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KÖZÉPKORI KÖLTŐI MARADTÁNTAINK 
VERSELÉSÉRŐL.

(V égé.)

III. A rím elhelyezkedése és határjelölő szerepe.
Befrain.

Középkori verses emlékeinknél a rímnek, jelesül az asso* 
nancenak határjelölő szerepe ellen alig találunk egy-két esetben 
vétséget elkövetve. A versek itt szabály szerint mindig nyugpon- 
tot képeznek a gondolat folyásában, mely körülmény nincs min
den befolyás nélkül azon számtalan bokorkifejezés alakulására, 
mely költészetünknek e korban szintén sajátos verstani elemét 
képezi. Jelen értekezésem folyamában a gondolatbeli rhythmus- 
nak e jelentős nemével az egyéb hangbeli rhythmus illustrálására 
följegyzett pédákban elégszer találkoztunk, úgy hogy talán felment
hetem magam erre külön is példákat idézni. Legfeljebb mint leg- 
nyomosabban bizonyító helyeket az egész költői tárban annak 
feltüntetésére, hogy a gondolatbeli rhythmus itt tudatos munkás
ság és sajátos érzék terméke, utalok egyrészt Szent László király 
énekére, mely hemzseg a legszebb gondolati parallelismusoktól és 
ennek túlzásba hajtott pendantjára: Vásárhelyi András énekére, mely 
alig képez egyebet a Szűz Máriáról divatban forgott epithetonok 
verses alakba szedett gyűjteményénél. Mindkettő a maga hősét 
magasztalandó, utal annak égi és földi hazánkbeli szereplésére; 
de míg amaz komolyan vallásos és tiszta erkölcsi alapra emelt 
dicséretében Szent Lászlót úgy is mint erényekben dús vallásos 
férfiút tüntetvén fel, tárgyát egészben, a gondolatmenet folytán 
pedig a hős királyi és keresztényi tökélyeinek, majd testi és lelki 
szépségeinek váltakozó felsorolásával részeiben is öntudatosan szer
keszti részarányos jellemképpé, — addig a Vásárhelyi éneke 
esedezésekkel kevert magasztaló czímhalmaz marad, melyben a 
szent szűz kettős védő szerepe nem a szerző tudatos jellemrajzo- 
lása folytán, hanem a közhitben gyökerező felfogás teremtette 
phrasisok és jelzők révén a többivel elvegyülve, jutott be. Máskü- 
lömben Vásárhelyi költeményéről meg kell jegyeznem, hogy az 
külalakjával virtuózszerü tendentiát árul el, miáltal nevezetes 
technikai jelenséget képez ugyan emlékeink sorában, tartalmánál 
fogva azonban a jelesebbektől nagyon messze esik. Az egészből alig
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betűzhető ki valami határozott eszme, mely a költő lelkét betol' 
tené, mintha egyéb czélja sem lett volna a Máriára vonatkozó sok 
képies kifejezés, megszólítás összeállításánál, úgy hogy egységet is 
épen csak az így dicsőített szent személy ad neki, míg a sok phra- 
sisból olvasás után egyéb sem marad vissza a sok megszólítás cliao- 
tikus emlékénél. íme a sok czím : nagyságus asszony, bódogságus 
anya, mennyország ajtaja,paradicsom kapuja, szízek virága, szentek 
vígasága, angyalok tisztasága, patriarchák dicsősége, nagy igazsá- 
gonk, bátorságonk, tisztességünk, reménységünk, Jézus dajkája, 
atya drága kencstartója, szentlélek nyugasz tója, igazság világosoj- 
tója, árvaság táplálója, özvegyek oltalmazója, szegények gazdagej- 
tója, számkivetések bódogejtója, asszonyok tűköre, férfiak gyözedel- 
me, halottak hiedelme, ördögök töredelme, halottak szabadejtója, 
törökök nyomorejtója, kerályok tanácsadója, magyarok oltalma
zója. Egyébiránt bizonyos jelzők állandósulása és alkalomszerű 
mérsékelt használata, mint minden költészet hajdankorában kö
zösen divó stiláris jelenség, a mi költői maradványaink stíljének is 
egyik kiváló fényoldalát képezi.

A rimek elhelyezkedését nézve legközönségesebb eset, a  
midőn azok a Borok végén mint versrimck az egyes verseket 
határolják, illetve összakapcsolják. A verssor végén szabály szerint 
a gondolat menetében is némi szünetnek kell lenni, jelesül kívána
tos, hogy a verssorral a mondatnak egy kisebb része befejeződjék. 
Helyes érzékkel régi költőink ezen követelménynek úgy szólván 
mindig eleget tettek. Ritka kivétel az olyan eset, minő pl. Szabács 
viadalában e verspár:

•Mert tulajdon hát önmagok, mikor 
Volt volna setét elŐálomkor* (55—56. v.)

vagy a Katalin-legendában ez a he ly :
«Azért tizenharmad napon
Születése után, azon
Mind megegyesülének* (541—543. v.),

hol a rímmel nem nyer a gondolat nyugpontot, hanem a sor végén 
mondatot kezd.

Azonban a magánhangzók összecsendülése nem csak a 
sorok végén szerepel, megjelen az itt-ott a versen belül is vala
mely ütemet határolva s mint ütem/rím két vagy több ütemet egy
mással összekapcsolva. Az ütemrímnek ilyetén szereplésével már &
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Pannónia megvételében találkozunk, hol az részint ugyanazon vers
sor, részint két szomszédos verssor ütemeit csendíti össze, úgy 
hogy az ilyen soroknak nemcsak a vége, do a közepe is rímel egy
azon vagy két különböző assonanceszal. így két sorban középen

1 és végén külön-külön assonanceokat találunk e verspárokban:

• Magyaroknak 
És azoknak
• Nagy eréjek 
Bátor szivek
• Minden ik?i«/«* 
Azért keztefc
• Mert j Árának 
ElbucstuanaA*

eleikrél
vitézségedről
mint Sámsonná/.* 
mint oroszlánnak*
gazdagb vala 
főkapitán vala*
nagy jó réggel 
nagy tisztes*v/<yW»

Egyazon sorban a vers közepét és végét csendítik össze a kö
vetkező ütem rím ek:

• Mindenkink,• | várat szerzőnek

• Mindent rontnuA* | ha indulnak*

«Bizonsáí/onk | hogy megárulfou/,*

Végül arra is találni esetet, hogy azon ütem két fele assonál, mint 
pl. e többször előforduló sorban:

• Fel'fcí, űrét | megszemlélő*
meg ebben:

•"Féket, nyerget | aranyast hozának.*

A Szent Bernét hymnusában szintén vannak és pedig jó szám* 
mai ütemrímek, akár olyanok, melyek egyazon sor ütemeit, akár 
olyanok, melyek két sőt több verssor előrészeit csendítik össze:

• Nagy szereimnek 
Er6telennek 
Féléim esnek 
Fárattaknak 
Szegényüknél
•Megverje 
Megtorol re
•Nem iéxattcsáy 
De vigaság

jelös hele 
erőssége 
béköss^ 
jó szállása 
nagy bév háza•
meghú?Za/ra
megutaVra*
sem nehésm/ 
és éáösség*
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•Hogy lássalak I k ivánja/a A-
Szolgálja/a/.- | nyugosxalak*
• Ha kén ódért I ként rali hatnék
Halál ódért \ meghallhatnék•

Egyazon versbeli ütem rím ek:
• Úgy imádlak | mint látnaVaA*
• Reménsé/jró/// | beléd vetőm »
• Ha halhatna | sokszor halna*
•Ez Világnak | én meghalja/n
•Hozzád fusj?ow | hozzád sírjon*
«Köröszt/rtí/on j kénod látom»
•Binös valra'w | és pirongrrfn*
•Légy fegyterűm \ te énneköm»
• ó  szerető \ szeretendő* stb.

Szabács viadalában már nem igen találunk ütemrímeket, 
melyek különben is ezen versrímekben dúsgazdag költeményben 
egészen fölöslegesek volnának, sőt azt túlságosan csengő-bongó 
versezetté tennék, a mi a jó hangzásnak már inkább ártana, mint 
előnyére szolgálna. Alig is találunk kettőt-hármat, ezek:

• Sok nyilakra/ I sőt számtalan iokval
Kézi puskákra/ | nagy pattantyúsra/ *
• Kit meg nem mond/taí | emberi állat •
*Meg sem fardo/a | semmi munkája*.

