
MEGJEGYZÉSEK GYÖRY JÁNOS KÖNYVISMERTETÉSÉRE 

Győry hangja önmagát leplezi le, erre nem kell tehát szót vesztegetnem. Tárgyi fer
dítései, hamisításai azonban félrevezethetik az olvasót, ezért ezekre rá kell mutatnom' 

1. Az Emese álma-mondával kapcsolatban (15—17. 1.) egybevetem a Krónikák kétség
telenül-romlott szövegét Anonymus világos, és viszonylag logikus előadásával. Ennek alap
ján megállapítom, hogy a Krónika szövegezése nem alapulhat Anonymuson, ahogy ezt Győrff y 
állította (Krónikáink és a magy. őstörténet Bp.. 1948. 43-7-44.), de a Krónikák mai szövege 
sem szolgálhatott forrásul Anonymusnak, ahogy ezt Hóman gondolta (Szt. László-kori Gesta 
Ung. Bp. 1925. 95. 1.), hanem legrégibb Gestánkban a mondának egy olyan alakja szerepelt, 
amelyből a pogány totemisztikus elemek teljesen hiányoztak. A Krónikák romlott szövege 
abból állt elő, hogy a XIII—XIV. századi krónikások legrégibb Gestánk szövegét Anonymus 
teljesebb szövegéből kiegészítették, a két forrást ügyetlenül kontaminálták. A két szöveg 
összeolvasztásakor az- innotesco ige kettős : transitiv és" intransitiv értelme szolgáltatott alkal
mat a krónikásnak a szöveg félreértésére. Mindezeket Győry elhallgatja — tehát éppen a 
lényeget —, de helyette kitanít engem, hogy az innotesco igét »már a kései ókorban használják 
transitiv értelemben.« .Akkor mi a baj? Hiszen én is ennek az igének a klasszikus intransitiv 
jelentése mellett a transitiv jelentésével operálok. Ugyanakkor azonban megjegyeztem : 
»Nem lehet tehát arról szó, hogy ez az ige a középkori magyarországi latinságban általában 
transitiv jelentést vett volna fel.« Forcellini szótára az intransitiv jelentésre a példák tömegét 
hozza, a transitiv jelentés dokumentálására viszont mindössze Cassiodorusból hoz fel két 
példát, és a következő megjegyzést fűzi hozzá : Sed neque hic, neque precedens dicendi modus 
satis Latinus est. Mindezek alapján világos tehát, hogy az innotesco ige transitiv jelentése 1., 
nem klasszikus, 2., hogy nem is lehetett nagyon elterjedve. A magyarországi latinságból 
magam is felhoztam (96. 1.) az intransitiv jelentésre példát (1191-ből), a transitiv jelentésre pedig, 
egy példát 1192-ből (95.1.). Az innotesco igének így a magyarországi latinságban intransitiv 
és transitiv értelemben való használata dokumentálva van. Eljárásom tehát módszertanilag 
megtámadhatatlan akkor, amikor Anonymus Gestájában az Emese álmával kapcsolatban 
előforduló innotuit igének is transitiv jelentést tulajdonítok, annál is inkább, mivel az 1192-i 
okleveles adat is Anonymus = Péter prépost felé mutat. Ennek ellenére Anonymus Emese 
álma szövegében az innotuit ige transitiv jelentését illetően így vonom le a konklúziót: 
»Anonymus szövegében . . . az innotesco igének intransitiv jelentése csak nagy nehézségek 
árán tartható fenn.« Igaz ugyan, hogy Anonymus szövegében az innotuit ei kifejezéstől függő 
első quod-os mondat megengedi az innotuit ige intransitiv jelentését: úgy tetszett neki, hogy 
méhéből patak fakad, de a második mondat esetében ez már bizony nagyon erőltetett: és'hogy 
ágyékából dicső .királyok származnak. (Hogyan? Ez is úgy tetszett neki? Elvonulnak előtte 
a dicső utódok, mint az alvilágban Aeneas előtt. De akkor fölösleges a patak! A harmadik 
mondat még furcsább : de nem a saját földjén sokasodnak el. 

A Budai-Krónika írója érezte e nyelvi kifejezés fonákságát,- valamint azt, hogy az innotuit 
igéhez csak az első quod-os mondat köthető logikusan, az innotesco ige intransitiv j elentése 
mellett, s ezért egy új állítmánytó!,. a jóslást jelentő fatatum fuit-tól teszi függővé a quod de 
lumbis eitts gloriosi reges propagarentur mondatot (SRH. I. 284.). így az értelem helyreáll: 
»>.ezért megjósolták, hogy dicső királyok fognak ágyékából származni.« Ez azonban már az 
álom értelmezése a jósok által. Ez a kiegészítés pedig más szóval annyit jelent, hogy Anon. 
szövegében az innotesco ige intransitiv jelentése »csak nagy nehézségekkel tartható fenn« —, 
ahogy ezt könyvemben kifejtettem. 

E szövegbeli nehézségek nemcsak indokolják, de egyenesen kényszerítik a filológust 
a szövegromlás okainak felderítésére. A filológiai vizsgálatból pedig az derül ki, hogy az Emese 
álma-mondát legrégibb Gestánk írója — ideológiai okokból — pogány elemeitől teljesen 
megtisztítva jegyezte le, a későbbiek pedig kiegészítették, kontaminálták a forrásokat, s ennek 
következtében egy sereg szövegromlás jött létre: Quod erat demonstrandum. (Jegyzetbe: 
Csak mellékesen említem meg, hogy az innotesco ige intransitiv jelentését már Győrffy is 
kifogásolta (Krónikáink és a magy. Őstörténet. Bp. 1948. 44. 1.) a Krónikában.) 

Amikor Győry továbbá arról akar meggyőzni, hogy »a- visio és a per sompnium együtt 
világosan utalnak arra, hogy Emesének »álmában látomás« jelent meg, ezen nincs mit magya
rázni!« —, akkor csak az a körülmény kerüli el a figyelmét, hogy ez a monda idők folyamán 
lényegbevágó átalakuláson ment át. Számára ezt az átalakulást vázlatosan leírom : 

1. legősibb fok: astur (avis, bestia) matrem gravidavit, 
2. fok : astur (avis = bestia) matri iam praegnant.i apparuit et innotuit eí, quod . . . 
3. fok : Visio in forma asturis. (avis) per somnium (in somno) apparuit et innotuit 

ei, quod . . . 
4. fok : Sanctus aliquis apparuit matri et innotuit e i . . ; 
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Amikor tehát a visio per sompnium apparuit, akkor már a gravidavit-nak értelme 
vész, különösen akkor, ha az anya már praegnans. 

.' A Botond-mondával kapcsolatban is, mint fentebb »a latin szókincs egyik alapszavának 
félreértését« akarja rámbizonyítani Győry, mivel a Krónika minimus Hungarorum kifejezését 
»közvitéz«-nek fordítom. Általánosan elfogadott nézet, hogy egyszó jelentését a kontextus, 
a szöveg összefüggése határozza meg. Ez volna azonban a kisebbik baj. A nagyobb baj, hogy 
ezzel »egész sorozat ál-marxista spekulációt« indítottam el. 

2. Botond a Krónika elbeszélése és Kézai szerint semmiképpen nem vezér, mivel a Krónika 
szerint a Konstantinápolyt.ostromló sereg -vezére Opour (SRH. I. 310.). Ez megparancsolta 
Botondnak, hogy bárdjával mutassa meg az erejét a városkapun (Capitanéus Hungarorum 
nomine Opour . . . iussit Botond . . . in porta declaráre vires suas cum dolabrö). Kézai szerint 
(SRH. I. 171.) pedig Taksony vezér seregében szolgált (Hungari cúm Tocsun eorum duce . . .). 
Ezért mondhattam, hogy Anonymus önkényesen tette meg Botondot honfoglaláskori vezér-
.nek. Ő a kalandozások korában szerepelt, és bizony közvitéz a források többsége szerint, aki
nek a vezér parancsol. És pontosan a közvitézi mivoltában rejlő osztúlytartalomtól fosztotta 
meg Anonymus a mondát, — amint ezt kifejtem (20—21. I.) könyvemben. Az aranykaput 
bevágó Botond a »parasztok« meséinek hó'se (és csakis a »parasztoké!«); Anon. (c. 42.): ex 
falsis jabulis rusticorum audivi., ideo ad presens opus seribere non proposui. Kézai így beszél róla 
(SRH. I. 171): quidam Hungarus Botond dictus Graec'o opponitur. A Krónikák pedig (SRH. 
I. 310): unum contrarium ei (se. Graeco) invenerunt, qui oppositus Graeco ita a i t : Egp . . . 
sum Bothond, rectus. Hungarus', minimus Hungarorum. E bemutatkozással kapcsolatban 
joggal mutat rá Sebestyén Gyula (A magy. honf. mondái, Bp. 1905. II. 152.1.) Botond »parasztos' 
modorára.« .....;; 

Az osztálytartalommal tehát úgylátszik nincs különösebb baj, nézzük tehát a minimas 
Hungarorum kifejezést. Győry »Dávid és Góliát viadalára emlékeztető« helyzetet lát itt a 
Graecus sicut gygas kifejezés alapján. Lehet, de meg kell jegyeznünk, hogy sem Anonymus 
nem tud Botond kis termetéről, sem Kézai,aki pedig a görög óriás voltát szintén kiemeli (i, h. 
Graecus unus magnus sicut gigans. Botond kicsinységét tehát a források nem hangsúlyozzák, 
míg közember mivoltát annál inkább. Azután meg ez a bemutatkozás a Krónikában : Ego 
sum . . . Botond, rectus Hungarus, minimus Hungarorum mit akar kifejezni ilyen kapcsolat
ban : Botond vagyok, igaz magyar (és ezért kisemmizett közember?), vagy csak a »legkisebb 
a magyarok közül«? Én a magam részéről a Győry-féle hagyományos, de egyálta án nem bizo
nyított értelmezést nem tartom lehetetlennek, de bizonyosnak sem. Erről az íróról alig 
tehető fel, hogy Dávid-Góliát párhuzamot akart volna festeni Bot.ond vitézségének festésé
ben : nála a rectus Hungarus egyenértékű a minimus Hungarorummal. — S végül, de nem 
utolsósorban, nem tarthatom bizonyosnak a minimus Hungarorum Győry-féle értelmezését, 
mivel a maiores-minores et vulgares kifejezések társadalmi osztályokat jelentő műszavak.közép
kori törvényeinkben is, s így nyilván a közbeszédben is,(Vö. Kálmán törvényei I. 7. stb. István 
tör.v. I. 19. stb.).* De a minimus-mk »közember« jelentésére egykorú adat is rendelkezé
sünkre áll. Rogerius Carmen miserabile-je 7. fejezete szerint (SRH. II. 556.) azt sérelme
zik a magyar urak IV. Béla királlyal szemben hogy míg ők csak nagy nehezen tudnak a 
király szine elé jutni, addig a kun közember előtt is nyitva áll a király ajtaja: »si mini
mus Cumanus ac'cederet, statim patebat aditus, intrabat.« Ehhez nem kell további kom
mentár! • 

Tanulság : A dolgokat összefüggésükben kell vizsgálni, nem elszigetelten. 
Mérleg :. Az ál-marxizmus nagyhangú vádja összeomlott, a minimus esetében meĝ  

nyilván arról van szó, hogy a régebbi értelmezők értették félre a Krónikában ezt a szót. 
Egy szót még Győry idézés-módjára! 
Könyvem 20. lapján én a következőket írom : »Ezek a szóbeliség útján élő történeti 

