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Hubert IldIkó

A Pannóniai ének XVIII. századi másolatai 
– és a belőlük levonható következtetés

Történelmi, irodalmi-poétikai, néprajzi, zenei és művelődéstörténeti szakta-
nulmányok sora dolgozza föl a fehér ló mondájának verses és prózai változata-
it, szájhagyományban és műalkotásokban továbbélő hatását. Hitvilág, történe-
lemszemlélet, gondolkodásmód, szimbólumrendszer – megannyi megközelítési 
szempont a szöveg értelmezéshez. Ám nemcsak a tanulmányok sora, de azok 
tekintélyes mennyiségű szakirodalmi hivatkozásai1 is jelzik a téma erejét a 
XIII. századtól napjainkig. Újabban különösen a folklorista megközelítések 
számottevőek mennyiségükben, új szempontú vizsgálódásaikban – a címben 
megjelölt témához való kapcsolódásaikban is: a fehér ló mondájának utóélete, 
képi megjelenítése, más nemzet írásos emlékeiben való felbukkanása, zenei fel-
dolgozása stb. 

Őstörténet a néprajz látószögében – fogalmazza meg találóan Hofer tamás egyik 
tanulmánya címében, jelezve az adott néprajzi konferencia (később tanul-
mánykötet2) tematikai sokszínűségét. A fehér lóért vett ország történetével az 
utóbbi években Kríza Ildikó3 és Jung Károly foglalkozott legelmélyültebben, 
az elődök kutatási eredményeit is összegezve. A verses változat (s alábbiakban 
engem csak ez a szöveg érdekel) forrásfilológiai kérdéseiről Jung írását (is) fi-
gyelembe veszem, amikor 1995-ben megjelent közleményem4 tanulságait újra-
gondolom.5

1 A fehér ló mondájára fókuszáló tanulmányok közül ki kell emelni Kríza Ildikó több szempon-
tú tanulmánysorozatát gazdag és átfogó szakirodalmi jegyzékkel: Pannónia megvétele: A fehér ló 
monda történeti g yökerei, Ethn, 107(1996)/1−2, 427−459; valamint Jung károly, „Emleekewzzeunk 
reegiekreul…”: A Pannóniai Ének gombosi (?) változatainak (?) kérdéséhez, Ethn, 107(1996)/1−2, 
317−328. További, a kérdéskörrel foglalkozó tanulmányok: Kríza Ildikó, A „Pannóniai ének” = 
Folklór és tradíció, Bp., MTA Néprajzi Kutató Csoport, 1988, V, 76−86; Uő, A fehér ló mondája a 
18−19. századi forrásokban = Honfoglalás és néprajz, szerk. Kovács lászló, Paládi-Kovács Attila, 
Bp., Balassi, 1997, 275−285. 

2 Hofer tamás, Őstörténet a néprajz látószögében = Honfoglalás és néprajz, szerk. Kovács lászló, 
Paládi-Kovács Attila, Bp., Balassi, 1997, 9−15.

3 Kríza, Pannónia megvétele…, i. m.
4 Hubert Ildikó, Dugonics András levele Gruber Antalhoz a Pannóniai Énekről, ItK, 99(1995), 

95−102.
5 közzétételét indokolja, hogy Szabados György középkori krónikáink és a Pannóniai ének összeha-

sonlítása után arra az eredményre jutott (1995-ben megjelent közleményem ismerete nélkül) a két 
szöveg egyezései és különbözőségei alapján, hogy mindegyiket „a szájhagyomány közös kútfeje 
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Arany János Naiv eposzunkról6 írott tanulmányának bevezető soraiként olvas-
hatjuk az alábbiakat: 

Valahányszor idegen népköltészet egy-egy régi maradványa kerül kezembe, mindig 
elborultan kérdém magamtól: volt-e nekünk valaha ős eredeti eposzunk? Vajon a 
nép, mely dalteremtő képességét mostanig megtartotta, sőt egypár becses románczát 
is mutathat fel, a nép, melynek tündérmeséi, műalkat (compositio) tekintetében, 
bármely népfaj hasonló beszélyivel kiállják a versenyt, mindig oly kevés hajlamot 
érzett-e a mondai s történeti költemény iránt, mint napjainkban? Mert nagy önálta-
tás nélkül nem mondhatni, hogy a jelen öltő effélékben gazdag, ilyenek létrehozá-
sában termékeny volna. Egy-egy rideg monda, töredékben, zilált prózában, hullong 
itt-amott; rajta műalkatnak semmi nyoma. (…) És milyenek lehettek ama történeti 
darabok, melyek a nemzet multját, jelenét örökbe adták, örökbe vették.

