúlyozza, hogy az iskolákban a
tánctanítást be kell tiltani.177 A magisztrátus tiltsa meg azt is, hogy a ze
nészek a lakodalomban jelen legyenek, hiszen ha nincs zene, nem lesz a
lagziban táncolás se. Sőt, véleménye szerint a legjobb az volna, ha a vá
rosból is el lehetne űzni a zenészeket. A városi vezetőség azokat a szemé
lyeket is példásan büntesse meg, akik a saját házukban a táncolást meg
tűrik, vagy az ingatlanukat táncosoknak adják bérbe. A köztereken, pia
con, utcákon táncolókat a magisztrátus „fejenként keménny büntetéssel bűn

174 D5r
175 D6r: A magyarországi körülménykere utalva a prédikátor így kiáltott fel: „ha

Presbitérium volna az ekklésiában; de oh csonka a’ mi nyomorult hazánkban a’ Christus or
szága.”A prédikátor ebbéli kívánságai egy évszázad múlva valóra is váltak a reformá
tus egyházban: a kecskeméti református „ Oskola” törvényeiben 1759-ben foglaltak
állást a diákok zenés-táncos szórakozásai ellen, s ezeket a rendszabályokat 1767-ben
és 1771-ben megerősítették. A 22. cikkely kimondta, hogy „Senki ne muzsikáltasson,

senki ne táncoljon. [„Nemo musica abutüor; néma saltatoj; az előbbiben vétkes 9 dénárt fizet,
az utóbbiban vétkes megvesszőztetik és az iskolából ellávolülatik. ”) Vő. Ittzés, 1987.
176 D6r: A szerző itt ismételten utalt a régi zsinatok táncellenes passzusaira. Nyilván a
Hercegszöllősi Kánonok (1576) néven ismét gyűjteményt is ismerte, amelynek har
mincadik szakasza a táncot a tilalmas dolgok közé sorolta, mert „Az tánc miképpen
hogy keresztyén és tisztességes emberhez nem ülik, ezenképpen senkinek szabaddá nem hagyaték,

hanem inkább azt akarjuk, hogy minden tanító közönségesképpen tiltsa. Az tanítóknak penig
ha valamelyik vagy önmaga, vagy háza népe táncoland, tisztitől megfosztatik. ”
177 D7r: A honi helyzeteket jól ismerő Szentpéteri hozzá is teszi gyorsan: „a mi hazánk
ban, háláistennek, én tudásom szerint nintsen; de tudnak a’felől a Magyarok tántzolni; mert
őket a Satymsok meg-tanittyák. ”
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lesse meg” A mű egy összegzéssel („Indító Okok”) és befejezéssel, fohásszal
^berekesztés”) zárul le.
Gyulai és Szentpéteri műve kapcsán elmondható, hogy* az előbbi szűk
körből válogatja hivatkozásait, míg az utóbbi szerzők és művek széles
skáláját vonultatja fel. A prédikátorok közül a tánccal kapcsolatban a leg
radikálisabb nézetet Gyulai képviseli. Érvelési technikájában arra törek
szik, hogy egyrészt a táncra utaló bibliai helyek számát a lehető legki
sebbre korlátozza, és a Bibliában előforuló pozitív tánchagyományt úgy
interpretálja, hogy az valójában nem tánc. A szerzők, természetesen, leg
gyakrabban bibliai szöveget idéznek, A második helyen azok a citátumok
állnak, amelyek a másodvonalas, segédkönyveket összeállító szerzők
műveiből származnak. Ezt követik az ismert szerzők, akik rangsora
Szentpéterinél a következő: Cicero (7 db), Augustinus (6 db), Ambrosius
és Chrysostomiív (4-4db), Kálvin, Epicuros (3-3 db), Alsted, Hieronymus, Cyprianus, Cajetanus, korai egyetemes zsinatok, Ovidius, Seneca
(2 db). Míg Gyulai művében egyáltalán nincs marginália, addig
Szentpéteri könyvében nagy számban megjelennek; őrszavak pedig
mindkét kötetben szerepelnek. Feltételezhető, hogy a protestáns szerzők
a korábbi katolikus prédikációs hagyományt, illetve Pázmány hivatkozá
sait felhasználták és azokat beépíthették prédikációikba.178
Összegezve tehát elmondható, hogy a hazai prédikációirodalomban a
tánc témája markánsan képviselve volt. A táncolás tevékenységének
megnevezésére a szerzők általában három latin (chorea, saltatio, tripudium)
és több magyar (táncz, kerengés, ugrás) kifejezést használnak. Hagyomá
nyos két, egy jó és egy rossz, fajtáját különítik el a táncnak, jóllehet a
szerzők a sacra chorea hagyományát is tárgyalják, műveikben azonban a
non sacra chorea elítélésének, kiprédikálásának elemei érvényesülnek ten
denciózusan.179 Érvelésrendszerükben a katolikus és a protestáns prédi
kátorok egyaránt az argumentumok széles skálájából válogatnak. A kato
likus hagyományban a tánc enyhébb elbírálás alá került, mint a protes
tánsoknál, sőt, a katolikusok a mennyben lévő táncolás teóriáját is kidol
gozták. A protestáns (főként a református) tradíció sokkal keményebben
és erőteljesebben lépett fel a tánc ellen. Többek között ezzel magyaráz
ható az is, hogy a protestáns prédikátorok esetében a táncolás megszün178 B a r t ó k , 2001. 322-332.
179 Ezek a tendenciák természetesen más művészeti ágban is kifejezésre jutottak ha
zánkban és külföldön egyaránt. Botticelli (1445-1510) A ta v a sz című festményén pél
dául táncoló angyalok ábrázolásával találkozhatunk.
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(1482 körül - Uffizi Galéria, Firenze, részlet)

tetősére irányuló gyakorlati utasítások egészen apró részletekig történő
ledolgozását is megfigyelhetjük.180
Jóllehet a prédikációk szövegét vizsgálva azt az általános elvet kell al
kalmaznunk, hogy a prédikációk szövegei a tánccal kapcsolatban csak ál
talános formulákat használnak, a tárgyalt művekben a tánctörténeti
szempontból fontos adatokra már korábban is felfigyelt a kutatás.181 A
fekete sereg táncának előfordulását már Réthei Prikkel megemlítette, hi
szen ez az egyetlen adat erre a katonatáncra.182 A régi népi vagy paraszt
tánccal kapcsolatban szintén fontos információkat tartalmaznak.183 Nem
sikerült viszont beazonosítani a „gwiwecandrica Táncz”fogalmát.184185Külön
érdekesek a művekben szereplő, a táncolókról szóló leírások, amelyek
gyakorta a mindennapi életből, a mesterségek világából, vagy az állatok
köréből merítik hasonlataikat.
