
irodalmi vonatkozása is. A pfalzi uralkodó, 
III. Frigyes a kor híres teológusát, Zanchit 
megbízta azzal, hogy' írjon cáfolatot az 
1568-as gyulafehérvári hitvita antitrinitárius 
tételeire. így született meg a kor terjedelmé
ben és jelentőségében legnagyobb vitairata 
az antitrinitáriusok ellen. A könyv Báthori 
István erdélyi fejedelem figyelmét is felkel
tette és protonotáriusát, a Paleologus levele
zéséből is ismert Sulyok Imrét bízta meg, 
hogy vásárolja meg számára Bécsben Zanchi 
könyvét (De tribus Elohim sive de uno verő 
deo). Az is szorosan hozzátartozik az erdélyi 
antitrinitárizmus történetéhez, hogy Zanchi 
könyvére viszont Paleologus készített 150 
lapos terjedelmű cáfolatot. Ez az adat is 
világosan mutatja: milyen erős szálakkal szö
vődik össze az irodalmi viták területén is az 
erdélyi és a nyugati antitrinitárizmus. S még 
egy érdekes adatot a heidelbergi ügyhöz: 
Suterről •— akinek életrajzát szintén jól 
ismerjük — az a hír járta, hogy Paleologus 
neve alatt rejtőzött. 

Milyen mértékben vett részt a Pirnát 
könyvében részletezett roppant átalakulás
bari Erdély társadalma? Ma már senki sem 
gondolja többé, hogy az erdélyi antitrini
tárius mozgalom a magyar reformáció ple
bejus, társadalmi változtatásokra is hajlamos 
bálszárnya volt. Pirnát jól látja: a mozga
lomnak két erős bázisa az udvar és néhány 
magyar vagy magyar—német vegyes lakos
ságú város polgársága volt. A szász városok 
falait nem törte át az áradat, amely Erdély 
és a Részek falvait és mezővárosait teljesen 
elborította: ,,Az imperitum vulgus nem tudta, 
mit mivel fen, mert mind a két vallás, úgy mint 
a Calviniana és az Ariana valóban- kellette 
magát a szeginy ítélet nilkül való vulgus előtt. 
De mivel a király választá magának az Ariana 
vallást, majd mind az ország erre hajol vala.. • 
Akkori napokban hallottál volna egész Erdély
ben minden helyeken a köznéptől sok 
esztelen disputatiót és pántolódást: falun, 
városon, étel-ital között, estve-reggel, éjjel és 
nappal" (Borsos Sebestyén). Egyelőre csak 
kérdés formájában szólhatunk arról, hogy 
a „XVI. század magyar társadalmának egyes 

Még a megelőző XVI. század poézisét is 
jobban ismertük eddig; azt legalább kiadták 
valamikor, kötetekbe rendezték, ha azóta rá 
is férne a bővítés és korszerűsítés. Ami vers-

rétegei meddig jutottak el a polgári gondolkodás
mód kiformálásában és elsajátításában". Arra 
kell törekednünk, hogy a további kutatás 
során, óvakodva minden praeconcepta opinió-
tól, minél pontosabb választ tudjunk adni a 
kérdésre. Azt hiszem, az antitrinitárius taní
tás mélyebb gyökeret vert a falvakban, mint 
gondoljuk, a magyar parasztság racionális 
gondolkodása nem idegenkedett a teológiai 
racionalizmustól sem akkor, sem későbben. 
Gondolhatunk arra is, hogy a szélsőségesen 
Zwingliarius Kálmáncsehi Márton kultuszi 
radikalizmusa is egyengette az utat az anti
trinitárius radikalizmus előtt. A Catechesis 
Christiana „mennyei" zsinatán az antitrini
tárius prédikátorok egyedül Zwinglinek adóz
nak tisztelettel. 

Még néhány szót Blandratáról. Az ő maga
tartásáról, különösen Dávid perében, még ne 
mondjuk ki az utolsó szót addig, míg nem 
tisztázzuk a kolozsvári jezsuiták részességét 
a Dávid-per felidézésében és Blandrata viszo
nyát a jezsuitákhoz. 1579-ben a jezsuita 
atyák így vélekednek róla: „Blandratae, 
signijeri arianorum, mira erga nos charitas 
et benevolentia", s reménykedtek közeli meg
térésében, amelyre nyomatékosan fel is szólí
tották. 

Pirnát Antalban a magyar tudományos
ság megtalálta az alkalmas kutatót az anti
trinitárizmus nagy problémájának felderíté
sére. Alkalmas ember arra, hogy áz egyre 
erősödő nemzetközi antitrinitárius kutatás 
világában méltóképpen vegyen részt a mun
kában, amelyet Erdélyre és Magyarországra 
nézve csak a magyar kutatás végezhet el. 
De bizonyára ő is felismerte már, hogy olyan 
sokrétű és bonyolult jelenséget, mint az 
erdélyi antitrinitárizmus, nem lehet csupán 
az irodalomtörténet eszközeivel megragadni. 
A lengyel példát kell követnünk: minden 
lehetséges oldalról kell a problémához köze
lítenünk. 