A Mátyás király halálára készült emlékdal assonanceai szin
tén oly tisztán összecsendülök, hogy négyes csoportosulásuk mel
lett untig elég az az egy-két középrím, mely benne előfordúl:

• Ne ke rengetnéd . I bas sájókat*
Ne fenefjetnéd | ű császárokat*

• Az vizen álló 1 Yelenczére
És benne raló | beles olaszokra*

Alexandriai Szent Katalin legendájában szinte csak gyéren 
fordulnak elő az assonance e nemei,leginkább pedig oly sorokban, 
melyek tartalmoknál fogva is kiválnak, pl.

• Bölcseségnek I szépségének
És mestereknek | gyengyének
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•Hogyha volnál I fényes angyal 
És feltámadnál | mint az hajnal*
•Kik igazak | urra látnak*
•Négy nagy kerék | készejtessék*

Sajátságosán helyezkednek el a különféle assonanceok a 
következő verssorokban:

• Mert ez énnekem || nagy szépségem
És lelkembeh' | réménségem 
És ez énnekem || idveséim
És mastant | erősségem 
Mert ez énnekem || szeretőm
És végezeten | víg életem*.

Ezen versekben t. i. az összeillő középrímek egymást keresz
tezve csendülnek össze, úgy mint a közönséges keresztrímek szoktak 
a sorok végén, ilyen rímkép szerint:

ababaa : aa[í|íxa

hol az utolsó ütem ríme a versrímmel is assonál. Hasonló jelensé
get tüntetnek fel az alliteratiónál idézett némely előrímes versek is 
(4001—4004. v. 17.1., különösen pedig 2266—2271. v. 18.1.),

A Szent lélekről való imádságban azon nagy számú szabályta
lanságok, melyek valószínűleg a másolók okoskokodó változtatásai 
és helytelen bővítései következtében támadtak, a szöveg verseit 
annyira megrongálták, hogy az ütem sok helyütt alig ismerhető fel, 
a mivel aztán rímek elhelyezkedésében is történt változás. így pl. 
itt is találkozunk keresztező középrímekkel e sorokban:

«ö én lelkemnek | édes gazdája
Mikort te én velem vagy
Nincsen lelkemnek | semmi navalája.*

valamint lentebb épen ily ütemrímekkel :
«Te vagy én lelkemnek | édes vendége 
És kegyelmes gazdája,
Te vagy én lelkemnek | vigasztalója 
És szabadítója,

hol már az első félsor minden szava ismétlődik, feltehető azonban, 
hogy ezen rímeknek ily találkozása a szabálytalanságok által is 
támadhatott a költő világos szándékán kívül. Különben rendes
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ütemrím is a nem nagyon bosszú költeményben aránylag jó 
számmal található:

• Hallgassad meg I én beszéd///
Bocsásaarf meg | én vettetem*
• Ez nap neked 
Dicséretei

hálát adok 
neked mondok*

vagy egyes sorokra szorítkozva
• Csak neked elég | hálát adliatork*
•De kérlek téged | kegyes szent lélek»
Kérlek ne hagy engem | egyedül lennem*

a milyen több is lehetett, de a megrongált szövegből biztosan meg 
nem állapítható.

A Patns 8apientia fordításban szintén fordul elő egy pár 
ütemrím, mely egyes versek közepét és végét összecsenditi:

• Sidóknak árulíatek, | adaték és kénzaték*
«() szent atyját kéjdltá, | lelkét neki ajan/a»
•Föld ottan megrémőle, | nap megsöfreőfc*
• Krisztusnak nemes testét | életnek réménségét*

Az Emlékeztető Krisztán kínszenvedésére már több középasso- 
nanceot tüntet fel, tanúságául a szerző szabadabb önállóbb dol
gozásának. Az alliteratiónál felhozott egyik strophának mind a 
négy sorában párhuzamosan végig assonál a négyes ütemrím és a 
szinte négyes versrím. Ezzel együtt a költeménynek mintegy fele 
oly versekből áll, melyekben a végighúzódó négyes versrímekkel 
párhuzamosan középrímek is vannak, túlnyomóan csak a versek 
előrészeit csendítve össze.

Hasonló bőséggel ütemrím dolgában, e költeményen kivül 
még csak a Vásárhelyi András énekében találkozunk, mint a mely
nek sorai több mint fele számmal szinte bírnak oly ütemrímekkel, 
melyek párhuzamosan a versrímekkel a sorok első ütemeit csendítik 
össze egymással, sőt pl. az első vers szakban még a négysor második 
ütemét is, úgy hogy ennél fogva minden üt m a megfelelővel 
assonál:

«Angyeloknak 
Ur Jézusnak 
Menyországwak 
Paradicsomnak

nagyságú* 
bódo gságus 

szépséges 
vagy Hzéles

asszonya 
Amiga 
ajtója 
kapuja.»
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Az ütemrímnek ily nagy mérvű alkalmazását Vásárhelyinél szán
dékos, saját Ízlésének megfelelő tudatos eljárásának kell tulajdoní
tanunk. Hogy ő ezen verselési jelenségben különös kedvét lelhette, 
könnyű belátnunk abból, hogy énekének nem egy helyén merevségig 
azonos ismétlésekkel is élt, legkirivóbban e versszakokban:

«Esedezzél 
Sok binönkrül 
Szent fiadnak 
Hal ál ónkról

mi nagy \ igazságunk 
mi nagy | bátorságunk 
mi nagy j tisztességünk 
mi nagy | rém én Bégünk. •

melyben ugyan a «mi nagy* nem tölti ki a második ütemet telje
sen de összecsendülése mihamar felérzik. Szintilyen versszak, d?> 
már teljes ütemek assonálásával a következő:

«Emlékezzél angyali essetről 
Emlékezz}el Ádám nagy vétkéről
Emlékezzél az nagy | vízözönről
Nyerj kegyelmet | az nayy | ur istentől.»

Egyébiránt kisebb mértékben alkalmazva azonos szóbeli 
ismétlések iránt más költők is mutatnak érzéket,1) de csak el
vétve s oly módon használják, hogy mereveknek épen nem tűn
nek fel, sőt pl. a Katalin-lcgenda azon soraiban, melyeket az alli- 
terátiónál és keresztező ütemrímre idéztem a (3930: 3931, 4001 : 
4003, 2266: 2268: 2270. v.) határozottan jól hangzanak. A Qui
habitat in adiutorio czímü zsoltárban is vannak néhol szó szerinti
ismétlések, mi által ily ütemrímek keletkeznek, mint pl. e szakban :

• Vallást teszen az hív ember 
Te vagy nekem I én istenem
Te vagy nekem | bátorságom
Benned bízom én istenem.*

Az Ave regina coelorum czímü hymnus-fordítás első verssza

*) A XVI. század költői közül Batizinál (A Krisztus Jézusnak isteni 
és emberi természetéről), Dohainál (Az utolsó ítéletről), Szkliárosi Horvát 
Andrásnál (A fösvénységről, Az Átokról) szintén találkozunk efféle szó
ismétlésekkel kezdő versekkel. így pl. épen a Vásárhelyi énekéből idézett 
versszakra emlékeztet Batizinál e hely:

« Emlékezzél 
Emlékezzél 
Emlékezzél 
Emlékezzél j  szent ígéretekről.*

gyarló estünkről 
erőtlenségünkről 
kegyelmességekről
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kában, melyet alliterátiójával már idéztem, szintén találkozunk e 
jelenséggel. (Idvezlégy stb.)

De térjünk vissza a közönséges ütemrimekbez. Ilyeneket 
találunk a Kriszns hét igéjének azon verseiben, melyek ellenzetes 
assonanceúak, s melyek ennélfogva nemcsak végükön, de középen 
is rím elnek:

• Krisztus testamentom/>« 
írást róla mint ira
•Monda Krisztus keresz/rf« | 
Megbocsássad szent ktyám \

ez földön marada 
bódog doktor Bérfa. •
ötöt menetüknek 
mit ellenöm tőitek.•

Az Ének a szűz Máriához némely versében szinte bír ütem
rímmel. Ilyenek e verspárok:

• Bín nélkül, 
Mert menyből

• Menyeknek 
Szenteknek

fogantától 
te adatal*
dicsőség 
nagy öröme,*

Ezeken kívül pedig a nyolczadik és kilenczedik sorok felsoroló 
kifejezései szinte képeznek ütemrímeket pl.

