
K Ö Z É P K O R I  K Ö L T Ő I  M A R A D V Á N Y A I N K  
V E R S E L É S É R Ő L .

Nemzeti művelődésünk fejlődési menetében kiszemelni és 
külön-külön méltatni a jelentősebb mozzanatokat, akár a nemzet 
egyetemes műveltségének, akár csak valamelyik ágának részlete
sebb és alaposabb ismeretéhez szolgálnának adatokul, — közvet
len nemzeti érdekű munka s mint ilyen a szerényebb relativ becsű 
eredményeket is több figyelemmel tartozik felkarolni és több 
szeretettel méltatni is, mint az egyetemesebb cultura múltjának 
búvárlója. Nem mondom ezzel, hogy hiú tetszelgéssel magasztal
junk mindent, mit múltúnkban feltalálunk, s csak azért, mert a 
mienk; hanem igenis azt, hogy a kegyelet tisztes adóját meghozva 
méltánylóan emlékezzünk minden oly munkáról, mely nemzeti

- műveltségünk pályáját a fejlődés számára valaha egyengette, 
szeretettel, de önhizelgés nélkül biráljuk múltúnkat, hogy annál 
jobban megismerhessük és megbecsülhessük jelenünket. Nemzeti 
irodalmunk kétség kívül oly kiváló részét képezi míveltségünknek, 
hogy fejlődésében az egyes stádiumoknak nemcsak fő mozzanatait, 
de minden jelentősebb elemét méltó dolog külön tanulmány és 
méltatás tárgyává tenni.

Szerény munkám is ilyen speciális ezélú tanulmány kíván 
maradni, a midőn abban középkori költői maradványainkból 
összeállítom azon elemeket, melyek költészetünket alaki fejlődé
sének e korbeli stádiumában jellemzik. A mit itt találtam, egy 
dicsőségben tündöklő, de majd hanyatlani indult kor szellemi 
életének fényképe, melyben Mátyás hősi alakja mellett a társa
dalmi élet ferdeségei, némely jellemhibák, mint a bekövetkezendett 
nemzeti gyász vészjelei, majd a világi elemektől elkülönödve a 
vallás eszméi, különösen a megváltónak isteni alakja, a boldog- 
ságos szűz, mint a hont oltalmazó istenasszony, meg a nagy 
szellemű szent Katalin mély hitű vértanusága a rajz legjellemzőbb 
részeiül ötlenek ki. Maguk a rajz vonásai nemesen egyszerűek,
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ritkábbak ugyan a finom árnyalások, de határozottságukban, nz 
erős és hti kifejezésekben félreismerhetetlenöl fel-feltűnik a ráter
mett, csak kevésbé iskolázott művész keze.

Ilyen e költemények technikája. Megtaláljuk benne a verse
lés legprimitivebb elemei mellett a jelentősebbeket is, de 
fejletlenül, mereven, finomítatlanul. A gondolat rhythmusában 
határozottan megnyilatkozik a költői érzék, de a hangbeli 
rbythmus meg-megakad, a kői tő küzd a darabos anyaggal, a 
fejletlen nyelvvel, a külalak érdes marad, a küzdelmet csak ritkán 
jutalmazza kellő siker. Leggyarlóbb technikával a latin hymnusok 
fordításainál találkozunk, hol a tartalmi hűség elől sokszor min
den alakító törekvés a háttérbe szorul, mi által a fordítások egé
szen prózai jellegűvé válnak. Tudós költőinktől ugyanis, kik 
majdnem kivétel nélkül az egyházi rend férfiai voltak, nem tagad
hatni el, hogy vallásos buzgóságból ne lelkesültek volna tárgyuk
ért; meggyőzhet erről eléggé a komoly, vallásos, sokszor 
emelkedett hang, mely munkáikon elömlik; de hogy mennyire 
szűkiben voltak minden alakító képességnek, kitűnik, ha fordítá
saikat a latin eredetiekkel hasonlítjuk össze, melyeknek külalak
jában a technika legérdekesebb elemei, az assonance és hangsúlyos 
ütem rendszerint bőven alkalmazvák s impulsusúl is szolgálhattak 
volna jelesebb forma teremtésére. Ámde itt a tartalomnak sokszor 
szolgai visszaadásával találkozunk csak, a külalak pedig oly 
messze elmarad az eredetiekétől, hogy szinte nehéz róla ®sthetikai 
szempontból szólani. Annál nagyobb becscs9l bír tehát e sivár 
téren az az egy-két jobban lejtő ütem s jobban zendülő rím, meg 
az az egykét, bonyolultságával érdekes versmenet, mely hatá
rozottan technikai törekvésre vall, bár e mellett is kiválóbb 
hangzatosság sikere nélkül. E b annál is örvendetesebb jelen
ség, hogy azon költői maradványaink, melyek eredeti magyar 
termékeknek vagy több-kevesebb önállósággal készült átdolgo
zásoknak bizonyulnak, külalakjoknál fogva épúgy messze fölül
múlják a merően egyházi czélra keletkezett fordításokat, mint a 
hogy tartalom tekintetében is érdekesebbek és becsesebbek. Úgy 
tapasztaljuk ugyanis, hogy mennél inkább törekesznek régi íróink 
idegen befolyás alól szabadulni és saját viszonyaikból és belvi
lágukból meríteni tárgyukat és azt saját erejökből és saját ízlésök 
szerint feldolgozni, annál több siker kíséri munkálkodásukat, 
annál nagyobb az összhang munkáik tárgya és külalakja között,
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annál inkább közelítenek termékeikkel az íesthetikai becs felé. 
Sajnos, hogy kevés az eset, hol a szerző subjectivitása vala
mennyire is érvényesül, de a hol vele találkozunk, kellemesen lep 
meg azzal a bájjal, melyet a sokszor szárazig objectiv tárgyalás
nak kölcsönöz. A Bernát hymnusa, Mátyás emlékdala, Katalin 
legendája, Both siralma, Szabács viadala, a naiv királyválasztási 
gyermekdal, Apáti feddő éneke, Beriszló éneke, Gesztby éneke 
legfőkép azért válnak ki emlékeink sorából, mert vagy egykorú 
országos viszonyainkat tárgyalják, vagy ha nem is térnek el 
választásukban a divattól, mely túlsúlyban vallási dolgok után 
nyúl, munkáikban itt-ott saját egyéni nézeteiket vagy érzéseiket 
is bemutatják, rájok nyomván így a költői egyéniség bélyegét. Ez 
az eredetiségre törekvés helyes érzékkel nyúl aztán választékosabb 
külalak után s oly sikerrel, hogy e müvek nemcsak tárgyuknál, 
felfogásuknál, szerkezetöknél, de már nyelvezetöknél és techniká
juknál fogva is aránytalanúl kimagaslanak a prózával határos 
fordítások közül.

Ezekhez képest általánosságban már verselésöknél fogva is 
két csoportba oszthatjuk középkori maradványainkat ú. m. a 
gyengébb technikájú fordítások, és a jelesebb technikájú eredetiek 
csoportjába, mely utóbbiba az átdolgozások is sorolandók. Ezért a 
költői maradványokban szereplő verstani elemek bemutatásánál 
is czélszerünek láttam e két csoport szerint állítani össze az olya
nokat, melyek mind a kettőben érvényesültek, hogy annál inkább 
kitűnjék, mennyire jelesebb az eredeti s mennyire inkább tulajdo
níthatók e kor költészetének gyengeségei külső befolyásnak, nem 
pedig rátermettségbeli hiánynak. A hol a szerzőt nem köti szokás 
és idegen gondolat, az alakító képesség többé-kevésbé mindenütt 
érvényesül.