A magyar antitrinitárizmus történetének 
kutatása a jövőben sem lehet egyéb, mint 
Pirnát úttörő, alapvető munkájának folyta
tása. 

Esze Tamás 

féle azonban a függetlenségi harcok évszá
zadából megmaradt, amit tűzvészek, dúló 
hadak meg nem semmisítettek, közömbös 
unokák el nem kótyavetyéltek, csak mosta-
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nában hordják egybe, adagolják kötetekbe a 
kutatók. Hogy mi minden gyűlt föl szekré
nyeikben, jó tíz éve a kívülálló is sejti. 
Az antológiák, válogatások — elsősorban 
Klaniczay, Esze Tamás, Kiss József és Stoll 
munkái — egy halomra való ismeretlen kin
cset csillantottak föl, meglepetést és gyönyö
rűséget keltve az érdeklődőben. Hanem, arra 
aligha számított kívülálló, hogy 15 testes 
kötetet tölt majd meg a föltárt hagyaték, 
hogy e|y alig száz esztendeje afféle perzselt 
pusztaságnak tűnő korszak elsüllyedt mezein 
ennyit tallózhatunk valaha is össze. 

A megindult sorozat egyik legvonzóbb 
kötete a mostani, a névtelenségre kárhoz
tatott szerzők szerelmi verseié. Mint a beve
zető szóvá teszi, kényszerűségből különül el 
a többitől: a kronológiai bizonytalanság volt 
a legfőbb oka, hogy e verseket nem oszt
hatták szét az egyes kötetek rendjébe. A 
kényszerűség azonban nyereséggel járt ezút
tal: lehetővé teszi a műfaji egység jegyében 
való teljesség szemléltetését. 

Ez a kis egység önmagában is lenyűgöző 
arányú. Majdnem háromszázféle, a variánsok
kal együtt mintegy félezer szöveget fog egybe: 
ennyi hát a névtelenek XVII. századának 
teljes szerelmi lírája, ma ennyit ismerünk 
belőle, ennyi tekinthető hitelesnek. (A népi 
hagyományból és a későbbi kézírásokból 
kihámozható rokon szövegeknek se szeri, se 
száma. A stíluselemzés módszerével egyszer 
még ezek közül is jó néhány hitelesíthető 
lesz.) Nem szorultak ki a töredékek sem, 
még a sornyiakra is utal a jegyzetek beve
zetője. Nagyon helyesen. A teljességhez tar
tozik a törmelék, a torzó csakúgy, mint az 
igénytelennek tűnő. (Sajnálatos, hogy a soro
zat első kötetéből kirekedtek a kalendáriumi 
disztichonok, vagy Magyari István apró-
cseprő disztichonos fordításai. Nemcsak azért 
hiba ez, mert egyikük-másikuk eleven és friss, 
hanem mert verseléstörténeti becsük van. 
Talán a szerkesztők módot találnak rá, hogy 
valahol pótolják a mulasztást.) 

Aki egy kicsit is bíbelődött régi szöve
gekkel, sejtheti, mennyi vesződség húzódik 
meg egy-egy ilyen kiadványban. Piszmogó, szí
vós, szaporátlan robot, sokszor nemzedékeké. 
Megviselt versesfüzetek, egérrágta levelek 
egykori kibetűzőié, közreadóié csakúgy, mint 
a mostaniaké, az egybevetőké, kiegészítőké, 
rendszerezőké, jegyzetelőké: Stoll Béláé és 
kutatótársaié. Pontos, szép és alig megbe
csülhető munkát végeztek. 

Hanem ha valaki esztétikai meglepetést 
hajszol ebben a teljességben, csalódik. Olyas
mit a Hét Évszázad, a Szöveggyűjtemény, 
a Magyar költészet Bocskaytól Rákócziig, a 
Virágénekek és mulatónóták igényes, gondos 
tárai után nemigen talál. Nem mintha meg
kapó részletek nem tolulnának itt is, ott is 
elénk, egész azonban — ki nem szemelt, föl

fedezetlen, egész versnyi remek — alig-alig. 
Hogy kivétel mégis akad, utalhatok a 
HAINAL jelzésű, bájos menyasszonykeltő 
énekre: Kelj fel, ki valál, te szép leány... 

Beszéltek pár éve olyasmit, hogy a pub
likálatlan énekek között Balassi-versekkel 
vetekedők lappanganak. Sajnos, nem lap
pangtak. 