A prédikátorok a táncosok mozdulatainak leírásánál nemcsak a bibli
ai és az egyházatyáktól vett motívumokat (pl. a bujaságot jelképező vadszamár mozgása, bakkecske ugrálása) használhatták fel, hanem a becs
mérlő jelzőket némely tánc sajátosságának megfigyeléséből is meríthet
ték. 1S5 Hiszen például a táncosokat gyakorta bolondoknak, a táncolást
bolondságnak tituláló prédikátorok a 16. században divatos Branie
(brando, brawl) tánc egyik változatát, a facipős branle-t szemlélvén könynyen igazolást találhattak elgondolásuk helyességére, ebben a táncban
ugyanis a középkori bolondtáncot adják elő. Az egyik táncos az „anya-bo
180 Természetesen a katolikus prédikátorok is adtak gyakorlati tanácsot a tánccal kap
csolatban, de ez főleg, a gyermeknevelés kapcsán, szülők okítására szolgált. A pro
testánsok ezenfelül az egyházi és a világi hatalmasságok számára is konkrét gyakor
lati tanácsot adtak a tánc megfékezésére.
181 Vö. d’AvRAY, 1985.
182 B6v~B7r: „A XVII. század végén tehát még ismerte és táncolta népünk Mátyás király fekete
seregének táncát is (mert másfekete seregre nem go-ndolhalunkf). S ha Szent-péterinek hitelt le
het adni, az alsóbb nép körében nagy kelete volt e táncnak; mert különben a lakodalmakon nem
tartották volna elengedhetetlennek.”Vö. Réthei P rikkel, 1924. 181.
183 Szentpéteri művében Debreceni K. János ajánlásában olvashatunk a régi magyar pa
raszt tánc leírásáról: „Ők testüket igazgatva (illegetve) majd lelippennek (guggammk) és
hajolnak, majd kiegyenesednek és fölugranak, majd topognak, kezükkel csattognak, egymást
átölelik és összesimulnak (szorulnak) testüket tapogatják (érintgetik) , szájukkal kurjantanak
és ordítanak, (a támhely) hosszában és széliében kerengve, fejüket csóválják ésfennhordják. ’’
(Réthei Prikkel Marián fordítása) Vö. R é t h e i P r i k k e l , 1924. 59. A teljes Debreceni
szöveg a Függelékben olvasható.
184 C7r
185 A középkorban, kora újkorban kialakult, kétféle tánc a körtánc (reigen) és párostánc
(danza).
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londot” alakítván a három kis bolond fiának mindenféle groteszk moz
dulatot mutat, amit azok utánoznak és közben érdekes dobbantásokkal
tarkítják a táncot. A táncosokat hagyományosan különféle állatokhoz is
hasonlították, amelyek a táncosok sajátos, állatokat utánzó mozdulatai
ból is származhattak. A ló-branle táncban például gyakorta dobbantanak
a 16. századi spanyol udvari táncban (pavane/pávatánc) szintén egy állat
mozdulatait imitálják. Érdekes megemlíteni, hogy a középkori táncirodalom egyik remekében a szerző maga is használja a medve hasonlatot,
sőt a könyv címlapján egy bocsot nyalogató medvét szerepeltet.186187A né
met hoppeldei táncot Dürer is ábrázolja, amelyben a parasztok mint vad
medvék keringenek, és úgy mozognak párosán, mintha repülni akarná
nak.
Akerengés, immár állatmotívum nélkül, az 1550-1600 között divatos
táncokban (volta, dreher) is megjelenik, hiszen amikor ezeket a forgó
táncokat járják el a táncosok, olyan gyorsan forognak, hogy Arbeaut ma
ga is azon aggódik, hogy a táncosok az örökös forgásban elszédülnek,18í?
A középkori táncokban az ugrás szintén gyakori elem (volta, saltarello/
ugrótánc). A társas táncok közben a két nem intim közelségbe kerül
egymáshoz.188
Érdekes adalékokat találhatunk a művekben a magyarok táncszeretetére is. Ennek alátámasztására a szerzők külföldi forrásokat idéznek,
vagy saját megfigyelésüket közük (korbáccsal táncra hajtott női). A szö
vegek arra a szokásra is bizonyítékot szolgáltatnak, hogy a szülők maguk
oktatták táncolásra a gyermekeiket. Az idősek is szép számmal adták át
186 1581-ben Fabritio Caroso II ballerino (A táncos) címmel egy 60 db tándépést bemuta
tó művet publikált. A kötetet 1600-ban újra kiadta Nolnlitia. d i D öm e (H ölgyek nemes
sége) címen. A mintegy 67 db balettlépést, 50 kompozíciót, valamint a helyes szoká
sokat, viselkedéseket tartalmazó írásban a szerző saját bevallása szerint a mulatságo
kon szereplő közönséges táncokkal úgy járt el, „ m in i a m edve, m ely szörn yeteg kis újszü
löttjét n yelvével és szőrös m a n csá va l tökéletessé fo r m á lja .” A könyv címlapján egy bocsot
nyalogató medve, valamint a táncmesteri hivatás jelképei (Mérték és Idő = körző és
homokóra) láthatók. Vö. Kaposi, 1980. 6-7.
187 A párok egymással szemben, szorosan összefonódva táncolnak állandóan magasan
ugorva. A gyors forgást úgy érik el, hogy egészen szorosan tapadnak egymáshoz. A
táncosnő jobb kezét a táncos hátára vagy gallérja alá teszi, baljával pedig saját ruhá
ját fogja meg jó erősen: a bal kart a nő combjához, jobb kezét a nő fűzője alá kell
tennie. Thoinot Arbeau, langresi kanonok műve szintén a középkori táncirodalom
egyik gyöngyszeme. {O rchésogruphta / T án cleírás. 1588.) Kaposi, 1980. 14-15.
188 Montaigne a dreher tánc kapcsán: „A táncos m in dkét kezével p a rtn ern ő jén ek a h átát fo g 
j a és oly szorosan fo g ja át, hogy a z arcuk érin tk ezik .” V ö .
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Kaposi, 1980. 14.