«Angyelo/íTwtA-1 m&rtiroknak | pátriarkhaAviaA-i 
vagy : *Mert angyalok imádának, | szeletének | tiszteiének* stb.

Apáti Ferencz feddö énekében már nagyobb számmal találunk 
ütemrímeket, úgy hogy ez bőségben még leginkább közelíti meg 
az Emlékeztetőt és Vásárhelyi énekét. Számarány szerint a köl
temény sorainak mintegy harmad része ütemrímes. Ilyenek vannak 
pl. ezen versszakokban:

• Csintalan dől gokat 
Fodor ha ja tok  
Diákok elmentek

tü ne szerezzetek 
meg ne fésöljétek; 
leányokat néztek, 
Szegénséggel nősz tök.

Továbbá az utolsóban valamennyi versfél assonál egymással:
•Igen kevés hajok 
Erős regulfljű/r 
Bársonyos szóigájok

A Beriszló Péter énekének 
rím eket:

szánta lan jószágok 
kevés zolozmájok 
fekete kápájok 
Az apát uraknak.*

ezen verseiben találunk ütem
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•lm látjátok, ellei\ségit I sok helen meggyőzte 
Terekeknek sokaságit | rólatok elűzte*

az 6 fogságában 
én bátorságomban 
én vajdaságomban.»

•Az szót mondja | szandsák cajda 
J a j! hogy veszek, | szégyent rallék 
Ez pap miatt nagy kárt vall ék
•Tisztességgel, | vitézséggel, | pénzzel és bévsiggel»
• Gyakor helen vígan l&knak, | mind magyaról szólnak•
•Egy szent Gyérgynek \ inneipének | nemes kezdetében.*

Az alliterátiónak a határjelölés nem szigorúan feladata; 
magának az alliterátiónak kihangzása azonban erősebb, ha ütemek 
elejére esik s viszont az ütem lejtése is érezhetőbbé válik. Ha az 
alliterátiónak helyzeténél fogva határjelölő szerep jut, ütem és 
rím kapcsolódván, egymást hatásukban kölcsönösen emelik, azért 
legerősebben azon rímek csendülnek össze, melyek diaeresisre 
következnek. A határjelölés functiója ellensúlyozza a distancialis 
gyengülést annyira, hogy & határjelölő alliteratió a szomszédos, 
de ütemet nem kezdő alliterátióknál is erősebb hangzású. így pl. a 
Szent Bemát hymnusának e soraiban

«Hogy szeressem 
Hogy fizessem 
Hogy háláljam

szeretőmet 
ssolgálatját 
.s'̂ ent halálát.»

a három diaeresisre alliteratió következik, s ezek közül pl. a «szent», 
bár distancialiter távolabb esik az «sz» kezdetű szóktól, határjelölő
helyzeténél fogva erősebben hangzik s csendül össze az «sz* ütem
főkkel, mint a «háláljam és whalálát* szók első betűi, melyek 
ütemen beiül esnek. Ugyan ez áll az első «hogy»-ra nézve a 
«szeressem» szóval szemben. Középkori költői maradványaink 
alliterátióinak dicséretére legyen mondva, hogy azok között 
igen nagy számmal találunk olyanokat, melyek ütemeket kezde
nek ; elhelyezkedésökben pedig ugyanazon változatosság mutatko
zik, melyet az assonanceok ütemkapcsoló functiójánál találtunk, a 
mennyibe ezek is részint egyazon sor ütemeinek, részint több vers 
részeinek elejét csendítik. Az idéztem alliterátiós sorok olvasásánál 
mihamar feltűnik az alliteratiók ez előnyös elhelyezkedése. Legyen 
elég ezért ennek közvetlenebb szemléltetésére a többféle esetro 
egy-két példát idéznem:

• Feldedet attnd | /ejér lován*
• /iévebben áll | //ódogsága*
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melyekben egyazon sor két felének elejére esik; továbbá r

Mindön | miá 
Tekénts engem 
Szivént való

veretendő 
s«ent szömödvel 
szerelmed vei,»

mely sorokban már a  versek megfelelő részei, továbbá a két utolsó 
sorban az ellentétes részek (második az elsővel), sőt az első sor 
első ütemének egy egy fele szinte alliteratióban csendülnek össze. 
A közvetlenül szomszédos alliteratiók közt egyébiránt elég gyakori 
eset, hogy azok ütemrószeket csendítenek össze pl.

• 7’öldet, | /ivet | megszemlélő*
• Aemén | kénnal | végezetit*
« A’ikkel | Aölde | követőket*
• l elem | dgagy | régezetlen* stb. stb.

Dittresis után az alliteratió nagyobb távolságban és többféle allite
ratió közt elkeveredve is megtartja összehangzó hatását, kivált ha 
helyre nézve egymásnak megfelelő ütemeket kezd. Erre különösen 
a hosszabb verseknél van eset, milyen pl. a Krisztus hét igéjebeli 
ezen versszak

•Valaki ez igéket || híven megíartángya
Térdepelvén, szeretvén || wendennap | megmongya: 
Harmincz napnak előttén II Aalálát | /wegtuggya 
Uronk Jézus szent anyját II higgye hogy | meglátja

hol az első sorban a «hiven» szó ütemet kezdvén a harmadik és 
negyedik sornak szintén ütemet kezdő «h»-ival összecsendül; 
szintígy az utolsó sorban a «meglátja» elég távol van a «meg- 
tuggya» szótól, azzal kedvező helyzeténél fogva mégis alliterál.

A rím ütemet és verset határol, ütemeket és verseket kap
csol össze, — a rejrain versszakokat fűz szorosabban együvé. 
Lényege szerint a gondolatbeli rhythmusnak képezi tényezőjét, a 
midőn valamely költői mű gondolatmenetének nagyobb nyug- 
pontjain — a minőkhöz a vesszak zártával a gondolatnak feltétlenül 
jutnia kell — azon eszmét hangoztatja, mely a tartalomnak alap
ját képezi vagy a melyhez az füzetni kiván, azon hangulatot jelzi 
határozottabban, melyet a költőben tárgya felköltött. A mennyiben 
azonban a gondolat fixirozására minden nagyobb szünetnél ugyan- 
zon szavakban ismétlődik, a hangbeli rhythmusnak is nevezetes 
tényezőjévé válik, s a költeménynek külalakjába egyrészt határo
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zottabban jelentkező egységet önt, másrészt arányos részekre osz
lását is erősebben érezteti.

A refrain mint a gondolatbeli rhythmusnak ilyen, a hang- 
ismétlés szépségével kapcsolódó neme csak egy emlékünkben érvé
nyesül verselési elem igényével és érdemével. Ez a bonyolultabb 
szerkeztü strópháival szokatlan, de egészen szabályos külalakra 
törekvő Ének a szűz Máriához, melynek mind a négy versszaka 
ugyanazon két sornyi refrainnel kezdődik:

«Ó kegyes szíz Mária
Te vagy szép tiszta rózsa.*

s az utolsó szak kivételével ezen refrainnel végződik :

«Szíz Mária ékes viola,
Bűnössöknek vígasága !>

Ezen refrainek azon felül, hogy a költeményben tárgyalt 
immaculata conceptio magasztalásához a bűn megváltása eszméjét 
fűzik, képies kifejezéseikkel diszes keretül is szolgálnak az egyes 
szakokban tárgyalt gondolatrészeknek.