Egyéb tapasztalatok is növelhetik fanyal-
gásunkat. Ritka például az ép szöveg. Zavar
talanul, egészében aránylag keveset élvez
hetünk. Értelmetlenségek, zökkenők szep
lősítik a legtöbbet, egy pongyolább alkotási 
mód, de még inkább a többrendbeli másoló 
hanyagsága, érzéketlensége, a papír meg-
viseltsége folytán. Roncsolt, hiányos strófák, 
sorok lépten-nyomon. Bosszantó terjengősség 
ugyancsak: vagy már eleve érvényesülő, 
barokkos szószaporítás, vagy — különösen 
a nagyon kedvelt, sűrűn lekörmölt énekek 
jellegzetességeként — toldozgatás-foldozga-
tás a másolók pennái alatt. Sok aztán a 
szokványosság, a tartalmatlan ömlengés, a 
fölösleges, félművelt mitologizálás. 

A XVII. század névtelen szerelmi lírája 
mégis, mindezzel együtt, büszkén vállalt, 
nagy hagyományunk. Tüze nyers és egye
netlen, füstöt és pernyét bőven lök; de egy 
tártabb, hadakozó kor zabolátlan egészsége 
lobog benne. Kazinczy óta kulturáltabb, 
csiszoltabb formákat is öltött a magyar 
szerelmi vallomás, de a mi küzdelmes, vér-
szagú esztendőkkel terhes félszázadunk köl
tője — hívják Ady Endrének, József Attilá
nak vagy Nagy Lászlónak — a közelebbi 
atyafiságot nem a polgáriasodé szobalíra 
mívesével, hanem vele tartja, az egykori, 
hánytvetett, verselő vitézzel. 

Műfaji egységgé kerekedik a szerelmi és 
lakodalmi versek könyve, de az egység 
korántsem egyhangúság. Tomboló, szilaj, 
nyerítően vad vallomások váltakoznak benne 
fegyverben elsuttogott, délceg gyöngédsé
gekkel, nemesen egyszerű, már-már népi 
tökéletességű alkotások mesterkélt és mes
teri cikornyákkal, stilizált költőiség elterpedt, 
részletező naturalizmussal, keleties pompában 
pávázó, nehéz színek, vérre menő, borsos 
ugratások, öncélúan groteszk gajdolnivalók, 
keservek és mámorok. 

Egy-egy szálon elindulva — például az 
udvari-főúri szagú, szívesen sablonokra 
hagyatkozó stilizáltság, vagy a bumfordi, 
vaskos verbalizmus szálán — kisebb-nagyobb 
fejezetekre bonthatnánk a tematika és név
telenség sugallta egységet. 

Többféle felfogás nyilatkozik meg a ver
sek megformáltságában. 

Az egyik egyszerű, már-már „népi". Az 
efféléket kapta föl legszívesebben és oldotta 
a maga hagyományába a jobbágyparasztság. 

A másik nyakatekertebb fogalmazású 
— mint Az erős mágneshez hasonlatos sólyom 
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(35. sz.) — vagy olyan körmönfont forma
lizmusban tobzódó, mint a Lölköm Kata, 
szerelmes lölkem, szívem Kata (19. sz.), és 
a 7—7 rímű strófákra csigázott Jövel az tánc
ban énvelem, én szép tár som (22. sz.). Ezekben 
már bezzeg semmi „népi". A népköltészet 
bőven él játékos és rapszodikus megoldások
kal — a gyermekmondókákban, regöséne
kekben például —, de azok más természetűek, 
mint a barokk irodalmi ízlés ritmustornái. 

Versforma meglepően sokféle akad. (Tanul
ságos volna egyszer összegyűjteni, szem
ügyre venni a régi magyar költészetben föl
lelhető formákat. Alighanem kedvezőbben 
vélekednénk egykori „szegényes" verstechni
kánkról.) Van itt tízes (felező és 4+6-os 
osztású), van tizenegyes (6+5*, illetve 4 + 4 + 3 
osztású), kanásztáncritmusú (8+5 és 8 + 6 
egyaránt), hetes, és van több más, de min
denekelőtt tömérdek tizenkettes és nyolcas. 
E két utóbbi a magyar népköltésnek is ural
kodó sorfaja; klasszikus népballadáink pél
dául csak e két lehetőséget ismerik. Érdekes, 
hogy a nyolcas — amelynek olyan fontos 
szerep jut a XIX. század népi-nemzeti 
irányzatában („ősi nyolcasként" emlegetik 
és szigorúan felezik, holott sem régi, sem 
népi költészetünk nem él vele ilyen szabá-
lyos-egyhangúan) — a XVIII. század kör
nyékén hosszú évtizedekre kiszorul, és csak 
nagy elvétve tűnik föl, például Csokonai 
egy-két versében. Sorfajaink közül is talán 
leginkább a magyar tizenkettes mindmáig 
követhető fejlődéstörténete ugyancsak kuta
tót igényel. Elég leírni egy sor nevet — Batizi, 
Ilosvai, Balassi, Zrínyi, névtelenek, Gyön
gyösi, Bessenyei, Ányos, Csokonai, Petőfi, 
Arany (külön a Toldi, a Toldi estéje és a 
Buda halála szerzője), Szaboícska, Ady, 
Illyés, Juhász Ferenc, népballada, újabb 
népdal —, hogy megértsük: mennyi elütő 
verselési technika, mennyi más zene, mennyi 
külön lehetőség egyazon "szótagszámon belül. 