Arany tanulmányának egésze az általa feltett „miért?”-ekre keres választ króniká-
ink, régi magyar szövegtöredékeink, históriás énekeink stb. nyomán. Izgalmas, 
kikövetkeztetett válaszainak nagy részét sajnos forrásokkal ma sem dokumentál-
hatjuk, de – közvetetten – alátámaszthatjuk valós történelmi relevanciájú bolgár és 
görög forrásokkal, sejtéseit pedig megerősíthetjük a folklórkutatás eredményeivel. 

A magyar nyelvű történeti ének legrégibb darabja a Pannóniai ének, magányos 
forrása a honfoglalásbeli időknek. A fehér lóért vett országban Árpád uralkodásá-
nak legitimálása kap érveket. Érthető, hogy a szöveg verses felbukkanása a XVIII. 
században nagy érdeklődést váltott ki. Nem véletlen, hogy előkerülése (1767, Du-
gonics András, 1774, Pray György), majd első megjelentetése (1787, Révai Miklós) 
után hamarosan német nyelvre is lefordították (1818, Gruber Antal).

Sajnos a versnek nyomtatott kiadásain kívül ma már csak XVIII. századi kéz-
iratos másolatait ismerjük, filológiai szempontból ezért fajsúlyos minden olyan 
írásbeli megjegyzés, állítás, szövegközlés a XVIII. századból (és a XIX. század 
elejéről), amely a Pannóniai énekre vonatkozik. Mindez óvatos mérlegelésre inti a 
szöveggel foglalkozó kutatót: a kor és szerző meghatározásában. 

Az Irodalomtörténeti Közleményekben 1995-ben – részint Dugonics András 
előkerült levele és újabb szövegváltozata alapján, részint a kéziratmásolatok és a 
korabeli, tekintélyelvű hivatkozások ellenőrzésével – talán sikerült kellően ada-
tolnom a verses szöveg írásos rögzítésének XVI. századnál korábbra helyezését. 
Arany János maga is a XVI. századnál jóval régebbi gyökerű, nép ajkán élő szö-

élteti”. „Igaza lehet Pray Györgynek a históriás ének régebbi keltezésében, hiszen ő még a Csáti-
strófák nélküli szöveget olvasta.” Szabados szerint Csáti önálló alkotása a háromstrófás toldalék, 
egyébként az ének régebbi változatát jórészt átvette, „csak a stílust formálta a maga képére”. 
SzabadoS György, A mag yar történelem kezdeteiről: Az előidő-szemlélet hangsúlyváltásai a XV−XVIII. 
században, Bp., Balassi, 2006, 35−47.

6 arany János, Prozai dolgozatai, Bp., MTA Könyvkiadó-Hivatal, 1879, 63−76.
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vegváltozatnak gondolta a verset. Madas Edit, a középkor ismert kutatója így 
vélekedett: „A fehér ló mondáját elbeszélő Pannóniai ének egy szájhagyományban 
élő ősi ének átdolgozása lehet. A ferences Csáti Demeter inkább lejegyzője, mint 
szerzője”7 a kétütemű, kötetlen szótagszámú sorokból álló műnek. (A szöveg 
egyedi volta, szerzőség problematikája és a vele foglalkozók tekintélye miatt ma-
gam is csak tíz évi kutatás és Pirnát Antal rábólintása után mertem kiadni kezem-
ből a Pannóniai énekről szóló korábbi írásomat.8)

 A valamikor leírtak tömör megismétlését részben a tanulságok és következte-
tések hangsúlyosabb továbbgondolásáért teszem, részben pedig a XX. századi 
szakirodalmi állítások – például Csáti Demeter (XVI. századi) szerzőségének – 
immár másoktól is támogatott megkérdőjelezéséért.