A meglevő verstani elemek sorrendjében először az allitera- 
tiót, mint legkezdetlegesebbet, azután az assonanceot, majd az 
ütemet, mind különböző szerepléseik szerint, végül pedig az 
akrostichonokat mutatom be.

I. Alliteratió.
Költői emlékeinkben nem találkozunk az alliteratiónak oly 

nagy mérvű alkalmazásával, mint némely más irodalmakban, hol 
egész költeményeken végig vonulva a költői formának leglénye
gesebb elemeképen szerepel. Nálunk sem zárható ki végkép a
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feltevés, hogy a legrégibb korban, melyből emlékeink — sajnos — 
nincsenek, nagyobb és határozottabb szerepe lehetett a hangbeli 
rhythmus e tényezőjének; — fenmaradt költői emlékeinkben 
azonban már csak helylyel-közzel fordul elő mint díszítő jelen
ség a kiválóbb gondolatok előadásában, miáltal alkalmazásában 
az ornamentalis szép jellegét nyeri. Ily ékítményi jelenségül nézve 
az egyes eseteket, elég dús és változatos alliteratiókat találunk. 
Méltatásuknál is ez alapon különböztethetjük meg az alliteratió 
helyzeti, mennyiségi és distancialis fokozatait. Mentül erősebb 
hangsúly éri ugyanis az alliteratiós szótagot, továbbá mentül 
közelebb esnek egymáshoz azon szavak, melyeknek első hangzója 
összecsendül, annál tökéletesebb az alliteratió. Az egyes csopor
tosulásokban a kiválóbban összehangzó szó mellett tekintetbe 
veendők még a vers egyéb szavainak kezdő hangzói is, mint a 
melyek egymás közt szintén képezhetnek distancialiter többé- 
kevésbé gyengült oly mellék-alliterátiókat, melyek a vers hang- 
zatosságát szintén emelik, a mire elégszer van eset, mint azt 
helyén jelezni is fogom. Ám ezért térjünk is át rendre az egyes 
költeményekre s lássuk a bennök előforduló alliteratiókat.

A Pannónia megvételéről szóló énekben azon helyek, melyek 
leginkább bizonyítanak annak népies eredete mellett, rendszerint 
Jilliterálók, s mindannyi között legkiválóbbak :

«^eldedet attad/ejér lován
És/ívedet aranyat*/éken* (109—110. verssor),1)

továbbá azon ős szavakat is megőrző sorok, melyekben a nép által 
annyi kedvvel űzött etymologikus szójátékkal találkozunk:

• Áelem földén a Dunád e/telének
Az C'seken ók ebekének
Az 7 etemben el-fe/íetének.
Á’rden sokat ók értenek
6'^ázhalomnál megs^állának.» (134—13S. v.)

Ezeken kívül még gyakoriak a kisebb csoportosulások, melyek 
azonban elszigeteltségök folytán — mi tán épen a tudákos átdol-

Az idézeteknél a Szilády által szerkesztett Régi Magyar Költők 
Tára-beli helyesírást tartottam meg, mint a melynek szövege e tanulmány 
alapjául szolgált.
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gozónak vétke — kevésbé tűnnek fel s így az összecsendtilés érde
mével sem igen bírnak.

Dúsabb csoportosulást és nagyobb változatosságot, tüntet
nek fel a Szent Bernát hymnminwk alliteratiói, melyeknek nagy 
számából imezek a legjelesebbek:

«Megveretve, megbúzlalva,
J/eg töret ve, megutálva
A'egyös pásztor ! te Zénódban
Én ne legyek megutálván?* (11 —14-. v.)

«Ki szent háromságnak széki 
Nagy szereimnek jelös hele 
£r<5telennek erőssége 
Félelmesnek békösége 
Fárattaknak jó szállása,
.Szegényüknek nagy bév háza.* (84—89. v.)

«Halálok között /reservebb /talál.
A'emény /talál, fösvén /talál!
Ki ez dicső mellbe wténe,
Hol világuak &löte <?le,
Szent szivedet megszaggatá,
Drága véröd ki/tullatá,
Halálodért kit így vallál,
Én szivemnek szeretője,
*Ye legyek ?iálad elfeledve.* (100—108. v.)

«Lám nem tudok Aálát adnom 
Hogy imngyam terömtőmet,
Hogy szeressem szeretőmet,
Hogy fizessem szolgálatját 
Hogy /táláljam szent /találat,
Ki magát értem nagyon adá 
Halálomért hogy meg/rala.* (244—250. v.)

«J/indön wriá szeretendő,
Tekénts engöm szent seömödvel,
.Szivént való szerelmeddel!» (264—266. v.)

Ezeken kívül még nagy számmal fordulnak elő e hymnusban 
kisebb csoportosúlással s mégis elég hangzatos alliteratiók. Az 
idézett helyekből pedig eléggé látható, hogy a költő az ailiteratiót
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nagyobb verssorozatra is ki térj észté, sokszor egy bizonyos hang 
kiválóbb érvényesítésével, melyet a többieknek összecsendüiése 
még jobban emel, nem csökkentve a szabályszerűen nem assonáló 
hangzók által sem, mint a melyek nagyobb distanceokban vannak 
ugyan elhelyezve, de szintén egyeznek egymással. így pl. a máso
dik helyen idézett verssorozatban n «háromságnak» «hele» és 
«háza», továbbá a «jelös» és «jó» meg a «békÖ3sége» és «bév» stb. 
szók nagyobb közelségben szintén érezhetően összecsendülnének, 
míg így csak annyiban értékesek, hogy a pontosabb alliteratiók 
hangzatosságát nem csökkentik. A hangzóknak ily szerencsés 
találkozásával, valamint az alliteratióknak ilyen nagyobb csopor- 
tosúlásaival meg gyakran találkozunk, elvitázhatlan bizonyosságot 
látva ez esetekben arra, hogy az alliteratió szépsége tudatos alkal
mazás és nem csupán a véletlen eredménye verses emlékeink 
technikájában.

Szépen érvényesül egyetlen hangzó összecsendüiése a Pesti 
pt/erekek utczai éneké-nek egész hosszában :

• Mátyást wjostan választotta 
Mind ez ország királyságra 
Mert ezt adta isten neköuk 
Mennyországból oltalmunkra.
Azért mi es választottuk 
Mint istennek ajándékát 
Kiből isten dicsértessék 
És örökre wongyuk : Ámen.*

Terjedelméhez képest Szabácff viadala már nem igen mutat 
nagy csoportosúlással alliteratiót. Egyébiránt úgy találjuk, hogy e 
korbeli maradványaink között az epikus darabok általán inkább 
szűkölködnek az alliterálás szépségeben, mint a lyrai költészet 
körébe vágók, mihez magyarázó jelenségül vehetjük, hogy az epi
kai daraboknál a technika egyéb kellékeit, jelesül rhythmust és 
assonanceot aránytalanúl nagyobb mérvben találunk, mint a 
lyraiaknál, a melyek átlag gyengébb verselésüek s inkább szorul
nak a technikának ezen kezdetleges elemére, mely a rhythmicusan 
lejtő és a86onanceos versekben hangfestő jelleménél fogva emeli 
ugyan a külalak, jelesül a nyelvezet szépségét, de lényegtelenné s 
mellékessé válik. A rhythmus és assonance divatba jöttével egyéb 
költészetekben is, így jelesül a germánoknál, hol a mennyire leg
régibb emlékeikből látható, a legjobban ki volt fejlődve és széltiben
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használtatott, úgy az epikai, mint e?yób irodalmi termékeikben, — 
később részint mint felesleges, a költői formát mesterkéltté tevő 
verstani elem, részint mint a kereszténység terjedésének nem 
kedvező, a pogányságra emlékeztető jelenség egészen mellőztetett. 
Feltehető, hogy a mi mondái epikánkban szintén általánosan 
divó szabályos verselési elemül szolgált valaha, kisebb mérvű 
alkalmazását azonban csakis az ütem és assonance divatba jötté
nek tulajdoníthatjuk, nem pedig a keresztény szellem féltékeny 
ellenhatásának, mely a pogány énekeknek csak tárgyával, s nem 
formájával is, jö tt összeütközésbe. Végkép a kereszténység meg* 
szilárdúlása után sem ment ki a használatból, magukban az egy
házi énekekben is elégszer találkozunk vele, de meggyengült 
hangzással, mellékes szerepléssel. Epikai emlékeinkben pedig 
inkább csak ott fordúlnak elő tudatosan alkalmazott alliteratiók, 
hol a tartalom inkább elmélődő s így mint a szerző szemében is 
valami becsesebb, kitünőbb hangzást érdemel. Ide vágnak a népies 
etymologizálás és hangfestés esetei, milyenek — hogy költe
ményünkre térjünk — a Szabács viadalában is fordulnak elő. Ez 
emlékünk dús rhythmusa és hangzatos rímelése mellett nem 
szorúl alliteratióra, mind a mellett kisebb csoportosulással elégszer 
találkozunk vele, egykét elmélődőbb helyén pedig több sorra is 
terjeszkedik. Ilyenek :