énekek és mondák a társadalmi fejlődés egy korábbi, már meghaladott szakaszát képviselik, 
annak a társadalmi és jogi viszonyait tükrözik s éppen ezért a még nem egészen megszilárdult 
új állam számára veszélyesek A Ezt a megállapítást én az Anonymus által idézett jokulator 
verssel kapcsolatban (omnes sibi lóca acquirebant) a földtulajdon kérdésére vonatkozólag 
teszem. • ' . . • 

Ezt Győry önkényesen a Botond-mondára vonatkoztatja, s a teljes idézet helyett 
csak az aláhúzott részt hozza, majd folytatja egy ezzel a kérdéssel Össze nem függő helyről 
vett másik idézettel könyvem 21. lapjáról. Az idézésnek ez a módja az olvasó szándékos meg
tévesztése. Az idézés ilyen kezelésével mindent ki lehet mutatni, de ebből csak hamisítás és 
ferdítés jöhet ki. így persze, hogy »kiderül, hogy a. hűbéri rend (én ezt a kifejezést nem hasz
nálom!) mindig H. tetszése szerinti időszakban szilárdul meg.« Mintha a feudális fejlődés egy-

* Csak mellékesen jegyzem meg, hogy Qyőrffy György is (i. rn. 101., 120. 1.) »egyszerű közvitéz«-
ről beszél Botonddal kapcsolatban, — helyesen! 
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szerre, egycsapásra ment volna végbe! A feudális rend különböző tényezői (gazdasági, politi
kai, ideológiai) nyilván nem egyszerre, de még csak nem is azonos ütemben fejlődnek ki és 
szilárdulnak meg. Az állam megszilárdulása, az új vallás gyökérverése,, a termelés új rendje, 
a földbirtokviszonyok kialakulása, a lakosság osztályrétegeződése állandóan mozgásban levő, 
fejlődő viszonylatok,s amikor pl..már a királyság, mint intézmény megszilárdul,a földbirtok 
kérdésében a legnagyobb harcok dúlhatnak stb. Ezeket a szempontokat én nem keverem 
össze, de Győry igen. Ezzel á megjegyzéssel megelégedve, Győry hasonló ferdítéseire a 
továbbiakban nem reflektálok. 

3. Úgy látszik, az Imre-legendával kapcsolatos megállapításaimba más módon nem 
tud belekötni, hát hiányolja, hogy a legendával kapcsolatban nem beszélek pogányságról, 
viszont megró azért, hogy István király nagyobb legendájával kapcsolatban miért beszélek 
pogányságról. Hát megmondom: azért, mert az Imre-íegendában egy szó, sőt utalás sincs 
a pogányságról, István nagy legendájában pedig sok szó esik a pogányságról. Az Imre-legen
dának Kálmán király korában aktuális mondanivalója a papi coelibatus — törvényekkel is 
szorgalmazott — propagálása, István király nagyobb legendájának iratásí ideje viszont. 
(1070—80) még nagyon közel van az 1060—61-es pogány lázadás idejéhez. Ezért! Meg azért 
is, mivel az István király által megszervezett keresztény-feudális jellegű állam választóvo^ 
nal mindenképpen a pog'ány, sok tekintetben szabadabb múlttal szemben. A »pogányoké 
nem a kereszténység ellen harcolnak elsősorban, hanem az egyházzal összenőtt feudális rend
szer ellen. . 

Ezzel szemben Győry szerint kirobbanó pogány—keresztény ellentét támad a »fattyú« 
orics felléptével a XII. század második felében és »még« IV. László korában is. ' 

Ha figyelmesebben átlapozta volna könyvemet, mind, a két kérdésre megtalálta volna 
a választ. Borics esetében szó sincs pogány-keresztény ellentétről, hanem a legitim leszármazás 
igazolásáról, s ekkor kerülhetett sor, ha már nem korábban (VÖ; 159—160., 273. és 311.1), 
a Béla ágnak a »lascivus« Wazultól való leszármazása megváltoztatására és Szár László 
legitim utódaivá való megtételére. IV. László idejében pedig van ugyan pogányság, de nem az 
a lényeges, hanem a főurak hatalmi túlkapásai, és ezzel szemben a kunokra és a kisnemesekre 
támaszkodó király politikája : tehát tipikusan osztályharc, ahogy ezt könyvemnek Kézairól 
és Rogeriusról szóló fejezeteiben részletesen kifejtem. 

Győry tehát hangzatos és tudományosnak látszó szavak alatt mindent összedobál; 
egy kalap alá veszi a XI. századi »pogány«-kerdést a XII. és XIII. századi állapotokkal. Mon
danom sem kell, hogy ez nem marxista módszer. A XI. századi pogány lázadások az új állami 
rendet akarják megsemmisíteni, míg Borics esetében, sőt Kun László alatt is, erről szó sincs. 
Az állami keret feltétlen megtartásával csak az uralomért küzdenek, s míg ez a küzdelem 
Kun László alatt az osztályharc képét mutatja, addig Borics esetében csupán trónöröklési 
kérdés: a hatalmasok egymásközti marakodása. Mindez GyŐrynek »kirobbanó keresztény-
pogány ellentét«. 

• 4. E »tudományos megállapításai« után Győry most már feljogosítva érzi magát á 
gorombáskodásra is. István király kisebbik legendájával kapcsolatban, amikor a legenda 
keletkezési idejét kapcsolatba hozom Álmosnak Kálmán Király által történt megvakít-
tatásával, rámtámad : »Hát tudja meg Horváth, hogy 1. a legenda merénylője névtelenül 
szerepel a szövegben s csak Hóman próbálta Vazullal azonosítani. 2. István nem vakíttatja 
meg,, hanem egyenesen megkegyelmez neki. Horváth azonban itt is a »mit nekem a tények« 
alapján áll,« stb. • ' 

Csak azt nem tudom, hogy mit kell megtudnom nekem és nyilván az olvasónak is, 
(mivel Győry nem hozzám intézte ezt az iratkát baráti levélként). Hiszen én hivatkozom 
Hómanra és szószerint a következőket írom (144. 1.): »Hogy azonban a mű Kálmán-idejében 
keletkezhetett, arra talán határozottabb utalást láthatunk a legenda ama részében, ahol az 
író részletesen elbeszéli — igaz, a név megemlítése nélkül (ehhez a lap alján jegyzet: Hóman B. 
Magyar Történet I. Bp. 1935. 236.) — az István király ellen összeesküvő Vászolynak és társai
nak kegyetlen bűnhődését . . . Ez esemény és a legenda fenti, kíméletlenül realisztikus elbe
szélése között határozott összefüggésnek keli lenni, egyébként aligha kerülhetett volna bele 

. a legendába. Ha ez az összefüggés fennáll, — amiben aligha lehet kételkednünk — akkor a mű 
íratási idejét is stb.« Ha ehhez még tekintetbe vesszük, hogy Kálmán király egyéb tekintet-, 
ben is lépten-nyomon intézkedéseit István király intézkedéseihez mérte, ahogy erre könyvem
ben rámutatok —,,akkor ez a feltevés és azonosítás egyáltalán nem légből kapott. 

Itt tehát nem kell senkinek semmit tudomásul' vennie, mivel én mindent korrektül 
ím'gmondok. Egyet azonban tudomásul kell venni: Győry megtévesztő szándékát. 

5. A Gellért nagyobb legendájának keletkezési idejét valóban sokkal korábbi időre 
ettem, mint újabban szokásos. Mivel azonban Győry annak hangsúlyozásán kívül, hogy 

»Horváth, mennyire képtelen a több rétegből összetevődött szöveggel megbirkózni«, nyilván, 
mivel a többi bizonyítékaimat nem tudja megtámadni, csupán két ponton támad, de ottan 
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istenigazában. Ezért én is csak e két pontra térek ki. — A nagy Gellért-legenda törzsanyaga-
korai keletkezési ideje mellett egyik érvem, hogy a legendában András, Béla és Levente 
Wazul leszármazottjaiként szerepelnek. E »megbélyegző« származtatás ellen Anonymustól 
kezdve hadakoznak későbbi krónikáink Kézaival együtt. Ha tehát a Gellért-legenda késői 
volna, nem szerepelhetne benne ez a »diffamáló« származás. »Kár — jegyezte meg Győry —: 

hogy H. vizsgálódási körén kívül felejtette a Váradi és Zágrábi Krónikát, e pontosan datált 
XIV. századi szövegünket, amelyek egyáltalán nem utasítják vissza felháborodással« 
aWazul-genealógiát. Valóban e két késői, de datálható krónikát nem vettem tekintetbe egy
szerűen annál az oknál fogva, mivel Domanovszky már 1905-ben bebizonyította, hogy a szó
banforgó krónikák a Sambucus kódex, ill. az Acepholus kódex egyszerű kivonatai, s így az: 
»egyetlen érdekes adat«, hogy »Endrét, Bélát és Leventét. . . Wazul fiainak mondja. Ez az 
adat világosan Szent Gellért legendájából származik« — mondja Domanovszky (Századok 1905. 
543.). Majd hozzáteszi még (i. h: 544. 1.) : »A krónikák megbotránkoztak rajta és vitatkoztak 
a legenda ellen, de talán éppen ezzel hívták fel szövegünk excerptorának figyelmét ezfedatra.« 

Ehhez nem kell semmit hozzátennem. Ha ez excerptumok egyebekben a Sambucus-
Acephalus kódexeket követik, s csupán a Wazul-genealógia tárgyalásánál jutnak e XIII. 
századi szövegezésekkel ellentétbe a XIV. századi excerptumok, akkor ez azt jelenti, ahogy 
azt helyesen megállapította Domanovszky —, hogy a Gellért-legendából vették át ezt a 
genealógiát, mert nyitván azt maguk is régebbinek és hitelesebbnek tartották XIII. századi 
forrásaiknál. Gellért nagyobb legendája tehát már megvolt a Zágrábi és Váradi krónikák • 
előtt. Ezért nem vettem tekintetbe ezeket. Győry nagyvonalú szemrehányása tehát csak azért 
ért, mert nem vagyok hajlandó vele együtt, megtenni a »filius ante patrem« logikai bakugrását. 

Egyébként a Zágrábi és Váradi krónikáknak a Wazul~Szár László genealógiai viszo
nyára vonatkozólag Domanovszkytól már 1905-ben kifejtett nézet helyességét 1938-ban 
Szentpétery is megerősíti (SRH. I. 206. 2. jegyz.). • 

A legenda keletkezési idejének megállapítása tekintetében valóban fontosságot tulaj
donítottam a legenda ama utalásának (c. 12—13.), amely szerint Gellért püspök megjósolja 
a papság el-világiasodását, továbbá, hogy »a szerzetesi élet lehanyatlik, a barátok öltözetük
ben tarkák lesznek (monachi erunt varii coloris in habitu).« A papság elvilágiasödásáról szóló 
panaszt »a coelibátus pápai részről való szorgalmazásának« hatásaként magyarázom (162. 1.), 
amit Kálmán király törvényei is szorgalmaznak (vö. Imre-legenda). Ezenkívül hivatkoz
hatnánk még Kálmán király Törv. I. § 70. rendeletére, mely törvényben mondja k i : »Nullus, 
qui in clero cstimatur, vestibus utatur laicalibus, utpote fisso pellicio vei tunica sparsa, manica 
gilva, rubra stragula vei viridi clamide« etc. Ebből kiderül, hogy a klérus valóban cifrán, ha 
úgy tetszik »tarkán« öltözött, úgyhogy ez ellen törvénnyel kellett fellépni — éppen Kálmán 
királynak, a XII. század elején, és sem előbb, sem később. 