magukat a táncolás élvezetének. A lakodalomban való táncolás szintén
elterjedt szórakozás volt a közép- és kora újkori Magyarországon. A tánc
kedvelés olykor valóságos tombolássá fajult, s a halálra táncolás esetéről
s megemlékeznek forrásaink.180 A korszak főurai és parasztjai között is
általánosnak mondható a táncolás szeretete,189190
Gyulai szövegében arra is találhatunk példát, hogy bizonyos nyugati
eredetű tiszteletadási szokások is érvényesültek az úri táncban Magyaror
szágon: a kézadás előtt a táncosok kölcsönösen térdet és fejet hajtottak
egymásnak. Sőt, a táncolás végeztével a nő fejet hajtott a partnerének, il
letve a vendégségben jelen lévő előkelő személyeknek is.191 Szentpéteri
azt is elárulja, hogy hazánkban a kora újkorban a táncoktatás hivatalos
formában, iskola keretein belül nem működött.
A tánc témájában íródott egyházi prédikációk tehát mentalitástörténeti szempontból jelentős forrásnak tekinthetők, sőt, a prédikációirodalom
bizonyos részei tánctörténeti vonatkozásban is fontos adalékokat tarto
gathatnak a kutatás számára.

189 Szentpéteri említi azt a hegyaljai városokban megtörtént esetet, amikor egy nő a
tánc közben elhalálozott.
190 Az előbbire egyik legjobb példa Rákóczi László (1636-1664), Thököly Imre, Keczer
Ambrus naplója. A köznép táncszeretetéről a prédikátorok vallanak pl. Szentpéteri,
aki szerint a szolgarendűek is „két kézzel kapják a tá n c o t.” Vö. H orn, 1990.
191 Réthei Prikkel, 1924. 69.
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FÜGGELÉK*
1. TH, 1498.
Ötvenedvasárnap, III. beszéd, ti. a szenvedő Krisztus megbántásáról
a bűnök és a hiú örömök által, és ezek büntetéséről. [...] „Figyelemre

méltó, hogy az evangéliumban Krisztus ötszörös szenvedéséről van szó,
hogy’ e szenvedések átgondolásakor öt érvvel utasítsuk el a hiú örömöket.
Az első szenvedés és érv az átadásé, hiszen miért is adatott át a halálra
Krisztus ellenségeinek, ha nem azért, hogy megváltson minket az ellen
ség, ti. az ördög szolgaságából, és következésképpen nekünk sem kellene
ismét átadni magunkat az ördögnek. Erről mondja az Apostol, I, Cor.
VL: Nem a magatokéi vagytok, hanem nagy áron váltottak meg titeket, dicsőítsé
tek és hordozzátok ... stb. Am akik emiek a világnak méltatlan örömeivel él
nek, átadják és eladják magukat az ördögnek a bűnök árán, ahogy Amb
rus [...] mondja. Tehát az ilyesmiktől őrizkednie kell az embernek a szen
vedő Krisztusért, arra gondolva, hogy Kr isztus értünk adatott át, hogy mi
ne adassunk át az ördögnek ilyen vagy más vétkek által. (T)
Hogy világosabb legyen, kérdezlek téged, ember, mondd meg nekem,
ki találta fel és adta az embereknek a játékot; hallgasd Aranyszáiú Szent
Jánost [ ]: Nem Isten adta ajátékot, hanem az ördög. Ugyanott Cvprianus: Aki
feltalálta a játékot az ördög ösztönzéséből, aki fortélyokkal kiteljesüeite azt, úgy
rendezte, hogy követői tiszteljék őt és áldozzanak neki. És alább; Bárki is vagy,
keresztény, aki kockatáblán játszol, pogány a te neved, nem lehelsz barátságban
Krisztussal, mert ellenségének, az ördögnek vagy a barátja. Ismét megkérde
zem, eredetileg kié a játék, és ki vezeti táncát? Hallgasd Ágoston válaszát,
ahogy idézik őt a Vétkek summájában és máshol, hogy a tánc bizonyos kör,
melynek középpontja az ördög, s melynek kerületén az ördögnek annyi fegy
vere sebzi a jelenlévők szívét, ahányan vannak a táncolok. Ugyanő: Mind
egyik ugrás, amely a táncban van, ugrás a Pokol fenekére. A pajzánságnak
ugyanis minden mozdulása ugrás a csatorna mélyére. Ezek szerepelnek ott. A ha
sonló dolgokról ugyanez az ítélet, tehát ezeket el kell utasítanunk. Aranvszájú
Szent János [...]: Ahol az ugrás, ott az ördög, és nem azért adott az Isten lába
kat, hogy ugrándozzunk.
Az atyák életrajzaiban olvassuk, hogy egy ifjúkorától pusztai monostor
ban nevelkedett ember, amikor elöljárójának utasítására bement a város
ba, akkor történt meg vele, hogy meglátta a férfiak és asszonyok táncait
* Az itt szereplő szövegeket Bárczi Ildikó fordításában és szíves hozzájárulásával közlöm.
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és játékait, aki soha azelőtt semmi ilyesmit nem látott. Ezeknek láttán vi
szont tetszés ébredt benne. Ám íme isteni kinyilatkoztatás által meglátta,
hogy minden egyes kézfogásban koromfekete ördögök vannak jelen, s tő
lük megrémülve soha többé nem lelte örömét ilyesmiben. Krisztus máso
dik szenvedése, amelyből az elutasítás élvét: vesszük, a kicsúfolásé. Mert
meg kell emlékeznie az embernek a szenvedő Krisztus kicsúfolásáról, és
így az erre való emlékezésnek meg kell őt őriznie attól, hogy ismét kicsú
folja Krisztust, Istenét ilyesféle bűnös örömök által, mintegy káromolva a
szenvedő Krisztust. (V)
Hogy pedig miképpen csúfoljuk ilyesmikkel a szenvedő Krisztust, a
jámbor szemlélődés megmutatja. Hiszen először Krisztus fejét tövissel
koronázták és mindenütt átszúrták; ezek meg ebben megsértve koszorúk
kal és fátylakkal ékesítik fejüket. Másodszor Krisztus a kereszten a legna
gyobb gyötrelemmel viselte kitárt kezeit; ezek meg testi szerelmüknek át
adva magukat nevetve tárják szét kezüket. Harmadszor Krisztus úgy
akarta, hogy szíve irántunk való szeretetéből megsebesüljön; ezek bűnös
szerelmükben a maguk és mások szívét megsebesítik, mikor Krisztus szeretetét megvetik. Negyedszer Krisztus lábait a kereszthez szegezték; ezek
ugrálnak lábukon stb. Ötödször Krisztus fájdalmában könnyet ontva fel
kiáltott; ezek ujjongva dalolnak. Hatodszor Krisztus mezítelenül függött
a kereszten; ezek ruhákkal cicomázzák magukat, stb. Hetedszer Krisztus
valamennyi tagjában a legnagyobb fájdalmat tűive lehajtott fejjel meg
halt; ezek minden tagjukban örvendeznek az ördöggel Krisztus ellené
ben. O hát nyomorult ember, érezz együtt az érted szenvedő Krisztussal.