Strófaszerkesztés dolgában változatosak 
és leleményesek a névtelenek, ez azonban 
korántsem tűnik ki eléggé, mert a gyakoribb 
formák — elsősorban a négyesrímű tizen
kettes, a négyesrímű nyolcas és a „Balassi
strófa" túltengése — az egyhangúság lát
szatát keltik. 

A régi századok névtelen költészetéről 
beszélve minduntalan a népköltészet is szóba 
kerül. E kiadvány jegyzeteit — jellemzően — 
ellepi a népköltési gyűjtemények megannyi 
szövege. 

Mi következik a sűrű hasonlóságból? 
Hogy ez a két fogalom végül is egybe-, 
játszik? Hogy a népköltészet alig más, mint 
a régi korok költészetének továbbkoptatása? 
Afféle, levetett urasági holmi, egy kicsit meg-
parasztosítva? Vagy hogy a névtelenek kéz
iratos verselése voltaképpen népköltészet? 

Egyik következtetés sem állhat meg. 

A „gesungenes Kulturgut" elcsépelt vád
jára nem akarok kitérni; aki a népi kul
túrában egy kicsit is járatos, tudja, hogy 
ezzel jobb csínján bánni. A nép valóban 
sokat fölszedett a régi századok írott (és 
énekelt) költészetéből: ez többnyire elüt a 
saját hangjától, vágy annyira a maga képére 
és hasonlatosságára gyúrta, hogy az ered
mény inkább nevezhető népinek, mint bármi 
másnak. Történhetett azonban fordítva is: 
a népi, az íratlan dal játszott bele a* tanult, 
a papírra fogalmazó poéta versébe. Nyilván 
így sodródott a 173. ének IV. variációjába 
egy strófa: 

Meg kell a búzának érni, 
Mert mindennap a fény éri. 
Meg kell szívemnek repedni, 
Mert mindennap a bú éri. 

A szöveg népi hagyományunkban elég 
elterjedt, változataival itt is, amott is talál
koznak a gyűjtők. Lükő Gábor azt bizony
gatja róla az Ethnographia lapjain, hogy 
szerkesztési módja, rímelése (aaxa) nagyon 
ősi, megegyezik bizonyos ázsiai népek dalai
val, sőt formulák és szavak is azonosak. 

Aztán ott van az Ajak vérén termett 
kezdetű ének (157. sz.). Első két mesterkélt 
strófája után egészen másfajta hangra kapjuk 
föl a fejünket. Például: 

— Honn vagy-e, honn vagy-e, lelkem szép 
asszonyom? 

— Honn vagyok, honn vagyok, gyönyörű 
virágom! 

Jövel bé, jöyel bé, szerelmes virágom 
Serem is jó vagyon, borom is jó vagyon. 
Innod is jót adok, enned is jót adok — 
Neked ón kupából, másnak fa kupából. 

Ez nem a kéziratos költészet hangja! 
Ez a hang, ez a szerkesztési mód másféle 
atyafiságra vall. Például a székely balladá
kéra. Azért írásos emlékeinkben találkoz
hatunk még itt-ott hasonlóval: mindenek
előtt a Fanchali-kódex Pajkos énekében. Aki 
azt alkotta, írástudó ember létére is nyakig 
benne élhetett még íratlan hajdani kultú
ránkban. 

Arról van szó tehát, hogy a népi közösség 
formáló elve, stílusa, költői szemlélete nem 
azonos az irodalomba belekóstolt, egyéni 
verselőévél. 

Ennélfogva a kéziratos költészet — bár
mennyire is névtelen, sőt bármennyire is 
plebejusi — bajosan tekinthető népköltészet
nek. Bajosan, legalábbis ha a népköltészetet 
klasszikusan értelmezem, azaz nem fogom 
vele egy kalap alá mindazt, amit a jobbágy
parasztság időről-időre fölkapott, vagy akár 
megőrzött (a zsoltároktól kezdve a ponyva-
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históriákig, a kántorrigmusokig, a slágere
kig), sőt a mégoly paraszti dilettantizmus 
termékeit sem sorolom hozzá, hanem olyan 
ősi gyökerekből táplálkozó íratlan és közös
ségi költészetnek fogom fel, amely ugyan 
sokféle hatást befogadhatott, megemészthe
tett, és meglehetősen sokrétű, de a meg
formálás rendszere és a benne megnyilatkozó 
szemlélet folytán elég jól körühatárolható 
stiláris egységet alkot. 