• Dolgát menden ment vitéz tartotta,
Kit meg nem mondhat emberi állat,
Mely nagy harczolás volt Szabács a la tt!
Menden ott vitézségét mutatta,
Mert királ őköt hozzá núgatta.* (4t>—50. v.)

«Oh navalyás látván Areménség!
Mit tőn nekik és az ke\élség!
3/eglialának nagy vakmerőségbe,
Bizon, nem vitézlő merészségbe.» 65—68. v.)

«Hagya nagy sok dobot í/oboltatni,
Trombitákval es trombitáltatni;
Olyba hasad volt ég mindezektől;
És rolt nagy kiáltás vitézektől.• (79—82. v.)

• Mert nagy míltó az menden Feslégnek :
Nagy /regyelmes legyen ellenségnek !
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Jelesól Pediglen mindazoknak
/fik kegyes kegyeimnek esni szoknak.* (127—130. v.)

Ugyanezt tapasztaljuk Alexandriai Szent Katalin legendájá
nak verselésében. E nagy becsű költői emlékünkben a szerkezet
beli kivitel, a gondolatok szabados kifejtése, az a theologico-philo 
sopbáló tendentia, mely mint a költő egyéniségének lényeges, 
jellemző vonása a legendában annyira "érvényesül, hogy a vitáz* ► 
részben a száraz érvelés a költői érzéket csakhogy el nem nyomja, 
általán a szigorú logika és dogmatikus felfogás mind kétségkívül 
tudós íróra vallanak; de egyes részletekben megint oly dús képze
lettel és mély érzelmekkel találkozunk, az egész tárgyalást oly hév 
lelkesedés hatja át, az egésznek nyelvezetében és külalakjában 
annyi verselési elemet és oly következetességgel látunk érvénye
sülni, hogy attól a tudós szerzőtől azt az emelkedettséget és 
érzéket, mely csak hivatott költők sajátja, megtagadni egyáltalán 
nem lehet. Ez a verselés öntudatos és ügyes mestermüve. Rövid 
soraiban a következetesen alkalmazott assonanceok oly hangza
tossá teszik a költeményt, hogy az olyan verselési elemnek gyako
ribb alkalmazása, mint az alliteratió, egészen felesleges, sőt a 
mennyiben a formát nagyon mesterkéltté tehetné, hátrányos 
volna. Nem is. fordúl elő nagyobb csoportosúlással egy két esetet 
kivéve az egész legendában sehol; inkább csak a jelzők választé
kos voltából és néhol egyes értelmi súlyú szavaknak ismétléséből 
következtethetjük a meglevőkről is azt, hogy tudatosan alkalma
zott s nem véletlenül támadt alliteratiók, a milyenek különben 
elég nagy számmal fordulnak elő. íme mutatványúl a legszembe
tűnőbbek :

«/?évebben áll feódogsága. (90. v.)
«Áemémb kénokkal kevették.* (24. v.)
«Isteni szent szereteti t
A'emén kánnal végezetit.» (28—29. v.)
«A'ikkel kölde követőket.* (109. v.)
«Hagyott napra ha, jutának,
Mind/ottik/ellázadának.» (129—130. v.)
«És indojtának rígaságos rígságot
És elkezdék az áldozatot.
.Vékik lelkest vágnak rala
.Vékik kedig sim ák rala
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Aekik ngadóznak rala
És nékik csak bembelnek vala.* (180—185. v.)

Itnezen sorokban az alliteratió több versre Í9 kiterjed. Ezen kívül 
nagyobb csoportosúlásra még csak két-három helyen találunk. 
Szinte ilyen :

«Fendégli nagy tígasághan, 
iVagy fejedelmek eljűnek,
Aeki tisztességet tesznek,
Hercegek jobbágyok jutnak,
És sok ajándékot mutatnak.* (291—295. v.)
«Ae fiam, neköd egy tábla,
Áít nem adok neköd kárban:
Éz az király fia képe,
Á'it kévánsz látni, imez kedig anyja £épe.» (1036—1039. v.)

Túl ezeken legtöbbnyire ismét csak egy-két három versre terjedők 
az alliteratiók, mint pl.

«Látod-e ez Á'aterinát
Ki tégedet látni kévánt ?* (1108—1109. v.)
• Én szerető s*ép jegyesem
/vaterina, és én választott jó kegyessem.* (1370 — 1371. v.)
• És oly //enyett fanéhoz hasonlá.» (1477. v.)
• És oly kegyetlen kencsgyüjtő.* (1483. v.)
«Tudnék én teneked keszennem.
És ily tisztességet tennem.* (1625—1626. v.)
• És C’ostus királnak leánya 
És táborban Aársomban éltem
Én cs öt országot Mrtam. (1877—1879. v.)
« És azért ki megruház minket
JV/ezittelen válta meg minket.* (1914—1915. v.)
«A/ert miértünk emberré lön,
Mi életiirkért meghala*. (1924—1925. v.)
• így mente meg minket háláltál,
És az ördögnek markátul.* (1928—1929. v.)
• Napnyugati mestereket,
Mind meggyőzne mindeneket.* (2056—2057. v.)
«Á'iket kennyen megcsalbata 
És /ábakról Zehazuda*.
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• És az te /ütődet felvenném 
H a /ütemnek /nzonságát
Nem tudnám és Mdogságát.• (3342—3344. v.)

• Ségy nagy kerék kés zej tessék ;
Harmad napég megkészüljen.* (3436—3Í37. v.)

•Tégödet immár nem kérlek,
De kénnal kételenítlek,
Ha isteninket imádod.• (3502—3504. v.)

«Óh énnekem nagy/elségnek 
tfitül Királyok es /élnek,
Oh én nyavalyás/ejemnek
És bubán zabáit lelkemnek!» (3570—3573. v.)

«7 estét el se temessétek,
De az ebeknek i?esséték,
Továbbá im ezt íegyétek :
Ezöket es elrigyétek 
Fagy őket áldoztassátok
T agy mind nyakokat rágjátok.* (3686—3691. v.)

E hely szintén több sorra terjedő alliteratiót képez ; szembetűnővé 
leginkább az által válik, hogy némi variátiókkal e sorok többször 
is előfordulnak. — A legenda végén a Katalin halotti dalában oly 
sorokkal találkozunk, melyekben nemcsak egyes kezdőbetűk, 
hanem egész szavak is ismétlődnek (mint fentebb az áldozatot 
leiró sorokban):

• Csak én étles jegy esemévt 
Az én édes Jézusomért,
Á'it én láték és szereték,
Ki nevéért wagy ként vallék.» (3930—3933. v.)

