
LÁSZLÓ-VERSEKRŐL. 

I. 
Régen tudott dolog, hogy a Salve benigne rex Ladislae 

sorfajának 3, 2 || 3, 2 az alaptípusa. Utóbb Horváth János 
azt is megállapította, hogy azok az eltérések, amelyekben a 
versezet az alaptípustól elhajlik, csupán «játékos változatok», 
«szaporító vagy lassító variációk». Ez kétségtelenül igy is 
van, mindazáltal a szép emlékről, úgy látszik, nem árt még 
néhány apróságot elmondani. 

Talán nem tévedek, ha bizonyos fontosságot tulajdonítok 
annak a körülménynek, hogy az ének 76 sora közül 42 igazodik 
a 3, 2 || 3, 2 képlethez, viszont 34 sorban egyéb dipodiák 
mutatkoznak, nevezet szerint 11 sorban ugyanennyi 2,2 képletű, 
20 sorban ugyanennyi 4, 2, továbbá 3 sorban együttvéve három 
2, 3-as, négyben pedig összesen négy 3, 3 tagozású, végre egy 
sor, a 9. versszak 2. sora: Tua imago sita est in muro alto, 
a maga 13 szótagjával teljességgel kirí a versezetből. 

Látnivaló, a szöveg 152 dipodiája közül több mint 140 a 3, 
2-es, 2, 2-es és a 4, 2-es, vagyis a kétszótagos záróütemű, csak 
egy sor 13 szótagú és mindössze 7 dipodiának a záróüteme 
áll három szótagból, következéskép nem lehet másra gondolni, 
mint arra, hogy a vers-szerző végig kétszótagos záró
ütemű dipodiákba akarta önteni az éneket, de «el-elszundított», 
vagy talán meg is valósította szándékát, és a tizenhárom szótagos 
sor a háromszótagos záróütemű dipodiákkal együtt utólag, 
szövegromlás révén került az énekbe. 

Sajnos, variánsok hiányában egyedül magukra a gyanús 
helyekre lehet támaszkodni. De, úgylátszik, egy és más azokból 
is kiszorítható. Az első gyanús 3, 3-as dipodia például az 5. 
versszak 2. sorában (Eduxit rex j Béla | in Pan | noniam) 
talán nem is 3, 3, legalább nagyon könnyen lehet rajta se
gíteni, csak az utolsó taktust kell összevonva (-nonjam) ol
vasnunk. A második és harmadik háromszótagos záróütemet 
az 5, 4 tartalmazza: Hunnicum | scilicet || atque \ coelicum. 
I t t már nehezebb a helyzet, mégis föl lehet tenni, hogy ere* 
detileg Seilieet Hun \ norum || atque coe | lórum volt a szö*< 
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veg. Ha ugyanis a másoló, mint valószínűbbnek látszik, fejből 
dolgozott, a két szó utolsó szótagjait, ha írásból, ezeknek 
a jelét könnyen Összetéveszthette. A 9. versszak 2. sorát 
(Tua imago sita est in muro alto) Sík Sándor a Szegedi Fü
zeteiében (1935. 10.) így akarta kijavítani: «Tuai | mago [| sit(a) 
est in mu | r(o) alto», vagy «valószínűbben»: «Tua i | mago || 
sita est in j alto», de a két föltevés közül egyik sem kifogá-
solhatatlan. Az első nem számol azzal, hogy a névtelen nem 
ismeri az eliziót; a második viszont olyan szót küszöböl 
ki a szövegből, amely némi változtatással (kőszál, kőfal h.) 
a magyar változatban is előfordul és egyben olyan dolgot 
jelöl, amelyet a muro nélküli latin szövegből kiokoskodni 
nem lehetett. Alkalmasabbnak mutatkozik egy másik meg
oldás a tua kihagyásával: 

Sita est i | mago |j in muro | alto, 
vagy esetleg a következő: 

Tua i | mago || in muro [ alto 
Splendet | ut sol, || fulget ut | aurum. 

A magyar fordító bátran elkészíthette belőlük a maga mon
dókáját: «Képed feltették magas kőszálra». A oképed»-et ki 
lehetett hámozni az összfüggésből, a «feltették»-et ki lehetett 
következtetni az «in muro alto»-ból, az est mellőzését meg 
lehet okolni azzal, hogy a fordító alkalomadtán (6, 1—2; 
14, 1—3; 16, 1—2) fel szokta bontani a deák mondatszerke
zetet és soronként külön mondatot formál az egyes tagokból. 
A 14. versszak 1—3. sora például a latinban egyetlen bő
vített mondat: 

Tuque fulcitus (!) regni corona, 
Irradiatus (!) Spiritu Sancto, 
Comitabaris mores paternos; 

viszont a magyar szöveg három külön mondatot formál belőle : 
Feyedben kelé az zent corona, 
meg batoreyta teget az zent lelek, 
kezded köwethni athadnak eletet. 

Jóval egyszerűbb a többi szabálytalanság megfejtése és 
kiküszöbölése. A 12. versszak 4. sorának (Dum adhue \ juve-
nis [j aetate | fores) mindössze a szórendjén kell változtatni: 
Dum adhue ae \ taté \\juvenis j fores. A 15, l-ben (Tu fidem | 
sanctam |( et ca \ tholieam) az et cserélendő fel -que-vel (Tu 
fidem | sanetam, || catholi | eamque). A 15, 2 (Praeconi \ zatam 
db |1 hominibus] Christi) szövege eredetileg nyilvánvalóan 
Praeconi j zatam \ hominibus j Christi volt és utólag bővült az 
ab prepozicióval. A 15, 1—2 ezt mondta: «Krisztusnak szent, 
katolikus hitét, amely az embereknek hirdettetett»; viszont a 
másoló szemmel láthatóan abban a véleményben volt, hogy a 
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helyes értelem a következő: «a szent katolikus hitet , mely a 
Krisztus emberei által hirdettetett», a verset tehá t meg kell 
egy ab-haX szerezni. 

Végre a 17. versszak első sora (Tu extir j pásti \ gen-
íes | haeresim) megint csak szórendje révén t e re l a 3, 2 | 3, 2 
típustól (Tu extir j pásti \\ haeresim, j gentes). Sőt a 10, 2 (Tu 
et as | pectu (| deside \ rábilis) utolsó szava se látszik hozzáfér-
hetetlennek. A desiderabilis minden nehézség nélkül pótolható 
desiderandus-szeA vagy desideratus-szol (Tu et as \ pectu \\ de
side | randus), föltéve, hogy a névtelen a vers rovására nem 
ragaszkodott a legenda betűjéhez. Azt persze talán mondani 
sem kell, hogy a 11. versszak 2. és 3. sorában olvasható le
gendái szavak (humeris, speoie, sola, imperio digniís) megvál
toztatott alakjai épen nem tanúskodnak efféle túlzott ra
gaszkodásról. 