 

A szövegváltozatok áttekintése

I. Pray György 1774-ben említette először a Pannóniai éneket,9 hangsúlyozva, hogy 
a szöveget „néhai Subich Ferenc királyi ügyigazgatótól” kapta: „Így van vonásról 
vonásra az ének, melyet hogy nagyságos Subich úr, most ítélőmester, egy barát-gót 
jellemű, tehát XV-ik század elejéről vagy a XIV-ik század végéről eredő kéziratos 
codexről maga másolt, előttem bizonyította”.10 A Pannóniai ének Pray révén Cornides 
Dánielhez került; az ő másolatát közölte Révai Miklós 1787-ben Pozsonyban,11 s ez 
lett a forrása Toldy Ferenc12 és Szilády Áron13 újabb kiadásainak is. 

A kódex szövegét tartalmazó kéziratos másolatokból az alábbiak vannak meg:

I/1. A budapesti Egyetemi Könyvtárban Pray György kéziratai közt Pray kéz-
írásában fennmaradt változat. (Sajnos a Subich által Praynak küldött és hitelesített 
másolatot nem találtam meg.)14 

7 Szövegg yűjtemény a régi mag yar irodalom történetéhez, Középkor (1000–1530), szerk. Madas Edit, Bp., 
Tankönyvkiadó, 1992, 603.

8 Hubert, Dugonics András levele…, i. m.
9 Pray györgy, Dissertationes historico criticae = Uő, Annales veteres Hunnorum, Avarorum et Hun ga-

rorum, Viennae, 1774, 75.
10 Uo., 276–277.
11 révai MiKlós Eleg yes versei, Pozsony, 1787, 275–288.
12 toldy Ferenc, Vizsgálatok a mag yar nyelv körül, Felső Magyarországi Minerva, 1828/I, 1582–

1587; Uő, Handbuch der ungarischen Poesie, Pest–Wien, 1828, 6–10; Uő, A mag yar költészet története, 
Pest, 1867, 86; Uő, Az ó- s középkori mag yar nemzeti irodalom története, Pest, 1862, 185–186.

13 Középkori mag yar költői maradványok, kiad. szilády Áron, Bp., 1877 (Régi magyar költők tára, I), 
3−8. és 227−248; XVI. századbeli mag yar költők művei, 1527−1546, kiad. szilády Áron, Bp., 
1880 (Régi magyar költők tára, II), 5. és 371−372.

14 Budapesti Egyetemi Könyvtár, Pray kéziratai, LIII. 213.
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I/2. Pray György Cornides Dánielnek küldött másolata az Országos Evangé-
likus Levéltárban.15 

I/3. Cornides Dániel által hitelesített másolat a Róth Tamásnak írt levélfogal-
mazványok mellett, a MTA Kézirattárában.16 

I/4. Cornides másolata Teleki Sámuelnek.17 Toldy Ferenc Marosvásárhelyen 
megnézte18 e példányt, és mindenben egyezőnek találta Pray példányával.19 

I/5. Pray Cornidesnek elküldött, ekkor még Teleki Könyvtárban lévő levelé-
ből lemásolt ének-példánya Horvát István (ma az Országos Széchényi Könyvtár-
ban őrzött) hagyatékában.20

II. Dugonics András egy másik szövegforrást közölt – bár mindez jóval később 
tisztázódott a kortársak előtt – nagy sikerű Etelkájában 1788-ban és 1805-ben. 
Ám a mű kiadása a cenzúra miatt késett – valójában már 1786-ra elkészült, vagyis 
egy évvel Révai Miklós Pannóniai ének-kiadása előtt! Dugonics többször hangsú-
lyozta, hogy az ő forrása nem azonos Prayéval! Ő a saját forrását már 1767-ben 
ismerte, s azt az erdélyi Gyalakutai Lázár János grófnál másolta szöveghűen. 
(Lásd Gruber Antalhoz írt, általam közölt levelét és versközlését.) Az Etelka két 
kiadásában egymástól eltérő hangalakban közli az éneket.

