
DEME ZOLTÁN

AZ ÓMAGYAR MÁRIA-SIRALOM
ÉS A HALOTTI BESZÉD MODERN ADAPTÁCIÓI

A régi szövegemlékek adaptációja költészetünkben eleven hagyomány. Mária megrenditő siral
ma többek között Weöres Sándor és Rákos Sándor lirájában, a Halotti beszéd pedig Kosztolá
nyi költészetében éled újjá. A Halotti beszéd témája Kassák Lajos költészeteben. Juhász Gyula
és Képes Géza epigrammáiban is megjelenik, ám nem a szorosabb értelemben vett adaptáció igé
nyével (I).

Aligha véletlen, hogy legelső szövegemlékeink magukra vonják a modern költészet figyeimét.
Megrázó szépségű, individuális természetű líraiság bontakozik ki mind a kettőben. Olyan érze
lemvilág, amely a korabeli liturgikus szövegek sablonjait elemi erővel üti át.

Az Ómagyar Mária-siralom énekkel, mozgással kísért előadását a beginák mozgalma évszázado
kon át csaknem eredeti formájában megőrizte.Az ének szövege azonban a magyarországi laikus
mozgalmak virágkorát megelőző időkben keletkezett. Korábbi ismereteink szerint a XIII. szá
zadban, Mezey László újabb kutatásai alapján a XII-ben (2). A magyar nyelvű közös recitálás
alkalmai ebben az időben még nem érettek meg. Horváth János fölfogása az új adatok tükrében
is hitelesnek tűnik: az Ómagyar Mária-siralom olvasmány-rendeltetésűszöveg. szövegvers (3).
Szuverén költői alkotásként igyekszünk hát értelmezni, a hozzá kapcsolódó énekek, cselekmé
nyek körétől elválasztva.*

Geoffroi de Breteuil Planctus-iuvss: szabad fordításából világi természetű siralom született. Szer
zője a humánus érzéseket odáig fokozza, hogy az már ellenkezik a bibliai történettel. Mária sze
repében az általa ismert isteni akarat ellenében könyörög fia életéért. A második ~s harmadik
versszak tanúsága szerint egy pillanatig a csodát, az akarattal való szembeszegűléstis várná gyer
mekétől. Az utolsó versszakban pedig az emberekhez fordul, s tőlük kéri a mindenható akarat
megvalósulásának megakadályozását, gyermeke megmentését. Az elmondottak egyértelműen

életteli, evilági személynek mutatják az anyát, és szituációjának a szokottnál jóval életszerűbb

megközelítését, elemzését ajánlják ... A halál tudatát könnyebb a túlélőknek elviselniök, amikor
nem szenvedik maguk is végig az élettől elvál ó ember agóniáját. Hasonlóképpen könnyebbek a
lélekre hulló terhek, ha a pusztuláshoz valamilyen racionális mozzanat is járul, amikor valami
értelme is van az elmúlásnak. Szelidebbé lesz a fájdalom akkor is, amikor vigasztaló jelenségek
enyhit ik (segítőkészség, együttérzés, a szomorúság elpanaszolásának megnyugtató; pihentető

ereje). A derűsen fölfogott halál, s a boldogitó halál is ismerős az ember számára, ennek megfele
lően számtalanszor visszatérőjelenség az irodalomban is. E halálélmények kőzős tulajdonsága a
katarzis-érzés változatos erősségű jelenléte az emberi pszichikumban ... Mária fohászában hiá
ba keressük azonban mindezeket a mozzanatokat. Gyötrelmes lélektörtéhesek katatón tömegén
hull át, amíg elérkezik gyermeke pusztulásáig: szemlélőként szenvedi végig az agóniát. Beléhasit
a fölismerés, hogy fiát bűntetlenül kínozzák meg, igazságtalanul pusztítják el, s az embertelensé
gek riasztó sűrűjében semmi sem mutat az ember megjavíthatóságára, gyermeke önfeláldozásá
nak értékére. A megváltás nagyszerűségéről,értelmérőlegyetlen szó sem olvasható a versben, az
anya egy rezzenés erejéig sem vigasztalja meg magát. Megértést és együttérzést sem remélhet se
honnan; minden és mindenki a pusztulás mellett áll, még az isteni akarat is. A halál boldogítóbb
lenne immáron számára, mint az élet, ám végül is gyermeke pusztul el ... A katarzis teljes hiánya
válik érzékelhetővéa szituációból, a megértetlenségnek és elhagyatottságnak az a megrenditő ál
lapota, amikor már nincs értelme akárkinek akármit is mondani. Amikor már nem érdemes
megszólaini sem. A Pieta tökéletes csöndje érkezik el ezután.