Erre mondja Bernát egyik beszédében Krisztus szájával: Ó bűnös, hát nem
eléggé sebesültem érted ? Miért gyötrőd a meggyötörtei ? Súlyosabbak számomra bű
nöd sebei, mint testem sebei. A harmadik szenvedés és az elutasítás belőle
származó érve az ostorozásé. Mert emlékeznie kell az embernek a meg
ostorozott Krisztusra, és így őrizkednie, hogy ne ostorozza ilyen bűnös
örömök által Krisztust, mert bizony a rossz keresztény az ilyen cselekede
teivel ostorozza Krisztust. Az ostorozás ugyanis Krisztus minden tagján
rengeteg sebet okozott, így ezek a helytelen örömök a bűnök rengeteg se
bét okozzák a lelkeknek, maguknak is, de felebarátaiknak is, akik számá
ra a bűnre vezető alkalmat jelentik, hiszen ahogy Jeromos mondja: Nem
hiszek - úgymond - a férfinak, ha azt állítja magáról, hogy sértetlen maradt az
ilyesféle látványoktól. Mennyi ott a részegeskedés és a torkoskodás, mennyi
a vétke a bujaságnak, bűnös érintések és efféle pajzánságok, mennyi ha
zugságot, hitszegést és más rosszat követnek el ilyenkor, ki tudná elbe
szélni? Távol legyen hát tőled, ember, ilyen sokféle módon ostorozni
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Krisztust. A negyedik szenvedés és az elutasítás belőle származó érve az
összeköpködésé, meg kell emlékezni ugyanis az embernek Krisztus összeköpködéséről, és így tartózkodnia kell, nehogy maga köpködje össze
Krisztust ezekben a megvetés által. Az ötödik a megölésé, hiszen ahogy
Bemát mondja: A Megfeszített emlékezete megfeszíti a bűnöket. Meg kell tehát
emlékeznie az embernek Krisztus haláláról, hogy így őrizkedjen attól
hogy újból megölje Krisztust magában a halálos bűn által, ahogy fentebb
mondtuk. (X)
Am az elmondottakkal kapcsolatban felmerül az a kérdés, hogy vajon
az ember ha mulatozik vagy hiú evilági örömöknek hódol, játszik vagy
tréfálkozik, mindig halálosan vétkezik-e, vagy nem. Azt válaszoljuk az
egyháztanítók nyomán összegyűjtve, hogy noha nem mindig vétkezik ha
lálosan az ember ezekben, mégis főleg hat okból lehet halálos. Először
valamely halálos cselekedet okából, pl. ha valaki az ilyen mulatozások
közben szemérmetlen érintéseket követ el, vagy bujaságot vagy hitszegést vág)' bármely halálos bűnt. Másodszor a tisztességtelenség okából,
ti. ha tisztességtelen taglejtésekkel és mutogatásokkal játszadozik, ame
lyek az ezeket szemlélő embereket bűnre, ti. halálos bűnre vezethetik.
Harmadszor a rossz szándék okából, pl. ha valaki álarcot ölt jelmezbe
bújva, ti. férfi női, ill. nő férfiruhába a pajzánkodás szándékával, vagy ha
valaki gerelytörésben vesz részt pusztán a hiú dicsőség kedvéért, vagy ha
valaki kapzsiságból játszik, vagy ha valaki a buja vágyra gerjesztés szán
dékával táncol vagy ugrándozik, vagy érzéki dalt énekel vagy ilyesmit, az
az a buja vágy szándékából stb. Negyedszer az ilyesmikben való túlságos
gyönyörködés és a szembeötlő kicsapongás okából, mert ahogy Ágoston
[...] mondja: Egyetlen vétek se annyira bocsánatos, hogy ne válhatna bűnné, ha
tetszés kíséri, ti. amennyiben készen áll ilyesmit tenni Isten vagy az Egyház
parancsa ellenére is, ahogy látnivaló az erőfitogtatás kedvéért rendezett
lovagi tornák esetében, amelyeket tilt az Egyház [...]. Ötödször a sére
lem, ti. a felebarát sérelme okából, ugyanis Hostiensis és Angelus testvér
szerint: Minden erőfitogtatás kedvéért rendezett játék, mivel valószínű, hogy ha
lálos veszedelemmel vagy komoly sebesülés veszélyével fenyeget, tilos, mind az egy
házjog, mind a polgári jog szerint. És mivel az ilyesmi ellentétes a szeretet
tel, tehát halálos bűn. Hatodszor bizonyos körülmény okából, ti. a [részt
vevő] személy miatt, mivel a klerikusoknak nem megengedett az ilyesmi,
vagy a hely miatt, ti. ha szent [a hely], vagy az időpont vagy a botrány
okozás okából, ezektől a rövidség kedvéért eltekintek. Jaj, jaj, milyen so
kan vétkeznek mindezen módokon; ám hogy miképpen bűnhődnek, kö
vetkezik. (Y)
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A harmadikkal kapcsolatban, az isteni bosszú ilyen bűnökért járó
büntetéséről megjegyzendő, hogy az igazságos Isten gyakran megbünte

ti az ilyesféle bűnösöket, akik a fentiekben bántják meg, ötféleképpen.
Először vagyonának megkárosításával, hiszen a törvények szerint is aki
házában játékokat rendez és játékosokat fogad, ha azon idő alatt, míg
játszanak, valamit ellopnak vagy elrabolnak ebből a házból, ahol ti. a
meg nem engedett játékot űzik, akár a játékosok, akár más, nem lehet
visszakövetelni, vág)' ha a játékot rendező házigazdát megverik, nem
perelhet e jogtalanság miatt [...]; ezt Azo a rendszeres kockajáték házi
gazdájára érti; akkor nem, ha alkalmilag játszanak ott; a kockajátékon
pedig minden olyan játék értendő, amely csak a szerencsén múlik, An
gelus testvér szerint; mennyivel inkább méltók az ilyenek az anyagi
megbüntetésre Isten ítélete szerint. Hiszen olvassuk, ahogy egy Paulus
nevű doktor a beszédében meséli, hogy a kölni egyházmegye egyik fa
lujában kosviadalt és táncbemutatót rendeztek, s ezt a helyi pap betiltot
ta, de amazok nem törődtek ezzel; és noha derült volt az ég, íme hirte
len villámlás és jégeső pusztította az egész falu és a környező vidék min
den terményét, szőlejét és gyümölcsösét, mert a nép ilyen látványosság
ra gyűlt össze. íme tehát Isten haragja az ilyenek ellen. Másodszor Is
ten megbünteti őket utódaik megsemmisítésével. Harmadszor az ő tes
tük ostorozásával is, e kettő látható e zsoltárból: Az igaztalanok bűnhőd
nek, és a gonoszok ivadéka elpusztul. (Z)
Olvashatunk egy exemplumot, amelyet Meffret beszédében mond el:
Egy szűzleányt édesanyja a világ divatja szerint öltöztetett, haját és arcát
gazdagon cicomázta, és minden tekintetben azon volt, hogy e világ hiú di
csőségében éljen, miután e szűz mégis úgy döntött, hogy Istennek szolgál.