Szintilv szép alliteratió van végső imája végsoraiban:
• Neköd legyen nagy dicséret 
És vég wekül való élet!
Xeköd leyyön minden jószág
Földen mennyen winden ország!* (4001—4004. v.)

valamint Jézusnak válaszoló szózatában is mások közt e sorokban:
«./evel, élj és légy velem szinetleu,
Velem rígagy i'égezetlen 
Jl/egnyilt neked már mennyország.»
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Ilyen ismétlődése egyes szavaknak egyébiránt elég gyakran fordul 
elő a Katalin-legenda más helyein is. Ezen ismétlések kapcsában 
e helyt említhetem fel mint az alliterálással rokon előrímet a 
legenda verselésének azon sajátságát, hogy gyakran nagyobb 
csoport verssor, még kifejezett mondat után is, csupa «és#-sel 
kezdődik, néha pedig valami más kötőszóval is, mint «de», 
«hogy», «im», stb. és pedig rósz hangzás nélkül. íme mutatvány
kép ez egy hely a sok közül:

• És jeve Alexandriában,
Ez szíz lakozó városában;
És hogy úr Krisztust háborgatná,
És bálványát imáttatüá.
És holott egy képet öttete,
És így egy bálványt szereztete,
És ő poroszlóját felhívatá,
Es nagy felszóval ezt kiáltá :» (1506—1513. v.)

Az így csoportosított sorok közt aztán rendszerint szép gondolati 
parallelismusokkal és ismétlésekkel találkozunk. így pl. e sorokat:

• Az bölcseknek 6ölcseségét 
És az értőknek mesterségét 
ím wegtörem és ^/hányom,
ím elv sztem és meggyalázoin.* (2243—2246)

összehasonlítván a latinnal: «Perdam sapientiam sapientium et 
intellectum intelligentium reprobabo# — láthatjuk a mester saját 
ízlésének megfelelő, öntudatos eljárását, melylyel a latint hangbeli 
és gondolatbeli ismétlésekkel ügyesen adja vissza. E technikai 
jelenségnek, melyhez a stil sajátos bája is kapcsolódik, szintily szép 
változatosságával találkozunk e latin mondás visszaadásánál:
• Hic est Deus meus, hic est <piloso<pia mea, hic est victoria mea, et 
tota glória mea» :

• Ez énnekem nagy istenem,
Es tökéletes bölcseségem,
Ez énnekem győzedelmem,
Es bizodalmas reménségem,
Es ez énnekem víg életem,
Es dicsőséges idvességem.* (2266—2271. v.)

hol különösen a gondolatbeli rhythmus, mely a fogalmak symme- 
trikus elrendezése által tám idt, figyelemre mélt3.
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Ezen technikai sajátsággal különben nemcsak a Katalin* 
legendában, hanem más költői maradványainkban is találkozunk. 
Ilyenül tekinthetjük a Szent Bernát hymnusánál negyedik helyen 
már idézett versekben a sok «hogy» kötszót, vagy pl. a Mátyás 
király halálára írt emlékdal-b&n e versszakot:

• Terekektűl nerél ajándokokat 
Ne pusztítanád országokat 
Ne kerengetnéd bassájokat 
Ne fenegetnéd ű császárokat.* (17—20. v.)

E költeményünk különben nem igen m utat alliteratiós helyet, itt- 
ott találunk ugyan kettős-hármas hangzóösszecsendülést, mint pl.

*Ellenségednek ellene állál.*
vagy: «Az vizen álló Felenczére

És ftenne való ftelcs olaszokra.*
vagy: «Rettenetes tói az kengyeleknek.* stb.

melyek azonban alig tekinthetők tudatosan alkalmazott alliterá- 
tiókúl, azért mert csak kis számmal és nagyon elszigetelten 
fordúlnak elő.

A Szent IHekröl való imádság nem tüntet fel ugyan egy*egy 
hang összecsendülésében dúsabb alliteratiókat, a csoportosulások
nál azonban figyelembe veendő azon körülmény, hogy a határo
zottabban rímelő szók mellett a többi szók első consonaosai 
szintén képeznek distancialiter gyengült mellék-alliteratiókat, úgy 
hogy ezekkel együtt változatos és hangzatos helyekre találunk a 
költeményben, melynek különben egész hosszában észlelhető 
gyengébb vagy erősebb alliterálás. Ennek feltüntetésére ezért elég 
legyen csak néhány sort idéznem:

«Ö én lelkemnek édes gazdája !
Mikort te én velem vagy,
A'incsen lelkemnek semmi navalája. 
ö  én lelkemnek kegyes vendége,
Te édes voltodnak nincsen soha vége.
Kérlek én velem lakozjál.
Soká télem ne íávozjál.
Ez nap én lelkem megvídula
És te miatt ?»egujulla ; stb. (10—27. v.)

mely sorokban a sok «lelkem*, «én», «te» külön rímelve kedvező 
körülményt képeznek a főbb alliterátiókra nézve.
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A Peer-codex költői maradványai na^yobbára eredeti mun
kák s a legjobbak közé tartoznak. így már azon két sornyi töredé
ket i s , ‘ melynek czíme Szűz Máriáról, épen jó verseléséröl 
következtetve eredeti kísérletnek tartom s mint ilyet alliteratiójá- 
val itt van hetyón idéznem :

«Ékesb orczád mentien fűzeknek felette,
Szebb vagy angyeloknál tízeknek szíze!»

Nem különben a Krisztus hét igéje, mely sajnos szintén csak 
töredékesen maradt reánk, pontosan megtartott dia&resisével 
(7 || 6) oly élénk rhytbmusban folyik, egyszerű, értelmes nyelveze
tével, négyes assonanceaival oly hangzatos, hogy azon határozott 
hivatkozás nélkül is, mely az első szakban Béda doktorra történik, 
mint a ki már e tárgyról «írást íra», következtethetnők, hogy nem 
szolgai fordítás, hanem — ha átdolgozás is — önállósággal s 
tehetségre valló érzékkel készült átdolgozás. Enn^k is alliteratióit 
ennélfqgva itt idézhetjük:

• /rást róla mint íra feódog doktor fíéda» (4-. v.)

• Hét /találós nagy Sínnek terhét megbocsássad 
És mind róla származik szántalan ágazattya ;
Szent vérednek hallását fölünk se távoztasd.» (6—8. v.)
• Á'risztus könyörülj rajtonk, megfojt az kevélség.» (9. v.)

• Monda /vrisztus keresztfán ötöt mevetőkuek : 
Megbocsássad szent atyám, mit ellenem töttek.» (17—18. v.)

• .Krisztus, szent Aalálodért ne hagyj gonosz társnak,
Hagyj c?ak te szent anyádnak, kérlek ne /tagyj másnak.»

(23—24. v.)
és az utolsó versszak egészben:

• Valaki ez igéket /ííven megfartángya,
Térdepelvén, szeretvén mendennap megmongya : 
Harmincz napnak előttén halálát megtuggya,
Uronk Jézus szent anyját /nggye, hogy meglátja. Ámen.

Legjobb alliteratiókkal a Peer-codex darabjai közül a Vásár
helyi András énekében találkozunk akár mennyiségi, akár distan 
cialig szempontból. Ezek:

• Neked szólónk szízeknek virága,
Mend szenteknek oly nagy vígasága.*
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•Dicsekedjél angyeli .székedben 
Szerafinnak szent szeretetiben.*
• Beád néznek szentekuek szemei 
És véneknek keserves szűvei.*
• Szegényeknek weggazda^ejtója 
Szánkivetéseknek wegbódogejtója.»
• Rólad mólnak szenteknek mondási,
Szent háromságnak nagy íitkus <anácsi.»