• Az eredeti szövcget többek közt a Hét cvsz ásad versei cirnű gyűjteményben, valamint a Magvar nvclvemlékek (Tan
könyvkiadó. 1976) köteleben találj" meg az olvasó.
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Weöres Sándor adaptációja nem ragaszkodik szorosan az eredeti vers szövegéhez.** Nem dol
gozza föl a költemény motívumanyagát sem, inkább csak néhány. archaikus szépségű rekvizitu
mot őriz meg művében (4). Nem követi Mária lélektörténéseit sem, új pszichikai eseményeket is
érvényesít a versben, s ezzel erősen megváltoztatja az anya eredeti szituációját. Ez a költői fölfo
gás látványos filológiai komparatisztika helyett ismét a szituáció életszerű megközelítésének
szintjére utasítja az interpretációt. .. Weöres Máriájának tragikus szenvedéseit nem súlyosbítja
a pusztulás igazságtalanságára és jogtalanságára való megrázó ráismerés, az önfeláldozás értel
metlenségének iszonyú sejtelme. Mindvégig érintetlen ezektől az élményektől, így számára meg
maradhat a gyermeki áldozatvállalás nagyszerűségének. a megváltás megrendítő szépségű esz
méjének vigasza. Emberek karjaiba kívánkozik földresújtó fájdalmai közben, (5) a segítőkész

ség, a részvét szerény, vigasztaló erőit sem veszíti egészen el. A katarzis tökéletes hiányának kiet
len élménykörét versbeli szituációja alapján egyértelműen elkerűlheti.

Rákos Sándor Sira/rí-ja tulajdonképpen már nem is a vers. csupán a vcrsszituáció adaptáció
ja.*** Áttekintése tovább bővíti Mária katarzislehetőségeinek köréről való ismereteinket. Rá
kos Sándor Máriájának titokzatos teljességű·· kibontatlan tartalmú fölismerése határozott ka
tarzis-élménytjelez a vers utolsó sorában. E katarzis-fölmutatást főképpen dramaturgiai megol
dásokkal éri el a szerző. Elviszi az anyát a golgotai színhelyről, ahol a szenvedések és az emberi
igazságtalanságok átélése megakadályozná it megtísztitó élmény mcgszületésct, s emellett a pa
raszti életszemlélet vonásait ruházza rá, azt az életszemléletet, amelytől sohasem volt idegen aJ

elrendeződés, a megoldódás. a megtisztulás összekapcsolódása az emberi elmúlással. .. El
mondható-hogy Weöres és Rákos Sándor költeménye lényegszerűen különbözik az adaptációba
vitt archaikus szövegemléktől. Annak fölfokozott liraiságát, katatón tragikumát. hallatlan ul dús
lélektörténéseit. komor végleteket elérő összetettségét nem érinti meg és nem roncsolja szét egyik
mű sem, inkább mindkettő megpróbál az eredetitől eltérő vonásokkal rendelkező és valamivel
szerényebb súlyú alapszituációt megrajzolni. Oppoziciói. kiegészitései tulajdonképpen ezek a
versek az eredeti műnek, szituációvariánsok elsősorban: saját, szuverén művészi és esztétikai ér
tékeik már alig állnak összefüggésben az archaikus szővegemlékkel,

Kosztolányi költeménye s a Halotti beszéd között viszont erősebb az összefűggés.**** A Halotti
beszédet a tizenkilencedik század elejének papnövendékei arany betűkkel vésték ércbe. Aligha
véletlenül. Irodalmi természetűnek, lírai hangoltságúnak. maradandó eletszemleleti értékeket
rejtőnek érezzük a szövegemléket ma is. Szerzője fölkiáltások, fokozások, halmozások bőséges

használatával túlemelkedik a középkorban szokásos papi modoron. Gazdagon föllelhetőek szö
vegében metrikus alakzatok, ritmusképletek is, melyek a szokványosnál szinesebb, érdekesebb,
művészibb előadásmód igényét sejtetik. Gagliardákat, triolás formákat. hétféle tagolóképlétet
bont ki Szabolcsi Bence az archaikus szövegből, s összjellegére nézve ritmikus prózának minősíti