Aligha tévedek, ha ezekből az adatokból azt következ
tetem, hogy a Salve benigne lex Ladislae szövege megrongálva 
került a kódexekbe. Bizonyos, hogy olyan ügyes verselő, amilyen 
a deák László-ének szerzője, nem hagyhat a munkájában 
•egyetlen tollvonással kijavítható hibákat. Valamire való ver
selő megforgatja a szavakat, tehát okvetlen rájön az ilyen lehető
ségekre, aminőkkel a deák hymnus 2, 3-as és 3, 3-as dipo-
diáit a költemény uralkodó ritmusába lehetett olvasztani, és 
nem hagyja Őket felhasználatlanul. A névtelen jó, egyöntetű 
verseket í r t ; az utódok helyenkint szétdobálták, néhol mégis 
faragták a mondatait; de a szétdobált szavakat össze lehet 
rakni, egymáshoz illenek és kitöltik azt a formát, amelyet a 
költemény nagyrésze magáénak vall. Világos, hogy eredetileg 
is ennek a formának voltak a hordozói. Magyarán szólva: az 
a körülmény, hogy a hét divergens sor minden különös nehéz
ség nélkül, szinte játszva alakítható át 3 (4, 2), 2 || 3 (4, 2), 
2 típusúvá, kétségtelen bizonyítéka annak, hogy a háromszó
tagos záróütemű dipodiák a másolók lelkiismeretét terhelik, és 
a Salve benigne rex Ladislae eredetileg csupa kétszótagos záró-
ütemű dipodiákban (3, 2 ; 4, 2 ; 2, 2) volt írva. 

Persze más vélekedés is találkozik. Sík Sándor a már idé
zett helyen rámutat a következő sorokra, mint amelyeket a 
latin hangsúlytörvénynek megfelelően szabályosan «a 3 -f- 3 || 
3 -{- 2 szkéma szerint kell ritmizálni» : 

Sí derűm | coeli prae |] fulgidum | sidus. 
Tu nobis | natus Po || lonieo | regno. t. 
Specie | sola im || perio | dignus. 

• Rosas le | gebas, co |]rona sti | pabas. 

A latin hangsúlytörvény kétségtelenül Sík Sándor mellett 
szól, de egyéb tényezőket sem szabad elhanyagolni. Mindjárt 
.az első sorra nézve érdekes és számottevő útmutatás található 
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XVI. századbeli énekeinkben. A Salve benigne rex Laäislae. 
dallamát nem ismerjük, -de van egy «zsoltár», amelyről tudjuk, 
hogy a deák László-himnusz nótájára énekelték. A szöveg 
Bornemiszánál a OXXIV. lapon olvasható és föléje van nyom
tatva, hogy «a Salue benigne Rex Ladislae Notaiara». Régebb
ről megvan Szegedi Gergelynél a 66. lapon, de szótagjelzés, 
nélkül, s első versszaka a következő: 

Bodogoe azoc kic iítent félic, 
es igaz hitt'el kic Ötét véfzic, 
paranlolattyát nekie teízic, 
kezec munkaiát kic igazán éfzic. 

A strófa három első sora 3, 2 |j 3, 2, a negyedik sor 
3, 2 j| 4, 2, de az ének hét versszaka közül csupán a második 
jár pontosan az első nyomán, a többi az első három sor egyi-
kének-másikának, vagy mindannyijának a második felét 4, 2-re 
szaporázza. Ellenben mind a hét megegyez abban, hogy a. 
negyedik sort 4, 2-es dipodiával végezi. 

Ezt a 4, 2-es záródipodiát valahogyan sérthetetlennek tar
totta a kompilátor. A «zsoltár» ugyanis nem önálló fordítás, 
hanem Batizi András 1546-ban költ Jámbor házasok meghall
gassátok kezdetű intő versezetéből, illetőleg annak 24., 28—32. 
strófájából van kiszedegetve és összeábdálva. A Batizi-féle ének 
3,. 2 || 3, 2-e3 sorokból áll és elejétől végéig ragaszkodik a. 
3, 2 || 3, 2 "típushoz; 

Bódogok azok, kik Istent félik, 
Ez igaz hittel kik ötét veszik, 
Parancsolatját nékie teszik, 
Kezek munkáját igazán eszik... 

— a versszakok végső sorainak második felét a kompilátor 
alakította át 4, 2-re. Kétségtelenül tudva és szándékosan:. 
h°gy — egyébre alig lehet gondolni —• az általa kompilált 
«zsoltár» rámenjen a kiválasztott dallamra, a Salve benigne 
rex Ladislae nótájára. 

Világos, a Salve benigne dallama a kompilált versezet 
tanúsága szerint 4, 2-es dipodiát kívánt a strófa végére, prae-
fulgidum | sidus-t és corona sti j pabas-t. Persze rá lehet mutatni,. 
hogy a latin László-ének tizenkilenc versszaka közül mind
össze hat, az 1., 4., 10., 14., 16. és 18. végződik 4, 2-es dipo
diával; de ez a körülmény a dolgon aligha változtat. A sza
porázó és lassító.verseléssel velejárnak az efféle különbségek. 
Az éneklő község -értette a módját, hogyan kell az eltérő 
strófákat ugyanarra a dallamra ráhúzni. A NádorC. Ave salu-
tis /iosímjának első versszaka fölé oda van jegyezve a nóta ;. 
hangjegy és szöveg pontosan összevág. Aztán következik a 
többi strófa. Kétségtelenül ezeket is az első szak dallamára 
énekelték, holott legalább egyben, végső soruk szótagszámában,. 
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egytöl-egyig elütnek a vers kezdöszakaszától. Még inkább el 
lehet mondani ugyanezt a Nádor-k. másik kótás énekéről, az 
Üdvözlégy istennek szent anyja kezdetűről. Utóbbról a Hofgreff-
féle gyűjtemény tizenkilenc éneke közül nem kevesebb, mint 
Dyolc vonja a figyelmet magára azzal, hogy csak első strófá
jával simul hozzá szorosan a maga dallamához.1 Másunnan 
hozzájuk lehet sorolni még Armbruszt Kristóf tréfás szerze
ményét a gonosz asszony emberek erkölcséről.2 Nincs tehát 
benne semmi különös, ha a 128 «psalmus» kompilátora szin
tén azt a dallamváltozatot tartja szeme előtt, amely a Salve 
benigne első versszakában érvényesül. Föltehető, hogy az ének
ből a közönség is ezt a versszakot ismerte legjobban. 

Sík Sándor magyar hangsúlyozást lát a praefulgidum, 
Polonico, mperio-féle ütemekben. Egyúttal megjegyzi, hogy 
rajtuk kívül még más öt hasonló taktus van a latin költe
ményben, jelesül: az Electe | pugil, a Corona | sancta, a Legá
tusa | sibi és a PraeAo | tavit J] gratminm j bonis. 

A fölsorolt helyek azonban máskép is értelmezhetők. Meg
lepő, hogy az öt «magyaros hangsúlyozás» közül négyet puszta 
megfordítással (Pugil e | lecte, Sancta co | róna, Sibi le j ga-
tum, Bonis grati | árum) szabályszerűvé lehet változtatni. Ez 
azt a gyanút ébreszti, hogy mai formájában mind a négy 
hely hibás másolás eredménye. A praedo [ tavit-nak pedig 
semmi köze a magyaros hangsúlyhoz, mivel második felében 
sértetlenül megtartja eredeti nyomatékát, viszont első felének 
első szótagja a vers-iktusnak köszöni hangsúlyát. 

