
MAGYAR ZENEI MÚLT 

 47 

 

L. Kecskés András 
 

Klingsor / Klinsor von Ungerlant 
 

(Tisztatekintetű Miklós mágus Brassóból) 

 
 Klingsor /Klinsor/ von Ungerlant „fényes 
nap” vagy fényes, illetve tiszta-fehér tekintetű 
sólyom-táltos-mágus a magyarföldi Barcaságból. A 
németek lakta őrhegyen ill. várban /Wartberg/ 
Wartburg várában, a varázslatos türingiai Eise-
nach vidékén, 1207-ben egy mesterdalnoki talál-
kozón, az énekesek/„Minnesänger”-ek bírájaként 
járt. A csillagok állásából megjövendölte Szent 
Erzsébet /1207-1231/ születését. Minden jel arra 
mutat, hogy a jövendölésen Németföld egyik leg-
híresebb szereleménekese/Minnesängere, Walther 
von der Vogelweide (madáretető ill. lélektápláló 
névvel) is jelen volt sok más dalnokkal együtt. 
Mind Szent Erzsébet, mind Vogelweide Szent Fe-
renccel leveleket váltottak, és a ferences lelkiségi 
mozgalom tényleges résztvevői voltak. A Vogel-
weide szó, mint sólyomreptető RéT-TéR jelentése 
szintén lehetséges. A Klin/g/sor neve eredetének 
és létezésének feszegetésére azért van szükség, 
mivel csak a magyar földről származás/von Unger-
lant maradt fenn személyével kapcsolatban nyom-
tatásban. De mi tudjuk, a becsületes neve Miklós 
volt táltosunknak. A ráakasztott német neve miatt, 
mint brassói német él a zenetudományos köztu-
datban, s ez tarthatatlan. 
 Nézzük német nevének eredetét! 
 Klin/g/ = FéNYeS - TiSZTa ill. fehér, de még 
a csengő /a jelző megoldást (kling/en) sem zárhat-
juk ki. Lexikonjaink szerint a népnyelvi „Kilin-
gesaire” alak illik leginkább reá nézve, mivel en-
nek jelentése: KÖLTŐ. Az időben a költő és a 
dallamot szülő, az emberekre ható, a varázsló 
muzsikus szinte egyet jelentett. Hovatovább tény, 
hogy a KLiNGSoR vagy a KiLiNGeSaiRe szavak 
mássalhangzós kerete maradéktalanul egyezik. A 
többes megoldás lehetősége csak erősíti észre-
vételünket, minthogy két oklevelünkben Fyntur, 
Mezan és a törökös Tuka /toka/ jokulátornevek kö-
zött egy Fenyes / 1240 k. és egy Fenies / 1253 
azaz FéNYeS nevű „zeneművész” neve is olvas-
ható. Mi több! – már az Aranybulla évéből /1222/ 

keltezett egyik oklevélben is fölbukkan Fenies 
vígságtevő neve.1 
 Más források leginkább klein-nek, azaz kicsi-
nek fejtik meg, és a többi kutató már kapva kapott 
a lealázó jelzőn, ezt fogadták el évszázadokon ke-
resztül minden ellenőrzés nélkül. 

Nevének e korai megfejtői és elfogadói té-
vedtek a „klein==kicsi” értelmezéssel, mivel 
még a XIII. századi eredetű Brassó-környéki nép-
dalokban – ahonnan a mágus-énekes származott – 
rendre a „klen, klenes” alakban használták a „ki-
csi” szót. Nevét a Wartburg-i versenyeken nyer-
hette, mert annak választott (!), igazságos és tiszta 
mesterdalnok-bírója lett. Minthogy megveszteget-
hetetlen volt, a „benne csalódott, vesztegetésre 
kész, nyugati dalnokok” föllázadtak. Noha a vár-
ban összegyűlt napnyugati dalnokok szabályos lá-
zadást szítottak ellene, egy énekes polgárháborút/ 
Sängerkrieg-et, Miklós mágus a háborgókat lecsil-
lapította, és továbbra sem lehetett befolyásolni.2 
 Művésznév adása – akár maga magának – 
nem kizárható. Magyarországi Fénylő - Zengő Nap 
Miklós szerzeménye, nyugodt, megfontolt dallama 
a Nürnbergi Tabulatúrás könyvben és a Colomar-i 
kéziratban /1450 k./ fennmaradt. A dallam első 
része a gregorián méltóságát sugallja, de kései 
testvérei deákos bordalaink (Áldott neszmélyi 
bor…) túbás, szabad előadásra ösztökélő válto-
zataiban sűrűn előfordulnak még a XVIII. század 
vége felé is. Dallamának második fele táncos rit-
mizálással a felvidéki Lapockás tánc /Vietoris kó-
dex, 1650 k./ egy quint-terjedelmet föl-le bejáró 
dallamával rokon. A záró nyolc ütem ezt ismétli 
meg. 
 