A névtelen kéziratos vers nem egy hasonló 
vonása mégis szembeötlő és figyelemre érde
mes. Személytelen líra többnyire ez is, akár 
a népdal. A szerzőről mit sem tudunk, leg
feljebb puszta név. (Nagyon jó érzékre vall 
Stoll eljárása: a csak névről ismert verselőket 
magától értődőén a névtelenek közé osztja 
be, de a Teleki-énekeskönyv egy anonim szer
zőjét — „mert annyi minden megtudható 
volt róla", és mert név híján is néhány versé
vel „egy költői oeuvre birtokosa" — a RMK 
egy későbbi kötetére tartogatja.) A névtelen 
líra egy része (gondoljunk a szegénylegény-
panaszokra) plebejusi szerzőre vall. A szöveg 
közpréda, boldog-boldogtalan ronthat-javít-
hat rajta; ahány kézírás, annyi változtatás, 
sokszor lényeges és jellegmódosító: vagyis 
variálódva terjed, akárcsak a népi vers. Nagy 
hányada minden dátumozási kísérletnek mak
rancosán ellenáll, sőt a nagyon eltérő változa
tok esetében hiába állapítjuk meg az ősforma, 
az eredeti keletkezési idejét vagy akár szerző
jét, mikor a variáció (esetleg egy évszázaddal 
később) egy más ízlés, más felfogás jegyeit 
viseli, és csak a váz közös, az meg, ami egy 
alkotásban inkább lényeges, már nem. 

Érthető hát, hogy régi irodalmunk egészé
ben a névtelen kéziratos költészet gondot 
okozó, külön ügy egy kissé. Van, aki már csak 
emiatt is szívesen áttuszkolná a népkölté
szetbe. Dehát onnan is kiüt. Személytelen
sége — amely személytelenség olyan markáns 
vonása a népinek — korántsem következetes. 
A szerző jelzi, pár szóval vázolja esetleg, hol, 
milyen körülmények között, mikor írta ver
sét. A versfőkbe belemesterkedi nevét, vagy 
a szerelméét, vagy éppen a megbízójáét, 
illetve a vers végén utal magára. A kézen
közön való terjedést sínylő módosulások a 
papírhoz kötődnek: félreolvasásokból, elírá
sokból, kifelejtésekből származó tökéletlen
ségek inkább, mintsem a szabad kombinálá
sokat igénylő szellem megnyilatkozásai. (A 
szájhagyományra utalt nép az avult vagy az 
idegenszerű szövegekbe hadar bele hasonló 
értelmetlenségeket. így lesz a regösének szö-
vétnekéből sövények, a betlehemes köszöntő 
Parnasszusából barmaszos.) A papíron koholt 
ének függetlenedik a szájról szájra való 
hagyományozás kényszerítette törvényszerű
ségektől, vonzza a cikornya, a rímekkel túl
terhelt versforma. Még az egyszerűbbek sem 
tágítanak a négyes rímtől. (Népköltési kiad

ványokban ilyenféle külsőségek kiötlő 
árulói a régi költői eredetnek.) Gyakoriak a 
műveltségi utalások, az antik istennevek 
például. A félműveltek vagy a népi sarjak is 
valamilyen irodalmi mintához igazodnak. 
A szemlélet, a gondolkodás spekulatívabb, 
mint a népköltészetben, a szerkesztés, a sor
fűzés mesterkéltebb, a hang könnyen okta
tóba, magyarázkodóba fordul, a képek, 
hasonlatok is más rendszerből valók. 

A névtelen kéziratos költészet leg feljebb 
átmenet irodalmi és népi alkotás között. Lé
nyege szerint az irodalomhoz tartozik, de egy-
ben-másban emlékeztet a népköltészetre, ab
ból számos jellegzetességet fölszívott, azt szá
mos költői vívmánnyal gazdagította, megter
mékenyítette, módosulásokra késztette. 