De a p'aefulgidum-féle ütemekben se kell minden áron 
magyar hangsiílyozást keresni. Kétségtelen, hogy a magyar 
deáksághoz szokott fül nem ütközik meg az olyan hangsúlyo
záson, aminő a praefulgidum, Polonico, imperio, wstigia, homi-
nibusstb.A^afoe&em^ííenévtelenjérölazonbanbajosföltenn^hogy 
verseiben a magyaros kiejtést vagy hangsúlyozást akarta volna 
szerepeltetni. A latin költeményben egész sereg olyan szó for
dul elő, amelyet a magyar deáknyelv a maga sajátos módján 
hangoztatott;3 a sok közül még sem akad több hétnél 
(praefulgidum, Polonieo, praesagio, imperio, vestigia, corona, 
hominibus), amelyről bizonyos, hogy a latin hangsúlytörvény 
ellenére első szótagján nyomatékos. Ezek közül is egy, a corona 
(14, 4) másutt (11, 2 ; 14, 1; 18, 2) már mint corona szerepel, 

i V. ö. Mátray: Történeti, bibliai és gunyoros énekek dallamai 
a XVI. századból Pest, 1859., 18., 20., 24., 26., 30., 40., 44., 50. 1. 

2 Uott, 62. 1. 
8 Csak az első tíz sorban hét: benigne, praeclaxe, ínnitatis, /idelis, 

dilectnm, Hunnornm,sancíoram. Aztán: renascens,aetate,Partnoniam,/wturus, 
€0»struxisti, quiesch, arcúmcingunt, barones, sepujcrum, fegimtur,/ítlgenti, 
renerantur, rfevota, íerrarum, rwbicnndus, «spectu, cíimicantes, tfeeorus, 
íeonis, eZegit, cwstodires stb. 
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aminthogy rendes körülmények között a praevel összetett 
szavak (praeclara, 1,3; praeclarus, 12, 1) sem tágítanak törvé
nyes hangsúlyoktól. 

' Aztán meg kell állapítani, hogy a névtelen úgynevezett 
magyaros hangsúlyozásaiban szigorú következetesség uralkodik. 
A praefulgidum és hat társa, épúgy, mint az w p e r a j rfores,. 
praedo | tavit, wradi | atus, comita | öaris, virgini | tatis stb. 
kivétel nélkül taktuskezdő szó,- elején nem a saját hangsúlyát 
viseli, hanem a vers-iktus nyomatékát. Ez, persze, nem magyar 
sajátosság, a külföldi latin költészetben is meglehetősen 
ismeretes. Az 0 Borna nobilis kezdetű' híres himnuszban 
(XI—XII. sz.) ilyen sorokat lehet ta lá lni : 

Cwwctarum | urbium |] ̂ reellen | tissima. 
A$alutem | dicimus || tibi per | omnia. 
Pétre, tu | praepotens ||eoeloram | elaviger 
Vota prae [ cantium|[ exaudi j jugiter, 
Fertő suf | fragia |j miseri J cordia, 
Div'mi | muneris|)adpone | fercula.1 

Aránylag még több «magyar hangsúlyozás» van egy 
másik, ugyancsak ritmikus asklepiadesi sorokban, de már 
jóval később, a XIV. században írt úrnapi költeményben, 
amelynek első versszaka a következő : 

ín suis filiis mater ecelesia 
Sincerís | mentibus jj dulci me [ lodia 
Devote | recolat || haec pia | gaudia, 
Ut digne | Za«detur||ífoVina | sophia.2 

Legérdekesebbek azonban a »ritmikus sapphicum«-ok példái. 
A Laus trinitati resonet perennis kezdetű kétszakos kis ősi 
hymnus első versszakának egyik sora: Pectoris J hymnus [| Z i 
tate | ayon, a második strófája: 

Angeli j summi [| paíriarchae | sancti, 
Aposto | lórum || chorus bea | torum, 
Ordines | cuncti || frenedicant J theon.3 

Egy másik, ugyancsak nagyon régi, még a X. század előtt 
kelt Trinitas-hymnusban (0 páter saneie) a következőket 
olvassuk: 

Paracli | tusque j, spiritus | alme. 
Trinitas | saneta Ijunitasque | firma.4 

1 Dreves, Jahrtausend, II. 3í6. 
* Uo. II. 206—207. 
a Uo. II. 179. 
* Uo. II. 175. 
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Szent Bernátnak Vita Victoris kezdetű versezetében három, 
Nobilis pugnis, moribus suavis kezdetű költeményében még 
amannak kétszeresénél is több hangsúly törvény ellen való 
nyomatékolás fordul elö: 

Unde et | viditj] wsiones | Dei, 
Vidit et | coelos j| aperiri | sibi, 
Gloria ] summae j| TVinitati || Deo stb.1 

A XIV. századból, esetleg a XV. elejéről valő Virginum 
palmas kezdetű hymnusban Öt, a fentiekhez hasonló .sort lehet 
találni : 

Virginum | palmas || veneremur | almás, 
Reges et | duces ]| swperando | truces. 
Jwtegri 1 taté j'mentis illi | batae. 
Ipse re | atum || deformantem | statum. 
Genitae | proli || áominoque | poli.. .2 

viszont egy másik, szintén XIV. századbeli 8 versszakos 
darabban (Femina sacra celebranda nobis) nem kevesebbet, 
mint tizenhatot.3 

A példák közül, természetesen, a sapphói sorokban levők 
a leghangosabbak. Számba kell venni, hogy a ritmusuk azonos 
a «Siderum coeli praefulgidum sidus»-éval és társaiéval. És nem 
nyom kevesebbet a latban az a körülmény, hogy a sapphói sor 
kötött sor, azaz nem állitható, hogy a harmadik taktusa elején 
levő súlytalan szótagot a metszeten átgázolva a második 
taktusba vitték át, vagy kellett átvinni harmadik szótagnak. 
A középkori latin költészet egyaránt tiszteletben tartotta 
a sormetszetet, a sor második taktusának két és a harmadik 
taktusnak négy szótagját. A magyar névtelen a lassítások és 
szaporázások gyakorlásának kivételével az egyetemes latin 
egyházi költészet verselésének útját járta. Nem irt 3, 3-as 
dipodiákat, nem hágta át a sormetszet törvényét és nem 
hangsúlyozott magyarosan. 

I I . 

A Salve benigne rex Ladislaeról régóta tudja mindenki, 
hogy magyar ember munkája. Másrészt egyidő óta általános 
az a vélekedés, hoa:y a Peer- és a Gyöngyösi-k. Szent László 
énekét belőle fordították magyarra. Az idevágó érvek föl 
vannak sorolva a RMKT. I.2 kötetében és még teljesebben 
Sík Sándor dolgozatában. (Szeg. Füz. 1935. 2—4. 1.) 