 
 
                                                 
1 Paizs Dezső: Árpád- és Anjou-kori mulattatóink. Bp., 
1953. 7. 
2 Es saß ein klein Waldvögelein… Bukarest, 1977. 48. 
Kányádi Sándor fordítása. 
Dr. Kerényi Árpád: A míveltség fejlődése Magyarországban. 
Bp., 1880. 498. 
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 Hősünk nevére visszatérve azt kell még mon-
danunk, hogy a Kling/en = csengeni, zengeni, 
zengedezni jelentése valószínűbb, minthogy euró-
pai, mondhatnók: nemzetközi mesterdalnoki bíró-
ról, ellenőrről van szó, ki mindenkinél jobban kel-
lett, hogy énekeljen, illetve értsen a zenekölté-
szethez és annak előadásához, s az egy magyar-
országi jövendőmondó táltos volt. 
 Ezért nem véletlen a német névadás: Klin / 
fényes vagy a Klin/g/e/ cseng, zeng /fényes vagy 
zengő NaP. Mindkét földi jelenség fizikai sajátos-
sága a hullám, mely anyagi és szellemi létünk 
alapja. 
 Ez esetben, a kettős megoldás nem kizárt, hi-
szen a tiszta /fehér/ azaz a fényes tekintetű / ez 
utóbbit a szerző feltételezi csupán / ember 
HaRM/óniát / KaRM/á/t, TiSZT/eletet áraszt, s  
 

már is közelebb kerültünk a világot összetartó ze-
néhez. 
 Klingsor létezését sokan tagadják, pedig szá-
mos korabeli képen ábrázolják igen jeles dalno-
kok között. A SoR a sumér SuRDu-ból SóLy/mot 
jelent, innen feltételezhetően az etruszkból került 
a latin nyelvbe a Sol = NaP is, mint azt már ki-
fejtettük tanulmányunk első, Sumer Zene c. részé-
ben. A nagy ókori birodalmakban a kitárt szárnyú 
sólyom, a SuRDu volt a jelképe/attribútuma. Mint 
már korábban említettük, a Sárdó jöjj el, hozz 
meleget… kezdetű napváró gyermekdalunk is ezt 
támasztja alá. Ezért a Klingsor = FÉNYES/TE-
KINTETŰ/SÓLYOM vagy A CSENGŐ HANGÚ 
SÓLYOM jelentést nem lehet megoldásainkból ki-
zárni.3 
 

 

 
 

Minnesänger-ek ábrázolása Vogelweidével 
 
3  A Manessischen Handschrift (kézirat a XIII. 
század végéről) több tucat énekes illusztrációja 
közül 24-et közölnek Lipcsében 1927-ben, mely-
                                                 
3 Zolnay László: A magyar muzsika régi századaiból. Bp., 
1977. 

ből a 10. képünk Klin/ge//sor-t ábrázolja más dal-
nokok – talán Vogelweide társaságában.4 

                                                 
4 Hans-Uwe Rump: Walter von der Vogelweide. Reinbeck 
bei Hamburg.1974. 54. 



MAGYAR ZENEI MÚLT 

 49 

Szinte mind a mai napig agyon hallgatták lé-
tezését, eredetét, pedig kép van róla, hogy  
 

megénekli, megjósolja II. András lányának, Szent 
Erzsébetnek születését. 
 

 
 

Fényes-tekintetû Miklós táltos megjósolja 
Szent Erzsébet születését 1207-ben 

 
Számos mesterdalnok verseny tekintélyes 

bírája. 
A fényes tekintetű /sólymos/, „mágus Miklós” 

jóslata utal arra, hogy a vallásos, istenfélő magya-
rok cselekedeteiben még ez időben is békesség-
ben összeolvadni látszik a régi és az új vallá-
sosság, melyek sok tekintetben nem álltak szem-
ben egymással. 