A szerelmi és lakodalmi versek gyűjtemé
nye nagy tárház, de egyúttal további ku
tatásokat, tisztázásokat sürget. Például éppen 
a népköltészet és a régi magyar költészet 
kapcsolatainak tisztázását. (Talán egyetlen 
további kötet sem ennyire nyilvánvalóan.) 
A jobb kronológia megállapítása érdekében 
való majdani „behatóbb stílusvizsgálatokra" 
a bevezető már céloz. A tömérdek szöveg
romlás megritkítása végett nem ártana egy 
alapos restauráció, különös tekintettel a kö
zönségnek szánt kiadványokra. Minthogy 
minden eddig föllelt variáns itt végre együtt 
van, a híres Őszi harmat után például épebben, 
tökélétesebben vonulhatna be a jövő antoló
giáiba, mint ahogy most ismerjük. (És ideje 
volna megszabadítani szükségtelenül rátapadt 
kezdőstrófájától, a Boldogtalan vagyok-tói.) 

Végül néhány apróbb észrevétel, vélekedés 
kiegészítés. 

Ami az egyes szavak értelmezését illeti, 
a 20/1. szöveg 2. sorában fordul elő a rejtélyes 
fiztorra. 

Rementelen keppen minap teortenetbeöl. 
Egy seteth barlangban talalek tiztorra. 
Siualkoduan yeoue egj ember eleomben. 

Eckhardt értelmezésében •— tisztásra —• 
Stoll kételkedik. Szerintem: tűztóra. 

A 14. sz. 19. sorában a vagi szwuó'ltnekj 
aligha a süvölt (fütyöl) valamilyen alakját 
rejti, inkább a szövétnek szót. 

Ugyanitt a 10. sorban a nézem mellben 
valóban „nézem mélyebben, alaposabban" vol
na? Nem inkább a kert mélyében (au fond) lát 
valamit a köd feltisztulta után a poéta? 

Az 55. sz. 6. sorában a terczel fel alighanem 
tetszel fel (feltetszik a nap). 

A 34/111. versfői végig értelmesnek látsza
nak: KATAMNAKEREMER= Katámnak 
örömére. 

A 169. sz. gajdban a kislice („Sós túró, 
sótalan málé, lapos kislice") valamilyen sava
nyúételt jelentő szláv szó módosulásának hat. 

A 18. ének 54. és a 24. ének 5. sorában 
előfordul a mennyei kecske kifejezés. Zrínyin 
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kívül egy Csongrád megyei játékdalban is 
megleljük szó szerint: „Haj, haj! Mönnyei 
kecske, Gyönge mönyecske!" (MNGy II. 
297. o.) Okosabbak azonban ettől sem va
gyunk. 

A népköltési gyűjtésekben — és még itt-
ott— föllelhető variánsok számát valamelyest 
szaporíthatom: 

A 105. számú szöveget („Mint az úton
járó . . . " ) Mátyási József is belefogalmazza 
egy lakodalmi köszöntőjébe (Semminél több 
Valami, 1794. 20. o.), sőt jegyzetben latin 
nyelvű, disztichonos megfelelőjét is közli. Kér
dés: idézi-e valahonnan, vagy saját fordítói 
játéka? 

A 201/1. vers 5. strófájának népi változata
it gyarapítja a Budai Ilona ballada zárása 
(Kriza 585. sz., illetve — a kézírásos lejegyzés 
alapján -— Csanádi—Vargyas 15. sz.): 

Immár olyan vagyok, mint út mellett a 
fa:) Aki ott elmenyen, ágaimot rontja, 
Ágaimot rontja, s a sárba tapodja. 

A 128. ének 6. strófájában: „Ezt soha nem 
hittem, hogy asszonyom szülte, Talán az szol
gáló az pincében lelte." Vö. egy Sopron megyei 
pünkösdölő soraival (Soproni Elek: A kultúr-
sarok gondjai, 1940. 257. o.): 

A mi királynénkat nem is anya szülte: 
A hajnali csillag táplálta-nevelte. 

A 36. sz. 12. sorának népi változata a 
jegyzetben idézett moldvai szövegen kívül 
Dancsuj Dávid székelyföldi balladájában van 
meg (MNGy III. 35, o.): 

Adjon Isten annak ezernyi ezer jót, 
Ki az én bölcsőmet megrendítette vót. 

A töredékes, kurta 254. szöveg több sora 
emlékeztet néphagyományban élő elemekre. 
A 7. sor („Szerelem, szerelem, egy kis szőrös 
verem") mintha a „Szerelem, szerelem, átko
zott gyötrelem" kezdetű, nagyon elterjedt dal 
travesztálása volna. A 9-10. sor („Engedd meg 
édesem, hadd üljek öledben. Megengedem, 
rúzsám, ülj mellém, vilojám") Kriza Vadró
zsáiban fordul elő hasonlóan (237. sz.): 

Öngedd meg, édösöm, hogy üjek ölödbe, 
Két kicsi kezemöt tögyem kebelödbe, 
Nem bánom, édösöm, üj a göröbenbe. 
Két kicsi kezedöt tödd az égő tűzbe. 