Sík Sándor szembeszállt az általános vélekedéssel. Szerinte 
a latin és a magyar szöveg közül nem az előbbi, hanem az 
utóbbi az eredeti és a deák hymnus a magyar ének fordítása. 

i Uo. I. 238-239. — 2 Uo. II. 381-382. — » Uo. II. 383—38Í. 
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Helyesen mutatott rá, hogy a korábban fölmerült érvek közül 
egy sem döntő erejű: sem az, hogy a magyar nyelvemlékek 
csaknem mind fordítások, sem äz, hogy a kódex minden vers
szaknak elül közli a latinját, aztán a magyarját, sem az, hogy 
a magyar szöveg egyik-másik sora, mint a «Szent királyok 
közt drágalátos gyöngy», a latinnal összevetve «fordítói 
ügyetlenségre vall», sem az, hogy a latin szöveg egyes szavakat 
átvett a legendából. Azt mondja, hogy — először is — «a filo
lógiai érveknél is döntőbb érv: az esztétikai élménynek, azaz 
Ösztönnek elutasíthatatlan bizonyságtétele. Ha a magyarnyelvű 
himnuszt olvasom, egy pillanatig sem érzem, hogy fordítással 
van dolgom. Mikor a latint olvasom, ezt nem érzem így». És 
hivatkozik az 5-ik versszakra, továbbá a 7-ikre és a 14-ikre, 
mint amelyeknek egy-egy kifejezése (5, 2 : jó Magyarországra; 
5, 3 : hogy. dicsekednél te két országban; 7, 11 : hörnyül feltesz
nek ; 14, 1: Fejedben kelé az szent korona} sokkal költőibb, 
hatásosabb, konkrétebb a latin szöveg megfelelő helyénél. 
S utal végre a deák cantilena 15-ik strófájára: 

Tu fidem sanctam et catholicam, 
praeconisatam ab hominibus Cbristi 
observabas et protegebas 
corde, ore sancto, et ense, 

mint amely «valami kedves ügyetlenség érdekes és megható,. 
de nem művészi botorkálás hatását teszi». 

Aztán '—- másodszor — a magyar ének eredetisége mellett 
szól az a körülmény, hogy igen sokszor szószerint egyezik a 
latinnal; már pedig pontos hűségű és egyben művészi magyar 
fordításunk a középkorból egy sincsen. 

Harmadszor: a latin szövegben magyar szó, a latinban 
viszont két hungarizmusnak látszó kifejezés található. 

Végre, negyedszer: a latin változat magyar versformában 
van írva. »Az első helyen említett és nézetem szerint magában 
is döntő esztétikai érv mellett az egyetlen, úgy gondolom, 
szintén egymagában is perdöntő bizonyítékot a magyar vers 
eredetisége mellett a ritmikai megfigyelés szolgáltatja« — az a 
körülmény, hogy a 3 j 2 || 3 | 2 alaptípusú versezetben lassító 
és szaporázó ütemek vannak. »Ez a versforma magyar vers
forma és a latin himnusz teljesen a magyar ének verseit 
utánozza. Bajosan tehető fel ugyanis, hogy latin versíró, ha 
eredetit ír, a latin versek megszokott formái helyett magyar 
formát használt volna. Ez igazán példátlan lenne a középkori 
költészetben«.1 

1 Szorosan nem tartozik a dologhoz, de mellékesen meg kell jegyeznem, 
hogy S. S. a RMKT. t? 228. lapját teljességgel félreértette. S. azt mondja, 
hogy a László-vers «Horváth Cyrill szerint középkori ritmikus sapphicum, 
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Mi tűrés-tagadás, a négy argumentum közül egyet sem 
lehet helytállónak mondani. Ha a középkorból nem maradt hű 
és egyben művészi magyar fordítás, nem következik, hogy 
efféle abban az időben nem is keletkezhetett. A magyar szó 
nemcsak eredeti latin szövegben, hanem fordítottakban is 
szokatlan. Végre arra sem lehet gondolni, hogy hungarizmusok 
csakis magyarból fordított írásművekben találkozhatnak. 

De az apró-cseprő érveknek maga az értekező sem talaj donit 
nagyobb fontosságot. Sík Sándor a perdöntő erőt a saját 
esztétikai élményében és a ritmus magyarságában látja. Szerinte 
a latin változat írója a magyaros ritmust egyedül a magyar 
László-énekből ismerhette meg és vihette be a maga munkájába. 
Nem veszi észre, hogy a magyar ritmusnak, ha volt, eleven 
életet kellett élnie a nép énekeiben, a verselő-hagyomány-
ban, hozzáférhetőnek kellett lennie minden magyar ember 
számára; tehát nemcsak a magyar szövegből juthatott át 
a latinba. 

Természetesen, nem szabad hallatlanná tenni azt az érvet, 
hogy a latin költeményt, ha eredeti, okvetlen hozzáillő latin 
formában szerezték volna. Való, akik latin költeményeket 
írnak, latin formákba szokták önteni mondókájukat; az okos
kodás mégse látszik alkalmasnak arra, hogy a latin ének 
eredetiségét megdöntse. A Salve benigne, mint már volt róla 
szó, nem számítva szaporázásait és lassításait, minden tekintetben 
beleillik a középkori latin költészet »ritmikus« termékei sorába, 
tehát alapjában »latin« formája költemény. Aki írta, föltétlenül 
deák formájú verset akart írni. Hogy helyenkint, ahol a három 
szótagot nem tudta kiteremteni, magyar szokás szerint eggyel 
többet, vagy kevesebbet tet t a helyére, szemében aligha volt 
egyéb puszta »licentiá«-nál, és nem forgatta ki a művet latin 
mivoltából. Legföljebb sokallta benne a licentiát. 

amelyet a kar ilyen beosztásban énekelt: Iste con | fessor |] Domini sac | 
ratus.» Utóbb pedig nagyobb nyomaték kedvéért hozzáteszi, hogy ott «a 
sapphói strófáról beszél H. C.» (Szeg. Füz., 1935. 10. és 12. I.) Ahány állítás, 
annyi tévedés. A RMKT. I.« 228. lapján egészen másról van szó. A könyv 
kárhoztatja (227. 1.) Gábor Ignác nagy felfedezésnek hirdetett rítmizálását 
(Tu j trinitatis || Cultor | fidelis stb.) és megállapítja (228. 1.), hogy a latin 
hymnus sorai helyesen tagolva olyan ritmust szólaltatnak meg, amely a 
középkori költészetben korántsem ismeretlen. Az Iste confessor sorai, ahogy 
a karban éneklik őket, ép olyan 3, 2-es és é, 2-es dipódiókból állanak, mint 
a Salve benigne nagyrésze; a különbség a két versezet között csak az, hogy 
a László-énekben 2, 2-es és 2, 3-as dipodiák is vannak, más szóval: a Salve 
benigne verselése szabadabb (a Szeg. Füzetek idézete szerint «szabályosabb»), 
az író kevésbbé ügyel rá, hogy az egymásnak megfelelő ütemekbe ugyanannyi 
szótag jusson, az ütemeket olvassa, nem a sorok szótagszámát. 