Mivel azonban a legendában kifejezetten a monachi erunt varrii coloris in habitu kife
jezés áll, nyilván a szerzetesi életben is fontos változás állt be a legenda iratási idején. Minthogy 
egyéb, a könyvemben részletesen felsorolt (159—162.1.) jelek Is arra mutatnak, hogy a legenda 
a XII. század elején keletkezhetett, egészen természetes, hogy a monachi varii coloris in habitu 
kifejezés alatt az ekkortájt keletkező, a bencésekből kivált ciszterci rendet kerestem. Nem 
azért éppen, a cisztercieket, mivel ezeknek öltözéke varii coloris lett volna, — »tarka öltözetű« 
szerzetesrend ugyanis a történelem folyamán nem jelentkezett —-, hanem mivel ezek Öltö
zetükben is eltértek az eddigi — egyedüli — szerzet, a bencések öltözetétől: azaz, ahogy 
írom a könyvemben, »a barátok öltözetükben tarkák lesznek« (162. 1.). Azért, mert a ciszter
cieket a „monachi grisei" néven emlegették, nem fordíthattam a monachi varii coloris in 
habitu kifejezést »szürke barátok«-nak, annál kevésbé, mivel ez annyit jelentene a kontex
tusban, hogy a bencés rend megszűnik, az összes szerzetes grisei lesz.: azaz szürke barát. Ez 
nyilván- abszurdum, még Győry számára is! Éppen ezért a Marka ruházatú« szerzetesek kife
jezést mindig idézőjelben használtam (162. I.), hogy ezzel is érzékeltessem, hogy a tarka 
ruházat— nem tarka ruházatot jelent. Hiszem, hogy'ezt mindenki megértette. 

Győry szerint persze, egy új szerzetesrend nem a szerzetesi élet lehanyatlásának a jele,, 
hanem egyenesen »a szerzetesi élet fellendülését jelentette.« Első pillanatra ez nagyon tetsze
tős megokolás, sőt majdnem'igaz is. De csak majdnem. Közismert ui. a szerzetesrendek közötti 
vetélkedés, amely talán mind a mai napig tart, de gyökerei visszanyúlnak a középkorba. 
Egyik, már meglevő szerzetesrend sem látta szívesen egy másik rend létrejöttét, sem ideológiai 
szempontból, sem jól felfogott anyagi érdekből. Az új rend a régi szemében »rosszabb« rend, 
s jó, ha nem sütik rá az eretnekség bélyegét! .Ahogy ez a ferencesek és domonkosok esetében 
csaknem meg is történt. Egy bencés író —• és a Gellért-legendát bencés írta tudvalevően —-
nem lelkendezhetett nagyon az új szerzetesrend, a ciszterciek keletkezésének, annál kevésbé., 
mivel ez a megoszlás még a szerzetesrendek elburjánzását, a XIII—XIV. századot megelőzte. 
E későbbi időkben már lassan hozzászoktak a meglevő rendek ahhoz, hogy mellettük rivá
lisként újak js létrejönnek. A XII. század elején azonban ennek az útnak még csak az elején 
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vagyunk, s ezért különösen fájdalmasan érinthette egy új rend keletkezése a Gellért-legenda 
bencés íróját. Tehát: nem a szerzetes ruhája a tarka, hanem más szerzetesrendek kelet
keznek, amelyeknek ruhája elüt az eddigi bencés-rendi ruhától, s így a szerzetesek »tarkák« 
lettek ruházatukban. 

Viszont, hogy a magyarországi bencés író a külföldi, rendi eseményekről, a francia
országiról is, jól lehetett értesülve, mielőtt az új rend Magyarországon ténylegesen, királyi 
támogatással megtelepedett, azt csak olyan valaki vonhatja kétségbe, aki nem akar 
tudomást venni az egyes rendházak országhatárokon túli, állandó és megszakítatlan 
kapcsolatairól. Egypár emiékeztető : I. László király ránkmaradt levele a montecassinóí 
bencésekhez; az I. László korában nálunk is megtelepedő somogyvári francia bencések. 
Ez utóbbi rendháznak csak francia származású szerzetesek lehettek tagjai: s így a francia
országi szerzetesi élet új fejleményeiről, s így a ciszterciek (francia) rendjéről is közvetlen 
hírekkel szolgálhattak. Magyarországon tehát a bencések biztosan tudtak az új ciszterciek 
kiválásáról még a ciszterciek magyarországi megtelepedése előtt. 

Győry meggondolásai tehát szerteoszlanak és ítélete a saját fejére hullik vissza. Csak 
az,ő nevének behelyettesítésével idézem rám alkalmazott ítéletét: »Most aztán teljességgel 
betekinthetünk Győry történészi és filológiai módszerének titkaiba.« 

6. A rövidebb Gellért-legendánál is vannak Győrynek »leleplezések Szerinte össze
tévesztem »Bernard.Sylvestre-t, a toursi filozófust, Bernard de Chartres-val«, aztán mégis jól 
idézem Bernard Sylvestre-nek De mundi universitate sive Megacosmus et Microcosmus« 
című művét. Ha összetévesztem a kettőt, hogyan idézhetem a művet jól? Ha viszont jól idézem, 
akkor talán mégsem tévesztem össze a két szerzőt! Nem gondolja Győry? Ezfelelőtlen vag-
dalkozás és gyanúsítás, amely visszavág. Egyébként errevonatkozólag könyvemben idézem 
E. Gilson : La philosophic au moyen äge (Paris 19472) kiadását, amely Bernard Sylvestre 
tours-i filozófust — nyilván megokoltan — a l'école de Chartres-hez sorolja. Győry restéit 
utalásom nyomán ennek utánanézni, ha már magától nem tudta, hogy Bernard Sylvestre, 
a tours-i filozófus, a Chartres-i filozófiai iskolához sorolják. Bernard de Chartres-val, tehát 
Győri tévesztette össze Bernard Sylvestre-t! 

Mérleg : Győry vagy hamisít, vagy — talán mégsem olyan járatos a középkori filo
lógiában,'mint ahogy agresszív hangjával el akarja hitetni azt a jámbor olvasóval. 

7. Mielőtt a Gellért kisebb legendájára vonatkozólag megtenné Győry a fenti »kritikai 
megjegyzéseit«, csak úgy mellesleg megtámadja a Tihanyi alapítólevéllel kapcsolatos meg
állapításaimat, és oldalbarúgja legrégibb gestánkra vonatkozólag kifejtett nézeteimet is, 
de az »András-krónika érdekében végzett stíluselemzéseim tarthatatlan voltát alább« fogja 
kimutatni. Ezért erre megjegyzéseimet én is alább fogom megtenni, bár ez a kapkodó sorrend 
mindenesetre meglepő. 

8. Amit Győry krónikáink XII. századi részéről és ennek írójáról mond, csupa zűr
zavaros megállapítás. A »Hóman-féle forrás-hyperkritiká«-nak nem egy állítását magam is 
elhibázottnak tartom és ezt bizonyítani is próbálom, annyiban azonban egyetértek vele, 
és ezt bizonyítom is, hogy krónikáink XI. századi része és a XII. századi eseményeket tárgyaló 
krónikarész egymástól élesen elkülöníthető. A két rész között a választóvonal a SRH. L-ben 
Domanovszkytól közzétett szövegkiadásban a 139—142. fejezetek között húzható meg. Ebben 
eddigelé minden történészünk és filológusunk egyetértett. De erre vonatkozólag én saját 
bizonyítékokat is felsorakoztatok. Jellemző, hogy Győry itt a konkrét bizonyítékok helyett 
»az Árpád-kor szelleméről« beszél, továbbá arról, hogy Hóman »nem tudta, hogy a gesta szó 
a középkori íatinságban legendát is jelent.« »Igaz ugyan — folytatja tovább elmefuttatását 
Győry •—, hogy hazai latin nyelvünkből ez az egyetlen adat (én húztam alá, H. J.), de még ha el 
is tekintünk tőle« etc. Hát mit szó.l hozzá Győry, ha azt állítaná valaki — és én állítom —, 
hogy a gesta szó a középkori latinságban oklevél jelentésben is előfordul,'iga? ugyan, hogy hazai 
latin nyelvünkből erre egyetlen adat sincsen ! Adatok nélkül érvelni — nem tudományos 
eljárás! 

9. Hogy nem »merem« eltüntetni a »László neve előtt pajzánkodó és számszerint öt«, 
(de XIII—XV. századi!!! és ezt nem szabad elsikkasztani!!!) krónika által megőrzött beatus 
szót, — hanem szemérmesen zárójelbe burkolom« — ebben igaza van Győrynek. A hagyo
mányozott szöveget én ui. nem hamisítom meg, de kiiktatom belőle azt, ami későbbi — és 
félreérthetetlenül későbbi —betoldás, interpoláció. Mi sem természetesebb, mint egy XIII— 
XIV. századi írótól, vagy egy XV—XVI. századi másolótól az az eljárás, hogy egy, ekkor 
már kőtelezően szentként tisztelt király neve elé odategye a beatus vagy sanctus jelzőt egy általa 
másolt szövegben! Én tehát »szemérmesen« jártam el Győry szerint is, de mindenesetre a 
tudományban alkalmazott módszerességgel. . 

10. Ezzel a XII. századi rész Győry részéről el is van intézve! Jön azonban azután a 
Krónikák XI. századi része! Mindenekelőtt nem áll meg, hogy én a XI. századi krónikaszöve
gezéseket »németbarát« és »németellenes« kritériumok alapján osztanám két részre. Világosan 
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megmondom, hogy a választóvonalat I. András, műve (105Ö—60) és a Kálmán-kori névtelen 
műve (XII. sz. eleje) között — tehát »a bizonyos Miklós-féle mű és égy Kálmán-kori krónika« 
között — a SRH. I. kiadása szerint a 91. fejezet közepén vonom meg (p. 306)r Hamisítás 
tehát Gyó'ry részéről, ha .azt mondja, hogy én a két részt »németbarát« és németellenes« kri
tériumok alapján választom két részre. 