Ezért az Úr angyala megjelent ennek az asszonynak, mondván: »Mivel ezt
tetted a leányoddal, és a világ szerint formáltad őt, íme, Isten ítéletéből a
mai napon kezeid elkezdenek elszáradni, és négy héten belül meghalsz,
és ha nem tartasz bűnbánatot ezekben a napokban, elkárhozol, és ezután
összes gyermeked meghal.« És így lett minden. Ezért az asszony igaz bűn
bánatot tartott. Negyedszer megbünteti az Isten az ilyeneket a maíaszt
megvonásával. Mert a Második törvénykönyv XXII. fejezetében írva van;
Ne öltözzön férfi asszonyt ruhába stb., mert utálatos Isten előtt. Ezek szerepel
nek ott. Tehát az ilyenektől megv onja Isten a malasztot.
Exemplumot mond a Szentlélek ajándékairól szóló könyv, hogy egy
szerzetes mikor a kereszt előtt imádkozott, eszébe ötlött, mi lenne az a
dolog, amely Istent a leginkább gyalázná, és emiatt malasztját a legin
kább vonná meg az embertől; és miközben könnyek között imádkozott,
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hogy ezt megtudhassa, Krisztus keresztje körül ifjaknak tűnő alakokat lá
tott meg táncolva és ugrándozva, akik körüljárván megrugdosták a Meg
feszítettet, első körben Krisztus sebeit és szögeit, második körben Krisz
tus fejét és tövískoronáját, Harmadszor Krisztus arcát köpködték. Ne
gyedszer káromolták. Ötödször a Megfeszített képét ledobták és megta
posták. Végül az ifjak vezetője így szólt a mindezen megdöbbent szerze
teshez: »En vagyok a Pokol fejedelme, a tánc és a hiú mulatozás gondno
ka, s azért teszem ezt, hogy az emberek kinevessék a szenvedő Krisztust,
s hogy így elveszítsék Isten kegyelmét.** És hozzátette: »Minden fegyvert
bevetek, hogy félrevezessem a lelkeket.« Ötödször Isten örök kárhozat
tal és sírással büntet, Jób XXI. fejezete szerint: Ujjonganak mulatságaik
ban, örvendeznek a hangszer hangjára, napjaikat örömben töltik, és egy pillanat
alatt poklokra jutnak. Elmondom hát nektek Krisztus ítéletét, ó nyomorú
ságos bűnösök, aki így szól Lukács VI. fejezetében:Jaj nektek, akik most ne
vettek, mert majd sírtok. Jaj a jelenben, jaj a testben, a lélekben, jaj a halál
ban, jaj a gyehenna tüzén. Kérjük tehát az Úr Jézust, hogy adjon nekünk
malasztot az ilyenektől való őrizkedésre.”
2. PA, 1502.
(E) ,A harmadik istentelenség a táncban való ugrálás volt. Aranvszájú
Szent János: Ahol tánc van, ott az ördög. Mert nem azért adott Isten lábakat ne
künk, hogy pajzánul ugrándozzunk, hanem hogy az angyalokkal az égben táncot
járjunk. Aztán Wilhelmus Lugdunensis mondja: A tánc olyan kör, amelynek
középpontja az ördög, hiszen közöttük van az ördög, lángra lobbantva a buja
vágy tüzet, és ezért óvakodni kell [a tánctól]. Kérdés: Miért tartják a táncot
vagy az ugrálást súlyos bűnnek, mikor szentekről is, mint pl. Dávidról és
Máriáról, Mózes nővéréről is azt olvassuk, hogy táncoltak? Azt feleljük az
egyháztanítók, különösen Alíexanderl [...] szerint, hogy ha ezek lelki ör
vendezésből fakadnak, mint tette Dávid az Úr frigyládájának színé előtt
táncolva, és Mária, Mózes nővére dobokkal vezetve a kartáncot, miután
Izrael fiai megszabadultak a Vörös-tengerben, mert elmerültek áz egyip
tomiak; akkor ezek érdemszerzők. Ha pedig a felüdülés kedvéért teszik,
vagy valamely tisztességes öröm miatt, világi személyek, a megfelelő idő
ben, a többi szükséges körülmény mellett, így lehetnek bűn nélkül. Ha
azonban a vágyra indító pajzán szellem kieresztése a cél, vagy más rossz
- mint ez általában történik akkor halálos bűn. Ezért mondja Ágoston.
hogy a pajzánság minden mozdulata és ugrása a csatorna mélyére való ugrás,
azaz a Pokol fenekére. És kitűnik e bűn súlyossága két okból: Az első ok a
sokféle hántásé; mert ott sok bűn keletkezik, ti. gőg és hiú dicsőség az
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emberek tetszésének kereséséből, fösvénység a mások ruhái ékei utáni
vágyból, bujaság az asszonyok öltözékéből, mozgásából és társalgásából,
harag és irigység, ha valamelyiküket jobban kitüntetik, mint a másikat,
és így a többi. Erről ezek miatt Ágoston a tíz húrról című művében
mondja, hogy jobb vasárnap szántani, mint táncolni, és gyapjút szőni, mint sze
mérmetlenül ugrándozni. Jobb, azaz kisebb rossz. A második ok a sokféle
szennyeződésé, ti. ami a nézésükből ered. Mert Jeromos valamelyik
szentbeszédében azt mondja: Nem hiszek a férfinak, ha azt állítja magáról,
hogy sértetlenül került ki az ilyenfajta látványosságokból, miközben Dávidot az,
hogy meglátta a fürdőző Bersabét, buja vágyra indította. ”
3. PH, 1502.
„A harmadik ok a búcsú és az elengedés. Mert ha valaki áhítatosan
résztvesz a templomszenteléseken, búcsúkat nyer és a bűnösség vádjának
elengedését. És biztos, hogy ezen lelki dolgok kedvéért rendelték el a
szentelés ünnepeit, és nem a fényes lakomák és ivászatok, játékok, tán
cok, kocsmai részegeskedések kedvéért, amit pedig jaj, de sokan művel
nek manapság; és így ezt a napot az ördög szolgálatának szentelik, és in
kább bűneiket tetézik, minthogy búcsúkat nyernének.