Megbízható kútfők szerint Miklós mágus ta-
nult Párizsban és Konstantinápolyban /ma Istan-
bul/. Csillagász, csillagjós, tudós filozófusként 
emlegették. Vonzódott az alkímiához, s mint lé-
lekidézőt is számon tartották. A magyar királytól 
3000 ezüst girát húzott, melyből nagyúri módon: 
saját udvartartással, fényűzően élt. 

Mint varázspálcás ember a föld kincseit szá-
mos alkalommal kimutatta, melyért a magyar ki-
rály igen kedvelte. 

Kirschner Béla: Hegedő c. művében kifejtet-
te, hogy a zeneszolgáltatók zöme több nyelven 
énekelt, hogy más nyelvű népek között is meg-
élhessen, s így nem lehetetlen, hogy hazai tájakon 
egy-egy német, ibériai, frankföldi, olasz vagy más 
histórió magyarul énekelt, és miért ne énekel-
hetett volna a sok külföldet járt magyar számos 
más – a kenyérkeresetéhez szükséges – nyelven. 

S ekképpen vittek Európába magyar dallamokat, s 
hoztak vissza a magyar dallamokhoz szervesen il-
leszkedőket.5 
 Minthogy a „miklósság” a magyar táltosság 
hagyományában előkelő helyet foglal el, mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy a magyar mű-
velődéstörténetben újra elfoglalja méltó helyét, 
mert a MTA lexikonjai nem említik nevét.6 

 
Egy brassói lovag dala 

 

A II. Endre idején véderőnek betelepített né-
met telepesek hagyatékaként népi emlékezetük 
számos moll-jellegű, a lovagi kor végéről származó 
éneket őrzött meg. A legszebbek egyike a Brassai 
kapunál… kezdetű, mely szinte hangról hangra 
egyezik egyik /hajdú/ táncdallamunk első felével, 
s a másik is rokon vonásokat mutat. Itt igen nehéz 
az ún. elsőbbség kérdését eldönteni, hiszen az 

                                                 
5 Kirschner Béla: A hegedű. Duisburg, 2000. 
Rajeczky Benjamin írásai. Bp.,1979.: Az osztrák és a ma-
gyar népzenekutatás közös feladatai. (1965) 239. 
Walter Salmen: Középkori vándorzenészek… 
6 G. K. Heinrich: Egyet. Phil. Közlöny. 1878 és 1911. 
Hienz Ármin, Magyarországi Klin/g/sor a mondában. Bp., 
1909. 
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1704-ből keltezett Erdélyi Hajdútánc című, 
közkedvelt katonadalunk a Rákóczi szabadság-
harc idejéből mutatja a szöveg dallamkereső élet- 

erejét, mely Erdélyben nem mint német dal ter-
jedt el, hanem a szabadságharc egyik énekeként 
került elő számos változatban. 
 

Lovagi ének az erdélyi Brassóból 
 

 
 

Magyar fordítása Kányádi Sándortól való: 
 

A brassai nagy kapunál 
egy szép terebélyes hársfa van 
ott fészkel egy kis csalogány 

fölrepülök és kopogtatok 
a legszebb lánynak ablakán 

halld meg, halld meg, gyönge szép szüzem 
a lovag tőlem mit üzen 

kiván ő általam néked jó napot 
a nyárra ígér kézfogót 

a télen küld majd foglalót
7 

 
 
7  A lovagi énekkel azért kell foglalkoznunk, 
mert származékai – különösen a dallam első fe- 
le –, mint kedvelt magyar táncdallam nyomon 
követhető egészen a XIX. század kezdetéig. Pá-
lóczi Horváth Ádám 1813-ban leírt énekei között 
a következők szerepelnek: 

Kuruc, hajdú és paraszt / Pálóczi No. 247 
Járd meg, tubám! / Pálóczi No. 277 

                                                 
7 Kányádi Sándor: Egy kis madárka ül vala… Bukarest, 
1977. 49., 142. 

Maga P. Horváth Ádám figyelmeztet – külö-
nösen a dallam első és második sorát illetően: 
régi…dallam.8 

Tudni illik, hogy a mollba hajló német dalla-
mok legtöbbjének keletkezését a népdalgyűjtők a 
középkor vagy a kora-reneszánsz idejére teszik. 