Hogy a'két rész között a határt miért éppen a 91. fejezet közepén vonom meg, és nem 
másutt, arra vonatkozóan könyvemben bőséges tárgyi és nem formai dokumentációt találhat 
a kérdés után érdeklődő könyvem 306 — 311. lapjain, továbbá a 330. lapon. A dokumentációt 
alátámasztják, de korántsem meghatározzák azok, akikre ott hivatkozom. Hivatkozom ott 
Toldy Ferenc, Domanovszky, Győrffy, sőt Győry egy régebbi megállapítására is, amelyek 
szerint I. András korában kell első krónikánk keletkezését keresnünk"—i Hóman Szt. László
kori Gestájával, az ún.»Ős-Gestával« szemben. Erre vonatkozólag nézeteimet bővebben kifej
tettem a MNy. 1955. évf. II. füzetében. Az igaz viszont, hogy az I. András-kori Gestában, 
amely megalkuvás nélküli németgyűlöl ettől izzik, a németbarát részeket későbbi, Kálmán
kori interpolációknak minősítem. E megfontolásokkal szemben valóban nevetséges mindaz, 
amit GyÖry »ismertetésében« felhoz. Dühében még arra sem vigyáz, hogy régebbi vizsgálatai
val szembe ne kerüljön. És ha kigúnyql engem azért, mert. én a XII. századi (III. István-kori) 
krónikás művében az »ellentmondásokat« az irónia számlájára merészelem írni, itt visszavág 
a bumeráng, amennyiben ő ebben a németgyűlölettől izzó részben az előforduló németbarát 
fejezeteket az idegen forrás kigúnyolásaként »könyveli el« — már régóta. Mióta? Győry eme 
legfrissebb »megállapítása« óta. Lám! Ő is tanult valamit: mégis vannak gúnyolódó íróink, 
mert ezt Győry is észrevette! Eszerint ,tehát itt nem németbarát íróról van szó, hanem 
végig magyarbarát íróról. Pár sorral alább azonban maga Győry is megállapítja : »A Kró
nika idevágó fejezeteiben ugyanis tényleg van németszimpátia.— Tehát van, vagy nincs? 
Az izzó német-gyűlölet és a német szimpátia természetesen- összegyeztethető!? Ezt még 
Győry sem állíthatja komolyan! Ugyanakkor azt sem, hogy ez e német-szimpátia »kizáró
lag az Aba Sámuelt leverő császár iránt« nyilatkozik meg, ugyanazzal az Aba Sámuellel 
szemben, »aki a »népi uralmat« képviselte.« Ez súlyos tévedés, mért még ugyanebben ( ä 
fejezetben Aba király holttestének csodálatos épségbenmaradásáról is beszámol a krónikás. 
A német-pártiság és a »babonás« Aba-tisztelet nem származhatik egy irótól! De még ke
vésbé lehet szó a »német forrás kigunyolásáról«, mivel a ménfői csata előtti állítólagos 
»isteni csoda« (SRH. I. 331.: turboque vehemens divinitus incitatus) elbeszélése után a 
császár — most már nem a német forrás szerint, hanem a magyar krónikás szövegezése 
szerint! — »bizva isten segítségében, szerencsésen megnyerte az ütközetet«: caesar divino 
fretus auxitio felicem obtinuit victoriam. Ezt gúnyból nem írhatta le egyetlen középkori 
krónikás sem! Az interpoláció tehát nyilvánvaló. 

11. E nyelvi és tárgyi »kritika« után, melyben megállapítja, hogy »H.-nak sem oknyo
mozó módszere, sem tárgyi és nyelvi felkészültsége nem volt kielégítő Árpád-kori irodalmunk 
alapvétő világnézeti, időrendi és szövegkritikai kérdésinek tisztázására«, meg akarja vizsgálni 
Győry a »szűkebb értelemben vett technikai eredményeket, amelyek az általa (értsd : álta
lam) legfőbb kutatási módszerként alkalmazott rímes és ritmikus próza vizsgálatából adód
nak.« — Hát nézzük! 

Bevezetőben előrebocsátja, hogy »idevágó elemzéseim • . > egyenesen' nevetségesek.« 
Elfogadom ezt is, ha betudja bizonyítani! Bár az eddigi »bizonyítékai« után ő válik »nevet
ségessé«! • 

Először is : Győry ferdít, amikor azt mondja, hogy »a rímes próza használata —• szerin
tem — nagyjából biztos kritérium ä szöveg XI—XII. századi voltának«. Ezt én így seholsem 
állítom. Ellenkezőleg. Számos oklevél-elemzésemmel éppen azt bizonyítom, hogy a rímes 
próza jelenléte ~- önmagában — még nem döntő érv az oklevél keletkezési idejét illetően. 
Ellenben azt igenis állítom, hogy, ha egy oklevél a diktátorok által a XII. század végétől 
kezdve tanított ritmikus, szabályok figyelembevételével készült, akkor az az oklevél nem lehet 
XI—XII. századi eredetű: A ritmikus próza hiánya és a rímes próza jelenkezése viszont 
valószínűsíti az oklevél XI—XII. századi eredetét.. Tehát, amíg a rímes próza jelenléte nem 
döntő kormeghatározás szempontjából, addig igenis, a ritmikus próza jelentkezése egymaga 
is eldönti azt a kérdést magyarországi viszonylatban, hogy az ill. oklevél csak 1200 után 
keletkezhetett. Ezt számos példán js igazolom könyvemben. De ugyanerre az eredményre jut 
az általam többször idézett Rácz Elemér is. Bizonyítási módom próbaköve természetszerűen 
a datált oklevelekből nyerhető megfigyelés : így természetes, hogy megállapításaim a datált 
oklevelek tekintetében nem vezethettek űf eredményekhez kormeghatározás tekintetében, 
hiszen éppen ezeket tekintettem kiindulópontnak. Viszont éppen az oklevelekből nyerhető 
ilyen tapasztalatok alapján a datálatlan legendák és krónikák időbeli rögzítése lehetségessé válik. 
Itt tehát valóban a kutatásnak eddigi eredményeit — ha nem is. minden eredményeit, ahogy 
Győry mondja — módosítom.. Kutatásaimnak éppen az volt a célja, hogy egységes szempont 
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szerint vegyem sorra Árpád-kori irodalmunk termékeit és ez egységes szempont érvényesítése 
vagy igazolta — és sok esetben igazolta — vagy módosította az eddigi kutatások eredményeit. 
Ezt tehát hibául felróni nem lehet. A datált emlékekből kiindulva kell és lehet a datálatlan 
emlékek felé közelítenünk és nyilván nem fordítva. Vagy talán a datálatlan iratokból kellene 
kiindulni, és a datálatlan emlékek alapján kellene a datált emlékek keletkezési idejét módo
sítani? Amikor tehát Gyó'ry itt gyanúsít és kritizál, csak arról győz meg, hogy mértéktelen 
elfogultsága^ a legelemibb logikai szabályokat is felrúgja. 

12. Űgy látszik, azért érezte Győry is, hogy e kitűnő okoskodása senkit sem fog meg
győzni igazáról. Hogy rímes próza van, az tagadhatatlan. Ezért tehát azt bizonygatja, hogy 
»a középkori diktátorok meghatározását a rímes prózáról nem értettem meg«. Szerencsére 
itt már nem egyedül engem hibáztat. Beleköt Polheim-be is, nyilván csak azért, mert én 
Polheim-et »elismeréssel« említem. Polheimnek csak az a nagy bűne, hogy meg merte és meg 
tudta állapítani, hogy Hrosvita »kitűnő hexameterei« rím szempontjából több esetben kifo
gásolhatók. Hát bizony, sok esetben kifogásolhatók és erről éppen a Győry által felhozott 
példa győzhet meg akárkit. Készséggel magamra vállalom Győry minden, Polheim elleni 
megvetését is, mert magam is azon a nézeten vagyok, hogy bizony nem sikerült hexameterek 
Hrotsvitánál az ilyenek, mint: 

Ipsius a sexta, ni jfallor, forte diei. 

Ez bizony nemcsak gyönge, de — én még azt is merem mondani — rossz középrímes 
hexameter. 

Miután Győry elöljáróban csemegének legorombítja szegény Polheim-ot, ismét reám 
fordítja figyelmet, és nehezményezi, hogy, bár lektori bírálatában felhívta figyelmemet 
A. Schiaffini tanulmányaira, én nem fogadtam meg tanácsait. Mert hát a rímes próza lényegét 
bizony mindnyájan félreértettük, egyedül Schiaffini és utána, de sajnos, csakis utána, Győry 
János értette meg. 

Ez állítólagos Schiaffini —• és valódi GyŐry-féle elv szerint »a középkori rímes próza 
elengedhetetlen követelménye: 1. a tiszta rím, amely vagy similiter cadens vagy similiter 
desinens, és 2. a főhangstílyt hordozó szavak azonos száma«. Ezután Hugo Bononiensis példáját 
elemzi a kitűnő recenzens és majdnem meggyőz a Schiaffini—Győry-féle értelmezés igazáról, 
amikor azt mondja, hogy »minden testes szó egy hangsúlyt hordoz — s a nem »testes« szó 
nem hordoz hangsúlyt? — s a f őhangsúlyoknak minden mondattagon belül azonos számúaknak 
kell lenniök. Erről mondja a középkori elmélet, hogy azonos szótagszámúaknak látszanak, 
holott nem azok«. — A baj csak az — és itt GyŐryt kell ismét idéznem : — »Előfordult a közép
korban, hogy rossz rímeket gyártó teoretikus rímnek nevezte a maga tákolmányát, így pl: 
a kor egyik leggyengébb írója, a német Onulf von Speyer. Árpád-korunk stílusát azonban nem 
a barbarizmushoz kell mérnünk, hanem az általános és tipikus európai technikához, amely 
nem tűr semmiféle lazaságot, sem a rím, sem a ritmus területén«. 

Ez, szép szavakba burkolva annyit jelent magyarul, hogy A. Schiaffini és Győry maga 
is elismeri, hogy a középkori diktátoroknak a rímes prózára vonatkozó tanításait erőszakosan 
magyarázzák akkor, amikor a kolonok nagyjából egyenlő szótagú hosszúságára vonatkozó 
szabályaiba a »hangsúlyos« szavak számának szerepét akarják belecsempészni. 

Mind Schiaffini vei, mind Győryvel szemben megvan tehát az a jogunk, hogy hang
súlyozzuk, hogy a középkori diktátorok tudtak annyira latinul, hogy különbséget tudtak 
tenni a beszéd szakasz, kólón, »distinctio« és a ßzotag »syllaba« között. Ezenkívül ismerték a 
hangsúly fogalmát is, és ha ennek ellenére a hangsúly szerepére a rímes prózával kapcso
latban még csak nem is utalnak, akkor azt kell mégiscsak a valóságnak tartanunk, hogy 
a rímes prózában mégsem a hangsúllyal bíró szavak a lényegesek, hanem a nagyjából 
egyenlő hosszúságú kólonok. Lehet, hogy ez barbárság, mégis így van. Nézetünk szerint 
mindenesetre nagyobb barbárság a középkori diktátoroknak szabályaiba olyan értelmet 
beleerőszakolni, ami azokban nincs benn. Egyetlen egy diktátor sem beszél a rímes pró
zával kapcsolatban sem hangsúlyról, sem szavakról, hanem kizárólag szótagokról. 

Mielőtt azonban tovább mennénk, lássuk Schiaffini elméletét. Szószerint idézem a 
»Tradizione e poesia nella prosa d'arte italiana dalia latinitá medievale a G. Boccaccio.« 
Genova 1934-ben megjelent művéből az idevonatkozó részt (p. 30.). Lo stile isidoriano (sen-
tiamo anche qui il párere di Giovanni di Garlandia) e egregiamente adatto a suscitare e 
smuovere pietatem et letitiam et intelligentiam; ha avuto un suo cultore in Isidoro di Siviglia ; 
e si contrassegna per le clausule similem habentes finem secundum leonitatem, o rima, et con-
sonantiam: et videntur esse clausule pares in slllabis, quamvis non sínt. 

Palesemente, si tratta di »prosa rimata«, constituita di clausulae (o cola o membri 
di período) terminati in rima o consonanza (per eiö, aggruppate fra loro), e che dánno l'im-
pressione di essere d'un numero identico di sillabe.« 
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Majd alább (p. 32.), Isidorus Soliloquia-iról szólva ». . . dove il principio sommo dello 
stile éJa disposizione del periodo in membri paralleli, ai cui inizi si ripete, per tre o quattro 
volte di seguito, la stessa parola (»anafora«), e ehe per lo piti sono forniti di rima o conso-
hanza. Ora, chi ricerca il parallelismo, le rime e le consonanze, si lascia prendere docilmente 
dal dilettqso gusto dei versi veri e propra, (én húztam alá) e deli' alliterazinone e della cosi-
detta »figura etymologica« (ripetizione di voci di uguale radice) e dei giochi di parola«. 