A 14. sorra („Kertemben ültettem gyö
nyörű pálmafát") ilyenféle szövegek felelnek 
(Boda, Baranya m., Berze Nagy, I. 265. o.): 

Én vagyok, én vagyok 
Ennek a gazdája, (ti. lóé) 
Én ültettem a cédrusfát 
A Duna partjára. 
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Másutt rózsafát ültetnek, és a tenger part
jára. 

A 33/1. kezdeténél („Jelen vagyon már az 
üdő") utalhatott volna a jegyzet a.200. ének
hez fűzött variánsokra, pl. „Oh gyönyörű 
tavasz-idő" (az Oláh Geczi énekéből). Ez utób
binak igen hasonló változata a Kolozs megyei 
Magyarvalkóról való (Vikár-hagy. VII. 245. 
sz.): 

Idő, idő, tavasz-idő, 
Szerencsétlen új esztendő.. 
Akit akarsz, megújítasz, 
Engem mind csak szomorítasz. 

A 275. ének 6. strófája^,, Bánkódgyál, el
riadlak, míg élek, ohajtlak") nemcsak egy 
XVIII. századi szöveg kezdetével rokon, ha
nem egy régies menyasszonybúcsúztatóban 
is hasonlóan — háromszor ismétlődve — hang
zik (Jásztelek, Szolnok m., MNT III/A 275. 
sz.): 

Sírjatok, itt hagylak, 
Még élek, ohajtlak, — 
így tetszik énnékem, 
Édes-kedves apám. 

A 141. sz. 5. sorához („Nem volnék én 
még vén, csak az ló rázott el") vö. a MNGy 
VIII. 207. oldalán (Felsőőr, Vas m.): 

Nem vagyok én beteg, 
Csak a ló rázott meg, 
Barna-piros kovácslegény 
Szerelme ártott meg. 

Ugyanitt a 8. szakasz erotikus utalásai 
(„Jó lovam paripám az gatyában vagyon, 
Abrakos tarisznyám szép asszonynál vagyon" 
— .) általánosan elterjedtek a népköltésben, 
különösen a lóval való példázódás. Az abra
kos tarisznyát is emlegetik. 

A szürrealista vágású „Ajak vérén termett 
sugár liliomszál" (157. sz.) a népi hagyomány
ban fellengzőssé-misztikussá módosult: „Szi
várvány havassán felnyőtt rozmarint-szál, 
Nem szereti helyit, el akar bujdosni." (Gyer-
gyóújfalu, Csík m., Kodály, MF -1263/b sz., 
de megvan Krizánál is.) Egy moldvai változat 
így tudja: „Lévános havassán felnőtt rozma
ringszál, Annak minden ágán drága gyöngy
harmat száll." A Léyános nyilván a Libanus, 
Libanon nevű bibliai hegy, ez módosulhatott 
szivárvánnyá is. Az ajak vérét azonban nem 
magyarázza. 

A 143/1. 3. strófájának a „népköltészetig" 
követhető utóéletére hivatkozik a jegyzet, és 
az „Ó friss galamb, örülhetsz "kezdetű Kriza
szöveget idézi, egy másik változatot pedig a 
32. jegyzetben. Mindezeknél épebb a Muskátli 
(97 magyar népdal) c. kiadvány 76. számú 
kétszakaszos dala. Jellegzetesen nem népi szö-



veg egyik sem, ritmikájuk rokon a XVII. szá
zadi „Bum elfelejtésére" (171. sz.) és a XVIII. 
századinak vélt „lm mindenek vig(as)ságra" 
(Virágénekek, 71. sz.) kezdetű énekével. 

A szövegigazításokról-
Indokolt és helyeselhető, hogy a szerkesz

tő igazít módjával a romlott, "megzökkenő 
sorokon, fölöslegesen becsúszott szótagokat 
elhagy, könnyen pótolható hiányzókat betold, 
hibás szórendet helyre egyenget. Milyen jó 
segítség ilyenkor a többi változat! 

Egyik-másik javítás helyessége azonban 
vitatható. 

A 188. szövegben például („Egy szép tán
cot jó kedvemből") a rövid sorok szabály sze
rint nyolc szótagosak ugyan, de mintegy há
romban ritmusugratás van, illetve annak is 
fölfogható („Keskeny derekat kik hordoznak" 
,,Mint citerának o pengése", sőt talán még 
az „Aggok irigyek igen bánják" is). A meg
jelöltek fölösleges szótagok volnának? Elha
gyásukkal szabályosabbá vált a verselés, de 
kopárabbá is. (A „Kelj fel, ki valál, te szép 
leány" több strófakezdő sora hasonlóan ugra
tott ritmusúnak látszik, de az első strófa 3. 
sora — Szép hajnalnak harmatján — nyilván 
híjával van egy szótagnak.) 