Világos, a RMKT. I.« 228 egyáltalán nem mondja, hogy a László vers 
azonos az Iste confessor versalakjával. Ha egynek tartaná a kettőt, nem 
különböztetné meg őket egymástól, nem beszélne eltérésekről. Sapphói 
sorról, sapphói strófáról és egyáltalán »sapphói«-ról csak említés sincs az 
egész fejezetben. 
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Azonban mindez csak »lehetőség«, okoskodás. Az öreg 
ágyú: az »esztétikai élmény«. Sík Sándor szebbnek érzi a 
magyar versezetet, mint a latint, tehát azt mondja, hogy a 
magyar az eredeti, a latin a fordítás. XJgy vélekedik, hogy a 
fordítás nem múlhatja felül a maga eredetijét. A tétel nagy
jában helyes, de mégsem egyetemes érvényű. Az olvasók 
bizonyára el tudnak képzelni egy szépen, költőien szóló zsoltár
fordítást, amelyet valamely tehetség a Vúlgata rögös, gyarló, 
homályos és gyakran érthetetlen szövegébői készített. A Salve 
benigne latin szövegéből fordított magyar ének nyelvében és 
stílusában helyenként szintén lehet több szín, szépség és 
hatásosság, mint az eredetiben, föltéve, hogy a fordító kiváló 
stílusérzékkel volt megáldva és jobban tudott magyarul, 
mint a latin eredeti szerzője latinul. De ezek is csak okos
kodások. 

Sík Sándor néhány szép magyar kifejezést idéz a maga 
igaza mellett. A szegedi tanulmány szembeállítja az 5. versszak 
deák szövegét a magyarral: 

Tu1 cum esses tener aeiate, 
Eduxit rex Béla in Pannoniam, 
Ut te laudarent patria regna, 
Hunnicum scilicet, atque coelicum. 

Mykoron rneglen germegded volnál 
ky hoza bela keral' yo rnagyarorzagba 
bog dycbekednel the keth orzagban 
magyarorsagban es menorlagban. 

«Milyen gyenge —írja—ehhez (a magyarhoz) képest a latin 
versszak!.. . A jó Magyarország mennyivel több a Pannoniá-nál. 
A két utolsó sor (Hogy dicsekednél...) naiv bájához képest a 
latin változat tudákos dadogásnak tetszik.» Színigazság, csupán 
azt kellene hozzáfűzni, hogyan származhatott a latin szöveg 
harmadik sora a magyar harmadik sorából. Mert a két sor 
nyilván nem mond egyet: a magyar szerint kihoztak, «hogy 
dicsekednél két országban», a latin szerint: «hogy dicsérjenek 
hazáid» (patria regna), avagy: «hogy dicsekednél hazáidban». 
A magyar szöveg semmit sem tud arról, hogy az ő «bét országa» 
hazája a nagy fejedelemnek, a deák viszont semmit se szól 
arról, hogy az országok száma kettő. Az eredetivé te t t magyar 
szövegben azonban hiába keressük a rejtély nyitját. Vissza 
kell térni a régi véleményhez, hogy a latin szöveg az eredeti. 
A titok legott kiderül: a fordító a patria regna-t pária regna-n&ls. 
olvasta, A «két ország« nem szépítésre szánt költői lelemény, 
hanem a hibás olvasat visszaverődése. 

Kevésbbé érdekes és csattanó a latin változat első vers
szakának hirhedt harmadik sora (Mégis regum gemma prae-

1 Helyesen: Te. 
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dara: zent TceraVók Tcozíh dragalatws gong), amelyről Császár 
Elemér azt írja, hogy értelmetlen, és úgy gondolja, hogy a magyar 
szöveg szerint a latin sor élén regis regum helyett regum 
sanctorumn&k kellene állania.1 Hegedűs István a regis regumot 
annak idején »égi királyunk«-nak fordította; több mint való
színű, hogy a kifejezés a névtelen fordítónak szintén a Rex 
regumot, az Úr közönségesen ismert nevét juttatja eszébe. 
Természetesen, okoskodni kezd: ha a Rex regum az Isten, 
akkor regis reges annyi, mint Isten királyai, fejedelmi szolgái, 
emberei, kövétkezéskép istenes emberek, jámbor, szent királyok. 
És leírja szépen: »zent keral'ok közth.« 

Persze az ellenkező utat is meg kell próbálni. A regis 
regumhól ki lehetett hámozni a szent királyokat. Vajon el
képzelhető-e, hogy valamely fordító viszont egy eléje kerülő 
magyar szöveg »szent királyok« kifejezését »regis reges«-szel 
tolmácsolja? A feleletet kiki megadhatja. Az irodalomnak 
egyelőre nincs rá példája. 

Figyelemre méltó része a két László-éneknek a nyolcadik 
versszak: 

Te venerantur cultu divino 
Sacer clerus et plebs devota, 
Te adhonorant regna terrarum, 
Etenim Iaudant astra te coeli: 

Téged dychernek zent zolozmawal 
papok dyakok ees varwfnepek 
téged földnek kerekfege 
merth téged dychernek yftennek angely. 

Mindenki meg fog akadni rajta, hogy a latin szöveg első 
sora szerint a szent papság és az ájtatos nép »cultu divino« 
tiszteli a nagy királyt, akit az ég csillagai dicsőítenek és 
ezért a föld minden országa tiszteletben részesít. A »cultu 
divino« ott, ahol van, szemmel láthatólag veszedelmes kifejezés 
és világosan mutatja, hogy a vers a reformációt megelőzőleg, 
olyan időkben készült, amikor Kálvin és társai még nem 
ostromolják az Egyházat azzal, hogy »martyribus divinos 
cultus assignavit.« Későbbi katolikus író minden bizonnyal 
jobban figyelne a tollára és óvakodnék attól, hogy a könnyen 
félreérthető és félremagyarázható frázissal zavarba ne hozza 
a híveket és fegyvert ne adjon az Egyház ellenségei kezébe, 
akik a katolicizmust a szentek imádásával vádolják. 

De hibáztatható a latin versnek az az állítása is, hogy 
a földi országok László királyt azért tisztelik, mivel az ég 

1 Talán nem alaptalan az az ötletem, hogy a (regis regum) helyén 
eredetileg, a magyar fordítás költe előtt, Ttt gregis regum állott. Ez esetben 
a 3. sornak értelme következő lett volna: Királyok rendjének v. királyi 
rendnek drágalátos gyöngye. 
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csillagai dicsőítik. Ezt a képtelenséget legföljebb azok a pla-
tonikusok tapsolhatták meg, akik hittek a szegény, csillagokba 
szórt és a test börtönéből ugyanoda visszakerülő lelkek mesé
jében. A. középkori teológusok szerint a csillagoknak semmi 
közük a szentekhez, akik az angyalokkal együtt magasan 
fölöttük, a coelum empyreumban lakoznak. 

Kérdés: honnan kerültek ezek a tévedések a latin szö
vegbe? A »cultus divinus«-t valahogy ki lehetne magyarázni 
a »szent zsolozsmá«-ból, de az »Istennek angyali« semmiféle 
fordításban se változhatnak »az ég csillagai«-vá. Ha a két 
szöveg közül valamelyik a másikból származik, csak arról az 
egyről lehet szó, hogy a magyar fordító kijavította a latin 
ének hibáit, a kétértelmű és elvont cultus divinus helyett 
határozott és konkrét nevet adott a dolognak, a csillagok 
helyett pedig az angyalok szájára adta a dicséretet. Elvégre 
az angyalok szintén az égben vannak, Isten széke előtt, a 
szentek társaságában, ismerik az üdvözülteket és tudják kinek-
kinek az érdemeit. 