Schiaffini tehát a rímes próza meghatározása alkalmával Johannes de Garlandia 
(Johannes Änglicus. 1270 után) meghatározásából indul ki, akinek erre vonatkozó szövegét 
könyvemben (p. 51.) magam is teljes egészében idézem. (Emellett idézem még teljes egészé
ben Hugo Bononiensist (XII. sz. 52. 1.), Konrad von Mure-t (1275. p. 53.); nem teljes szö
vegében Marbodust (1035—1123), Bernardus Silvestrist (XII. sz. közepe), Onulf von Speyer-t 
(XI. sz. közepe), Albericus Cassinensist (XI. sz. vége), a többiekre vonatkozólag még uta
lok Polheim könyvére, Rockinger stb. szövegkiadásaira, tehát az egész korszak elmélet
íróinak ismeretében szólok a rímes prózáról.) A Schiaffini által is idézett Johannes de Gar
landia szövegéből látható, hogy ott valóban rímekről, összecsengésről és a rímelő kolónokról 
van szó (clausule), amelyek szótagszám szempontjából (in sillabis) egyenlőeknek látszanak, 
pedig nem egyenlöek. Sem itt, sem más stílustanítónál szó sincs a hangsúlyról; ezt Schiaffini 
sem említi, tehát ez Győry felfedezése : hangsúlyozom : az összes középkori stílustanítók
kal szemben. 

Amikor Győry a Schiaffini-féle elmélet propagátorául lép fel, elkerülte a figyelmét 
(sajnos, megint ezt a kifejezést kell használnom!), hogy egy régen megcáfolt és tarthatat
lannak minősített elmélet felmelegítéséről van szó. R. Köpke: Hrotsvit v. Gondersheim, 
Zur Literaturgesch. des zehnten Jahrhunderts, Berlin 1869, Hrotsvit rímes prózáját vizs
gálva (különösen Cap. 5. Gelehrsamkeit u. Form p. 152—159. Ottonische Studien II.) fel
veti már ugyanezt a gondolatot, amelyet Schiaffini újból felkap, hogy ti. az egymással rímelő 
kolónokban azonos hangsúly el osztás figyelhető meg ; ahogy Köpke kifejezi: »Regelmäs
siger Wechsel von Hebung und Sänkung«. Ez az elmélet nem talált helyeslésre Hrotsvit 
esetében a középlatin filológia csak olyan mesterei részéről, mint Paul v. Winterfeld, Karl 
Strecker (Textkritisches zu H. — Beilage zum Programm des Gymn. zu Dortmund 1906.. 
Különösen cap. II. »H's Reimprosa«, és kiadása : Teubner 1906.) egyszerűen abból az okból, 
mert 1. ezt a diktátorok nem tanítják, 2. mert magának Hrotsvit-nak a gyakorlatával ellen
kezik s ezen elmélet alapján Hr,otsvitánál éppen úgy, mint másoknál, a kétségtelenül rímes 
kólonok nagy hányada ennek az elméletnek ellene mond. 3. Ez egészen természetes, hiszen 
a rímes próza nem hangsúlyon alapuló vers. (Köpke egyenesen az ősgermán verselési rend
szert keresi Hrotsvit rímes prózájában!). 

Csak egy pár példát ez elmélet tarthatatlanságára Hrotsvita darabjaiból : (a „hang
súllyal biró testes szavak egyenlő számának illusztrálására"): 

Dulcitiusból (Scena XI . ) : 
1 

Non tardetis 

1 | 
et in ignem 

2 
milites, 

2 1 
proiicite | 

non tardetis 

3 
vivas. 

4 
capcre blasphemas has, 

Scena XII . : 
1 1 2 3 .4 1 5 

Melius est, | ut corpus | quibuscumque | iniuriis | maculetur, 

1 | 2 j - 3 
quam anima j idolis | polluatur. 

Uo.: 
1 

non terremur ' 1 = 3 ! 
1 1 2 1 3 

'séd tuis praeceptis | par ere j nitimur, 
Scena XIII.: 
1 

Cur causaris? 

5 = 3 ! 

5 = 3 ! 

. • 1 t ' 2 | 3 I 4 
Cur voce j et vultu i nobis minaris? 

1 - 4 ! 
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Callimachus 

Scena VIII.: 
I I 2 3 4 1 5 6 

Ecce j invisibilis j deus j nobis | appáret | visibilis 

1 1 2 1 3 
in puicherrimi | similitudine | iuvenis. 

Abrabam-ból: 

Scena X . : 
1 2 1 3 4 5 

Divinae | gratia | visitationis | factum j credo. 

1 I 2 
Procul dubio. 

Paphnutius-ból: 

Scena IV. : 
1 

Vox Thaidis 

1 
nos vocantis 

1 2 
Adventum j maturemus 

1 1 2 1 3 
ne illam tardando offendamus. 

} 1 ¥ 1 * 2 = 3 ! 

Sapientia-ból 

Scena V. : 
1 2 

Si flagra ( parvinpendis 

1 I 2 t 3 
acrioribus | poenis | coartaberis. 

1 
Infer. 

1 
infer 

1 I 2 
quicquid | crudele 

I I 2 1 3 
quicquid.) excogites | letale. 

1 I 2 
Quanto plus | saevis 

1 
tanto magis 

2 3 
victus confunderis. 

2 = 3 ! 

1 = 1 = 2 

2 = 3 ! 

3 ! 

1 2 
In aera | suspendatur 

1 I 2 
et ungulis I laceretur, 

2 = 2 



• 1 1 - 2 
et nudatis I ossibus 

1 
deficiat 

1 ; 2 
et membratim 1 crepat. 

1 I 2 
Iniperialis | iussio 

1 1 2 1 3 
et congrua I satis J ultio. 

2 = 3 ! 

1 j 2 I 3 
Vulpina j fraude j loqueris 

1 2 1. 3 S 4 
et versipelli j artutia, I Antioche, | adularis. 

. 3 = 4! 

Ezek után joggal feltehetjük a kérdést, vajon ez nem rímes próza? Márpedig a koló-
nokat akár szótagszámmal mérjük, akár a Köpke—Schiaffini—GyŐry-féle varázsvesszővel, 
a kolónok tagadhatatlanul különböző hosszúak, a kolónokban elhelyezkedő »hangsúlyt 
hordozó testes szavak« száma szintén különböző. így tehát az egész magyarázati kísérletnek 
sem elvileg, sem gyakorlatilag nincs semmi létjogosultsága. De ráadásul még azért is el
fogadhatatlan, mivel a középkori diktátorok mindenütt syllabákról, szótagokról beszélnek 
és nem szavakról és hangsúlyról. így tehát nem csoda, hogy a filológia ezt az elméletet oda 
tette, ahova való : a lomtárba. A kolónok egyenlőségének illúzióját (videntur pares, quam-
vis non sínt) nyilvánvalóan a kolónok végén jelentkező rímek keltik. Erre a rím által kel
tett illúzióra utalnak a diktátorok, amikor a kolónok látszólagos egyenlőségét hangsúlyozzák, 
holott jól tudják, hogy ezek mégsem egyenlőek. 

A Schiaffini—Győry-féle elmélet (azért kell így jelölnöm, mert .szerencsére Schiaffini 
nem beszél a rímes prózával kapcsolatban hangsúlyról; ez Győry találmánya: Schiaffini 
oroszlánbőrébe önmagát csempészi be, de a hang elárulja!) egy súlyos és már megcáfolt 
tévedés eredménye. Már az antik rétorok is beszélnek isokólon-okról a rímre való tekintet 
nélkül. Az isokólon ugyanis retorikai figura rím nélkül is. Lássuk, mit mond erről Martianus 
Capella, a középkorban is sokat forgatott és ismert szerző »Liber de arte rhetorica« c. művé
ben (ed. Halm.): 

'IOÓHOÍXOV, aequatum membris, quod fit non pugnantibus inter se membris (azaz: 
nem értelmi ellentéteket alkotó, antitheticus tagok), sed paribus exaequatis, üt si dicas : 

Classem speciosissimam et robustissimam instruxit, 
exercitum pulcherrimum et fortissimum legit, 
sociorum maximam et fidelissimam manum comparavit. 
Ez az isokólonra felhozott példája Martianus Capellanak közelítené meg leginkább 

azt az elgondolást, amit Győry a rímes prózára akar alkalmazni. Elvi megfogalmazása azon
ban így is helytelen, mert itt nincs szó természetszerűen hangsúlyról, hanem arról, hogy 
az egyes kolónok szimmetrikus elrendezést mutatnak, s ennek megfelelően a kólontagok 
számra nézve egyenlőek. 

Az isokólon azonban csak egy retorikus alakzat, amely a rímes prózában is jelent
kezhet. Vajon a parison, mint retorikus figura a rímes próza kategóriájából ki van eleve 
is zárva? Ezt így határozza meg Martianus Capella : 

vJJáQiaov : prope aequatum. Haec figura differt a superiore, quod ibi omnium mem-
brorum verba pária sunt numero, hic uno vei altero addito in quovis loco cetera excurrunt. 

Az az elmélet tehát, amelyik' azt állítja, hogy a rímes prózában egyenlő számú szavak
ból kell a rímelő kólonoknak állaniok, az a rímes prózát csak az isokólonokra akarja korlá
tozni, tehát a részt az egész helyébe. Isokólonok, mint retorikai figurák, valóban elég gyak-
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ran fordulnak elő a rímes próza gyakorlatában is de azért a rímes próza sokkal szélesebbkörű" 
kategória, mint az isokólonoké. Mindenesetre a rímes próza körébe tartozik a parison is, 
amely pedig már uno vei altera addito (seil, verbo) áll. 

Martianus Capellanál tehát szó van ugyan az egyes kólonokon belül a szavak számá
ról, de a hangsúlyról egyáltalán szó sem esik. Ez erőszakolt, modern és téves belemagyará
zás még az isokólon értelmezésébe is, annál inkább a rímes próza fogalmába, s ezért nem 
lehet elfogadni. 

De éppen, mivel ilyenformán az antik retorika műszavai félreértést kizáró módon 
nem voltak alkalmasak a rímes próza meghatározására, a középkori stílustanító mesterek 
sokkal általánosabb meghatározását adják a rímes prózának. Nem beszélnek többé a szavak 
számáról; hangsúlyról pedig sem az antik retorok, sem a középkoriak mitsem szólnak a 
similiter cadens (homoioptoton) és a similiter desinens (homoioteleuton) figurákkal, tehát 
a rímes próza antik előzményeivel kapcsolatban, hanem arról: videntur esse pares in silla-
bis, quamvis non sint. Ebbe a meghatározásba azután belefér az isokólon figurája éppen 
úgy,-mint a parison és egyéb retorikai figurák. 

Ezt az elméletet, amely nyilván a gyakorlat megfigyelésén alapult, általános érvényű 
szabállyá tették a stílustanítók .s így az elmélet és a gyakorlat között ellentmondás nem 
mutatkozott. A rímes próza megmaradt mindvégig aránylag laza formának, s távolról sem 
kötötték meg olyan szigorú szabályokkal, mint pl. a ritmikus prózát. Hangsúlyozom, hogy 
minden ellenkező magyarázati kísérlet erőszakolt, téves és ami a legfőbb : a stílustanítók 
szabályaival ellenkezik, és a gyakorlat sem támasztja alá létjogosultságát! 