 
 
 
 

                                                 
8 Pálóczi Horváth Ádám: Ötödfélszáz énekek. 1813/14. Kéz-
irat. Új kiadás: Bartha-Kiss. Bp., 1953. 
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SZENT ERZSÉBET 
 
 II. Endre ill. András, az 1217. évi keresztes 
hadjárat fővezérének leánya, (1207-1231) / 1235-
ben már szentté avatták. A nevével fémjelzett góti- 
 

 

kus kassai dóm helyén már a XIII. században 
templom állott. A jelenlegi dóm bejárat homlokza-
tának timpanonján, Jézus mennybemenetelének 
ábrázolásán, öröméneklő apostolok és angyalok 
mellett két sípos és egy dobos látható: 
 

 
 

Erzsébet négy gyermek anyja lett. Férje, 
Szent Lajos a keresztesekkel tartva, útközben Ot-
ranto városában meghalt. Feleségével, Szent Er-
zsébettel még együtt hallhatták, ill. énekelhették a  

Szentföldre menő lovagi hadak indulóját, bizo-
nyára számos trombitaharsogás és dobpergés kísé-
retében. 
 
 
 

 
 
 Lovagi torna vagy csatajelenet a kígyóspusz-
tai övcsaton a XIII. század második feléből. 
Egyenes-trombitákat/puzinokat és dob/dobverőt 
láthatunk rajta, mint harcra ösztökélő, lelkesítő  

szerszámokat. Különben a véset lendülete igen 
nagy művészt sejtet, szinte halljuk a két seregrész 
össze(egymásba)roppanását, a következő pillanat 
„képét” előrevetítendő. 
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Részlet a Keresztesek indulójából / Crucificat omnes… a Carmina Buranából. München, 1250 k. 
 

 
 

A fő dallam kezdőmotívuma sfm r r / s f m dd 
magyar táncok, dudatáncok kezdőmotívumaival 
tart rokonságot, melyek a hangszer adta lehető-
ségekben benne rejtekezik, ezért a középkori 
Európa énekeit, táncait nemzetek feletti zene-
mozgalomnak tekinthetjük. A későbbi változatok  
 

így magyarországi eredetűnek mondhatók. Itt kell 
megemlítenünk az ugyancsak a Carmina Burana 
kódex egyik dallamával rokon Virág Erzsi az ágyát 
magasra vetette… kezdetű népdalunkat, mely 
szinte pár hang híján azonos a kódex Mihi confer 
venditor… ének dallamával. 
 

 
 

 
 

Az ének táncossága a középkori vagáns dal-
lamokkal mutat szoros összefüggést, mely a keleti 
ramal, a kelet-európai kolomejka illetve kanász-
táncaink rokona. Az innen oda vagy onnan ide 
áramlás kérdésén nem érdemes vitázni, mivel ze-
netudósaink zöme a kanásztáncaink sajátos ritmi-
kai és dallami alapkeretét megtartó, népi éneke-
ink zömének eredetét az Árpádi-honfoglalás előt-
tinek gondolja.9 

Visszatérve Szent Erzsébet személyére; világi 
vigalmakkor, egy-egy magyarországi követ ottléte-
kor, az udvari/as/ protokoll mulatságokon táncolt, 
de férje kérésére, jó szívvel tette; s nem a kény-
szernek engedelmeskedve. 

                                                 
9 Rajeczky Benjamin /szerk./: Magyarország zenetörténete.  
Középkor. Bp., 1988. 559- 574. 

Férje halála után Szent Erzsébetet, a „szkíta 
barbárnőt” a várból kiebrudalták. A kislány korá-
ban vele küldött kincseket a vár urai elfecsérel-
ték, maga Erzsébet pedig szétosztogatta a szegé-
nyek között. Száműzetése idején befogadóival, a 
ferences szerzetesekkel Te Deumot énekelt – szól 
a hagyomány. Szent Erzsébet imádságoskönyvé-
nek egyik miniatúrájában egy szabályos középkori 
zenekart rajzoltak jó szemű miniátorok, akik nem 
mindig voltak azonosak a kódex írójával/scrip-
torával. 