azt (6). Különösen feltűnő a formaszerkezetben a kötőszavak (hogy, bizony, és) szinte már ext
rém mennyisége, emellett a mellérendelt mondatok rendkívüli sűrűsége (7). A mcsének. az élőbe

szédes népmesének stílussajátossága ez voltaképpen. A mesékre emlékeztető nyelven szól az el
múlásról a szerző, mert a maga számára is. a gyászolók számára is nehezen megérthető. nehezen
megmagyarázható, elcsodálkozni való jelenség az emberi sorsra rárótt pusztulás. Csöndesen ha
lad hát meséje útjain. és a részvét, az együttérzés, a jó szándékú magyarázat mellett a rnesemon
dás szelídségével ís igyekszik a gyászolók szenvedését, s a maga megrendültségét is enyhíteni.
gyógyítani.

Kosztolányi költeménye lényegszerűen kapcsolódik az archaikus szövegemlék szemleleti
örökségéhez. az esztétikai és stiláris rekvizitumok jó részének mellőzése ellenére is. A költő a lé
tezésnek és a létezés tovatűnésének hullámzását a világban éppúgy elcsodálkozni való jelenség
nek érzi, mint csöndes szavú, megrendült elődje. Elámulással, hitetlenkedő tűnődéssei kisérj ő is
az ember elmúlását: a pusztulás ridegebb, racionálisabb. materiálisabb értelmezését egy pillana 1-

•• Címe: Mária siralma. Utoljára Weöres Sándor Egybegyűjtiitt írások cimű kötelében jelent meg .
••• Szövege legutóbb a költő Harc a madárral című könyvében látott napvilágot .

•••• A Halotti beszéd modern olvasatú szövegét Jakubovich-Pais Ómalrvar olvasókönvv-ében (Pécs, 1929), Koszt olánvi
versét a Parnasszus-sorozatban megjelent Összegyűjtőu versei kötetébe~ lelhetjük fel: .
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ra sem engedve szerephez. A föltoluló fájdalmak is az ősi szövegre emlékeztető módon enyhül
nek meg művében: a mesemondás áhítatos, csöndes, vigasztaló szelídségébe vonódva. Gazdag
tartalmú gondolatvilág épül rá a versnek a régiségből meritett, eleven értékként megőrzött szem
léleti alaprétegére. Olyan fölismerések és lírai sugallatok sora, amelyek az ősi alaphang csengésé
hez illően, a világegész meseizű, meseszerű elemének mutatják az emberi életet. Megindítóan hu
mánus, tiszta szólamok esengenek végig az évszázadokkal ezelőtt megpendült húrokon: az egy
szerű ernber mindennapi életének megbűvölő. varázsos eseménnyé való avatása, az emberi sze
mélyiség elmondhatatlan gazdagságának megrendült sejtelme. Annak bátor kiéneklése, hogy vi
lágnyi érték. visszaidczhctctlcn. megismételhetetlen csoda az emberélet, az emberi sorsra rámért
minden szőrnyűség, iszonyat, rettenet ellenére is (8).

Az emberi esendőség fokozott átélése a kőzépkor világának természetes jellemzője. A pusztulás
kegyetlen élménye azonban a túlvilág igézetében élőket is megremegteti. A Halotti beszéd és az
Ómagyar Mária-siralom szerzői ezzel az élménykörrel kerülnek szembe, az élet és a halál kibékít
hetetlen erői k őzőtt hánykódnak. hol följajdulva, hol békülékenyen, shol a fájdalom fölfokozó
dásától elgyöngülve, hol az isteni gondviselés reményében megnyugodva csöndesülnek végül el.
A létezés antagonisztikus vonásaira eszmélő, modern életérzés előzetesei ezek a megrázóan szép
szövegemlékek. Lírai, rnűvészi, nyelvi értékeik mellett eszmei maradandóságuk révén is magától
értetődően válnak e századi versek életrehívóivá.