Ehhez példát hoz Wilhelmus a méhekről szólva és a Disclpulus
Promptuariumában, mondván, hogy volt egy szemérmetlen és hiú aszszony, aki rendszeresen csaknem minden templomszenteléskor táncolást
kezdeményezett, és más ünnepeken is ezt tette, amíg tudta. Egy alkalom
mal, amikor a táncolók mellett a fiatal férfiak játszottak, az a bot, amivel
egyikük a labdát akarta elütni, kicsúszott a férfi kezéből, és az említett,
táncot vezető asszony fejét megütötte, és ezzel megölte őt. Erre mindanynyian megrendültek, és a holttestet a közelben lévő házába vitték. Ami
kor pedig eljött a pap elmondani a vigíliát, lám egy koromfekete bika,
egy gonosz démon bőgve rárohant a ravatalra, ledöntötte, szarvaival
széthányta, tagjait átdöfte, úgy, hogy mindenfelől a széthányt belekből
tűrhetetlen bűz áradt. Mindenki elmenekült, ott maradt a szétmarcan
golt tetem; és másnap, amikor a bűze csökkent, eljöttek a rokonok, s a
tetem tagjainak darabjait összeszedve a temetőn kívül eltemették. így hát
világos.”
4. OQ, 1501.

(R) „Harmadszor ünnepnapon őrizkedni kell a hiú táncolástól; hi
szen sokan ünnepnapon szoktak táncolni, nem törődve azzal, hogy
megsértik vele az ünnepet. Mert a tánc akkor megengedett, ha a követ
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kező hét feltétel együtt van benne: az első a megfelelő idő, hogy ne a
bűnbánat vagy a kijelölt imádság idejében legyen. Erről mondja
Riehardus [...], hogy halálos bűn vasárnap táncolni. A második feltétel,
hogy a táncban megfelelő személy vegyen részt. Hiszen az egyházi sze
mélyeknek tilos [...]. És ezért az újmisén táncoló papoknak, ill. diakónu
soknak nincs mentségük a halálos bűn alól, ha ez nyilvánosan történik.
A harmadik feltétele a jóravaló táncolásnak, hogy tisztességgel legyen,
mert ha tisztességtelen módon van, halálosan vétkeznek, pl. buja vágy
ra indító mozdulatokkal, bűnös dalokkal vagy pajzán öltözettel. A ne
gyedik feltétele a jóravaló táncnak, hogy helyes szándékú legyen, mert
ha a buja vágy felkeltése vagy valamely egyéb rossz a célja, miként az ál
talában történik, akkor halálos bűn. Az ötödik feltétele a jóravaló tánc
nak az alkalmas hely, hogy ti. ne templomban vagy temetőben legyen.
A hatodik feltétele a jóravaló táncnak a táncolás ritkasága. Mert Rod.
azt mondja, hogy a rendszeresen táncoló halálosan vétkezik; a ritkán és
romlott szándék nélkül táncolóról viszont azt mondja, nem meri se azt
mondani, hogy halálos bűnös, se felmenteni nem meri a halálos bűntől,
mert kiteszi magát a veszélynek, hogy másokat buja vágyra indít. Ezen
kívül a hetedik feltétele a jóravaló táncolásnak a táncoló szilárdsága.
Mert adódik olyan törékeny ember, aki bár helyes szándékkal kezd tán
colni, mégsem kerül ki a táncból anélkül, hogy buja vágyra ne indulna,
és így halálosan vétkezik. Az Ecclesiasticus III. része szerint: Aki szereti a
veszélyt, elpusztul abban. Erről mondja Jeromos egyik szentbeszédében:
Nem hiszek a férfinak, ha azt állítja magáról, hogy érintetlenül jutott túl az ef
féle látványosságokon, mikor Dávid attól, hogy meglátta a mosakodó Bersabét,
buja vágyra gerjedt. Ezeket mondja ő. És mivel ezek az említett feltételek
nincsenek meg korunk táncaiban, ezért nem látom, miként tehetné ezt
bárki halálos bűn nélkül rendszeresen, ahogyan általában teszik. Tehát
őrizkedjék mindenki.
A Fasciculus temporum című könyvben ugyanis azt olvassuk, hogy az
Úr 1014. esztendeje körül tizenkilenc táncos, akik közül hárman nők vol
tak, Karácsony vigíliáján egy szászországi faluban Szent Magnus templo
mának temetőjében táncot jártak, a szokásoktól eltérve táncukkal meg
zavartak egy papot első miséjében, melyet áhítattal végzett. Ám mivel
nem akarták abbahagyni, megátkozta őket, mondván: »Bárcsak így tán
colnátok egy álló esztendeig!” És így' is lett, egy álló esztendeig táncoltak.
S mikor megpróbálták kivonni a táncból a pap egyik leányát, kitépett ka
rokkal táncolt tovább. Végül Szent Heribert, Köln püspöke feloldozta
őket. Közülük némelyek valódi bűnbánatot tartottak, úgy, hogy azután
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szentekké lettek, és csodáikkal tündököltek. Mások viszont, főleg a nők,
hamarosan meghaltak.«
5. OS, 1499.
„Harmadszor Heródes elhatározta, hogy megöli Jánost a lány vesze
delmes tánca által. Hiszen a tánc az ember minden érzékét bűnre indít
ja, ezért mondja Wilhelmus: A tánc kor, melynek feje az ördög, aki ott feni a
kardját a lelkek leölésére. O, irgalmas Isten, milyen sokan elpusztultak a
táncolás miatt, ó, mennyi bűnt követnek el ott; ott gyűlölet van, hiú di
csőség, gőg stb. Ezért mondja Esa. III.: Sión leányai felfuvalkodtak, fenn
hordják az orrukat, kihívóan tekingetnek, táncolva járnak, s csörgetik a lábukon
a karikákat (?) [Is 3,16] És Ágoston: A pajzánság minden mozdulata és ugrá
sa a csatorna, azaz a Pokol mélyére való ugrás. Ugyanő a tíz húrról című írás
ban: Jobb vasárnap szántani, mint táncolni; jobb, azaz kevésbé rossz, tágabb
értelemben véve az összeegyeztetettet (?); vasárnap gyapjút szőni, mint sze
mérmetlenül ugrálni. Biztos is, hogy jobb, hiszen van valamiféle hasznos
ság a szövésben, ill. a földművelésben, de éppen semmi a táncban, csak
valami őrültség. Mert ha egy szamár úgy ugrándozna, mint azt a tánco
soktól látjuk, azt mondanák: »Bizonyára összezavarodott a feje a szamárnak.« íme, ami nevetséges lenne egy állatban, miért nem az még inkább
az emberben?