Már most, miért nem értettem meg á forrásokat? Talán azért, mert Hugo Bononi-
ensis distinctions kifejezését nem szavak-nak értelmeztem, hanem beszédszakasznak, ko
lonnák? Vagy talán mert nem magyaráztam bele a diktátor szabályába olyasmit (hang
súly), amiről ott szó sincs? Ezen vitázni sem lehet! 

Azonban, mivel a rímes próza ilyen laza forma, a kólonok végén jelentkező rímek 
tudatos volta felől az ember mindig találkozhatik esetleges ellenvetésekkel, különösen akkor, 
ha a rím minősőgét modern füllel akarjuk elbírálni s a rímes prózától versszerű szabályozott
ságot kívánunk meg. Mindkét szempont történetietlen, tehát tudománytalan. Egy ilyenféle 
vizsgálódási szempont szerint a rímek igeíi gyakran a mondatparallelizmus következményei, 
tehát önkénytelenek, véletlenek. Amennyire ez igaz, annyira igaz az ellenkezője is, ti. hogy 
a mondatparallelizmus igen sok esetben — a középkorban — a rímes próza megvalósítására 
való tudatos törekvés eredménye. E látszólagos ellentétek tehát ebbe a szintézisben feloldód
nak. Hogy ez valóban így van, arra ellenbizonyítékul a ritmikus prózát hozhatjuk fel. A 
ritmikus próza, speciális jellegénél fogva, általában komplikáltabb mondatszerkezetekhez 
vezet, a természetes szórend erőszakos felforgatására stb., amely jelenségek a paralleliszti-
kus mondatfelépítés elé eleve is akadályokat gördítenek. 

Győry azonban a kólonok ban elhelyezkedő szavak, ill. szótagokon kívül a rímekkel 
is hadilábra kél. Az ő füle egyik-másik kólón végén jelentkező rímet nem érzi rímnek. — 
Itt ismét csak egy csekélység kerülte el éber figyelmét, A középkori rímet ő a XIX. századi 
költők által valóban elkényeztetett füllel hallgatja, s így nem vesz tudomást arról, hogy 
a rímnek is van fejlődéstörténete, a próza-rímnek éppúgy, mit a vers-rímnek. Éppen a közép
kori szövegek vizsgálata győzhet meg bárkit arról, hogy középkori elődeink számára — 
legalábbis egy időszakban — kitűnő rímhatást keltettek az ilyenféle — számunkra már 
tényleg nem rímként ható —- szópárok : insolita-natura ; fateri-laedi; dulcedinis-suavita-
t i s ; combussit-comparuit; pendis-eoartaberis stb., musica-ipsa stb. (A példákat Hrots-
vitából vettem.) Ezzel szemben a két- vagy több^szótagra kiterjedő tiszta rím követelmény
ként csak a fejlődés egy későbbi fokán lép fel. így tehát a rím milyensége is — bizonyos 
határok között — kormeghatározó lehet. Persze, nem egy-két rímet kell ilyenkor a mér
legre tenni, hanem a nagy számok törvényét alapul venni. — Győry tehát itt legalábbis 
történetietlenül járt el. 

Mármost világos, ki nem értette meg a diktátorok szövegét. Azonban ettől eltekintve 
is, ennek a Schiaffini—Győry-féle erőszakos magyarázatnak tarthatatlan mivolta akkor 
derül ki igazán, amikor a prosimetrum meghatározására, kerül a sor. Ha a diktátoroknak 
a rímes prózára vonatkozó meghatározásait a Schiaffini—Győry-féle értelmezésben lennénk 
hajlandók elfogadni, akkor ellentétbe kerülnénk a diktátoroknak ama meghatározásával is, 
amit ezek a prosimetrumra vonatkozólag adnak. A prosimetrum a diktátorok szerint az a 
stílusfaj, amelyben a próza és a vers keveredik egymással. Ha ugyanis a rímes próza ismérve 
nem a kólonok látszólag azonos szótagszáma, hanem a kólonosokon belül a hangsúlyos szavak 
száma, akkor a rímes próza és a rímes vers között a határvonalat teljesen elmossuk. 

Hogy a verset és a rímes prózát nem tudja megkülönböztetni Győry a fenti elmélet szerint, 
annak bizonysága, hogy a rímes próza Schiaffini-féle elméletének igazságát Anonymus prológusá
nak a végéről — eddig mindenki által versnek tartott részéből veszi: 
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(Győry értelmezése): 

1 2 3 
Felix I igitur [ Hungária (3 főhangsűly) 
cui sunt dona | data | varia (3 főhangsűly) 

Alább aztán azt ajánlja figyelmembe, hogy >*az Anonymus-prológusba foglalt gyönyörű 
versikét« kellett volna elemeznem, mert az valóban vers és »Árpád-kori irodalmunk egyik gyöngy
szeme«. Tehát a versikéről most mit tartsunk? Versike-e ez, vagy rímes próza? Mert Győry 
mester rajta mutajta be először a rímes próza Schiaffini-féle értelmezését, azután ugyan
erről azt állítja, hogy igenis nem prózáról van itt szó, hanem versikéről. Ehhez nem kell 
kommentár! 

Az én erőfeszítésem éppen arra irányult, hogy megkülönböztető kritériumot találjak 
a középkori vers és a rímes próza elkülönítésére. Mert a kettő nem azonos! Ezért nem fogad
hattam, el a Győrytől jóidején figyelmembe ajánlott Schiaffini-féle elméletet. Jómagam ugyan
is a rímes próza meghatározása tekintetében éppen úgy, mint a ritmikus próza szabályait 
illetően, nem egyes kétesértékű, sőt hibás modern magyarázati kísérletek alapján állottam, 
hanem volt bátorságom önállóan visszamenni a stílustanító mesterek szövegeiig, s azoknak 
alapján, azoknak a nyomában elemeztem Árpád-kori emlékeinket. A lényeg tehát: amíg 
Győry engem felháborodottan támad az állítólagos források meg nem értése miatt, addig 
ő a források önkényes, egyáltalán el nem fogadott magyarázatából kiindulva támadja mun
kámat, így egy előnyöm vele szemben mindenképpen megmarad, ez a források biztos és 
kiterjedt ismerete, míg ő a források ismerete nélkül, holmi újkori magyarázatokat—(félre
ismerve) szegez az én forrásismeretem ellenében — a források ismerete és megvizsgálása 
nélkül. Ha az egykorú források figyelmen kívül hagyása tudományos érdem, s a források 
ismerete hiba, akkor bevallom, hogy hibát követtem el a tudományosság ellen! 

Legyünk tehát tisztában azzal, 1. hogy Schiaffini rímespróza elmélete csupán egy 
magyarázati kísérlet, de erőszakolt kísérlet, mert a' stílustanító mesterek szövegei nem 
szavakról (és hangsúlyról!) beszélnek a rímes próza meghatározásakor, hanem kólonokról 
és szótagokról; 2. a Schiaffini-féle elméletet a külföldi rímes próza gyakorlata sem támasztja 
alá. 

Hogy viszont a rímes, próza gyakorlatban mind Árpád-kori íróinknál, mind a kül
földieknél a sikerültebb részek mellett kevésbé sikerültek is vannak, mind a kólonok hosz-
szúságát, mind magukat a rímeket illetően, az egészen természetes. Ezen csak Győry akad 
meg. 

13. A rímes próza esetében Győry még csak azért von felelősségre, mert nem fogad
tam el Schiaffini erőszakolt elméletét. A ritmikus prózánál, amelynek elméletét szintén a 
stílustanító mesterek művei nyomán ismertetem, ilyesmit nem állít ugyan, de »megállapí
tásaival« ellentétbe kerül most már nemcsak magukkal a diktátorokkal, hanem az erre vonat
kozó egész modern irodalommal is. A stílustanító mesterek ugyanis a ritmikus próza elmé
letét a XII. század legvégén kezdik tanítani, és ennek alapján a tudományos irodalomban 
tudományos közmegegyezés áll fenn arról, hogy tudatosan és következetesen ritmizált prózáról 
a XII. század vege előtt nem beszélhetünk. A prózaritmus lényegét és a ritmuskutatás mód
szereit illetően természetesen itt is igen eltérő véleményekkel találkozhatunk, de a ritmikus 
próza tudatos alkalmazását illetően — hangsúlyozom : egyöntetű a tudományos vélemény. 
Győry azonban ezt teljesen figyelmen kívül hagyja, csak azért, hogy mentegesse azt az el
hamarkodott állítását, hogy Anonymus szövegéről, amelyet ő is III. Béla király idejéből 
keltez, kimutathassa, hogy az ritmikus fogalmazású. 

Természetesen arra kár'volna szót vesztegetni, hogy egyes kólón- vagy mondatvégek 
minden szándékoltság nélkül is megfelelhetnek a kursus szabályainak, hiszen a diktátorok 
által tanított ritmikus formációk nem túlságosan mesterkéltek, tehát Önként is adódhat
nak. Valamely szöveg ritmikus voltát éppen ezért nem az dönti el, hogy előfordulnak-e benne 
ritmikusnak is minősíthető formációk, hanem csupán az, hogy vajon következetesen fordul
nak-e elő, vagy csak úgy találomra, össze-vissza. Éppen ezért egy-két mondat elemzése 
még nem döntheti el, hogy az ill. szöveg ritmikus fogalmazású-e, mivel az a véletlen folytán 
is előállhat. A tudatos ritmizálás, a szabályszerűség, csak nagyobb szövegegységek vizsgá
latából állapítható meg, ahogy ezt könyvemben számos helyen hangsúlyozom. Továbbá a 
mondat nem minden része egyformán súlyos a prózaritmus szempontjából: hiába mutat 
ritmikus formációkat pl. itt-ott a mondat belseje, ha a mondat vége ritmustalan marad. 
A legfontosabb része a mondatnak, ritmus szempontfából, a mondat vége. Ha ez nem ritmizált, 
akkor tudatosan ritmizált prózáról nem beszélhetünk. Ez a megfigyelés egyébként krono-
ógiailag is nagyfontosságú. Az első stílustanítók ui., akik e ritmikus próza szabályait tanít
ják, még csak a mondatvégi* ritmizálásáról beszélnek, a mondat belsejének felépítése szál-
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munkra még sokszor indifferens. Az sem lényegtelen mozzanat — minderre könyvemben 
tüzetesen rámutatok —, hogy az első diktátor, aki a ritmikus próza szabályait tanítja, ti 
Albertus de Mórra, még csak két formációt ismer el szabályosnak, a veloxot és a platmust. 
Később társul ehhez egy harmadik, ti. a tardus, A negyedik formációt, a di- vagy trispon-
daicust a diktátorok viszont sohasem tanítják. 

Mindezekből természetszerűen adódik, hogy ha egy XI—XII. századi szövegben pl. 
tardus v. trispondaicus formáció fordul elő, ez tudatos ritmizálás jelének nem tekinthető, 
de nem lehet tudatosan ritmizáltnak vennünk olyan akár későbbi szövegeket sem, amelyek
ben a legfontosabb hely, a mondat vége rítmizálatlan marad. Mindezt részletesen kifejtem 
könyvemben a stílustanító mesterek szövegének elemzése alapján, és az elemzett szövege
ket mindenütt hozom. 