Az Ave maris Stella Czech-codexbeli szövegében az első szak 
első sorát e felszólítás képezi:

«Ö istennek kögyelmes anyja*

a többi versszak pedig, az utolsó doxologikus stróphát kivéve, a 
szintén ily jelentésű

«Ó istennek kögyelmes sziléje*

sorral van bevezetve. Ezen ismétlődő sor, melyet a fordító saját 
belátásából és szabályszerűen alkalmazva vitt a szövegbe tagad
hatatlanul refrainszerü jelenségnek veendő, bár az csak mint 
puszta megszólítása a személynek, kihez a költemény írva van, 
illik az egyes szakok elé, a melyeknek tartalm a ép ennélfogva hozzá 
is fűzhető. Nem fejezvén ki semmi határozott gondolatot, inkább 
csak a hangbeli rhythmus emelésére foly be, a mi különben 
szintén figyelemre méltó érzékről tanúskodik, s ép ezért csaknem 
érthetlen mellette a költemény technikájának más tekintetben 
nagyon is gyarló volta.

Egyébiránt sajnos, és csaknem megfejthetlen tény, hogy 
náluk ezen más nemzetbeli költészetek első koraiból nem igen 
hiányzó s a modem költészetbe is átnyúló verstani elem nagyobb
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mérvben nem dívott. Különösen a gondolatbeli rhythmus nagy fej' 
lettsége középkori költészetünkben, jelesül a parallelismusok és 
ismétlések gyakori használata kedvező körülményekül szolgálhat
tak a refrain meghonosulására és kifejlődésére. Még a XVI. század
beli költőink közül is csak Batizinak húsvéti, feltámadási, pünkösdi 
és a halálról irt énekeiben, utána pedig Sylvester. János feltáma
dási -dicséretében találunk refraines versszakokat.1)

IV. A rímek és ütemek csoportosulása. (Versnemek.)
A rímek csoportosulásában középkori költészetünk emlékei 

nem tüntetnek fel valami nagy változatosságot. Assonanceai 
nagyobbára egymást közvetlenül követve, inkább a versek sorako- 
zásához alkalmazkodva páros, hármas, négyes csoportosulással 
folynak. Keresztrímekre a versek végén alig van eset, úgy hogy 
ezt is a véletlennek kell tulajdonítanunk, a mennyiben olyan 
költeményben találjuk, mely tervszerint párosán rímel. A Mátyás 
király választása alkalmából készült gyermekdal, ha a Székely 
közlésétől eltérően a nyolcz szótagos versbeosztást fogadjuk el, 
első versszakában keresztrímet m uta t; azonban egyrészt ez egy 
rím gyarló volta, másrészt a második versszak rímtelensége azon 
gondolatra visz, hogy ez a dal egyáltalán nem is akart rímelni, 
8 az az egy ríme szándékon kivül a gondolat természetes kifejezése 
folytán jutott be. A Qui habitat in adiutorio még a legcorrectebb 
példát nyújtaná a keresztező versrímek alkalmazására, ha ugyan 
ennek a verses emlékünknek a kelte nem volna nagy valószínűség 
szerint későbbi időről való. Ennek levonásával pedig a maradvá
nyokban előforduló keresztrímek szabálytalanság folytán eredtek, 
legtöbbnyire úgy, hogy valamely szomszéd sor rímtelen, mint p l, 
a Szent Bernát hymnusában ezen szak:

• Én te hozzád közel jöttem
De könyörülj én rajtam
Mert ellenöd vétöttem*

vagy pl. Apátj Ferencz feddő énekében e strópha:

*) B atizinál: "Dicséret úristen neked* ; — « Nyerj irgalmat | Köz
benjáró Jézus Krisztus | Szent atyád előtt; — «Jövel vigasztaló szent lélek 
isten*; — «Jézus irgalmazz!*

Sylv€9térnél: «Irgalmazz minékünk | Atya isten szent fiatért!*
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«Serényen futamnak tánczban az leányok 
Nyilván ott meglátjuk az ő jámborságit 
Szertelen ha leend az ő jámborságok

Ott elhull pár tájok.*

Efféle szabálytalanság folytán támadt keresztrímmel még sok 
helyen találkozunk, de a rendes, általánosan divó rímcsoportosí
tás a szomszédos, a melyről ennélfogva csaknem kétségtelen 
bizonyossággal constatálhatjuk, hogy régi költőink csak is ezt 
tekintették szabályszerűnek, a minthogy egyeduralmát még később 
is soká fentartotta. Keresztezés, mint láttuk, ütemrímeknél fordul 
elő s ezekről már inkább tehető fel, hogy a szerző tudatosan, a 
saját Ízlése szerint, mely ornamentalis jellemüket felismerte cso
portosította, valamint azt sem tagadhatjuk, hogy az így támadt 
változatosság kellemesen érint.

Már a mi a rendesen divó szomszédos versrímeket illeti, ezek 
közül középkori emlékeinknél leggyakoribb a páros, azután a 
négyes s legritkább a hármas csoportosulás. Névszerint párosán 
rímelnek — értem, hogy a szerző tudatos terve szerint párosán 
rímelő versekben irvák: — a Bernát hymnusa, II. Károly meg- 
öletése, a Zrínyi által feljegyzett Népének, Szabács megvétele, a 
a Nyirkállai jogi szabálya, a Szent jobbkézhez irt ének, a Katalin- 
legenda, a Szentlélekröl való imádság, a Fohászkodás, a Sztiz 
Máriáról czímzett töredék, az Ének a Szűz Máriához s végül a 
Versbe szedett naptár. — Hármasan csupán a háromverses sza
kokba osztott Siralomének Both János veszedelmén és a Cantio 
Petri Berizlo rímelnek. — Négyes rímekkel ezerkesztvék végre: a 
Pannónia megvétele, az Emlékdal Mátyás király halálára, a Patris 
sapientia, az Emlékeztető Krisztus kínszenvedésére, Vásárhelyi 
András éneke, a Krisztus hét igéje, az Apáti Ferencz éneke, a 
Geszthy László éneke stróphái.

Az ütemek csoportosulásában már sokkal nagyobb változa
tosággal találkozunk, de egyyszersmind a legtöbb szabálytalan
sággal is, úgy hogy e korbéli költői maradványaink verselésének 
legkevésbbé méltatható oldala. Be kell ugyan ez ítélet enyhítésére 
ismernünk, hogy ezen szabályéilensségek nagy része a másolók 
avatlan változtatásai folytán keletkezhetett, sok helyütt azonban 
határozottan felismerszik, hogy a szerző maga nem volt képes 
gondolatait verseinek szabályos korlátai közé zárni, hanem a 
tartalom világossága kedveért feláldozta az ütemek és vers szó-
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tagszámát, miért is a tervszerűen érvényesült szabályos ütemek 
mellett inkább találunk megtoldott mint megrövidített verseket. A 
szerzőnek ugyanis könnyebben esett sok szóval kifejeznie a gon
dolatot még a külalak rovására is, mint lett volna képessége tömö
rítve elmondani valamit külalak javára. Ezek a helyek elég 
könnyen ismerhetők arról, hogy a versben nincs felesleges, tauto- 
logikus kifejezés, hanem van olyan egy-két hosszabb szó, mely 
megrontja ugyan a rhythmust, de a tartalomhoz szükséges s más, 
rövidebb által nem volt helyettesítő, mert ilyen a szegényes, fej
letlen, különösen terjedelmes nyelvtani formákkal élő nyelvben 
nem állott a szerző rendelkezésére. Ezt a sok ütembeli vétséget 
tehát egyenesen a kifejezésekben részint nehézkes, részint szűköl
ködő nyelvből mint stiláris .bajt kell kimagyaráznunk, de nem a 
szerző verselésbeli járatlanságának tulajdonítanunk,mintha nem lett 
volna elméleti ismerete vagy kellő érzéke a pontos rhythmicus 
lejtés szépsége iránt. Sokkal nagyobb számmal találunk ugyanis 
jól lejtő verseket, semhogy ebben kételkedhetnénk. A ho lte lle tt 
a nyelvtől, helyes érzékkel érvényesíté az ütemet, de a hol nem 
tellett, a nyelvnek kifejezésbeli szegénysége mellett inkább türé 
meg az alaknak mint a tartalomnak megcsorbulását. És a nyelv
nek ezen szigorú stádiumában a nehézség ilyen megoldása sokkal 
inkább megbocsátható, mint lett volna megfordítva, sőt méltány
landó annyibán, hogy később kori költőknél bizony sokszor meg
esik, hogy a formának hoznak áldozatot a tartalom rovására. Ezek 
a szabályellenességek némely, különösen kisebb költeményeink
ben nem egyszer oly nagy számmal fordulnak elő, hogy teljességgel 
nem állapítható meg, volt-e szereztetésüknél valami határozott 
versnem és miféle tervbe véve ? Ilyenek névszerint az Ave salutis 
hostia czímü könyörgés Máriához, a Kereszthez czímü töredék, 
a z  Ave maris stella, az 0  gloriosa domina, a Veni creator spiritus, 
a Yeni sancte, az Ének, Szűz Máriáról és Vers czímü antiphonák, 
az Ave regina coelorum, az Alex. Sz. Katalinról czimü versezet, 
melyek mind oly gyarló technikájuak, hogy a prózától alig-alig 
különböznek az itt-ott észrevehető kis rhythmus által. A többi, 
erősebb rhythmusú, de mégis nagyon hibás költeményeknél —  
biztosabb kritérium hiányában — azt a versnemet vehetjük az 
eredetileg tervbe vettnek, mely legtöbbször fordul elő; m ert 
bizony különösen a fordított darabok között van olyan is, hogy 
cgv bizonyos versnem alig érvényesül a darab sorainak fele szá
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mában. Irányadó bizonyos mérvben a fordításoknál az eredetinek 
versformája is, mely a fordító alakítására nem maradhatott befo
lyás nélkül.