Ezeken kívül pedig elszigetelten egyes sorok is, mi n t :
«Jngyeloknak nagyságus asszonya*
• /Emlékezzél angyali esésről*
• Halottaknak nagy hiedelme*
•Magyaroknak wegoltalmazója.*

A Winkler-codexbeli Emlékeztető Krisztus kínszenvedésére 
verselés dolgában ugyanazon szerzőtől valónak mutatkozik, ki a 
Patris sapientia hymnust fordította. Hogy a mü eredeti-e, 
fordítás-e, vagy átdolgozás-e, bizton meg nem határozható. Nyel
vezetében ugyanazon objectiv, eseménysoroló előadás a fő sajátság, 
melyet a Patris sipientiában találunk, csakhogy ebben a verselés 
és szerkesztés sokkal ügyesebb. Szerkezetileg ugyanis határozottan 
elkülönödő, bevezető és befejező strópháival tetsző egészszó kere
kedik, komoly vallásos hangulatával, nemesen egyszerű stíljével, 
pontos ütemcsoportosúlásával (4, 3 II 4, 2), négyes assonanceai- 
val kétség kívül becsesebb emlékeink közé kell sorolnunk. Ezek 
után a mint általán jelesebb technikájú maradványainkat, úgy ezt 
is épen jeles verseléséröl Ítélve hajlandó vagyok eredeti kísérlet
nek tekinteni, melynél a szerző előtt az általa ügyesen fordított 
Patris sapientia külalakjával mintáúl szolgálhatott. E  költemény
nek imitt jelzett technikai jelességei még szép alliterátiókkal is 
bővülnek ú. m.

• Te erek /ok S á g o d é r t  6 meg/bgtaték,
/kegyetlen bíneidért megostoroztaték,
Mennyei koronádért rivissel koronáztatok,
Te keserű kénodért keserven kénzaték.» (21—24. v.)

hol még az «m» és «t» kezdetű szók is hangsúlyos helyzetüknél 
fogva érezhetően alliterálnak. Továbbá:

«A kémén keresztfának kényát reá vévé 
Ő kénnyának helyére nagy kénnal viselé.» (25—26. v.)
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és az utolsó versszak e két so ra :
•Keserő szent halálát szivedbe forgassad
Hogy /találod idején szent színét láthassad !* (31—32. v.)

A nagy valószínűséggel későbbi keltű Qai bibitat in adjutorio 
zsoltár-átdolgozásnak ezen szakaiban van alliteratió:

•De maga te szemeidvel 
Ott meglátod és megesmered,
Hogy az isten az bű nekért
Mnes embert megbünteti.* (29—32. v.)

Továbbá: «Szól az isten az embernek :
3/ert az énbennem reménlett,
Megszabadítom, megmentem,
Mert megesmeré nevemet.* (57—60. v.)

Kisebb alliteratiók még ezeken kívül találhatók itt-ott, mint pl. ez 
utolsó szakban:

• Ezt megírta a szent Dávid 
Soltár kennek kéz epében,
Irta kilenczven részében,
Hogy minden bízzék istenben. Ámen.*

Elöford úl ez emlékünkben még gok parallelismus és oly előrímes 
verssorozat is, milyenről a Katalin legendánál szóltam. Ilyen 
mindjárt az első versszak:

«Az ki veti segedelmét 
Az istennek hatalmában,
Az oly ember bátorságos 
Az mennyei oltalomba.*

Az eredeti verses emlékek közül még csak a Versbe szedett 
naptár-bán találunk szerényebb csoportosulással, de elég nagy 
számmal alliteratiókat. Ilyenek:

«Á’Í8 karácsontól keresztvíz. (1. v.)
Antaltól Fáb ^Innos kézben 
Pál /ordóla /énességben.* (3—4* v-)
• Ayilom nyere Péter, Mátyás.* (7. v.)
• Orbán ^ápát várja Petor,
Ki nem /terel /táboróságnak. * (19—20. v.)
• Mária mongyad Luciának,
Hirdessen jó hírt Tamásnak.* (43—44. v.) stb.
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A latin hymnusok fordításai nagy számukkal középkori 
költői maradványainknak mintegy harmad részét képezik. Verde
lésük átlag igen gyarló; a latin szöveg hű, szószerinti lefordításán 
túl sokszor semmi gond sincs fordítva a külalakra, úgy hogy a 
verselés legprimitívebb elemeit is hiába keressük. Itt-ott azonban 
mégis találkozunk egy-két sikerültebb alliteratióval; de ez allite- 
ratiók aztán a legjelentősebb elemei is e fordítások szűkölködő 
technikájának s csak az sajnálatos, hogy a jókora anyagban 
aránylag gyéren fordúlnak elő, holott e primitív verselési elem is 
nagyban járulhatna ahoz a kevéshez, mi ez emlékeink nagyobb 
részét a prózától alig-alig választja el. De lássuk őket rendre;

A Nádor-codexbeli Miserorum pia adiutrix fordításában 
csupán e két sorban van alliteratió :

«Ki mondatol windönöknek
A/alasztos anyjának, siralmasoknak!* (14—15.v.)

A Szent László királyról szóló énekben egyéb, különösen 
nyelvezetbeli jelességek mellett az alliterálás szépsége szintén elég 
gyakran, de mennyiségileg csak egykét sorra terjedve érvényesül. 
A hatvan sornyi költeményben ugyanis sok oly sor van, melybe n 
két szónak kezdő hangzója összecsendül, de nagyobb csoportosú- 
lásra nem igen van eset. Mindössze két-három oly versszakot 
találunk, melynek minden sora külön-külön alliteratiós. Ilyenek: 

«Tagodban ékes, termetedben díszes,
Vállad túl fogva mendeneknél magasb;
Csak szépséged császárságra méltó,
Hogy szent korona téged méltán illet.»

Hasonlóan több sorban m utat alliteraiiót e szak ;
•Mert igazságnak valál bírója 
Az szép tizeknek valál koronája 
Te tisztaságnak tiszta ótalma 
Irgalmasságnak teles keveteje,»

hol már nemcsak distancialiter gyengült mellékalliteratiót, de 
olyat is találunk, mely két sorra terjed. Szinte két sorra szólók 
még ezen kívül

«Teneked atyád kegyes Béla kerály 
Hogy hozzá képest kegyes kerály lennél !•

és «A'ezdéd követni atyádnak életét
Rózsákot szaggatál koronádban fízéd.*
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A költémény alliteratióinak méltatására ki kell még emelnem, 
hogy azok bár mennyiségileg kettős hármas csoportosulásnál 
többet alig mutatnak, mind azon által elég hangzatosak azon 
körülménynél fogva, hogy a rímelő szók egymáshoz közel, több
nyire közvetlen szomszédságban helyezvék, másrészt meg azért is, 
hogy többnyire ütemet kezdvén erŐBebb hangsúly esik reájok. 
Ilyen elszigeteltebb s mégis érezhetően alliteráló versek:

• Másszor .veilétéi szent keresztvíztől 
Ősödnek nevén László lőn neved.*
«3/agyarországban és menyországban*
•Olaj származik szent koporsódból*
«Testedben tiszta, lelkedben fénés*
• 3/ikoron méglen iffjudad volnál* stb.