A kisméretű rajzon megjelenő hangszerek 
azonosítása a következő: 

Tülkös, Dávid király a hárfához hasonló lí-
rával, mellette a rebek és a fidel közé sorolható 
sonkahegedűs, felette harangjátékos két vsz. faka-
lapácsos ütővel, alatta térdel a pozitív orgona fuj-
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tatója, vele szemben a képkereten kívülre esett a 
másfél-oktávos orgonát megszólaltató személy. 
Egy ifjú zenetanonc a kép alján, a bal sarokban 
egy olifánt-kürtön állandó orgonapontot fúj, mely 
a középkori muzsikálás gyakorlatában nem volt 
ritka jelenség. 

A zenekar rajzolatának magyarországi értéke 
fölbecsülhetetlen, hiszen a XIII. század első felé-
nek ez a legbecsesebb, hangszereket ábrázoló 
rajzemléke. A számunkra oly értékes irat ma, az 
olaszhoni Cividale városának Museo Civico épü-
letében található.10 
 
 

 
 
 

Rövid, szent életét az Ég számos csodával 
ajándékozta meg; ezek közül legismertebb a „ró-
zsacsoda”.10 

Erzsébetet halála után pár évvel már a szen-
tek között tudták. IX. Gergely pápa Erzsébetet,  
II. András és merániai Gertrúd leányát, IV. Lajos 
türingiai őrgróf feleségét 1235. július 1-én szentté 
avatta, mely azt jelentette, hogy neki már az „örök 
világosság fényeskedik”. Az Erzsébetet vászonra, 
falra, vagy papírra vivő művész ezért alkotta őt a 
világ harmóniájában uralkodó fényárban. Ui. a pa-
rányi léglapátos keresztecskék sokasága már az 
ókorban a fénnyé válást jelentette. A kereszt, amit 
tart, a Krisztusért szenvedők fája.  

 

                                                 
10 Zolnay László: A magyar muzsika régi századaiból. 1977. 
142. 

 
 

Szent Erzsébet az életszentségével kiérdemelt, 
az egyházatyákat / pátriárkákat megilletõ kettõs 

kereszttel11 

                                                 
11 August Demmin: Encyclopädie der…Wappenkunde. Le-
ipzig, 151. Benda Kálmán: Magyarország Történeti Kro-
nológiája. I. Bp., 1983. 
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Walther von der Vogelweide 
 

A wartburgi dalnokversenyek egyik neves 
résztvevője, talán maga is olykor bírája, Walther 
von der Vogelweide. Nevének jelentése RéT, kö-
zelebbről: sólymok reptetésére alkalmas TéR ill. 
madáretető, melynek távolabbi értelme: Szentlel-
ket tápláló hely. Itt valóban a név igen jellemző 
viselőjére – Nomen est omen. 

A türingiai Wartburg várának dalos rendez-
vényeiről Szent Erzsébettel személyesen is ismer-
hették egymás. Wartburg majd Marburg a truba-
dúrutód Minnesänger-mozgalom irodalmi-zenei 
fellegvára volt. Szent Erzsébet mindkét várban 
éveket töltött. A várban külön énekes-terem mű-
ködött – valószínű, hogy a dalnokversenyek hely-
színeként. 

Szent Erzsébet „várbeli kályhás szobájának” 
kiegészített / rekonstruált ábrája ismert. 
 

 

 
 

Szent Erzsébet fûtött szobája Wartburg várában 
 
 Csakúgy mint Vogelweide, Szent Erzsébet is 
levelezett assisi Szent Ferenccel, ezért Erzsébet 
életrajzírói a ferencrendi / harmadrendi / apáca-
ság egyik alapítóját látták benne. 
 Az imádságos asszonyt az égi lelkek, mint 
madárcsapat, már haldoklásában körülrajongta, 
hogy együtt röpülhessenek a végtelenbe. 
 A szemfüles zenészek néha két, sőt három, 
egymástól merőben eltérő dallamot úgy simítottak 
egymáshoz, hogy abból egy jól hangzó zenemű 
lett. Ugyanígy megtehetjük mi is. A kassai Szent 
Erzsébet-himnusz mellett csekély eltéréssel egy új 
stílusú, A A5BA kupolás szerkezetű magyar nép-
dal, a Madárka, madárka ugyancsak szépen össz-
hangzik. 