Versnemök szerint is be akarván mutatni középkori verses em
lékeinket, első sorban olyanokat találunk, melyekben tisztán csak 
egy versnem bizonyúl a költemény alapformájának; de találunk 
aztán — bár kisebb számmal — olyanokat is, melyek két vagy 
többféle versnem összekapcsolásával bonyolultabb versszakokban 
irvák. Magoknak a verseknek szakokká alakulása szinte külön- 
féle csoportosulás szerint történik, iigy hogy ebben is jókora vál
tozatosság mutatkozik. Leggyakoribbak a négy verstí szakok, de 
vannak három, hat, kilencz, tiz, tizenegy versü szakokban irt köl
teményeink, valamint olyanok is, melyekben a versek nem oszla
nak külön versszakokba, hanem megszakítás nélkül folynak végig. 
Ilyenek névszerint Szabács viadala, a Szentlélekről való imádság, 
a Versbe szedett nap tár; ilyenül vehetjük a Szent Bernát hymnu- 
sát (a mint a Thewrewk-codex adja) meg a Katalin-legendát is, 
melyeknek beosztása csak kisebb-nagyobb fejezetekben történiK, 
de az egyes fejezetek versei már megszakítás nélkül folynak. Sza
bács viadalának kivételével ezen költeményeink alapversneme a 
nyolcz tagú két ütemes vers (4, 4), mely ellen legkevesebbet a 
legenda és a naptár, legtöbbet a Bernát-hymnus és a Szentlélek
ről való imádság irója vét. — Szintén nyolcz tagú két ütemes ver
sekből alakulnak még a Pannónia megvételének, az ostyát dicsérő 
Ave salutis hostiának, a Pesti gyerekek király választó dalának, 
a Nyirkállai jogi szabályának, a Szent jobbkézhez irt éneknek, a 
Pange, lingua, gloriosi kivételével a Döbrentei-codex hymnusfordí
tásainak, a Fit porta Christi pervia hymnus fordításának szakai 
négy-négy sorral. Ez az úgynevezett ősi vers érvényesül tehát e 
korbeli verses emlékeink legnagyobb részében s ennek a rhythmusa 
érzik ki még a II. Károly megöletése, a Virágének s a Fohászkodás 
czimü nehány sornyi töredékekből is.

Az ősi vers után legnagyobb szerepe a tiz tagú versnek 
juto tt és pedig három meg négy ütemes változatokkal, többnyire 
ezen-ütemképek szerinti 3, 3, 4 ; 4, 3, 3 és a népdali 3, 2, 3, 2. 
Ilyen versekben irvák: a Szabács viadala; továbbá a négyes versü 
szakokba osztott Ének Szent László királyról, Emlékdal Mátyás 
király halálára és a Vásárhelyi András éneke; végül pedig az Érdy 
codexbeli két, hat versü szakból álló Ének Szent István királyról
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is ide sorolható annyiban, hogy sorai közt legtöbb a tiz taga vers, 
bár máskülönben ütemei oly rosszak, hegy verseléséből alig érzik 
ki rhythmicus lejtés.

A népköltészetünkben gyakori tizenegy tagú három ütemes 
versekre példát csak a Zrínyi által feljegyzett két sornyi Népének 
(1463-ból )l

«Mikor magyar | király zászló | ját látá
Jó,lovának | száját futni ] bocsátá*

és ezen antiphona m uta t:
•Emlékezjél | idveFségnek | szerzéje
Hogy nihai | mi testönknek ] személét
Szeplőtelen | szíztól fogadád*,

melynek első két sorában a szabályos ütemkép 4, 4, 3 már jobban 
meg van tartva.

Tizenkét tagú versekben csak t é t  hosszabb verses emlékünk 
van irva u. m. az Apáti Ferencz feddő éneke és Geszthy László 
éneke. Mind a kettőnek alexandrinjai dús változatosságot mutatnak 
s négy versü stróphákba csoportos! tvák ; különbséget a kettő kö
zött csak az képez, hogy Apátinál a versszak negyedik sora csupán 
fél alexandrinból áll, mint pl. e szakból látható:

«Sámsonnak | alejá II az pór | önönmagát
Látod nagy | haragját j| nem tiszteli | urát
Fogjad meg | szakálát || vedd el csak | jószágát

Megalázza | magát.»

Ezeken kívül a Szűz Máriáról czímü két sornyi antiphonában 
alapversnemül szintén az Alexandrin mutatkozik:

• Ékesb orczád | menden II szüzeknek | felette
Szebb vagy | aDgyeloknál II szízeknek | szize.

hol azonban a második verssorból egy szótag hiányzik.
Tizenhárom tagú versekben vannak írva a Both veszedelmén 

írott siralomének három versü stróphái ily ütemkép szerint: 4, 4, 
2, 3, pl.

«Gondom nekem I jó nagy Isten || mostan | nem volna
Feleimnél | tiszteseégöm || tudom { nagy volna
Hogyha az én | szolgált uram || meg nem | holt volna.*

Továbbá szintén tizenhárom tagú, de másféle ütemekkel és más 
sormetszettel alkotott versekben és négy soros stróphákban van
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írva az Emlékeztető Krisztus kínszenvedésére és a Krisztus hét 
igéje. Ezeknek ütemképe ugyanis 4, 3 | 3, 8, hol a sormetszet 
mindig a hetedik tag után esik s a rákövetkező rész egy fél 
alexandrint képez, mint az a már egyebütt idéztem helyekből 
kitetszik. Ezeken kívül a Patris sapientia fordításában is számra 
tizenhárom ilyen ütemképü tizenhárom tagú verssor fordul elő 
elvegyülve a tizenöt, tizennégy tagú 7 | 7 ütemképü sor között, 
a melyet annyival inkább tekinthetünk a költemény alapversne- 
mének mivel ezeken kívül még két tizennégy tagú, de 8 | 6 
ütemképü és két még hosszabb 8 | 7 ; 8 | 8 ütemképü sor fordul 
elő a költeményben. — Tizennégy tagú versekből, de hármasával 
alkotott stróphák vannak a Beriszló Péter énekében ilyen ütem- 
képpel 4, 4 | 6, tehát szintén egy fél alexandrinos sorrészszel, pl.

•Kitek tudja | itthon ölvén || az ő | sok költségét,
És koronkint | mindenféle || nagy gond | viselését,
Mert az tiví | ö fejében II 6 meg | őszölósét.»

Az imitt bemutatott versnemek után még azon verses 
emlékeinkről kell emlékeznem, melyek több versnem tervszerű 
összefüzése által bonyolultabb szerkezetű szakokban irvák, s így 
méltánylandó változatosságot tüntetnek fel külalakjokban. E 
formák kivitelében természetesen elég hibára akadunk, de a törek
vés szerény sikereivel is becsülendő egyrészt, mert az alakítás 
iránt fejlettebb érzékről tanúskodik, másrészt mert a vétségek 
magasabb tartalmi czél áldozatakép, vagy, a mi szintúgy ment
hető, idegen kéz beavatkozása folytán jöhettek létre. De lássuk ez 
emlékeinket is rendre.