Mármost ezzel az exakt módszerrel szemben Győry mind egy régebbi művében, a 
Gesta regum, gesta nobilium-ban,mind jelen »ismertetésében« közölt szövegvizsgálatai foly
tán csak a ritmikusnak vehető formációkat sorolja fel, de nem jelzi, hogy ezek a formációk 
hol (mondat-, kólon-végeken?) fordulnak elő, a ritmustalan formációkat pedig elhallgatja, ill. 
nem említi. Ezzel a »módszerrel«, mint látható, minden szövegre vonatkozólag könnyen ki 
lehet mulatni, hogy az ritmikus, s így Anonymusrá is, sőt az 1055-i tihanyi alapítólevélre is. 

Ezzel az oklevéllel Győry is külön foglalkozik »ismertetésében«, így én sem térhetek 
ki előle. Teljes szövegét közlöm, kólonokra osztva és ritmus szempontjából elemezve : ' 

Quoniam nonnulli mortalium (ritmustalan) 
plerumque hebetati mente (ritmustalan) 
sive per ignaviam. (ritmustalan) 
seu per negligentie culpam. (ritmustalan) 
sepissime etiam (ritmustalan) 
per secularis rei curam (trispondaicus) 
non multo post tempore perituram. (velox) 
que uiderant et audierant (ritmustalan) 
obliuionis leuitatibus inscii. (ritmustalan) 
immemoresque crediderunt. (trispondaicus) 
doctores. philosophi. (trispondaicus) 
patresque nostri quamplurimi (tardus) 
consilio. prudentia. (ritmustalan) 
suaque inuenerunt industria. (tardus) 
ut quicquid humane filii propaginis (ritmustalan) 
ratum fieri decernerent. (ritmustalan) 
per manus scriptorum (planus) 
iugi studio litterarum (velox) 
memoriis commendarent.(velox) 
ne per cariosam vetustatem (trispondaicus) 
posset deleri. (planus) 
apud posteri. successores eui. (ritmustalan, mondatvég!) 
Id ergo quia utile ipsis uisum est et bonum. (ritmustalan) 
cunctis modernis sapientibus (trispondaicus) 
utilius idipsum uideatur. et optimum, (tardus, mondatvég!) 
Unde itaque xpianissimu-s sceptrifer Andreas (ritmustalan) 
iussu auctoritatiuo sub cartali testamento huius priuilegii exarari edixit. (planus) 
thomo presente seriatim monstrante. (planus) 
quicquid ad ecclesiam sancte marie, (planus) 
sanctique aniani episcopi et confessoris. (ritmustalan) 
in loco qui vulgo dicitur tichon super balatin. (ritmustalan) 
pro sua et coniugis. (ritmustalan) 
liliorum fiüarumque et omnium parentum suorum (planus) 
fuiuorum siue defunctorum salute tradidit (ritmustalan, mondatvég!) 

Ezután már felsorolás következik az oklevélben. 

Az igazság kedvéért megjegyzem, hogy a Győry által összesként felsorolt »cursusok« 
számát könnyelmű bőkezűséggel még meg is szaporítottam néhánnyal — ezek nyilván el
kerülték a figyelmét — viszont »összes cursusai« közül egyet — Aniani episcopi — kényte
len voltam törölni. 

A lényeg : 3 abszolút mondatvég közül 2 ritmustalan. Már pedig a tudatosan ritmizált 
szövegeknél az előfordul néha, hogy a kólonok ritmustalanok maradnak, de az soha, hogy 
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az abszolút mondatvégen hiányozzék a ritmus. De azért nézzük meg a kolonokat is! 31 kólón 
közül 15 ritmustalan, tehát csak a fele; 5 trispondaicus, amit a diktátorok nem tanítanak, 
tehát nem lehet tudatos ritmizálás jeleként felfognunk ; 3 velox (ezt a formát ajánlják leg
inkább a diktátorok valamennyien); 2 tardus és 6 planus. 

A mérleg tehát: 11 szabályos, ritmikus kólonvéggel szemben 20 ritmizálatlan kólón ; 
egy ritmusos mondatvéggel szemben két ritmustalan. Ez nem ritmikus próza! 

Ezzel a mérleggel szemben engedjen meg Gyó'ry egy összehasonlítást. Rogerius 30 
mondat vége közül 28 velox, kettő pedig ritmustalan, de úgy, hogy ott kétségtelen szöveg
romlásról van szó. Ez ritmikus szöveg, de a tihanyi alapítólevél nem az, akkor sem, ha Győry 
azt mondja : »virtuózabban ritmizált oklevelet alig lehet elképzelni, még a tulajdonneve
ket is cursus pozícióba helyezte«. Hát éppen ezzel a cursus pozícióval van baj! Mert a scep-
trifer Andreas cursus pozícióban van ugyan, de ritmustalan ; az aniani episcopi pedig nincs 
cursus pozícióban és ezért Győry »összes cursusai« közül önkényesen töröltem. A tihanyi 
alapítólevél esetében tehát Győry egyszerííen letagadja a ritmustalan mondat- és kólon-
végeket, ahogyan ezt a »módszert« már Anonymus szövegének ritmikus vizsgálatánál, a 
Gesta regum, gesta nobilium c. könyvében is »alkalmazta«, 

Ti. ugyanezzel a »módszerrel« mutatja ki Győry Anonymus szövegéről is, hogy az 
ritmikus. Itt, ez »ismertetésében« megint megpróbálkozik ezzel a következő szavakat bocsátva 
előre : »Közöljük a prológus ritmikus (én húztam alá H. J.) tagmondat- és mondatvégeit«. 
Hát ez a baj! Mert a nem ritmikus tagmondat és mondatvégeket is közölni kell, és a kettő 
viszonyából adódik a szöveg ritmikus vagy nem ritmikus volta. A nem ritmikus mondat és 
kólonvégek elhallgatása az olvasó szándékos megtévesztése és az nem más, mint hamisítás. 
Ezért valóban igaza van GyŐrynek, amikor azt mondja rólam : »Idevágó fejezetében fölé
nyesen utasít vissza mindent, amit az eddigi kutatás (értsd : Győry) megállapított«. Ezzel 
a »módszerrel« szemben valóban nem tehetek mást, mint hogy a legmerevebben visszauta
sítom. Ezzel szemben készséggel elismerem, hogy Anonymus 6. fejezetének szövegelemzése 
alkalmával a iuramenti sic fait cláusulát — elnézésből — ritmustalannak minősítettem ; 
ez tényleg planus formáció, amint könyvem elméleti részében erre több példát magam is 
felhozok (p. 59. operantur in bonum, p. 61. mer ear is in celis, p. 62. velocitate qui dux it). Itt 
tehát csakugyan elnézésről van szó. Ez Győryvel is megesik, pl. Péter prépost oklevelénél 
Ő a revocet auctoritas kifejezést tardus-mk minősíti nyilván tévedésből, mert ez ritmustalan 
formáció. 

Ezzel kapcsolatban legyen szabad még Győry »ismertetésének« néhány épületes ellent
mondására rámutatnom. Azt mondja pl., hogy »az általa (Horváth által) tüzetesen vizsgált 
Rogeriusból megtanulhatta volna«. Kiderül tehát, hogy önmagamtól is tanulhattam volna. 
Még érdekesebb, helyesebben, hogy Gyó'ry szavaival éljek : »Meglepő azonban, hogy ftíV 
tűnő elemzést adott (már mint én) Rogerius Carmenjéről és a históriás-ének-stílusról. . . 
Horváth pontosan ritmizálja ezt a szép szöveget s műfaji meghatározását is magas szín
vonalú, a középkori európai irodalomba biztos betekintést nyújtó, igazi humanistaként adja. 
Ebben a fejezetben nem ismerünk rá a fentebb ismertetett Horváthra« stb. 

Félreértés ne essék! Győry elismerését éppen úgy talmi értéknek tartom, mint indo
kolatlan, alaptalan rágalmait. Csupán azt tartom érthetetlennek, hogy Rogerius esetében 
kitűnőnek találja az általam alkalmazott módszereket, holott ezek a módszerek azonosak a 
művem többi részében alkalmazott módszerekkel, annál is inkább, mivel Rogeriusról 1948-
ban adtam először ilyenfajta elemzést. (Horváth-Emlék könyv. »Magyar Századok«. Bp. 1948: 
24. 1.) Közben nyilván elfelejtettem a »jó« módszert! Persze ott nem egy Győry-féle Ano-
nymus-értelmezésről volt szó. GyŐrynek az elutasított Anonymus-értelmezés fáj! 

Természetesen nagyon mulatságos GyŐrynek az a kioktatása is, amely szerint »Nem 
helyeselhetjük H. modorát sem : X. Y. kimutatta, hogy . . . de figyelmét elkerülte, hogy...« 
Nem tudom, mit kifogásolhat Győry e korrekt »formulákban«? Tiszteletteljesebb hangon 
valóban nem is tudom elképzelni, hogy valakivel szemben ellenvéleményemnek adjak ki -
fejezést. Mért erre tényleg sor kerül több ízben is, hazai és külföldi vonatkozásban egyaránt. 
Általam is nagyrabecsült tudósok nézeteivel gyakran jutok ellenkezésbe, és ezt nézetem sze
rint kötelességem kifejezésre juttatni — persze* nem olyan formában, ahogy ezt Győry teszi, 
pl.: »itt H. a tudományos tisztesség határához közeledik« (18. l.J, vagy: »úgy érezzük, 
hogy H. végleg átlépi á tudományos tisztesség határát« (21. 1.). Úgy látszik, ezeknek az 
épületes fordulatoknak hiányát nehezményezi Győry. E tekintetben sem követhetem út
mutatásait. 

14. Ami külön a trispondaicus formációt illeti, az előbb elmondottakból világosan követ
kezik 1. hogy ezt a formációt a középkori diktátorok nem tanítják, 2. hogy a külföldi kuta
tás is ismeri — ennek ellenkezőjét seholsem állítom, talán még Győry szerint sem, annál 
kevésbé, mivel itt szerinte Nicolau egy rövid (mindössze csak 200 lap!) »összefoglalását« 
idézem, továbbá W. Meyert. 3. a külföldi gyakorlatban, éppen, mivel nem tanították, csak 
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elszórtan, más ritmikus formák túlsúlya mellett fordul elő. 4. ezzel szemben egy XIII. szá
zadi krónikásunknál, Ákos mesternél, nemcsak túlsúllyal, hanem csaknem kizárólagosan ez 
a formáció jelentkezik. Ebben én valóban magyar specifikumot kerestem s ez a fentiek 
szerint mindenképpen megáll. Hogy mi az oka annak, hogy e XIII. századi szerzőnk a nyu
gaton elterjedt tanításokkal szemben mégis ehhez a formához ragaszkodik, arról könyvem
ben ezt mondom szószerint: ez további vizsgálatokra szorul. Egyféle magyarázatát én való
ban megkíséreltem, de a további kutatás szükségességét mindvégig hangsúlyozom. Ahol 
tehát én tovább vizsgálandó problémát látok, ott Győry számára semmi probléma nincs. 
Elintézettnek véli azzal, hogy felhívja a figyelmemet a Liber sancti Jacobi c. XII. századi 
műre, »amelynek szintén uralkodó cursusa a trispondaicus«,. Persze, az adatokkal adós marad, 
mert mindenki higyje el azt, amit Győry állít? 

Node mindezek alapján még csak a szaktudásom vonható kétségbe, de talán tudo
mányos tisztességem még nem forog veszélyben. De még ezt is el akarja venni tőlem Győry. 