A kereszthez czímű töredéknek csak egy sora alliteratiós hár
mas csoportban:

*Hogy ne Aaljak gonosz /talállak*

A Winkler-codexbeli Szent ének, ki dicséri sz'iz Máriát és az <i 
szent fiát czímű hymnussorozatban szintén elég gyakori az allite
ratió, csakhogy itt sem gazdag csoporto3Úlásaal, é3 a hol több 
sorra terjed, distancialiter gyengül. Szembetűnőbb ilyen allite- 
ratiók:

•Mert vagy istennek anyja 
ylngyeloknak asszonya.
Aagy méltóság néköd 
Kinél nagyobb nem lehet 
Istennek utánna
Sem földön sem mennyön. (35—40 v.)

Stíljénél fogva is idézésre méltó ilyen rimelésü versszak mindjárt 
a rákövetkező:

Szeretetnek rózsája
Tégöd ékösejte
Szent alázatosságnak
Violája szépejte
Tisztaságnak lilioma
Igen íégöd tisztöle
íls mindön jószágnak
./ámborságnak, szentségnek
Édösségös illatja
Tégöd mind elliata.* (41—50. v.)

Pkilolopiai Közlöny. VI. 8. 9. 4-7
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És így tovább. Ilyen rímcsoportosulással az egész liymnus6orozat- 
bán elégszer találkozunk, kétségtelen bizonyságául annak, hogy a 
fordító azt tudatosan verselési elemül használta, mi még az 
elszigeteltebb, több sorra nem terjedő alliteratiókról is annyiban 
állítható, hogy itt a jelzők megválasztásában ehhez Játszik alkal
mazkodni, ilyen pl.

*Ö /elségös/énösség* (170. v.)
• Az szentségös szeretet.* (180. v.)
«Ó te kegyös kis fcerál* (230. v.) stb.

Legdúsabb csoportosulást mindannyi közt e versszak mutat:
•Ahnélkodó nagy csoda 
Hogy ilyen wagy felség 
Magát így iwegalázja 
Hogy fenn a fán /íggjon 
És hogy e nagy/énöseég 
Úgy meghomályosoggyék 
És megsötétüljön,
Hogy mindönök ne tnggyák
És meg ne esmérjék
Hogy ő isten legyön.* (210—219. v.)

A Döbrentei-codex hymnusfordításai közül valamennyiben 
fordulnak elő jobb vagy gyengébb alliteratiók, ú. m.

A Conditor alme sidemm czímüben :

• Ki halálnak reezélével 
Filágnak bánád veszését* (5—6. v.)
• í'ilágnak régére fordultán,
Miként vőlegény teremből* (9—10. v.)
• Hold /iomálossagot tartván 
Fénesség Augyakban finlvén 
Tartónak bizon utakot.* (18—20. v.)

A Verbum supernum prodiens czímüben e szak:
«Világok immár mellököt,
Meggerjesszed szerelmeddel,
Hogy ő uj /tíreket Aallván 
Megtilóggyik minden bűntől (5—S. v.)

A Veni redemptor gentium czímüben egy két sor:
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"Mutassad víznek ű vültét* (2. v.)
«Zllyen szülés illet istent* (4. v.)
«Örök erővel <?rősejt» (24. v.) stb.

Az A solis ortui cardine czímüben, mely a Festetics-codex- 
ben is megvan, e sorok mellékalliteratiókkal i s :

«(öröknek bódog tevője 
Szolgáló testbe öltözék 
Hogy festet testtel váltana 
Ne vesztenéje kiket teremtett.* (5—8. v.)
«Nem tudván fé rfió illetét 
Mát igéből /ogada*

A. F  estetics-codexbeli szövegben még e sor is
• Mennyei walaszt weghatá,*

s egyéb alliteratiói is valamivel jobbak a Döbrentei-codexbelieknél. 
A De patre verbum czímüben e szakok:

• Hogy szíz, férfiónak tudatlan a 
És tisztaságnak tudója
Ez világnak napiba vallania
Ékes embernek vigasztalását.» (17—20. v.)
• Felfogadá szíz az víznek 
Fertelemnek tudatlanát,
Krisztus után egyenlőül
Út volgálá vizességbe.* (21—24. v.) stb.

Az E x  more docti mystico czímüben:
•Bocsáss gonoszt kit tőttünk
Öregek jót kin kérőnk
Hogy kivel kellethessük
Magonkot itt és wind örökké.* (29—32. v.)
«Fngeggyed bódog háromság,
,-lggyad eggyes ügyetlenség* (33—34. v.)

mely két sorban figyelembe veendő a sok szóközépi consonans 
azonossága is, mint az alliteratió hangzatosságát szintén emelő 
körülmény.

A Christe qui lux es et dies czímüben vannak a codex legsze
gényebb alliteratiói csoportosulás dolgában, bárha más különben 
elég számosán fordulnak elő. íme egy pl.

47*
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•Nehéz álom ránk ne jöjjön 
Ellenség minket meg ne csaljon* stb.

A VexiUa regis prodeunt czímüben mindjárt az első versszak 
dúsabb alliteratiói m u ta t:

•ÜTirály zászlói terjednek 
/veresztnek íitkja fínletik 
Kin testben testnek teremtője1)
Felfeszült keresztfára.*

Továbbá ezen versszak is :

•Lkes ez/énlő díszes/a, 
királynak bársonyával ékesült 
Fák között kiválasztott 
/Ily szent tagokat z/letni.»

Mindkét szakban figyelemre méltók a mellékalliterátiók is. Ezeken 
kívül kisebb csoportosulással van még több más alliterátió, úgy 
hogy e tekintetben ezen fordítás a jobbak közé tehető.

A Pange, lingua, gloriosi czímti hymnusfordítás szintén a 
jelesebbek közé tartozik. Alliteratiói közül elég legyen a codex 
egyik legszebben rímelő versszakját idéznem : '

• Tenön magad voltál méltó 
T'ilág bérét viselned 
Partot a vész megtörendő .
T ilágnad megszerzened a)
Ki világot szent vér kene 
Bárán-testből őtletett.* (55—60. v.)

A Fe8tetic3-codexbeli maradványok alig mondhatók a költészet 
termékeinek, mert a technika legprimitívebb elemeivel is alig 
találkozunk ben nők. A hosszabb-rövidebb sorok szabálytalan 
váltakozása tönkre tesz minden ütemet, épen csak hogy szakokra 
osztvák; assonancenak híre sincs bennök. Alliteratiók előfordul
nak ugyan majdnem valamennyiben, de ezek is oly jelentéktele
nek, hogy e maradványok prózai jellegét épen nem csökkentik, 
lm  e a türhetőbbek:

Az Ave maris Stella czímüben csupán e versszak alliterál 
úgy a hogy:

l ) A latinban i s : Quo carne carnís couditor.
?) A Szí lady által aj án Jött szórenddel.
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•Egyességes szíz,
Aíinden kezött kegyes,
A/inket bínből ódoztakat 
Kegyessé tégy és tisztákká.*

Ugyanezen bymnus fordítása megvan a Ozech-codexben is s a 
Festetica-codexbelinél gyarlóbb külalakkal ugyan, de egy épen az 
idézettnek megfelelő jobb alliterátiós szakkal:

«Ó A'risztusnak kögyelmes sziléje 
ügyetlen egy szíz, mindönök között kegyös,
A/inket bínöktűl megszabadojtván 
Tégy kögyelmessé és tisztákká,»

a mennyiben ebben mellékalliterátiók is fordulnak elő.
A Fit porta Christi pervia czímtí compilátió egyike a leg

silányabb ver8ezetti emlékeinknek, mely még gondolatmenetében 
is elmarad az egykorú hymnus-fordítások gyenge, de mégis némi 
rendet tartó előadásától. Alliterátiója van ugyan egy-kettő, de 
csak kettős csoportú, pl.

«A/ária malasztnak anyja*
//alálonk /tóráján belfogadj * stb.