 Mindenesetre elgondolkoztató! A himnusz 
mellé, a madarak hangjának utánzására, használ-
junk népi furulyát! Különben a dallampárosítás 
nem az ördögtől való; a középkor és a gótika ha-
tárán, de még a reneszánszban is nagy zeneszerzői 
leleménynek/bravúrnak számított idegen dalla-
mok párosítása, egyidejű előadása. 
 A magyar szentekről szóló legendák megem-
lítik, hogy halála előtt Erzsébet énekelt édes éne-
ket, majd az angyalok madarak képében énekel-
tek égi hangon. 
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A Náray-féle: Lyra Coelestisbõl / az Égi lant-ból / 1695 / csupán a madarak dalolását idézzük: 
 

Boldog szent halálán örülének 
Az angyalok s szépen éneklének, 
Háza felett daloló madárképben, 

Dicsérték a jó Istent nagy szentjében.12 
 
 

 

  
13 

 
 

                                                 
12 Harmat Artúr és Sík Sándor: Szent vagy Uram… Bp., 1986. No. 303. 
Dr. Sigfried Asche: Die Wartburg und Ihre Kunstwerke. Wartburg-Stiftung. Eisenach und Kassel.1954. 63. 
13 Radó Polikarp szerinti számozás: R 46. Gaude felix Hungaria 
Később más dallammal, de azonos szöveggel: Rajeczky Benjámin: MHMAE. Bp.1956. 26. Radó: 132. 
Szabolcsi Bence: A magyar zenetörténet kézikönyve. Bp., 1947. 7. 



MAGYAR ZENEI MÚLT 

 56 

 

 A Szent Erzsébet emlékére épített Kassai-
dóm egyik fafaragásos szentje: Cecília hordozható 
orgonácskával ábrázolva: 
 

 
 

Szent Cecília, az egyházzenészek védõszentje 
 
 Nem csak spanyol és portugál földön szü-
lettek életéről szent dalok, de Magyarhonban is 
számos monda (az ártatlanul üldözött nő), ének és 
ballada, búcsús népének és gyermekjáték szöve-
gének alanya. 
 A Gyermekjátékok című népzenei kiadvány 
120 sz. dallama javarészt „fmrm” fordulatú, mely 
bizonyos védikus örökség felé mutat. 

 Társaságban igen kedvelt a körbe éneklésre 
ösztökélő szenterzsébetes elő-dal. Ennek célja: ki 
tud szebbet, jobbat és ismeretlenebb népdalt éne-
kelni szórakoztatva ezzel társait. Talán a Wart-
burgi dalnokversenyek tudat alatti, dalra ösztö-
kélő halvány emléke lappang e hagyományban? 
Nem tudni.  
 Legelterjedtebb körjáték a Hol jártál, te szent 
Erzsébet? és a Hol jársz, hová mész, szent Erzsé-
bet asszony?... kezdetű.  
 E hagyomány legrégebbről származó tagját 
Bartók Béla gyűjtötte a Szolnok megyei Felső-
szászbereken még 1918-ban. Szövegéből ma is ki-
hallik Erzsébet kisemmizése, kincseinek fölpré-
dálása és a középkori, magyar bujdosóének kese-
regve fogadkozó hangvétele: 
 
 Ha mink innen elmegyünk, 
 Többet vissza se jövünk… 
 
 A „rokkant” szó Erzsébet betegeit juttatja 
eszünkbe, akiket oly önföláldozó szeretettel ápolt. 
 A játék „Rokkantsd ki!” parancs szavára cse-
rélnek a kört alkotó lányok, s a soros 
„kirokkantott”-nak ki kell a körből állnia. Ez ad-
dig folytatódik, míg minden játékos ki nem ta-
szítódott. E jelenetsor hívja föl figyelmüket Szent 
Erzsébet méltatlan kitaszíttatására a Marburgi 
várból. 
 

 
14 

 
14 

                                                 
14 Bartók-Kodály: MNT.I. Bp., 1951. 120. 
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A lélek és a madár a magyar ősvallásban 
szorosan kapcsolódtak egymáshoz, nem véletlen a 
madártestben levő nagylelkek, az angyalok em-
lítése, ábrázolása. Árpád-házi Szent Erzsébet lel-
két kis madár vitte az Úristen elé.15 

A X-XII. századi trubadúrlelkület és számos 
költői lelemény öröklődik át az ófelnémet (XIII-
XIV. sz.) szó-zene művelődés számos alkotásában. 
Bizonyos műfaji minták/toposzok átvételével 
Minnesang lépett mindezen jók örökébe.  