Összegezve, Dugonics nevéhez köthető, ma is fellelhető Pannóniai ének-kéz-
iratok:

II/1. Az OSZK-ban fellelhető példány.21 
II/2. A Piarista Rendtartomány Központi Levéltárában, Dugonics 

Analektáiban található változat.22

15 Evangélikus Országos Levéltár, Pray–Cordines levelezés, V, 36/1. 79r–80r.
16 Cornides levelei (fogalmazványok, másolatok) Róth Tamáshoz. MTAK, Magyar irodalmi le-

velek, 4r. 57/1. nr. 3, nr. 4, nr. 5; 4r. 57/2. 72.; 57/1. 85–86.
17 szécHy károly, A Pannóniai ének, ItK, (2)1892, 273−340, 433−471. I. h.: 273: „Koncz József 

szíves közlése szerint a colligatum könyvtári száma: 3548.” 
18 Szilády Áron említi ezt a 13. jegyzetben idézett kiadásában. Középkori mag yar költői maradvá-

nyok…, i. m., 27.
19 Tonk Sándor és Deé Nagy Anikó tették lehetővé a szövegellenőrzést és pontosították a jelzetet 

is: Marosvásárhely, Teleki Téka. To-3548/coll. 2. MS. 259.
20 Horvát istván, Reliquiae linguae hungaricae vetustissimae, Pest, 1830, kézirat, OSZK Quart. Hung. 

478/1, Jeg yzések, 1803, 6–8.
21 Hubert, Dugonics András levele…, i. m.
22 A mag yar kéziratos énekeskönyvek és versg yűjtemények bibliográfiája (1542–1840), összeáll. stoll béla, 

Bp., Balassi, 20022, nr. 1112; Budapest, Piarista Központi Levéltár, Manuscripta For. 5/79. (V 
105). A kéziratra Csörsz Rumen István hívta fel figyelmemet, amiért ezúton mondok 
köszönetet.
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III. A szakirodalom ismeri a Pannóniai ének egy versszaknyi variánsát XVII. 
századi lejegyzésben, Batizi András Jónás prófétának históriája című nyomtatvá-
nya (Debrecen, 1596) Országos Széchényi Könyvtárban őrzött példányának 
hátára írva.

Mikor az Magyarok Erdélyben
Jutának Magyar Földet Füvet 
Vizet hozatanak Deus Isten [?] Deus 
on[n]an kialtanak Az utan Deus nevet 
Désnek ők adának.

Ez a versszak a legkorábbi, ma is meglévő emléke a Pannóniai éneknek, amely bizo-
nyítja az ének ismertségét. Horváth Iván 1986-ban, a szöveg és hasonmása közlése-
kor megjegyezte: a strófa alátámasztja azt a feltételezést, hogy „Csáti Demeter nem-
csak írott munkákból, hanem szóbeli epikus hagyományból is dolgozhatott”. 23

Következtetések

1. A Pannóniai ének XVII. századból ismert strófája (annak variáns volta) bizonyí-
ték arra, hogy a verses elbeszélésnek létezett (szóbeli) epikus hagyománya.

2. Az Ének forrásául megjelölt kéziratokat mind Pray György, mind Dugonics And-
rás esetében csak a tulajdonosok/másoló látták: vagyis Subich Ferenc kódexét ő 
maga, Gyalakutai Lázár Jánosét a tulajdonos gróf és Dugonics. A másolatok 
hitelességét a továbbadó személyek garantálták – amit a kortársak elfogadtak.

3. Mindkét forrás keletkezési idejére többször is történt utalás vagy hivatkozás.

Subich Ferenctől és Dugonics Andrástól ennek ellenére mindezt figyelmen kívül 
hagyta a szakirodalom. Állításaikat senki nem ellenőrizte akkor, amikor még 
megtehette volna.

Vitatható-e, hogy a műgyűjtő erdélyi Lázár János és a kódexet birtokló Subich 
Ferenc, valamint a nyelvészettel is foglalkozó Dugonics András egyaránt téved-
tek, amikor meghatározták a kézirat korát? Nem lehet-e elfogadnunk egymástól 
függetlenül kimondott állításaikat? Subich szakmai hozzáértéséről nincs ismere-
tünk (csak annyit tudunk, amennyit Pray és Horvát István leírtak róla), ahogy 
arról sem, hogy a két kézirat kormeghatározásáról Pray miért fogadta el hitelesnek 
Subich állítását, vagy Dugonics András Lázár Jánosét.

23 HorvátH Iván, A reneszánsz és a barokk kora (1550−1750) = Képes bevezető a mag yar irodalom világába, 
szerk. Kőszeghy Péter, Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum, 1986, I, 18−19; RPHA nr. 376; A mag yar 
kéziratos…, i. m., Függelék, nr. 126.

