
 

Az utolsó tánc 
 

 

Székesfehérvár nagy eseményeket megért főterén idén augusztusban 8. 

alkalommal rendezik meg a nemzetközi néptánc fesztivált. A szervezők 

munkájának köszönhetően mindig számos nemzet sokféle táncát láthatjuk. 

Élő, pezsgő, eleven ilyenkor a Városház tér és a Táncház. Most mégis 

mindennek ellentétéről, az elmúláshoz kapcsolódó haláltáncról lesz szó. 

 

A fesztivál megalapozójának, egyik fő szervezőjének, Botos József 

koreográfusnak érdeklődési körébe régóta beletartoznak a haláltánc 

ábrázolások, a képen, zenében, írásban történő megjelenítések. Inspirációja 

nyomán készítette a „Haláltánc ábrázolás Európában” c. táncpedagógiai 

szakdolgozatát az Alba Regia Táncegyüttes egyik táncosa, Fuják Zsuzsanna. 

Magam is a figyelemfelhívás nyomán olvastam bele a témával kapcsolatos 

szakirodalomba, tekintettem meg néhány ábrázolást, így legutóbb a 

horvátországi Beramban. 

A haláltánc (ismert francia nevén danse macabre, németül Totentanz) 

ábrázolások kialakulása valószínűleg a középkori félelmetes 

pestisjárványokkal hozható összefüggésbe. A pusztító pestis nyomán a halál 

mindenhatóságát az emberek méginkább átérezték, s ezt a 15. századtól meg 

is jelenítették. Különösen templomok, temetői kápolnák, osszáriumok 

(csontházak) falfreskóin. Általánosítva azt mondhatjuk, hogy az ábrázolásokon 

a halál, mint meztelen vagy lepelbe burkolt csontváz meglepi, meglátogatja az 

embereket, az utolsó táncra hívja, a végső táncba vezeti őket. Senki nem 

kerülheti el sorsát! A riasztó csontváz együtt táncol a királlyal, a királynéval, a 

pápával, a püspökkel, a polgármesterrel, a nemesemberrel, a polgárral, a 

paraszttal, a hivatalnokkal, a kereskedővel, a szerzetessel, tehát minden 

rendű és rangú személyiséggel, a legkülönbözőbb társadalmi helyzetű 

emberekkel. Utolsó táncát járja az egészséges és a nyomorék, az öreg és a 

fiatal, sőt a gyerek, a csecsemő is. 
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Az embert a mulandósága figyelmeztető képi megjelenítés szerte Európában 

fellelhető. Néhány fontosabb települést említve: Párizsban, Baselban, 

Lübeckben, Berlinben, Drezdában, Sienaban, Pisaban, Tallinban, 

Hrastovljeben (Szlovénia), Alslevben (Dánia), Inkooban (Finnország). 

Sajnálatos módon a középkori magyarországi festészet nem hagyott maga 

után ilyen emléket. 

Viszont nálunk is ismerték Hans Holbein (1497-1543), a kiváló festő széles 

körben elterjedt, az említett témát érintő fametszeteit. 

 

Az Isztriai-félsziget horvátországi részén, Beramban található haláltánc freskó 

viszonylag korai, 1474-ből származik. Maga Beram a főútvonalaktól kicsit 

odébb, Pazin városkától néhány kilométerre, egy meredek, fával, mondhatni 

erdővel benőtt domb tetejét foglalja el. Egykor többen lakták, ma mintegy 

százan élnek a kis településen, ahol a házak közül többet üdülőnek vettek 

meg a zágrábiak. A központban tekintélyes méretű, magas tornyú, középkori 

eredetű, de mai formájában a 20. század elején kialakult, Szent Mártonnak 

szentelt templom emelkedik. Ám az idelátogató, főleg németekből és 

osztrákokból álló turistákat mégsem az itt látható művészeti emlékek érdeklik! 

Hanem arra irányul figyelmük, ami talán egy kilométerre észak-keletre, lenn a 

domb alatt, fáktól körülölelve található. Ez pedig a Skriljinei Szűz Máriának 

szentelt templomocska, a falu ma is használatos temetője mellett. Ebben az 

egyhajós építményben láthatók a nemzetközi hírű, kései gótikus, csaknem 

teljes épségben megmaradt színes freskók, melyek a falakat szinte teljes 

egészében beborítják. Kb. 75 m2-en 46 jelenet látható, melyeket a Kastavból 

(Fiume egyik része) származó Vincent mester készített, mégpedig a kor 

gyakorlatának megfelelően társaival, segítőivel, kik legalább ketten voltak. A 

templomi felirat tanúsága szerint a Berami Mária Társulat megrendelésére 

dolgoztak, s ennek megfelelően a freskók zöme Szűz Mária, illetve Jézus 

életét ábrázolja. Egyik témakör az egyik, másik a szemközti falfelületen. 

Vincent mester 1474. november 8-én fejezte be művét, amikor Beram 
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település a közeli Pazin uradalmához tartozott, amikor az Isztria Habsburg 

uralom alatt állt, és egyre növekedett a török veszély. Ezért is szerepelnek a 

legnagyobb, nyolc méter hosszú freskón, a Háromkirályok hódolásán korabeli 

vitézek. 

 

A nyugati falon, ahol a bejárat is található, a mester az emberi életciklust 

ábrázolta. Az ajtón belépve jobbra Ádám és Éva, mint az emberiség 

történetének kezdete, balra az élet forgandóságára utaló szerencsekerék. Az 

ajtó fölött pedig a fal teljes szélességében a haláltánc. Kéz a kézben táncol a 

csontvázzal a király, a királynő, a pápa, a püspök, a lovag, a kereskedő, a 

vendéglős, a gyermek és a nyomorék. Ahány alak, annyi személyiség, annyi 

viselet, annyi tartás, annyi társadalmi-vagyoni állapot. Mégis ugyanazt az utat 

járják, a halálban kiegyenlítődnek a különbségek. 

 

Akár egy délszláv népi tánc, akár egy kolo, úgy hat a haláltánc, hol az élő 

alakok közé egy-egy csontváz került, s a táncolók vele fognak kezet. A kezek 

is úgy kapcsolódnak egymáshoz, mint a lánctánc jellegű koloban. A táncot 

még egyértelműbbé teszi, hogy az egyik halálfigura a kürtöt fújja.  

 

A templomot a 18. században bővítették és renoválták. A gótikus mennyezetet 

eltüntették, helyére virágornamentikájú, festett kazetták kerültek. A nyugati 

falon két ablakot vágtak, emiatt az ottani freskók részben megsérültek, 

részben eltűntek. Ezen túl az összes freskót lefestették, s csak 1913-ban 

fedezték fel, majd restaurálták. 

 

A freskóknak művészi értékükön túl számos kultúrtörténeti, néprajzi 

vonatkozásuk van. Az épületet ma is használják. Évente kétszer, májusban, 

Szűz Mária hónapjában és Nagyboldogasszonykor misét is tartanak benne. 

De a látogatók, érdeklődők folyamatosan, nagy számban mennek, hogy 

gyönyörködjenek a kivételes művészi alkotásokban, melyek a középkor 
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írástudatlan hívői számára a „szegények Bibliáját”, különösen az Újszövetség 

képi megjelenítését adta. 

 

 

       Gelencsér József 

 
 
 
 

 
 
 

A berami haláltánc 

 