Jegyzetek: I. Kassuk Lajos összes vvrseí, Bp. 1970.372. Juhász Gyula összes versei, Bp. 1970.662. - Képes Géza: 225 gramm epe, Bp. 1980.
5H 2. Mezey László: Lcuvenijcgyzvtvk az Ómagyar Mária-sira/omról, It. 1971. 366 .. 3. Horváth János: A magyar iroda/mi műveltség kez
detei Bp. 1931. X9. - 4. Égi virágszél. .. Iszonyu vasszegek ... Véred hullasa szemeim sírása ... például. - 5. Jaj nekem, meghalok, fogjatok
föl engem. . például. 6. Szabolcsi Bence: Vers és daJ/am, Bp. 1959. 33. - 7. 4 bizony, 8 hogy, 2i és olvasható a szövegben. 7 és ezekből a
mondat élén áll 17 a mondatszerkezetek száma. 13 közülük kapcsolatos mellérendelés. - 8. Kiss Ferenc: Az érett Kosztoíánví. Bp. 1979.
54R·556.
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SZEDER KATALIN: Padló és önérzet, Szeder Katalin
költöi életműhelyénekablakában olykor szigorú és elszánt,
olykor meg jóságos prófétaarcok villannak fel. hogy aztán
megjelenbessen a balladák átkozott asszonyának sors
égette arcéle. is. Erős sugárzású arcok ezek. átjárják a kől

tői szcnvedély sűrű rétegeit. Sokszor meg úgy látszik,
Szeder Katalin versbeli alteregeja áll egy meredélyen s a
szd be, felhőkbe. hegyek magasára kiáltja azt. amit csak
il fájdalmas. szcnvcdő őrőm vallhat meg önmagáró\. De
mennyire félünk. hogy ez a kiáltús visszhangtalan' Áldoz,
feláldoz, kiszabadít önnönmagáhól rnindent. Mi marad
meg') Akar-e maradni valami? Szernélyesség? Gőg? Szé
gyen? Szenvedély? Keressük a fogódzókat a versek között.
S rábukkan unk, nem a kiüresedett, de a szembenálló
Szeder Katalin •.alanyiságára", aki ősszefoglal.i lehámoz
évtizedeket. évezredeket. Mi vúltozik ? Földhöz. világhoz,
padlóhoz, s persze önérzetbez tartozik itt minden tárgy.
Ki mcnti meg őket'! Ki veszíti el') Ki lenditi, lódítja to
vább'! Miért?

Szeder Katalin csiszolt versei. látszólagos alaki k önnyű

ségük (a rirnek kőtelcssegszcrűhasználata) ellenére nehe
zen szülctnek , Ez az első kötete. Öt verse az 1965-ban
megjelent Els" ,'nek-ben már szerepelt. Sokáig kellett
várnia az első kötctre? Meglehet. Az érett. ajó vers azon
ban nemigen van időhöz kötve. És az is lehet, hogy önérzet
és vers k ülönböző műfajok :egybekovacsolásuk század unk
emberének sorskérdései közé tartozik. Dc vannak külön
utak: •.örök értékek" is, ,.közhelyek" is Ha szűkitünk. ha
tágitunk a jelentésen, történelmet éliink velük igy is. úgy is.
(Mall"ető,19SI) (De Coli Lajos)

A Táj változofényben fotóalbum-sorozat újabb kötetét ve
heti kézbe az olvasó Tokaj és vidéke címmel. Szelényi
Károly fotóművésza balatoni tájak bemutatását követően
most a műemlékeiben, néprnűvészetében és kulturális
örökségében nem kevésbé gazdag tájegységnek országjárá
sainkból már jól ismert, de a "változó fényben" újjávará
zsolt szépségeit vonultatja föl előttűnk. Az a látásmód,
amellyel a tájat. az embert és környezetét lencsevégre
kapja, a szó legszakmaibb értelmében vett objek th'-itás,
nunden mesterkéltség és torzítás nélkül.

Szelényi éveken át a műtárgyfotózásban gyakorolta az
igényes látás és láttatás művészetét; művészí alázattal kö

zelit a látott világhoz. annak legsajátosabb és önmagával
leginkább azonos dimenziójával kívánja képben megra
gadni. így válik történelmi hitelességűvészines lapjain egy
egy várrom vagy templom felvétele, ezért izzik át képein
az arcok, a rnunkáskezek , a lehajló szőlővenyigék és a
fűzessel takarózó Bodrog vizének "túrgyszeretete". A szép
kiállitású album szövegét Lázár István írta, aki találóan
kiválasztott vers idézetekkel nyújt kommentárt ajó ritmus
ban váltakozó képekhez.

Szerenesés időpontot választott a Corvina a - Murányi
István tervezte- kötet kiadásának, mert a Tokaj-vidék
egyik.Icgnernesebb szellemi hagyományait őrző volt sáros
pataki kollégium ebben az évben ünnepelte alapitásának
450. évfordulóját. Patak a változó korok változó fényeiben
- mint a városról készült képek is mutatják- mindmáig
őrzi a hazai művelődéssajátosan magyar ízét és történelmi
kűldetését.

(F. A.j
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