Az irodalomban, ha jól tudom, senki sem említette még a 
latin László-éneknek azt a sajátságát, hogy versszakai az első 
és utolsó kivételével a második személy T betűs pronomenjével 
(Tű, Te) kezdődnek. Nem kevesebb, mint tizenhét strófáról 
van szó: nem valószínű, hogy a nagy következetességet a 
véletlennek kellene tulajdonítani. A középkorban különben is 
divatosak az efféle mesterkedések. Kiváltképen meglepő azoknak 
a verses műveknek a száma, amelyeknek minden versszaka 
Avev&\ kezdődik.1 Másokban ismét más a minden versszak 
elején előforduló szó vagy kifejezés: egy XII. századbeli 
költeményben Angele, egy másikban 0 crux2; ismét egy XIV. 
századiban Ave rosa,8 stb. A Jerusalem tu filia kezdetű Mária
versben (XIV. a.)4 minden versszak és páratlan számú sor 
elején a Tu megszólítás olvasható, csupán a mű legelején 
kerül a Tu a sor belsejébe. Végre minden egyébnél érdekesebb 
az a Havi Boldogasszonyhoz (Maria ad Nives) írt sequentia,5 

amelyet Dreves annak idején egy XIV. századbeli ferencrendi 
breviáriumból te t t közzé az Analecta X. kötetében. Az 0 nive 
candidior kezdetű kis darab ugyanis teljesen egyezik a Salve 
benignével abban, hogy versszakai az első és utolsó kivételével 
Twval kezdődnek. 

Mondani sem kell, hogy a Salve benigne ezt a sajátságát 
a magyar szövegtől nem kölcsönözhette. A magyar énekben 

1 Vö. Ave Jesu, lumen; Ave Jesu, quam formosus. Dreves, Jahr
tausend, ]., 404.; Ave pater omnium, uo, 409.; Ave Jesu; Ave Sancte 
Spiritus, uo. 410.; Ave trinus in perennis, uo. 426. Stb. 

2 Angele, qui meus; 0 crux vivificum quae pondus. Dreves, uo. 201. 
8 Ave rosa transplantata, uo. 405. 
4 Dreves, u. o. 401. — « Uo. IL, 254. 
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mindössze négy Tevéi és egy Tégedáel kezdődő versszak van,. 
azok sem a költemény elején, hanem belsejében: a Peer-k. 
8., 9., 10. és a Gyöngyösi-k. töredékének két első teljes 
strófájában: 

Téged dychernek zent zolozmawal 
(Te venerantur cultu divino) 
Te dychekedel keraly feekedben 
(Tu gloriaris regio throno) 
Te archwl íell'es zep pyros valal 
(Tu vultu plenus et rubicundus) 
Te thataroknak wag meg tereye 
(Tu tartarorum terror eorum) 
The ky wagdalad az erethnekeketh 

. ' (Tu extirpasti haeresim, gentes.) 

A kipécézett latin és magyar sorok így, a szövegből 
kiszakítva, alig különböznek egymástól De tetemesen máskép 
festenek a beszéd folyásában. A sok Tu és Te a -latinban 
egyáltalán nem bántja nyelvérzékünket, az öt magyar sorról 
ugyanezt már kevésbbé lehet állítani. Aki a magyar László
éneket írta, jól érezte, hogy a cantilenában, mint a szent 
király érdemeinek és egyéb vele kapcsolatos dolgoknak a fel
sorolásában, nem a király személyén van a súly, hanem azon, 
hogy mit cselekedett és az író mit állít róla. Nem azon, hogy 
o a Szentháromság szolgája, hogy 6 született Lengyelországban, 
ő telepedett le Bihar-Váradon, őt fekszik körül, Őt dicsérik 
szent zsolozsmával, ö dicsekszik... és így tovább; hanem azon, 
hogy a Szentháromságnak szolgája, Magyarország királyi 
magzatja, hogy nekünk született, hogy letelepedett Váradon, 
hogy környülfekszik, szent zsolozsmával dicsérik, «dicsekedik» 
királyi székében, megtöroje a tatároknak, kigyomlálta az eret
nekeket. A magyar nyelv az ily esetekben elhallgatja a sze
mélynévmást, vagy, ha már nem szabadulhat tőle, a mondatban 
olyan helyre iktatja, ahol nyilván kitetszik súlytalansága.1 

A magyar szöveg 2—7. ás 11—14. strófájának első sora, de 
a Gyöngyösi-k. utolsó teljes versszakáé is, kifogástalan hűséggel 
igazodik ehhez a szabályhoz. Például: 

Zenth haromfagnak vag the zolgaya 
(Tu Trinitatis eultor fidelis); 
Magyarorzagnak wag keraly magzatt'a 
(Tu nam Hunnorum regia proles); 
Nekonk zylethyl lengéi orfagban 
(Tu nobis natus Polonico regno); 
Mykoron meglen gerraegded volnál 
(Tu cum esses tener aetate). 

A Peer-k. 8—10. és a Gyöngyösi-k. két első teljes szakának 
első sora más úton jár. Az öt Te-vel vagy Tégedáel induló 

1 V. ö. a Mátyás királyról szóló Emlékdallal. 
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strófakezdő sor teljességgel a neki megfelelő latin sorral halad 
egy csapáson. Nemcsak az abban szereplő második személyi! 
pronoment tartja meg, hanem szórendjében is mindenestül 
egyezik vele.1 

Talán nem tévedés, ha e néhány sorból ismét a Salve 
benigne eredetiségére következtetek. Látni való, a latin ének 
semmit sem kölcsönöz a magyarból. A Salve benigne elejétől 
végéig egyforma, nincsenek kirívó részei, olyan sajátságai, 
amelyeket idegen hatással kellene magyarázni. A magyar 
változat szövege kétlaki szöveg: a strófakezdő sorok egyrésze 
magyaros, a másikban idegenszerűségek vannak. I t t már ma
gyarázni kellett: keresni az idegenszerűségek okát. Kiderült, 
hogy az öt idegenszerű sor a deák szöveg megfelelő sorainak 
szolgai fordítása, olyan szolgai, hogy túlzott hűségében 
véletlenül az eredetinek öt T betűs strófakezdését is megtar
totta. A latin énekből tehát meg lehet érteni a magyar ének 
sajátságait. A magyar korántsem ilyen szerencsés. Ha erede
tinek gondolom, nem fejt meg semmit: sem a saját kétlaki -
ságát és idegenszerűségeit, sem a latin T betűs strófakezdő-
déseit. Nem értem a deák fordítót, aki ragaszkodik az ere
detije ritmusához, sőt lehetőleg a szavaihoz is, aztán ugyan
akkor egyformára köszörüli tizenhét versszak elejét, holott 
erre az eredeti semmi ösztönzéssel nem szolgál. Rejtély marad, 
miért kell a magyar írónak egyszer magyarán, másszor ide-
genszerűen szólania, noha semmi sincs, ami zavarná és 
idegen szerűségekre csábítaná. Es főleg soha senki meg nem 
foghatja, honnan van, hogy a lehetséges és kínálkozó for
mák közül3 az öt T betűs sor egytől egyig ugyanazt az 
egyet választja: a latin Tu vagy Te magyar megfelelőjé
vel kezdi mondókáját, ha a szerző szeme előtt nincs ott 
a csábító szirének csoportja, az öt 2Vval vagy Te-ve\ kezdődő 
latin sor, amelyet a magyar szöveg oly alázatos, rabszolgai 
ragaszkodással másol. 