A Winkler codexbeli Szent Ének, ki dicséri szíz Máriát és az 
ő szent fiát, továbbá az Asztalnak szent dicsérete meg a Jó és gonosz 
szerzetesnek dicséreti és szidalma czímü verses emlékeink tíz soros 
yersszakai hét még hat tagú versekből szerkesztvék ily vers- 
képpel: 7, 6, 7, 6 ; 7, 7, 6, 7, 7, G, mely verscsoportosításban a 
verseknek symmetricus beosztása kellemesen hangzó rbythmicus 
lejtést eredményez. Maguknak az ütemeknek versbe csoportosu
lására nézve megjegyzem, hogy a héttagú versek mindig a 4, 3 
ütemkép szerint vannak alkotva, a hattagú fél alexandrinokban 
pedig a szokásos változatok 4, 2 vagy 2, 4 vagy 3, 3 fordulnak 
elő. Vannak olyan stróphák, melyek még az alexandrin választott 
ütemképét is változtatás nélkül végig megtartják. Ilyen szigorú
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«Ó Mária | gyenge szíz! 4 ,3
A te | kis fiaddal 2 ,4

Nagy munkára | kildének 4 ,3
És nagy | hoszjú útra. 2 ,4

Ne bánkóggyál | asszonyom 4, 3
Veled vagyon | nagy kölcség 4, 3

És a | nagy vigasság, 2, 4
Hatalmasság, | bátorság 4, 3
Ki tégödet | megsegéll 4, 3

Mindön | nyavalyádba. * 2, 4.

•Megesmervén | urokat 4, 3
És ő | asszonyokat 2, 4

Szolgálatot | mutatván 4 ,3
És nagy | szer etetőt, 2 ,4

Mert előtted | utánnad i, 3
És két felől | melletted 4 ,3

Járnak | tisztösséggel 2 ,4
Jáczadozván | vigadván 4,3
És ekképen | késérvén 4 ,3

Alkolmas | ideig. 3, 3

E pontos rhtymus ellen alig-alig vétve ily versformában van írva 
mind a három verses emlék, melyek között a határozottan azonos 
verselési formán kívül még a stíl és a szerkesztésből kitetsző 
öntudatos tárgybeosztás annyi rokonságot árul el, hogy aligha 
csalódom, a mikor e három emléket egyazon szerző alkotásának 
tartom. Verstani szempontból, különösen jól hangzó rhythmusuk- 
nál fogva e költemények méltán sorozhatók e korbeli versezeteink 
legjobbjai közé; a Szent Ének kozÖB czíme alá foglalt hymnus- 
cyklust pedig tartalmánál, felfogásánál és jó ízlésről tanúskodó, 
választékos stíljénél fogva is elsőrendű hely illeti meg középkori 
hymnusaink sorában.

Nyolcz és hét tagú versekből találjuk megalkotva a Pange, 
lingua, gloriosi czímü fordítás hat soros versszakait ily verssor* 
képpel: 8, 7, 8, 7, 8, 7, jóllehet az emlékbe úgy a mint reánk 
maradt annyi szabálytalanság csúszott a kelleténél meghosszabbult 
sorok által, hogy némely helyütt a különben jól hangzó rhythmus 
egészen tönkre ment. Az ütemek csoportosulása szabály szerint
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ezen ütemképek szerint tö rtén ik : a nyolcz tagn sorokban 4, 4 ; a 
hét tagú sorokban pedig 4, 3. Az így tervbe vehetett szabályos 
versforma azonban csak épen két versszakban található egészen 
sértetlenül. Ezek közül az egyiket szép alliterátiójával már idéz
tem ; a másik im e z :

• Azért mikor | szent időnek 4, 4
Tellj essége | beljöve 4, 3

Atyjának ű | felségétől 4, 4
Teremtő fiú I küldeték 4, 3

Ki szíznek ön| ön hasába (4, 4)
Testté lévén ] ötleték.* 4, 3.

E stróphákon kívül vannak a hibásak közt olyanok, melyek csak 
egy-egy sorban hibáznak; olyan ellenben, melyben a 8, 7 versképi 
váltakozás végkép hiányzanék, egy sincs. A költemény különben 
megrongált külalakjával is tárgyalásban, felfogásban, nyelvezet
ben, hangban oly jelességeket mutat, melyektől a prózával hatá
ros fordítások között elismerésünket meg nem tagadhatjuk. 
Tárgyát a kereszt nemes diadalma képezi, mit az első szakban 
alapeszmeképen előre bocsátván elsorolja, más ily tárgyú énekeink
nél tömörebben s több reflexió kíséretében, az ember bűnbeesésé
nek és megváltásának főbb mozzanatait, s a 8—10 szakokban 
stíljét mind választékosabbá, hangját mind emelkedettebbé 
fokozva, kizárólag a keresztfa dicsőségét, sajátos rendeltetését 
zengi oly lelkesedéssel, mely az ereklye-cultusnak minden tekin
tetben megfelel. Doxologikus utolsó szakával végre a költemény 
mint kerek egész záródik.

Szintén hat versüek a csak. töredékben megmaradt Misero 
mm, pia adiutrix hymnus fordításának stróphái; de más versne
mekből szerkesztvék. A sok szabálytalanság között alapformául 
ezen verskép m utatkozik: 9, 8, 0, 8, 5, 5. A második versszakban 
bár hibás ütemcsoportosulással maga a verskép épen található: 

•Mert én te9töm nagyon kénzatik 4, 2, 3
Fene farkasnak sebével (4, 4)
Sephesültetik és gyöttretik ! (4, 2, 3)

Nincsen kitől gyógyíttassék 4, 4
Sem segéltessék, (2, 3)
És vigasztassék.* (2, 3)

Maga az ütem csoportosulása versenkint ilyen lehe te tt: a kilencz 
tagú sorban: 4, | 2, 3 ; a nyolcz tagú sorban: 4, 4 ; az öt tagú
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sorban: 3 mint a kilencztagu második részében, a mennyiben
ebben az első ütem után némi szünet mutatkozik. — H at versü 
szakokba vannak csoportosítva még az Ave salutis hostia sorai is, 
de ezek szótagszáma oly rendetlenül váltakozik a 3 és 14 közt, 
hogy az alapforma meg nem állapítható.

Öt soros szaku csoportosulást csak az 1505 böl való Virág
ének és a Törők Imre köszöntője mutat, mindkettő szintén több
féle versnemmel is élvén.

Legbonyolultabb verselésü két emlékünk az Ének a szűz 
Máriához, melyet már a refrainről szólva említék és az Ének a 
sziíz Máriáról (de beata Virgine oracio). Az elsőben sok szabály
talanságot találunk, melyek, úgy látszik, nemcsak az által támad
tak, hogy némely sorok rendkívül meghosszabbodtak, hanem 
egykét sor kihagyása folytán is. Alapformául a  szabálytalanságok 
elvonása után ezen versképet tekinthetjük :

a vers tagszáma szerint: 7, 7, 7, 7, 9, 8, 8, 13, 13, 8, 8, 
a vers ríme szerint pedig: a, a, b, b, x, c, c, d, d, e, e. 

Ütemeinek csoportosulása a diaeresis meg nem tartása folytán 
egészen szabálytalan. Mutatványul íme a második versszak:

Ó kegyes szíz Mária !
Te vagy szép tiszta rózsa.
Szent háromságnak leánya 
Istennek édes anyja.

Gábrielnek mikoron te hűl 
Szizességedben ippölél 
Malasztval ottan megtelél 

Csudálatos az szízesség kivel érdemléd 
Istenséget méhedben úgy viselhetned 

Szíz Mária ékes viola,
Bűnösöknek vígassága!