Ezért mondja Angelus de Clavasio testvér a Summájában, hogy a tán
colást a következő hét körülmény együttes jelenléte menti fel a bűntől:
Az első a szükséges idő, ti. hogy ne a bűnbánat idején legyen, mint pl.
böjtben, vagy elrendelt imádság idején, mint pl. a rogációk idején, A
második a megfelelő személy, minthogy az egyházi személyeknek tilos
mind lakodalomban, mind új pap elsőmiséjén [...]. A harmadik a tisz
tességes mód, pl. hogy ne legyenek vágyra gerjesztő dalok, taglejtések
vagy pajzán és tisztességtelen öltözetek. A negyedik a helyes szándék,
hogy ne a vágyra vág)’ gőgre indítás szándékával legyen. Az ötödik az
alkalmas hely, hogy ne temetőben, templomban vág)’ kolostorban le
gyen. A hatodik a táncolás ritkasága, mert azt mondja Rod., hogy aki
hozzászokik a táncoláshoz, halálosan vétkezik. A hetedik a táncoló
szüárdsága, nehogy végül elromoljon a szándék, pedig jó szándékkal
kezdte. O, örök Isten, hol van olyan tánc, hogy mindezek meglenné
nek? Tehát attól kell félnünk, nehogy mint Heródes lányának tánca bű
nös és veszedelmes legyen.”
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6. OD, 1498,

(Z) „Harmadik üdvösséges tanulságként Üdvözítőnk az istendicsőítés
bőségéről tanít, mert miután megvilágosította a könyörgő vakot, rögtön
az egész nép dicsőítette Istent. Azt mondja ugyanis Bonaventura a ^
lem megújításáról szóló könyvében, hogy az istendicsőítés tárgya négy
dologból ered, ti. az isteni hatalom csodálatából, miként e teremtésben
az isteni bölcsesség szemléletéből, miként látjuk a világ dolgainak kor
mányzásában és rendjében, az isteni igazság elgondolásából, minént a
gonoszok megbüntetésében és az isteni irgalmasság szemléléséből, mi
ként Krisztus megtestesülésében és szenvedésében. Ezért az Anyaszentegyház a mai evangéliumban felidézi az isteni hatalmat és az isteni irgal
masságot, hogy Krisztus szenvedéstörténetét meghallgatva az egész nép
dicsőítse Istent és adjon hálát neki, aki ártatlan halálával megszabadított
minket az örök haláltól. Ám a léha és Krisztus iránt hálátlan emberek
mindezzel nem törődve ebben az időszakban Isten akaratával ellentéte
sen három dologban örvendeznek, és ezeket dicsőítik, ti.:
* Először: némelyek a világot dicsőítik (játékosok)
* Másodszor: némelyek a húst dicsőítik (falánkok)
* Harmadszor: némelyek az ördögöt dicsőítik
Harmadszor: némelyek az ördögöt dicsőítik táncokat járva ebben az
időszakban, hiszen a táncot először az ördög találta föl, miként az Egy
háztörténelem mondja. Megjelent ugyanis az egyiptomiaknak bika alak
jában, amely vállain mintegy a fehér szarvú hold jelét viselte, s ezt a hol
dat átvitt értelemmel Szeráfnak nevezték, s amelyet Plinius látott állítása
szerint; [ez a bika] abból a folyóból jött elő, amelyben az egyiptomiak el
süllyesztették Izrael fiainak Fiúgyermekeit. Egy napon pedig, amikor az
egyiptomiak eljöttek hozzá hangszereikkel, fölemelkedett föléjük a leve
gőben, mozgott, táncolt, mozgatta testét és tagjait, és ezekhez a gesztu
sokhoz igazodtak a földön lévők, amikor is az ördög megtanította nekik
a különböző táncfajták [francia és német táncok (?)] taglejtéseit. Miután
ekképpen gyakorolta magát, szemeik elől elenyészett. Hisszük, hogy
azért tette ezt, hogy a táncolok lelkét tőrbe csalja, minthogy itt az ördög
három módon vet tőrt, ti. a látás, az ének és az érintés útján, és ez a há
rom a tisztaság ellensége.
Ezért Hugó A lélek zárdája című művében azt mondja: A szemérmetlen
ség háromfegyvernemmel támad, ti. nyilakkal, lándzsával és karddal. A szemér
metlen tekintetű szemek nyilaival, a beszéd vagy éneklés lándzsájával és
a testi érintés kardjával, s ezek a fegyverek még a tökéleteseket is ledön
tik. Zsoltár: A papok kard által estek el. Bizony döbbenetes ostobaság az em
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bereknek táncolni, mikor még az állatokban is nevetség tárgya lenne ez.
jjiszen ha szamarunk (tisztesség ne essék szólván) táncolna a színházban,
mint a táncosok teszik, bizonyára mindenki nevetné, mondván: » Bizto
san összezavarodott e szamár feje, azért ugrándozik így természete elle
nére. « Az emberek viszont nem törődnek ezzel az ostobasággal, miköz
ben a tánc ellentétes az összes szentséggel. Először a keresztséggel, mint
hogy az ellenemondást a Sátánnak érvényteleníti. Másodszor a bérmálás
sal, mert az alázatosság befogadott jelét a gőg letörli. Harmadszor az
egyházi renddel, mert a klerikusokat körmenetekre és éneklésre szente
lik fel, és ezek azt mintegy kinevetik. Ám bizonyos, hogy a Pokolban egy
éneket fognak énekelni külön-külön módokon, mondván: » O jaj, meg
bántottam Istent, jaj, az ördöggel tartottam, jaj, hogy megszülettem, jaj,
elnyelt a tűz « stb. Negyedszer ellentétes a bűnbánattal, mert kiüresíti
azt. És ötödször a házassággal, amelyet megsért, stb.”
7. ASTESANUS, 1480. CHOREA - li. 2. ti. 53.

„Mit mondjak a táncosokról? Nem vétkeznek-e halálosan a táncolás
sal? Azt felelem: Rod. úgy hiszi, hogy igen, ha úgy teszik ezt, hogy
magukban vagy másban buja vágyat ébresztenek, vagy ha rendszeresen
teszik ezt, noha nem romlott szándékkal, hiszen az ilyesmi magától buja
vágyat tud ébreszteni, Ha viszont egy nő ritkán, romlott szándék nélkül
elegyedik táncba, kérdéses, hogy halálosan vétkezik-e, amikor kiteszi
magát annak a veszélynek, hogy másokat buja vágyra indít, és példát mu
tat másoknak hasonló cselekedetekre. Mi a helyzet a színészekkel? [...]