A 45. ének sorfaja a recitatív tizenegyes. 
Az első strófa 4. sorából — „Ugyanis az ne
kem nagy ajándékot adna" — törli a szer
kesztő a nagy szótagot. Mit old meg vele? 
12 szótagos lett, tehát továbbra is szabály
talan. Inkább a nekem eshetett volna ki. 

. A 168/1. negyedik strófájában ez áll: 

ő mejjén vagyon gyönyörű két szép arany 
alma, 

Melly, ha kinyíl, olyan mint pünkösti rózsa. 

BENKŐ LORÁND: A MAGYAR IRODALMI 
KORÁNAK ELSÓ' SZAKASZÁBAN 
Bp. 1960. Akadémiai K- 548 1.. 

A nyomda már javában dolgozott Vaniére 
Paraszti majorságá-nak magyar kiadásán, 
amikor a fordító, Baróti Szabó, megdöbbenve 
értesült bizonyos hosszú magánhangzós betűk 
hiányáról: „referunt Typographi se vocales 
longás ő et ü nullás habere, imo nec sperri 
earundem pro stato tempore procurandarum." 
Már-már le akart mondani könyvének kiadásá
ról („oportuniori reservarem tempori"), annyi 
kínos gondolat rohanta meg. „Ita enim cogita-
bam: sicuti, in versibus certo, iisque ad leges 
prosodiae exactis summám habendam ratio-
nem esse adcuratorum accentuum. Contra 
tarnen eo illud incidit: muítos, et praestantio-
res libros vei hoc tempore sine praedictis 
vocalibus in lucem emitti. Peritum Hungarum 
his ad rite pronunciandum opus non habere . . " 

Az igazításkor az első sorból kiütött szép 
szót bementhették volna a másodikba a pün-
kösii elé, a beszúrt a névelő helyett. 

A 184. vers két hosszabb harmadik sora 
jegyzetet kap: „Lehet, hogy az eredeti strófa
képlet ez volt: 13/13/14/13; s a 3. sorok a 
többi analógiájára később megrövidültek. 
Ugyanez a jelenség mutatható ki a 209. sz. 

. éneknél is." Alighanem egyszerűbb a magya
rázat: jómagam ritmus-elevenítő ugratásnak 
fogom föl a két rakoncátlan többlet-szótagot. 

A 201/VI. 36. sorában a „Minden fekte 
ként fejére halált vár" ilyen javítást kíván: 
„Mindenfelé t e k é n t . . . " 

A 225. sz. 18. sorában — „Rosa szinü szép 
csókokat mert szája tsokolhat" — talán így 
volna igazítható: ajakökat. 

Csak még annyit: élvezettel olvastam 
Stoll fanyar, tartózkodó jegyzeteit. Egy-egy 
régebbi, nekilendült szövegértelmezést csön
desen helyre-helyrebillent. Régi szerelmi köl
tészetünk egyik "remekéről, a két változatban 
is ismeretes 185. számú énekről — „Tudod-e, 
miért jöttem elődben", illetve „Hallod-e, 
ifjú» jöjj te egy szómra" — kimutatja, hogy 
„elejének forrása a biblia, első 8 versszaka 
meglehetősen híven követi Salamon Példa
beszédeinek VII. részét". Kitűnő találat.. 

A 170. énekben előfordul a polip jelentésű 
. habornica szó. Stoll méla furcsálkodással kom
mentálja: „Az ilyesmit csakugyan ették, mint 
a NySz egyik idézete is mutatja: Se csíkot, 
halat, tésztát s kemény rántottát sem szabad 
ennem, az csigát, habarniczát még említenem 
sem szabad." 

Ilyen elemekből szövődik a jegyzetelés 
lírája. 

Csanádi Imre 

ÍRÁSBELISÉG A FELVILÁGOSODÁS 

De nem mert magától dönteni, megvárta 
Molnár Jánosnak, „satura felszabadító" cen
zorának, véleményét („eas ad operis expresi 
sionem necessarias non esse"), s belenyugo
dott—hogy aztán tovább panaszkodjék nek 
ne csak ebben az autográf levelében (Cas-
soviae 29 Maji 1779), hanem a következőben 
is (jún. 8.), ahol a hosszú vokálisok betűinek 
hiányából már „in ipso portu naufragium" 
képzik meg előtte, egy oly művének elmerülé-
sévef, melyet pedig a „patria lingva" fejlesz
tésére készített. Ezt a magánhangzó-idő
tartam jelzéséhez szolgáló korai és ismeretlen 
adalékot nem azért ismertettem (a Slovenská 
Matica archívumából, ahol lemásoltam), mint
ha Benkő Loránd nem tudna Baróti Szabónak 
erről a gondjáról — nagyon is jól ismeri ezt a 
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