Az O gloriosa Domina czímű hymnus fordítását szinte két 
codex, a Cornides- é3 Festetics-codex tartotta fenn, melyek közül 
az első csak töredékes, de verselésére nézve jobb a másiknál, 
melynek csupán a teljesség érdemét lehet meghagynunk. A Corni* 
des-cod. szövege még a milyen olyan alliteratiókat is m u ta t:

«Ki tégedet teremte, nagy bölcsen 
Szent emlőiddel emtetted*
•Melyet szomorú Éva elveszte 
Te /wegleléd te szent dőléseddel,
Hogy menyben menjenek siralmasok 
A/enyországnak kapuja 161.»

A Festetics-codexbeli fordításnak csak e két sora alliterál :

• Ki téged teremte hívséggel 
.Szoptatád szent emlőiddel.*

Még két antiphona-féle verse van a Festetics-codexnek, 
melyekben ez alliteratiókat találjuk:

Az Ének czímüben
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• Hogy uéli&i mi testönknek seemélét 
Szeplőtelen szíztől fogadád »

és a Szűz Máriáról czímüben e sorok
• Mária sseplételen sziz 
Istent nekönk szilé» stb.

A Cornides-codexnek már idéztem helyein kívül még csak 
az Ave regina coelorum czímü hymnus fordításának első szakában 
van némi alliterátió:

•/dvezlégy mennyeknek királné asszonya,
• /dvezlégy angyeloknak asszonya,
/dvezlégy szent gyökér,
Kiből támadott ez relágnak relágosság! »

Az Apor-codex hymnusfordításaiból Szilády kettőt tartott 
érdemesnek a Költők Tárába felvenni1). Az első az Andi benigne 
conditor hymnus fordítása jobb verselésü, mint az Ad coenam agni 
providi czímüé. Alliteratió mind a kettőben fordul elő, íme 
mindegyikből egy-egy:

•Adjad, hogy küvöl mii íestönk 
Zoredelem miatt megíörődjék,
És mü elménk megjózanollon 
Bűnnek menden szeplőitől.*
• Óh bizon méltó ezent ostya,
Ki miatt* poklok megtöret ének,
A fogságbeli nép megszabadolváu 
3/egfordóla életnek érdemébe. *

U . Agsonance.
Az assonanceot csekély kivétellel csak azon emlékeinkben 

találjuk alkalmazva, melyeknek eredeti vagy átdolgozott volta 
bizonyos, olyannyira, hogy kétes eseteknél ezt irányadóul vehet
jük, mint oly jelenséget, mely a szolgaibb, szószerinti fordítások
ból rend szerint hiányzik. Az egyetlen Patris sapientia czímü 
emlék idézhető a fordítások közül olyanul, melynek technikájában 
uz assonance, bár itt is sok vétséggel, határozott verselési elemül 
szerepel.

l ) Szilády, Kégi Magyar Költők Tára, II. köt. Pótlók.

Digitized by L ^ o o Q i e



KÖZÉPKORI KÖLTŐI MARADVÁNYAINK. 727

A mi már az assonanceok minőségét illeti, csaknem felesle
ges megjegyeznem, hogy azok épen nem tüntetik fel azt a nyelv
tani ellenzetet, mely a verselési technika fejlődése folyamán az 
assonance lényeges szépségévé s kiváló kellékévé lett. I tt az 
assonanceok legnagyobb részt ugyanazon nyelvtani alakok, ragok 
és képzők ismétlődése által támadtak, még oly költőknél is, 
kik más tekintetben elég jó verselőknek bizonyulnak. Találunk 
ugyan e mellett jó számmal esetet különböző nyelvtani alakok 
összecsendülésére is, de hogy a kor költőinek ízlése az ellen- 
zetes assonceok szépségét kiválóbban méltányolta volna, erre 
nézve nem mutatnak annyi törekvést, hogy ebből azt következ
tetni mérnök. Leginkább jeleskednek még assonance dolgában 
első Borban Szabács viadala, továbbá a költemény nagy terjedel
méhez arányítva a Szent Katalin legendája.

Hogy sorra mutassam be ez oldalról is emlékeink e technikai 
elemét, a Pannónia megvételéről szóló ének alig tüntet fel három 
ellenzetes assonanceot, de ezek közül is egy nincs egészen híjával 
közös nyelvtani elemnek, épen csak hogy különböző beszédrészek
ből áll, miért is inkább csak a véletlennek tulajdonítandók:

•Herczeg jól meggondolj magad
Hogy ez feldet hamar elhagyjad.* (101—102 v.)
• Nem kell tenni kegyelmednek
Azzal az magyarok károsok nem lesznek.» (122—123. v.)
• Nyerge leszen hal Ászoknak
Az fékével kaszások osztoznak.» (126—127. v.)

Egyéb assonanceai a Pannónia megvételének egésze a merev rag- 
és képző-, sőt szóismétlésekből alakultak. így pl. a hatodik és 
tizedik strópbának minden sorában «vala», a hetedik stróphában 
pedig «volna» a négyszer ismétlődő közös assonance. E segéd 
igénknek ez alakjai, melyek a XVI. század költőinél oly nagy 
mérvben szerepelnek, középkori költőinknél — jobb ízlés tanúsá
gaid — csak nagy ritkán fordulnak elő.

A Bernát hymnusa sem igen mutat ellenzetes assonanceo- 
kat, a meglevők is nagy részt csak hímrímek :

•Idvözlégy Jézus örök nagy jó
Irgalm tenni szorgalmazó.* (148—149. v.)
• Idvöz légy, idvezítőmnek oldala
Kiből nagy idvesség fola.» (152—153. v.)
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• Nem lén sohol oly jó atya
Ki fiáért magát ilre agya.* (215—216. v.)
•Mert az leszen szörnyű idő 
Igazaknak es félem/#.* (295—296. v.)

A Szabács viadatá-bán, mint már órintém, a legjelesebb 
assonanceokat találjuk s számarány szerint is a legtöbbet. Ha 
valakinél, úgy e mti költőjénél lehetne legtöbb valószínűséggel 
feltenni azt, hogy az ellentét szépségére tudatosan törekedve 
alkotá meg assonanceait, mert azok számra és minőségre a kort 
meghaladott igényeket is kielégítenek. Mint az idézetekből kitűnik, 
nemcsak elszórva s elszigetelve akadunk ilyenekre, hanem két- 
három verspárban egymásra következve egyéb technikai jelessé
gek kapcsában ügyes verselőről tanúskodnak. Assonance dolgában 
magasan felülemelkedik e költemény középkori, sőt a következő 
időszaki verses emlékeinken is. E korból legközelebb a Kataliiy- 
legenda áll hozzá az assonanceok tiszta összehangzásában.

• De az fellyülmondott Pál Kenézi
Ároknak mélységét igen nézi, •
Ki Szabács erős voltát el méli é,
Honnég minemő álgyon kell mellé.
Szorgast megyen Nándorfehérvárra 
Holy királ errúl bizon hirt vára.* (1—6. v.)
• Halált es vallottak hát némellyek 
Királi nagy tisztességet mellett.
Elő egy iffiu, Yárdai Simon
Kinek anyja énaponkéd sirhonl* (29—32. v.)

Egy verspárral lejebb pedig
• Más cseh vitéz Fraucz, főtisztes hadnagy 
Kik bizon kegyes istennél radnak
Ebbe sonha senkinek nincs kétség,
Vagy tisztül ott helen őköt éretek.» (35—38. v.)

• Kit meg nem mondhat emberi állat
Mely nagy harczolás volt Szabács alatt.* (47—48. v.)

• Legottan túlbelól török népek
Nagy viadalt velek körletének. * (61—62. v.)