Győrffy Györgynek általam is többször —- és elismeréssel idézett — munkáját akarja 
ezzel megvédelmezni. A védelmet azonban nem hiszem, hogy Győrffy meg fogja köszönni. 
Győrffy munkájának én csupán egy, igaz, hogy lényeges állítását igyekszem cáfolni. Neve
zetesen, bár elismerem azt a valóban ingeniosus megállapítását, hogy Kézai előtt Ákos mes
ter lehetett a másik XIII. századi krónikásunk, azt azonban nem fogadhattam el fejtege
téseiből, hogy a hun-történet szerzője is Ákos mester lett volna. A hun-történet szerzőjének 
kérdésében egyébként nemcsak Győrffyvel jutottam ellentétbe, hanem Domanovszky fel
fogásával is, akinek e kérdésben Győrffy a nyomdokain halad. Mindkét szerzőt, ahányszor 
csak utalnom kell megállapításaikra, nagy reverenciával említem, érdemeik teljes elismeré
sével, — de hát vizsgálataim a hun-történet íratását illetően nem találkoztak az Ő meg
állapításaikkal. Ez eltérő véleményemet azonban sok szempontú is bőséges bizonyító anyag
gal támasztom alá. A többi között.természetesen a szókincset is vizsgálat alá veszem. Ezt 
pécézi ki Győry, hogy kimutathassa, hogy nemcsak tudatlan vagyok, de egyúttal tisztesség
telen is (hamisító? rágalmazó?) a tudomány területén. 

Nos, miről van itt szó? a hun-történet lényegében két szövegezésben maradt ránk : 
Kézaiéban és az ún. bővebb krónikák (a Budai krónika-család és a Képes Krónika-család) 
szövegezésében. Domanovszky és Győrffy fejtegetései szerint a két szövegezés közül a bővebb 
krónikák, főként a Sambucus-kódex szövegezése áll a feltehető eredetihez közelebb, és nem 
Kézai szövegezése. E nézettel szemben én bőséges adatokkal bizonyítom, hogy a Kézai-féle 
szöveg minden szempontból megbízhatóbb, mint az ún. bővebb szövegezések, amelyekben 
vaskos félreértések fordulnak elő olyan helyeken, ahol Kézai szövege megtámadhatatlan. 
A vaskos félreértések egy része éppen abból adódik, hogy a hun-történet szerzője egyes 
helyeken olasz eredetű szavakat használt, amelyeket a későbbi szövegek vagy mellőznek, 
vagy latin szavakkal próbálják helyettesíteni, de sokszor helytelenül. Már most, a szöveg
kritikának régóta elfogadott megállapítása, hogy szövegromlás elsősorban' ott jön létre, 
ahol a másoló, vagy átdolgozó az előtte levő szöveget nem érti, s ezért az előtte levő »értel
metlen« szöveget »javítani«, értelmessé tenni akarja. Azt tapasztaljuk, hogy Kézainál a hun
történetben és a rövid magyar történetében is seregestől fordulnak elő olasz eredetű latino
sított szavak, míg a bővebb szövegezésekben, a magyar történeti részben, úgyszólván egy
általán nem fordulnak elő ilyen olasz eredetű latinosított szavak^ de a bővebb szövegezé
sek hun-történeti részében sok helyen mégis megmaradtak. A hun-történetben kétségbe
vonhatatlan nyomai vannak annak, hogy az eredetiben ott voltak az olasz eredetű latin 
szavak, de azt" egy.későbbi szerkesztő »kigyomlálta« hol jól, hol meg úgy, hogy a gyomlá
lás nyomán ott maradt a szövegben a könnyen felfedezhető sebhely. Ezzel szemben Kézai 
szövegében ma is ott vannak az olasz szavak, a hun-történetben éppen.úgy, mint a magyar 
történetben. Ha tehát Kézainál csak a hun-történetben maradtak volna meg ezek az áruló 
szavak, és a magyar történetében nem alkalmazta volna ugyanezeket, akkor joggal lehetne 
következtetni arra, hogy Kézai előtt már egy kész hun-történet feküdt, amit Kézai többé-
kevésbé híven lemásolt. így azonban, hogy a Kézai-féle magyar történeti részben is meg
vannak a jellegzetes olasz eredetű szavak, míg a bővebb szövegezések magyar történetében 
teljesen hiányoznak, azért szinte kétségbevonhatatlan, hogy a hunLtörténet JKézai szerze
ménye és nem egy előtte már kész munka másolata. 

Már most, amint látható, a két szöveg alapján kell a szerzőt megállapítani. E tekin
tetben nyilván csak a két szöveg eltérései lehetnek tanulságosak : az egyezések nem monda
nak semmit, mivel azok mindkét szövegben megvannak. Ezek az egyezések sem pro, sem 
kontra nem értékesíthetők. Nos, az a három adat, amit én mint »ellenbizonyítékot« elhall
gattam, »a csak Ákos mesternek tulajdonítható részekben szereplő neveket, a legfőbb és' 
abszolút döntő bizonyítékokat Győrffy tétele mellett«: azaz a hun-történet prológusában 
a scartabellus (?) szót, továbbá a Vecca Venezia és a Rialto olasz formájú szavakat, akkor 
Győry szerint »úgy érezzük, hogy Horváth végleg átlépi a tudományos tisztesség határát«. 
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Mi viszont úgy látjuk, hogy Győry nem tudja, mit beszél, és ezért még a tudományos becsü
letünket is kétségífe vonó ízléstelen durvaságát is megbocsátjuk neki. 

E három szó körül ugyanis a következőképpen áll a dolog. (Ezt nem a szakemberek 
kedvéért mondom el, mert azok előtt régóta tudott dolog részint Domanovszky Kézai c. 
(1905) tanulmányából, részint a Scriptores-ben (1938) Domanovszky mintaszerű szöveg
kiadásából.) A scartabellüs (?) (nem inkább scartabellum?) szó előfordul Kézai prológusá
ban, amely prológus a Kun Lászlóhoz intézett ajánlósorok nélkül megtalálható a bővebb 
Sambucus-kódexben is, azzal a lényegbevágó különbséggel, hogy a Sambucus-kódex ezt a 
prológust, amit Kézai félreérthetetlenül a migiénik vall, a következő címen hozza: Pro-
hemium de quodam codice in gesta Ungarorum. Azaz a Sambucus-kódex írója ezt a beveze
tést átvette valamely kódexből; honnan? bizonyára Kézaiból. Minthogy azonban éppen azt 
kell eldönteni, hogy Kézaié-e ez a prológus, vagy esetleg ő vette át valami, már előtte kész 
forrásból, azért a prológusban szereplő olasz scartabellum szót a lelkiismeretes vizsgáló nem 
is fogja vallatóra, hiszen mindkét szövegben ott szerepel. 

A Vecca Venesia, tehát a döntő bizonyságot (?) nyújtó szó, — azt várná az ember, 
hogy csak a bővebb szövegekben fordul elő. De nem! Ez a kifejezés— bármilyen sajnálatos 
is •— csak Kézai szövegében olvasható (Script. I. 1.58.), míg a bővebb szövegekben helyette 
más áll : a Sambucus-kódexben (Script. I. 271.) vetus Venecia, tehát az olasz szó latinnal 
van helyettesítve; a Képes Krónikában pedig egy romlott alak : Vera Venecia, ami nyil
ván a Kézai-féle vecca eltorzulása. így tehát a bővebb szövegek olasz szókincséből mi marad? 
Semmi, ahogy ezt könyvemben részletesen kimutatom. A Rialto szó ui. ismét mindkét szö
vegben előfordul Reált alakban (Script. I. 158. és 271.). Győrynek tehát valóban fogalma 
sincs róla, hogy mit beszél, amikor ez olasz szavakat megdönthetetlen ellenbizonyítékokként 
akarja kijátszani ellenem a bővebb szövegek eredetisége mellett, és Kézai szövegének át
dolgozott mivolta mellett. Ezt Győrffy nem is csinálja és nyilván nem kér Győry ilyenféle 
védelméből. 

Mit akarhat tehát ezekkel az »adatokkal« bizonyítani Győry? Neki csak egy lehet a 
célja : ellentmondást nem tűrő hangon gorombáskodni, mivel azt hiszi, hogy ezt a hangot 
bárki is hajlandó tudománynak venni. Ezzel szemben még azt sem tartja fontosnak, hogy 
aránylag egyszerű kérdésben is megnézze a forrásul szolgáló szövegeket. 

Őszintén szólva, nem egészen világos ezek után, mit akarhat Győry az általam olasz
ból latinosítottnak tartott szavak körül. Nagyképűen felsorol egy sereg szótárt, és ezek 
segítségével szépen mellébeszél, mikor azt mondja, hogy a frivolus, molestare, virtuosus 
etc. szavak »XII. századi franciaországi szavak«. Azt senki nem akarja kétségbevonni, hogy 
ezek a franciaországi latinságban is megvannak, de ezek jellegzetesen olasz eredetű latin 
szavak kíséretében kerültek át a magyarországi latinságba (ti, egy műben : Kézai króni
kájában, tehát egy szerző révén, mivel ezek a szavak azelőtt a magyarországi latinságban 
ismeretlenek voltak, s így hozzánk mindenképpen olasz földről kerültek át, még akkor is, 
ha ezek közül egyik-másik megvolt a francia országi latinságban is, ahova egyébként szin
tén olasz földről kerülhettek át, tipikusan olasz földön kifejlődött új jelentésükben: pl. 
commune »városi közösség, önálló városállam« jelentésben. A Kézainál előforduló partita 
szóval kapcsolatban még ez sem állítható, mert ez minden kétséget kizáróan olasz eredetű 
szó, és ezért azt hozza elő Győry, hogy Villehardouin már 1200-ban használja a partié 
szót »párt« értelmében. Eszerint az olasz partito, vagy a Kézai-féle partita szó is a fran
cia partie-böl keletkezett volna? Mit szólnak ehhez a Győry-féle nyelvészkedéshez a ro-
manista nyelvészek! 

Arra a szép kitételére pedig, hogy én »kapásból« állítom »minden filológiai dokumen
táció nélkül«, hogy e szavak olasz eredetűek, csak annyit mondok : a magyar filológiai és 
történeti irodalom már régóta tisztázta e Kézainál előforduló szavak olasz jellegét. Ludo-
vicus Losonczi Kézai szókincsének vizsgálatát már 1892-ben elvégezte: az ő művére hivat
kozom is könyvemben, de reá kellett hivatkoznom azért is, mivel az Ő vizsgálatainak ered
ményeit használta fel Domanovszky és Győrffy is, akikkel én itt könyvemben vitatkozom, 
sőt a romanista Eckhardt Sándor is. (Száz. 1928. 465—56.) Fölösleges bibliográfiai exhi-
bicionizmus ilyen esetekben a szótárak tömegét felsorakoztatni! Persze, a tudományosság' 
látszatának felkeltéséra ez is jó, ha olcsó eszköz is. 

így, apróbb j>megjegyzéseit« szóra sem érdemesítve, Győry bírálatának a végére érve 
joggal kérdezhetjük, hogy tárgyi érveiből, ellenvetéseiből mi marad meg pozitívumként? 
Sajnos, egyetlen ellenvetése sem bizonyult helytállónak, viszont megmarad eredményként, hogy 
a szenvedélyes stílusban mégírt »ismertetésében«—ami felelősségtelj es feladat még az ő szemé
ben is — ferdít, hamisít és helyenként, megdöbbentően felületes és sekélyes »tájékozottság
ról« tesz tanúságot. Ezek után joggal tehetjük fel a kérdést: Ki lépte át a tudományos 
tisztesség határát — végleg? 

ifj. Horváth János 
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