Ezeket a T betűs apróságokat semmiféle esztétikai él
ménnyel sem lehet elhallgattatni. Es talán bizonyos tar
tózkodást tanácsol az a körülmény is, hogy a Salve 
benigne egy kis részének, a 15. versszaknak, nincs és ta l in 
nem is volt magyar szövege. A Gyöngyösi-k. töredékében, 
bár szemmel láthatólag a Peer-k.-ből kimaradt magyar vers
szakokat kívánja megőrizni, csak a 17—19. versszak van 
följegyezve, semmi nyoma a Tu fidem sandám magyar
ságának. Lehet, hogy kifelejtették, de az se lehetetlen, hogy 
nem tudtak róla 

1 L. f. a. 145. lapon. 
a V. ö. Dicsérnek téged szent zsolozsmával; Szent zsolozsmával di

csérnek téged ; Szent zsolozsmával téged dicsérnek; Téged dicsérnek szent 
zsolozsmával. Stb. 
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A magyar László-ének mint a Salve benigne fordítása 
ritmusában teljeséggel az eredetijét követi. Ezt a tételt 
Horváth János fejtette ki a középkori magyar versek ritmusá
ról Irt munkájában. Horváth rámutat, hogy a magyar válto
zatban hat szabályos (3, 2 || 3, 2) sor mellett 18 olyan fél sor 
van, melynek egyik fele tiszta 3, 2, és 14 olyan, amelynek 
egyik vagy másik fele kétszótagos szót vág le második 
egységül (2, 2 ; 4, 2 ; 5, 2). «Mindez összevéve oly tömege az 
x j 2 szótagú félsornak, hogy a maga lüktetését önkény
telenül rájáratja oly félsorokra is, melyek természetes hang
súlyozása különben nem hozna magával ily kétszótagos 
záradékot.» És példának idézi a következő versszakot: 

Teltedben | Ihyzta |j lelkedben | fénes ; 
zywedben | bátor jj mykenth wad o | rozlan 
azerth ne'j weztbek || bátor laz [ lonakh 
mykoron | meglen || yffywdad | volnál. 

A gondos, finom elemzést mindenki magasztalta, de nem 
mindenki találta meggyőzőnek. A tudósok között még mindig 
van, aki ekkép ritmizál: 

iesus | cristusnakh |j nyomdoka | köwety 
kezded | köwetbni || ut'adnak | elethet: 
zywedben | bátor || mykenth wad | orozlan 
azerth | riewezthek jj bátor laz | Jonakh. 

A próbálkozások nyilván abból a gondolatból indulnak 
ki, hogy számba kell venni a szabályos metszetekül kínálkozó 
szóközöket. «Az a körülmény, hogy a kettős levágású dipodiák 
közé hármas levágásúak keverednek, ritmikai szempontból 
nem lehet akadály. Az úgynevezett ,ősi tizenkettős'-ök 4, 2-es 
dipodiái egyre-másra 3, 3-asokkal társulnak és ez nemcsak nem 
rontja meg, hanem még elevenebbé s tetszetősebbé varázsolja 
ritmusukat.» Nem vitatkozunk velük. Elvégre pusztán ritmikai 
szempontból alig lehetne kifogást emelni olyan versek ellen, 
aminő volna a következő: 

Körnöl | fékeinek |] téged | chaíarok 
pwfpökök | keralyok || ees Jobbagy | wrak 
olay | zarmazyk |J zenth kopor | fodbol 
tetemed [ foglallak || az zeph far | aranbol. 

De i t t nem általánosságról és elméletről van szó. Nem arról, 
hogy bizonyos sorokat milyen taktusokra lehetne szétdarabolni, 
hanem arról, hogy mikép tagolták a magyar László-éneket 
a régiek. 
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Sajnos, a középkor nem jegyezett föl semmit a ránk 
maradt emlékek ritmizálásáról. Közvetlen utóda, a XVL század, 
szintén hallgat róla, de legalább hagy maga után néhány 
hangjegyes éneket, és a föléjük jegyzett dallamok többé-
kevésbbé megmutatják, hogy a hozzájuk tartozó szövegeket 
milyen tagolásban énekelték. A Hofgreff-féle gyűjtemény 
és Tinódi munkái elég világosan felelnek arra a kérdésre, 
mit éreztek a régiek a verssorok dipódiáinak ütemekre bontá
sában fontosabbnak, a szabályos metszetekre ajánlkozó szöveg
intervallumokat-e, vagy a dallam ritmusformáját. 

Kiváltképen érdekes ebből a szempontból egy bibliai 
tárgyú ének, Csikei István históriája Ilyes prophetarol és Ackab 
királyról, 1542-ből. A 112 soros elbeszélés több tekintetben 
közel jár a két László-énekhez. Versalakja, tehát dallamának 
ritmusa ugyanaz, mint a Salve benignéé; «játékos variációk» 
dolgában sem mondható szegénynek; nem kevesebb mint 
tizenhét 4, 2-es és tiz 2, 2-es dipodia található benne; végre 
meglehetősen sok az olyan dipodiája, amelyet szabályos 
metszéssel 2, 3 _aS) o, o-as típusúnak kellene minősíteni — már 
az első versszak négy sorában is három: 

Aekáb | király lön |[ király j azután, 
Ki az 1 Istennek || nem jára | után, 
De Baal | Istennek |j szolgála | nyilván.1 

Nos, a dallam ritmusa röviden elbánik ezekkel a hármas 
le vágású dipodiákkal. Az ének élén álló hangjegyek szerint 
az első versszak megoszlása a következő: 

Sok kirá | lyoknak [| halálok | után 
Ackab ki | rály Ion || király az | után, v 
Ki az Is | tennék || nem jára | után, 
De Baal Is | tennék |[ szolgála 1 nyilván.2 

1 RMKT. II. 155-158. 
2 HoFgreff-Ék. f. 4. Mátray Gábor: Történeti, bibliai és gunyoros ma

gyar énekek dallamai a XVI századtól. 1839. 26—27. 1. Fabó: A magyar 
népdal zenei fejlődése. 1908. 67. és 499—500. 1. Szabolcsi Bence: A Hof-
greff-énekeskönyv dallamai, IV. 1. (IK., 1931.) — Meg kell jegyezni, hogy 
a Hofgreff-gyüjtemény kótáiban sehol sincs taktus-szám, sem ütemvonal, 
csupán a kolonok és félkolonok vannak vonással elválasztva. Mindamellett 
a Csikei-féle história dallamának tagolódása a hangjegyekből pontosan és 
biztosan megállapítható. Ki lehet olvasni belőlük, hogy a dallamban elejétől 

végéig a I ritmusa ismétlődik, tehát az ének ritmusformája a | I 
ó ó ó ó » óód 

(vagyis Mátray szerint vagy I 1, Szabolcsinál a | | 
4 o b J J . s l B l s l B i e 4 4 * 4 4 4 * 4 
h I ) két ütemből ( | ) alakuló ritmikai egysége. Ez a dallam 

é 4 4 4 4 I ó * 
természetesen 3, 2 |j 3, 2-es tagolódású .szövegsorokat tesz fel és kizár min
den 2, 3-as vagy 3, 3-as dipodiát. 
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Hasonló példák találkoznak a gyűjtemény egyéb darab-> 
jainak első strófáiban: 

Jersze, emlékezzünk || az örök Is \ tennék. 
Régi magyarokat \\jó magyar or | szagba. 
Mind régen ki | hozá || az zsidó né | péket. 
FaraJió ki | rálnak || markából, in | gégéből. Stb. 