A másik Ének egy szintén változatos alakú rímes latin hym
nus fordítása, melytől a magyar szöveg alakja a rím mellőzésén 
túl nagyon csekély eltérést mutat. Ugyanis a latin hymnusnak 
versképe ez :

a versek szótagszáma szerint: 8, 7, 8, 7, 6, G, G, G, 8, 
a versek rímelése szerint: a, b, a, b, c, d, c, d, d, 
a magyarnak versképe ellenben e z : 8, 7, 8, 7, G, 7, 6, 6, 8, 

de ez aztán a költeménynek mind a három stróphájaban ugyanaz 
s azért is jelzem azt az egy sornyi eltérést, hogy következetessé-
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généi fogva szándékosnak látszik, talán mert ez által minden 
versnem egyenlően háromszor szerepel. íme mutatványul az 
utolsó szak, mely egyszersmind a hymnus tárgyát is legjobban 
je lz i:

0  szerelmes | szíz Mária! 4, t
Aggyad nekönk, ] mit kérőnk, 3, 3

Hogy lehessönk | menyországban 4 ,4
Istenek mind | szentivel: 4 ,3

És hozzád | az útra 4, 2
Tévelygő bű | nössököt (4, 3)

Az kik hozzad | bíznak 4, 2
Szizeknek | virága 3, 3

Szent liáromság|nak temploma. (4, 4).

Az ütemek csoportosulásába ugyan téved egy-egy hiba, nagyob- 
bára azonban ezen ütemképek érvényesülnek: a nyolcz tagú 
versekben 4, 4 ; hét tagú versekben 4, 3 ; a hat taguakban a fél 
alexandrin szokott változásai 3, 3 vagy 4, 2 vagy 2, 4. Rhythmicus 
lejtése ennélfogva még szabatosabb, mint az előbbi éneké.

V . A k r o s t ic h o n o k .

Az akrostichonok gyakoribb alkalmazásával leginkább XVI. 
századbeli költőinknél találkozunk, a kik nemcsak nevöket, de 
egéBz mondatokat foglaltak költeményeik versfőibe. Hogy nálunk 
az akrostichonok használata mikor és hogyan jö tt így divatba, 
bizton meg nem határozható. Középkori fordított hymnusaink 
eredeti szövegei közül csupán a Miserorum pia adjutrix versfői 
jeleznek egy nevet, a MARIA nevet, melyet azonban a fordító 
nem ad vissza a magyarban, vagy mert nem volt képes rá, vagy 
s ez a valóbbszínü eset, hogy nem vette észre, a mi arra enged 
következtetni, hogy ez mü szereztetése idejében az akrostichon 
még nem volt divatban a magyar verselőknél. Eredeti költői 
maradványaink közül is a középkorban csupán ötben találkozunk 
e jelenséggel, ezek közül egy a XV. század utolsó tizedéből, a 
többi pedig már a XVI. század elejéről való. Feltehető tehát, hogy 
ezen idő előtt a magyar versírók nem igen tudtak róla, s hogy a 
fenmaradt akrostichonos költemények szerzői hozták be elő> 
szőr irodalmunkba.

Első ezek közül Gergely diák, ki 1490-ben írta Siraloménekét
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Both János veszedelmén, melynek versfőiből ezen töredékes név 
olvasható k i :

GBEGORI.
a miből világosan kitetszik, hogy maga a költemény is csak töre
dék 8 végéről két vagy tán három versszak is hiányzik. Azonkívül 
ugyanis, hogy a szerzők nevöket így a versfőkbe foglalták, szoká
suk volt rendszerint még legalább egy versszakban külön nyilván 
is kimondani nevöket és a költemény szereztetésének évszámát, 
sőt még azt is hozzátették némelyek, hogy jó vagy rossz kedvökben, 
milyen honi viszonyok közt írták éneköket. Ilyen versszakot e 
siralomének végén nem találunk; de a mennyiben a költő tárgyát 
a látszat szerint már eléggé kimerítette, feltehető, hogy a hiányzó 
szakok afféle subjectivebb közlést tartalmaztak s igy már Gergely 
diáknál is megvoltak az akrostichonnal járó ilyen, a szerző nevét és 
körülményeit közelebbről megjelölő sajátságos adatok az énekbe 
szőve.

A Vásárhelyi András lö08-ban Szűz Máriához írt énekének 
versfőiből e nevet olvashatjuk k i :

ANDREAS DE SASARHEL.
Ezenkívül az utolsó előtti versszak még ilyen adatokkal szolgál: 

•Ezt szerzettek Pestnek városában 
Ugyanottan szent Péter utczájában:
Születet után elmúlt időben 
Ezerötszáz és nyolcz esztendőben.*

Nevét tehát az ének szerzője külön nem mondta meg, hanem  
csupán a versfőkben örökítette meg. Az akrostichon azonban így 
a mint ránk maradt, hibás, mert a Sásárhel nevet kétségkívül 
Vásárhelynek kell olvasnunk, jóllehet a tized versszak első sora

• Siradalmas nekönk mi éle tönk*

nem V,hanem Sbetűvel kezdődik. Szilády véleménye szerint «hozzá- 
vetésből legfeljebb Fáradalmai-1 lehetne az eredetiben gyanítanunk, 
mivel a Váradalmas egy kevéssel merészebb combinatiónak látszik#; 
valószínűnek tartja e mellett, hogy«a Siradalmas szó ide, a nyolcz 
sorral alább ezen szóval kezdődő versszakból csúszott be egy még 
előbb készült másolatba, mely mindkét szövegünknek (a Peer és 
Thewrewk-codex szövegeinek) alapul szolgálhatott.* *) — Talán elfő-

*) Régi Magyar Költők Tára I. köt. 352. 1.
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gadható volna ezen versfőt illetőleg magának az ének szerzőjének 
felfogására és nyelvezetére alapított oly combinátióm, hogy ez a 
kétes szó sem Fáradalmai, sem Váradalmas, sem Siradalmas, 
hanem Viadalm&e akar lenni. A szerző ugyanis, mint az a költe
mény egyéb soraiból s magából a tizedik stróphából is kitetszik, 
úgy fogja fel az életet, hogy az telve van a mi küzdelmünkkel a  
vétkezés ellen, mely küzdelemben, hogy bűnbe ne essünk, feltét
len szükségünk van Szűz Mária segedelmére. E felfogáshoz képest 
egyrészt csak is e küzdelem fogalmát jelző szó van helyén a kér
déses sorban, másrészt meg csak is ilyen, küzdelmet jelentő sorra 
következhetik helyes értelmi összefüggésben a versszak ezen 
két so ra :

«Rettenetes nekünk nagy essetünk 
Ha te nem lész mi nagy segedelmünk*

valamint hogy szintezen felfogást jelenti ezen, valamivel alább 
olvasható két so r:

•Rettenetes nekünk baj vívásunk 
Ha te nem lész mi nagy táplálásunk.*

A mi meg a Viadalmas szó-alakot illeti, az «viadal», «viadalomé
ból épen úgy képeztetett, m in t«diadal# «diadalom#-hói diadalmas, 
diadalmasság, «siradalom»-ból siradalmas, ?féledelem# -bői féledel- 
mes, s a mily képzésekre alapszókul szolgálhatnak «gyézedelem», 
«hiedelem#, «teredelem», mely szóalakok a Vásárhelyi énekében 
mind előfordulnak s nyelvtani alakjokkal a viadalmas szó használa
tának lehetőségét megerősítik. A viadal szó jelentését illetőleg pedig 
egészen ilyen érteményben találjuk azt alkalmazva pl. a Pange, 
lingua, gloriosi hymnus első szakában:

•Dicsőséges viadalnak nyelvem 
Inekeljed ű hadát!
És keresztfának ű győzésén 
Mongy nemes diadalmat,
Miként világnak váltója 
Meghalván győzött volna.*

E helyen is a viadal az ember küzdelmét jelenti a bűn ellen, 
melyen a keresztfa által ju t diadalomra.