Vajon a játék hiányában rejlik-e valami bűn? Azt felelem, hogy igen, hi
szen a Filozófus az Etikák III. könyvében azt tartja, hogy a játékban való
fogyatkozás vétkes dolog. Mert ésszerűtlen az, hogy valaki mások számára
terhes legyen, mikor ti. semmi élvezetest nem mutat magából, és mások
élvezetét is akadályozza. Az ilyeneket faragatlan tuskónak nevezik, ahogy az
Etikák fV. könyvében van, erről mondja Seneca: Úgy viseld magad bölcsen,
hogy senki ne tartson durvának, és ne ítéljen el mint közönségest.”
8. BAPTISTA DE SALIS, 1488.

„Vajon megengedett dolog-e a tánc és a hasonló játékok? Azt vála
szolom [...] hogy az efféle játékok önmagukban nem rosszak, mert le
hetnek jók is. Azonban három okból lehetnek rosszak. Először, ha bu
ja vágy gerjesztése a céljuk és hasonlók. Másodszor, ha nem illenek a
személyhez, mint klerikusokhoz, szerzetesekhez és hasonlók. Harmad
szor, ha nem megfelelő időben vannak, ti. bűnbánatban. Ha viszont va
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lamely tisztességes öröm okából világi személyek megfelelő időben és
helyen teszik a többi szükséges körülmény mellett, akkor nem tilos. Va
jon akik tiltott táncot járnak, halálosan vétkeznek? [...] Hiszem, hogy
igen, akár ünnepeken, akár hétköznapokon, ha ezt a maguk vagy má
sok buja vágyának gerjesztése céljából teszik. Vagy ha rendszeresen
táncolnak. Ha viszont valamely férfi vagy nő nem romlott szándékból
elegyedik valamikor ilyesféle táncba, nem merném mondani, hogy ha
lálos bűn. De nem is merem biztosítani vagy felmenteni őt a halálos
bűntől, hiszen kiteszik magukat annak a veszélynek, hogy másokat
veszélybe sodorjanak és vágyat ébresszenek. Jegyezd meg azonban
Alíexanderl nyomán, hogy öt esetben a tánccal kapcsolatban menthe
tők az ilyen emberek. Először, amikor a kellő időben, ti. öröm idején,
mint lakodalomban, vagy győzelem idején, vagy egy ember vagy a ha
za megszabadulásakor, vagy egy barát messzi földről való érkezésekor;
tehát nem az áhítatra rendelt időben, mint Adventtól Vízkeresztig és
Hetvenedvasárnaptól Húsvétig. Mégis az ellenkezőjét tartják, és in
kább történik visszaélés ezen időszakokban, mint máskor. Másodszor,
hogy tisztességes személyekkel legyen, akikkel kapcsolatban nem me
rül föl gyanú, ne zabálókkal vagy szerelmeskedőkkel és hasonlókkal.
Harmadszor hogy világi személyekkel legyen, ne apátokkal vagy apátnőkkel, ne klerikusokkal vagy szerzetesekkel. Negyedszer, hogy tisztes
módon történjen, úgy, hogy tisztességtelen művelet vagy ilyesmi ne ke
veredjen bele. Ötödször, hogy a talpalávaló ének vagy zene ne tiltott
dolgokról szóljon, hanem az erkölcsről vagy Istenről. Szintén szükséges
a megfelelő hely, mert nem [való] a templomokban, temetőkben vagy
a barátok ebédlőiben és hasonlók. Hozzá lehet tenni más fontosat is, ti.
a szándék helyességét és a táncoló szilárdságát, hiszen aki olyan töré
keny, hogy noha jó szándékkal kezd táncolni, mégse jön ki bekőle más
ként, mint halálos vágyra indulva, az halálosan vétkezik, mert magát is
merve megy bele, hiszen kiteszi magát a halálos bűn valószínű veszé
lyének. És ennek kapcsán kérdezi az Archidiaconus [...] Summájában,
mi van akkor, ha valaki nem tudja elkerülni a halálos bűnt törékenysé
ge miatt, együtt lakván férjével, feleségével, atyjával, anyjával, fiával és
leányával? Vajon távoznia kell tőlük? Vagy képes lehet bűn nélkül a
házban tartózkodni? Azt feleli, hogy bár ez az eset nem egykönnyen jut
osztályrészül, ha mégis, nem kétséges senkinek, hogy azt kell monda
ni, hogy az ilyen személytől, akinek jelenléte miatt nem tudja magát tá
vol tartani a halálos bűntől, [távoznia kell].”
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g. DEBRECENI K. JÁNOS AJÁNLÁSA

„Postquam Reverendi, Clarissimi, ac eruditone praeclari Viri, Domini
Stephani Sz.péteri, Ministri Ecdesiae Sz. Mihalyiensis, brevem hunc
Tractatum & conceptum de vulgari {non Sacra) Chorea, attente &
curiose, perlegissem. deprehendi in eo omnia judiciose, solide, sane &
Orthodoxe tradidisse; commode ac dextre chorcas. earumque ductores
taxasse. Ut enim in Hungarica Natione, & huic similibus chorea viget ac
exercetur in conviviis & nuptiis, (nempe: junctim. h.e. a Viris simul cum
ruulierbus & virginibus propudiose) cum multis vitiis ita est coniuncta.
Scilicet: Amentia, superbia, ebrietate, invidia, lascivia, mollitie, ingluvie,
turpi inflammatione, scortatione, & nonnunquam caedibus, ut eventus
saepe docet, &gesticulationes choreas praectizantium produnt. Ilii
narnq; corpora moderando, modo se deprimunt, & declinant. modo se
attollimt 8c elevant, modo pedibus pulsantj manibus strepunt, mammillas praensant, palpant, se se amplexantur, constringunt, corpus contrectant, őre boant 8c ragiunt, per ambitum & circumferentiam se se volvendOj capite nutant & gestant; ita ut non immerito dici queat talis Chorea
Mola Diaboli, Follis Sathanae; cuius originem & proprietates, ex
Antiquitate & Patribus etiam noster Szegedinus deciarat. Judico ergo
hunc Tractatum ut necessarium ita praelo 8c evulgando dignum esse: ut
omnes boni inde naturam, & virus huius diabolici vitii percognoscentes
ab eo abhorreant, 8c quorum interest etiam alios abhorrere faciant.
Johan. K. Debreczinus. Ecclesiastes Polgariensis F. T. D. S. Anno
1697.23. Februarii.”
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Szentpéteri István táncellenes érvei
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19 Aeneas Silvius Piccolomíni, azaz II. Pius (1458-1464)
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