Hubert_Ildiko.indd   103 2010.09.24.   11:05:37



104

Ismeretes, hogy Dugonics szövegközlését éppen az Etelkában való megjelen-
tetéseiért tartották komolytalannak. Szilády Áron hivatkozik is rá, hogy „Dugo-
nics – saját nyilatkozata szerint – azzal tökéletesen szabadon bánt (Tud. Gyüjt. 
1833/2, 310); ezért kiadásai számba se vehetők.”24 Jó pár évig az Etelka-beli szö-
veget a Subich-kódexbelivel vetették össze az érdeklődők! Dugonics ún. hitelte-
lenségét tisztázza az utókor előtt Gruber Antalhoz elküldött levele (és a Pannóniai 
ének versvariációja), amelyben arról számol be, hogy a szövegkiegészítésre 
Cornides biztatta őt, mondván, hogy annyi hiátust tartalmaz a Lázár János-féle 
kéziratmásolat, hogy azt tanácsosabb pótolni. Az összehajtás miatt tönkrement 
papír hiányzó helyeit tehát nem a tájékozatlan nyelvész, hanem a költő egészítette 
ki – a nyelvész Dugonics a hiátusokat kipontozva mutatta meg forrását a kortárs 
szakembernek. Talány, hogy Cornides miért nem reagált erre a kéziratra. 

Mindkét másolatcsaládból hiányzik a Toldy Ferenc által először 1828-ban (né-
hány strófa hiányára utaló megjegyzést követően) közölt, Csáti Demeter nevét is 
tartalmazó, a későbbi kiadásokban szereplő és a szakirodalomban hivatkozott 
három strófa. 

Bár a kódexet Horvát István sem látta, ő volt a forrása annak a közlésnek, amely 
alapján bekerült az irodalomtörténeti vérkeringésbe az alábbi két információ: Csáti 
Demeter neve és a Pannóniai ének rögzítésének/írásának ideje.25 Különös, hogy egyik 
másolatcsaládban sem léteznek az utolsó versszakok! Horvát István által a Pray-
hagyatékból lemásolt kézirat sem tartalmazza a kolofont. Horvát utalását, hogy ő 
Heliser Józseftől (1779–1844) – akihez a Subich-hagyaték került – kapta volna az 
utolsó versszakokat, mindaddig nem tartjuk elfogadhatónak, ameddig más adatok 
meg nem erősítik azon állítását, hogy Pray György a régiség kedvéért elhagyta az 
utolsó versszakokat, amelyeket Subich a XVI. századra keltezett. (Ez a Subichra 
történt hivatkozása azért érdekes, mert Subich XIV−XV. századi datálásáról olvas-
hatunk Pray Cornideshez küldött levelében, illetve Horvát István jövendőbeli 
lexikonához készített anyaggyűjtésében, amelyet a Pray-hagyatékból másolt.)

Amíg ez nem tisztázódik, addig a Pannóniai ének rögzítési/másolási idejét a 
XIV−XV. századra tesszük, s szerzőjét/lejegyzőjét ismeretlennek tartjuk.

24 Középkori mag yar költői maradványok…, i. m., 227. 
25 Handbuch der ungarischen Poesie, hrsg. von Franz Toldy, Pesth und Wien, 1828, I, 6−10. A három 

versszakról Toldy 1828-ban Vizsgálatok a’ mag yar nyelv körül c. munkájában (12. jegyzetben i. m., 
1587) így írt: „Horvát István Úr, az Országos Könyv-tár’ őrje a’ Nemzeti Museum mellett, az 
eddig isméretlen volt három vég-stróphát közlé velem (…) arról tudósítván egyszer’smind, 
hogy az ének bizonyosan a’ Mohácsi veszedelmet követő időszakban készíttetett: Miről a’ tudós 
Férfiu, talán nem sokára bővebben fog bennünket tudósítani.” Ám majd ötven évnek kell eltel-
nie, mire Szilády Áron magyarázatot adott a kérdésre: „E három versszak, a »Pannonia megvé-
teléről« szóló énekkel egy papíron, egy nem tudni, mely korból származott kései másolatban 
volt meg Horvát Istvánnál oly formán, hogy ez a töredék amaz után, némi hézag hagyásával 
következett: míg azon éneknek Pray–Subich-féle másolatán ezen töredéknek semmi nyoma 
sincs.” RMKT XVI/I (1880), 371.
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