A rajongás az úrnő iránt, s ez által a nő föl-
magasztalásából, – elsősorban, mint szerelmi 
álom, majd, mint anya, mint elérhetetlen, édes 
vágyálom fokozott megnyilvánulásából nőtt ki. 
Majd ennek hozadékaként Európa-szerte elterjedt 
a Mária-kultusz. E irányzat szülötte a spanyol-
kasztíliai uralkodó, Bölcs Alfonz/Afonso el Sabio 
udvarából származó több száz Mária-éneket tartal-
mazó kottás kézirat. Pár évtizedre rá íródik a mi 
Mária-siralmunk egy közkedvelt latin, ugyancsak 
Mária-siralom / egy Planctus dallamára. Ugyan-
csak az Ibér-félszigeten munkálkodó portugáliai 
Szent Erzsébet emlékezete ez idő tájban terebé-
lyesedik ki számtalan Szent Erzsébetről szóló  
 

énekkel, melynek hagyománya a magyaréval itt-
ott keveredik. Mindenesetre az anyaság és a női 
nem körüli újszövetségi állásponttal /Pál. Cor. 13. 
24./ szemben, kezdetét veszi az az ellenkező 
áramlat, mely a női méltóságot helyreállította/re-
habilitálta, majd az anyaságot Márián keresztül 
szentté téve, hivatkozva az Isten-közeli állapotra, 
piedesztálra emelte. Meggyőződésünk, hogy a hát-
térben Árpád-házi Szent Erzsébetünk gyors 
szentté-avatását /1235/ és a Mária-énekek elter-
jedését a középkori lovagi trubadúr-Minnäsang – 
etikett nagymértékben segítette, gyorsította, el-
lensúlyozva ezzel a magyar királylányhoz méltat-
lan, felháborító Wartburgi-Marburgi bánásmódot. 
Mindehhez hozzájárul a szentferenci szegénységet 
vállaló, plebejus lelkiségi mozgalom elterjedése. 

Nem lehetetlen, hogy a keresztes fővezér,  
II. András, Szent Erzsébet apja kiadta nyilatkozat, 
az Aranybulla /1222/ pecsétjének liliomból lánd-
zsává alakult ábrája Mária szent szüzessége felé 
irányítja gondolatainkat. 

A szerelemdalos, lovagi költészet és a ma-
gyar népzene egyik csángó gyöngyszeme is a szó-
ban forgó „erzsébeti” időkből származhat. 
 

 
 

N. von Reunthal dallama / † 1240 / : 
 

 
 
 
15  A csángók rokondallama az egyik legtisztább 
induló dúr és érkező ötfokú moll / pentaton dal-
lamunkban az egyetlen „h” valószínűleg „c” volt 
 

                                                 
15 Magyarország rózsaszála. A komornák vallomásai szentté 
avatás előtt. Sárospatak, 2008. 

eredetileg. Mégis: a „h” maradásával, felépíté-
sében számos hasonlatosságot mutat az előző sze-
relemdalos énekkel: 
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Pusztinai nagy hegy alatt //: van egy forrás TiToK alatt stb.:// 

 
 
 

Szembeszökő a vers formája: 4x8, amely a magyar műballada-költészetnek is kedvelt formája lett. 
Ld. Arany János: A patrocínium-csoda c. verse a dallamra kitűnően énekelhető. 

 
 

 
 

Egy magyar ötvösmûvész remekének lantosa, mint Orfeus16 
 
 
 
 

16  Szinte szorongva emlékezünk Erzsébet ap-
jának viselt dolgairól, noha II. Endre számos 
pápai felszólításra az ötödik keresztes-hadjárat 
fővezére lett. Amellett, hogy hadjárata nem volt 
túl veszteséges, följegyezték róla, hogy mérték-
telen evés-ivás után számos alkalommal nagy  
 

                                                 
16 Héjj Miklósné Détári Angéla: Régi magyar ékszerek, 
Bp., 1965. 9. kép. 

társaságban, boros önkívületében táncolt és 
énekelt. A többit mindenki képzeletére bízzuk. 
Feleségét, a merániai Gertrudist, a hadjárat 
alatt ölték meg az idegen uralom ellen föllázadt 
magyarok. 
 

 
 
 
 