«Szabác*lioz nem messze egy kis halmon 
Megsereglék, hogy beszédek halljon,
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Szabácsba nagy felszóval kiállnak.
Arról bölcsesége lón taráinak.* (75—78. v.)
•— Ment arról imár török nép beszéli —
Lőtt nekik menden vetez nagy részéi. (107—108.V.)
• Azért igen iffiu török Hamza
— Gondolván, hogy volt Magyar — ott haza
Erős Szabácsból törökök közöl
Nagy sieteégvel kiszökni készöl. (95—96. v.)
• Jelesről kediglen mindazoknak
Kik kegye9 kegyeimnek esni szobiak» (129—130. v.)

Megjegyzendő még a Szabács viadala assonanceainak méltatására, 
hogy azok többnyire nőrímek és hogy a háromtagúak is gyakoriak 
köztök,* továbbá, hogy a nem ellenzetesek is nem csupán a ragok 
és képzők azonossága vagy rokonsága által, hanem a szótőben is 
összecsendűlnek (hajókat — valókat, rekesztvén — gerjesztvén, 
keménség — kevélség, ezer lóval — lovaglóval, eszekbe — ezekbe, 
bírhatják, — irhattyák, bennbadnák — megadnák, tolmácsolja — 
másolja, meg leve — kegyelmet teve, eredvén — terjedvén stb.).

A négy sornyi Ének a szent jobbkézhez két első 9ora egy hím 
assonanceban csendül össze:

«Ö dücsŐséges szent jobb kéz 
Mellyet magyar óhajtva néz.*

Both siralmán&k is csak az utolsó két sorában van egy lejti 
(trochaeusi) assonancea :

«Kiből vala királnak igen nagy b&natja 
Mert szemével az kevetet tebbé sem látja.»

Mátyás emlékdalábán mindössze csak két helyen van ellen- 
zetes assonance, de ezek elég jó nőrím ek:

«Néhai való jó Mátyás királ!
Sok országokat te birál.*

-Akkoron te lél oly igen drága 
Téged kéványa cseh Prága 
Meghervadozott szép zeld ága 
Nem kellemetes neki virága. *

A Katalin-legendá-bán számarány szerint ugyan nincs valami 
sok elhnzetes assonance, de egy ily hosszú költeménynyel szem-

Digitized by oogLe



730 KRAJCSOVICS SOMA.

ben nem is támaszthatók e tekintetben akkora igények, mint egy 
rövidebb éneknél. Azért különösebb méltánylást érdemel az a 
60—70 assonancea, melyben a nyelvtani ellenzetet megtaláljuk, 
annyival inkább, mert ezek néhány hímrím kivételével többnyire 
hangzatos lejti nöassonanceok. Megjegyzendő továbbá, hogy a 
legenda egyéb assonanceai sem támadnak merő ragismétlések 
folytán; ellenben jó hangzásuk és aránylag nagy változatosságuk 
annyival inkább érdemel elismerést, mert ilyen 4073 versre 
terjedő költemény megírása a nyelvtani alakok fejletlensége 
mellett jókora gyakorlottságot feltetelez. Tekintve az assonálás 
kivitelét s a két nembeli assonceok minőségét, a legenda e verselési 
elemével csaknem azon niveaura emelkedik, melyen a Szabács 
viadala assonálását találtuk. Mutatványúl íme ellenzetes assonan- 
ceaiból a legjelesebbek:

•Ez mesternek én meyimám 
Én születésemet nyilván.*

• Avagy istenink akarattya 
Ez magzatnak nem adatta !*

• Hogy szőrzete egy levelet 
Nagy kénesét az levél mellett.*

• Azért téged azon kérünk 
Akaij ilyet tenned értünk*

• Mert ez ő maga talántdl 
Kinek még te nem szolyáltál. *

• Hogy ez képnek csoda volta 
Az mester vétkétől volna.*

• Talántál kenyerűi rajtad 
És lészen mint akartad *

• De mert hasonlat nem esett 
Krisztus kőzett és ördeg kezeit*

• Előálomkor föl/c<?fr
Mert akkor igaz lön helye*.

• Mert csak ez az bizony isten 
Kinél senki e'yéb nincsen.*

(Gyakrabban is előforduló a-sonance)
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• Mert Vegecius es ugy mond 
Bizony nincs abban hamis gond.*

• Ezt hogy látá Káterina 
Hogy szerencse vele rína.*

• Mindenek vadnak miértünk 
Kit bölcs mestertül es értünk.*

• Semmi nincs oly erős állat 
Ki kegyelmessé nem válhat.*

«Kiben oly nagy jót tőn nekünk 
Kit soha meg nem űzethetünk.*

• És ez egy gonosz ember miatt 
Ördeg gyűjtet vala nagy sok fia\*

«Mert az isten oly nagy állat
Hogy mind föld és meny hozjá hallgat.*

• Ennek enged mind tél s mind nyár 
És 6 neki ég forgása utában jár. *

• De ha hozjája szó nem elég 
Ottan kénök engeszteljék !*

• Ez nem isten szegény állat 
O magának sem használhat.*

• És megjelentse hogy miért járt 
És hogy abban nem vallott kárt.*

• Ezt hallván az egyik doktor 
Kit ékesít vala vén kor.*

• Kit egy falka balgatag nép 
Kiknek eszegben nincsen ép.

«Leány, hiszem azt gondolod 
Hogy bolonddal vagyon dolgod. *

• Most az uraság és az szol gálát- 
Csak két elleiikődő állat 
Kiknek az tulajdonságok 
Hogy nincsen együtt lakások.*

•Hogy ez nyilván lehetetlen 
Hogy Mária szíz lett legyen.*
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«Méltó vala h o g y  ez halál 
Kire te es keteles valál.•

•Nagy kár nekünk és nagy szégyen 
Hogy egy genyett ilyet tegyen.*

«Oh énnekem nyavalyásnak 
Nagy nyavalyák én rám másznak 
Kiknél ez im mentül nagyobb 
Hogy feleségem elhagyott.*

• Légy bátor királné asszony 
És ne félj semmit azon.*

•óh lám vagyok dics ételen
Mit tegyök mind ezek ellen.* stb. stb.

A bemutatottakon kívül még a Krisztus hét igéjében (marada
— Béda, nevetőknek — töttek), a Qui hahitat in adivtorio czímű 
zsoltárátdolgozásban (romlásokra — ostora), a Versbe szedett 
naptárban (Dorottyánál — várnál, idvezletet — vetett, adám — 
Illodám, látván — Iván, ása — társa, Márton — fon, adós — 
Miklós) fordulnak elő ellenzetes assonanceok, utóbbiban még a 
legnagyobb számmal. Más, különben elég jó technikájú költői 
maradványaink assonance dolgában nagyobbára merev ragismét
lésekkel élnek, s még így is gyakori eset, hogy egy-egy sortik rím 
nélkül maradt. Apáti feddö éneke ugyan valamint általán techni
kájánál fogva legjelesebb emlékeink között is díszes helyet foglal 
el, ugy már számos assonceaival is feltűnően hangzatos; mind 
azon által azon körülménynél fogva, hogy négyes assonceaiban az 
ellenzet szépsége nem érvényesül, abba a nagy hangzatosságba 
bizony elég egyhangúság is vegyül, a minek kedvezőtlen hatását 
csakis a műnek egyéb, legkivált tartalmi jelességei képesek ellen
súlyozni és némiképen csökkenteni. Egyetlen eltérő ese t:

• Fejér szép ezüstör , ékes tű szablyatofc 
Vele pogán népet — kérlek — ne vágjátok,*

de még ezen assonance is csak annyiban ellenzetes, hogy a két 
utolsó szó különböző beszédrészt képez, különben ragjok egy és 
ugyanaz. (Többes számbeli második személyrag.)

(Vége következik.) K rajcsovics S oma.
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