Vagy Tinódiból: 

Summáját írom || Egör vá | rának, 
Szégyőn val | lását j] császár ha | dának, 
nagy vígaságát [| Ferdinánd ki \ rálnak.1 

A kótajelek tanúságából kitűnik, hogy az énekekben a-
dipodiák ütemei nem érülköznek mindig a szövegnek olyan 
pontján, ahol szabályos metszethez való intervallum kínálkozik. 
A Schema, a dallam ritmusa a saját törvényeit követi. Nem 
ő alkalmazkodik a szöveghez, a szövegnek kell alkalmazkodnia 
ő hozzá: ott kell rést nyitnia, ahol a ritmus kívánja. Ha ez 
nem sikerül, a ritmus áttöri a mondókát. A magyar László-
énekben 27 az olyan 3, 2-essé változtatott szabályos metszetű 
2, 3-asok, és 17 a 4, 2-eseknek hangoztatott szabályos met
szetű 3, 3-as dipodiák száma, de egyéb emlékeinkben is jelen
tékeny. A magyar verselők soha sem tartották hibának, ha a-
szó valamely dipodia egyik feléből átnyúlt a másikba. A 
László-énekről sem lehet föltenni, hogy csupa «szabályos» met
szetekkel készült és eredetijétől eltérően kétszótagos záróütemű 
dipódiái mellett hármas levágásúakat is tartalmaz. 

Teljességgel különleges természetű tagolást ajánl Sík 
Sándor a Szegedi Füzetek 1935. évi 13—14. lapján a 9. vers
szak harmadik sorához. «Ezt a sort, ha csak nem akarjuk 
durva hangsúlyozási hibával skandálni (splendet \ ut sói)... 
kénytelenek vagyunk így ritmizálni: Splendet ut ] sol— || fulget 
ut | aurum. Azonban «ez a jelenség a középkori latin ritmi-
kában nem fordul elő», hanem «nyilván a megfelelő magyar 
sor utánzása, . . . amely pontosan ugyanilyen építésű: Fénylik, 
mint | nap — || sajog mint | arany». 

A fölfedezés természetesen súlyos érv akar lenni annak 
bizonyítására, hogy a latin szövegnek a magyar volt az 
eredetije. Ámde a latin sornak semmi szüksége rá, hogy miatta 
a magyar sor első dipodiáját (fénylik \ mint nap) kiforgassák 
formájából és egyik ütemétcsonkává nyomorítsák. A «fénylik, 
mint nap» magában véve is (vö. Ejnye, f i ú . . . ] no de, annyi j 
mint a — Arany J.), az ének uralkodó ritmusában is, minden 
ízében kifogástalan. Másrészt a latin splendet \ ut sói sem kiál
tozik javítás után. A «durva hangsúlyozási hiba», az wí-tal 

1 Mátray, í. m. 92—93. 1. Szabolcsi Bence, Tinódi S. dallamai, 32. L 
Irodalomtörténeti Közlemények LXVI. 11 
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kezdődő taktus nem hiba, nem is valami ismeretlen tünemény 
a középkor latin verseiben. A ránk maradt szövegekben se 
szeri, se száma a célzatos ut-t&l induló dipodiáknak és üte
meknek; de elég akad olyan is, amelynek hasonlító ut áll az 
élén.1 Egyszóval: nincs mit tágítani a Salve benigne rex 
Ladislae 3 (4, 2), 2 j| 3 (4, 2), 2 ritmusától, mely a XVI. században 
még meglehetősen kedvelt volt, de utóbb is íneg-megszólalt 
és mind máig az élő ritmustípusok közé tartozik.2 

HORVÁTH CYRILL. 

1 Pl. Quae nos lactat | ut mamüla. Dieves, Jahrt. I. 314. Genae 
rubor j ut mali | punici. Uo. 343. Et in hostes ] ut gigás | fulmino. Uo. 344. 
Post rediens | ut sitiens. Uo. 385. Ad te Deum | ut trophaeum. Uo. 470. 
Inde proxi | mos in Deo [ ut nos ipsos (seil, diligamus). Ub. II. 63. Fiat 
mihi | ut dixisti. Uo. 239 Praeparata | ut sponsata. U. o. 385. 

2 A XVI. szazadban a legelső próbálkozás Nagybánesai Mátyás éneke 
1540-ből: Mi keresztyének megemlékezzünk, Ha ily fogságban bévettetendünk, 
Hogy az Istentől azért feddetünk, Hitetlenekkel hogy el ne vesszünk. Az 
52 soros költeményben mindössze 4 sor tér el az alapformától, öt 4, 2-es 
dipodiával. Még szorosabban ragaszkodik a 3, 2 [| 3, 2-höz a Batízi Óantio 
de matrimonioia. 1546-ból és 1549-ből a Szkhárosi II. psalmusa: Mind e 
világnak ím, esze veszett, Az igazságtól eltévelyedett. Ugyancsak idetartoznék 
1560 előttről az a menyekzői vers, amelynek kezdete: Az Isten urunk 
házát Őrizze, ha a folytatása nem a Batízi Cantiói&hói volna némi módo
sítással és hibásan kiírva. Gyakoribb az az eset, hogy a 3, 2 |j 3, 2-es so
rokat egy 3, 2 || 4, 2-essel fejezik be. Ilyen a század közepéről való Adhor-
tatio mulierum, a Vég Kecskeméti Mihály 55. psalmusa, a Szerémi Illés 
éneke (Az mely embernek jó hiti vagyon), a már említett 128. psalmus, 
Tinóditól az Egri históriának summája (1552) stb. Ugyancsak gyakrabban 
tapasztalható, hogy a versszakok páros számú sorait öntik 3, 2 [| 4, 2-es 
formába* Példa rá a 133. zsoltárnak az a parafrázisa, amelyet 1548-ban 
egy névtelen készített (Az ki az Istent megismerheti, Jótéteményit eszében 
veheti), 1549-ből a Jer emlékezzünk keresztyén népek kezdetű 121. psal
mus, Siklósi Mihály tói az 54. zsoltár fordítása és Bogád Fazekas Miklós 
26. és 46. zsoltára. De ezeknek a versezeteknek már alig van köze a 
»szabad» vershez. A XVII. századtól fogva majdnem kizárólag a kötött 
forma szerepel. A költészet későbbi termékeiből ismertebb példák: a Siral
mas hattyú Neander partján kezdetű szép dal 1662-ből, Horváth Ádám 
Otödfélszáz énekéből a Ládd-e magyar, hogy én mégis élek, a modern nép
költés termékeiből a Katát kérették bé Barassóba, a Hamis a szemed, 
hamis a szíved kezdetű darab és a Csikei énekével rokon nótájú Kis kacsa 
fürdik fekete tóba kezdetű gyermekdal. 