Apáti Ferencz feddö éneke versfőiből szintén zavartan így 
kerül ki a szerző neve:

FBANCÜSLS APATI.
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Ebből Szilády azt következteti, hogy az énekből «a hatodik 
versszak elveszett b annak helyére az eredeti szerkezet kilencze- 
dik stróphája ju to tt.*1) Azonban a hatodik szakbeli

«/ gyedet ne visellyed egyházi papokkal*

verssor Ü betűjét illetőleg tán inkább tehető fel,, hogy azt akár & 
codex irója, akár maga a költő Iyyedettel egyértékűnek tartva tán  
Ízlésének jobban tetsző hangzás kedveért használta épugy m int a  
«szüőnek» és «tü» alakokat. Azután ha az L S versfők jelentése 
«literatus», ezek között az Ü versfőre semmi szükség. De m eg 
tartalmánál fogva is a hatodik vereszak egyáltalán nem tehető 
kilenczedikül, hol a szomszéd szakokkal semmiféle összefüggés
ben sem volna; míg ellenben a p&poknak világius hajlama és 
álnok, hízelgő modora — mit e szak tárgyal — itt a más rendű 
emberek hivalkodásai és a leányok könnyelmű mulatozásai 
között, — melyeket a szomszédos (ötödik és hetedik) versszakok 
tárgyalnak, — inkább említhető, jóllehet ezt legjobban még a  
költemény azon részében volna helyén elmondani, hol már egé
szen a papok hibáira tér át, tehát a tizenegyedik strópha előtt, 
melyben régi erkölcsükről s erkölcsösségüknek megfelelő öltözé
kükről szól. — A nyolczadik strópha első sorának

• Lepkék házatoktól messze ne lépjetek*

Lepkék szavát illetőleg Volf György olvasásánál -) a Csepkék kez
det, a mely szónak valami csapodárféle jelentést volnék hajlandó 
tulajdonítani, annyiban volna helyén, hogy egy reá következő U 
kezdetű szakkal, a milyen az L S versfős stróphák tartalm ának 
áthidalására szükséges is volna s a milyennek elveszése az elő
adásban e helyt tapasztalható nagy ugrásnál fogva nagyon is 
feltehető, a Franciscm név teljességét eredményezné a versfőkben. 
Sziládynak már említett feltevését, hogy ide az Ügyedet stb. kez
detű szak illik, tehát csak annyiban vonhatjuk kétségbe, m ert 
tartalmánál fogva nem illik ide ; versfőjével ellenben betű szerint 
beválnék, a mikor persze ismét a hatodik helyen támadna hiány. 
A versfőkből olvasható FRANCÜS név csonkasága mellett e fölte-

1) Régi Magyar Költők Tára, I. köt. 374. 1.
2) Nyelveiulóktár, II. köt. 103. 1.
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vésem nagyon megingatja az L S fők literatus jelentését, a mi 
azonkívül, hogy így a kereszt- és vezetéknév közé sznrottan 
szokatlan is, mindenesetre kevésbbé szükséges jelző mint a név 
teljessége.

A mondottakat összefoglalva tehát nekem inkább az a 
véleményem: hogy a Lepkék szó csapodár jelentéssel Csepkéknék 
olvasandó; hogy a «Sámsonnak alejtá az pór önnönmagát» kez
detű szak előtt egy oly U versfős strópha, mely tartalmával a 
szomszéd szakokat áthidalná, hiányzik; hogy ez a hiányzó szak 
az Ügyedet stb. kezdetű hatodik strópha nem lehet, egyrészt mert 
tartalmánál fogva ide nem válik be, másrészt mert kellő helyéről 
eltávolítva ntána megint csak ür tám adna; végre, hogy ezekhez 
képest az LS =  literatus jelentésű versfők tarthatlanok, b 
helyettök CUS versfők lehettek eredetileg a teljesebb szövegben 
alkalmazva a szerző nevének teljességével. Hogy az énekek szóban 
forgó helyén hiány van, kitűnik a költemény szerkezetéből is, 
mely a jelzett kisebb, de menthető hiányon kívül egyebütt elég jó, 
kellőleg egy csoportban tárgyalván az összetartozókat, így tehát 
csakis a nyolczadik és tizedik szak között mutat nagyobb ugrást a 
tárgyalásban. Főbecsét ezen verses emlékünknek mindenesetre 
tartalma és szelleme képezi. Szilárd erkölcsi alapról és maró 
gunynyal ostorozza kora embereinek jellem hibáit: a hazug hízel
gést, a csillogó hivalkodást, a nők mulatságvágyát és csapodár- 
ságát, a pór elbizakodását és alávaló gyávaságát, a papok világias 
hajlamait és pénzvágyát, ravaszságát és fényűzését.

A Beriszló Péter Cantiójában az akrostichonok legtöbb saját
ságát együtt találjuk. A szerző ugyanis azon kivül, hogy neve 
betűit a versfőkbe foglalja, az utolsó szakban még külön is 
elmondja, hogy

«Ez éneket ezerötszáz tizenöt esztendőben
Szabatkay Mihály szerzé egy nagy jó kedvében
Egy Szent Gyergynek innepének nemes kezdetében.*

De egészen hiány nélkül ezen verses emlékünk sem maradt ránk. 
Azonkívül ugyanis, hogy a versfőiből kiolvasható

nem tünteti fel a költemény szerzőjének teljes nevét, a közbeszúrt 
rabének is határozott befejezés nélkül maradt, úgy hogy nem

MIKHAEL DE SABATK KE
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különödik el élesen a költőnek saját szavú strópháitól, a mi ellen
tétben van azon körülménynyel, hogy a közbe szőtt ének külön 
be van vezetve ezen sorral:

• Az szót mondja szandsák-vajda az 6 fogságában:»

Ha a rab dalának lyricus jellemét és subjectiv előadásmódját 
nézzük, a dal végét a költemény tizenkettedik szakára kell 
tennünk, mert a 13— 15-dik szakok egészen objective beszélik el a  
magyarok hadi élete szokásait, a törökök gyávaságát és gyászos 
veszteségeit, melyek miatt

• Siralmas inast Terekországban az 6 énekek.*

De hogy még ezt is a rab mondja-e el, vagy már a szerző, nem  
állapítható meg ugyan teljes biztossággal, mindazonáltal való
színűnek látszik, hogy a szerző a rabbal nemcsak búját-baját 
akarta elpanaszoltatni, hanem a püspök embereinek harczi 
életéből oly mozzanatokat is elmondatni, melyek a vitéz egyházfő 
szigorú erkölcsét magasztalják. Azért mondja fentebb kétszer is, 
hogy sok rablásért

«..........fogván tart most engemet a haragos papbán*,

míg ellenben a papbán embereit ezzel vádolni nem lehet, mert

• Ahol vínak 6 huszári, ott vígan osztoznak
Ő szolgái az marháért csak meg sem bántatnak* stb.

Az akrostichonbeli hiba, mely a tizenötödik versszak u tán  
egy A versfős strópha hiányát jelzi szintén támogatja e feltevés 
valószínűségét, a mennyiben egy oly szak, mely a szerző előadása 
módjának megfelelve a rab dalát befejezné a tizenkettedik szakra 
következve az akrostichonban zavart okozna, míg ellenben a 
tizenötödik után hiányt pótolna.

Az idéztem utolsó versszakbeli évszámnak hibás voltát 
Szilády történeti alapon m utatja ki. Szerinte ugyanis Beriszló 
Péter csak 1520-ban május 21-kén esett el s így Szabatkay ezt a 
Cantióját 1515-ben nem írhatta, hanem valószínűleg 1525-ben.

Geszthy László a maga, sajnos, nagyon is töredékes énekét 
szintén 1525-ben írta. A maradvány versfőiből a szerző nevének 
csak végső betűi s ezen kívül még két hozzá nem tartozó betű 
kerülnek k i :
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H a a megmaradt stróphák tartalm át tekintjük, ebben is megerő
sítve látjuk Szilády azon feltevését, hogy a költemény elejéről 
mintegy tíz oly szak hiányzik, melynek versfőiből a teljes névhez 
szükséges

LADISLAUS G. —

jönne ki. A mennyire ugyanis a hat szaknyi töredékből kitűnik, a 
szerző a kor hibái ellen szólal fel, nem oly gúnynyal, nem is oly 
erős hangon mint Apáti, de szelíd komolysággal utalva Mátyás 
békés dicső országlására, melynek egyetértő szellemét, ha az urak 
megtartanák, a «kereszténységnek jó vérti* lennének, nem hábo- 
rogva isten ellen, de a dézmát igazán kiszolgáltatva, ezzel neki 
áldoznának. Ama jó egyetértés emlékének hatása alatt a korabeli 
egyenetlenséggel szemben imázik is, hogy

•Isten, szűz Mária háborútól védjen*

komor sejtelmével a bekövetkező gyásznak. Némikép satiricus 
modorban említi fel erre az utolsó előtti szakban Pesti Beke 
Ferenczet mint oly embert, ki az idegen segédhadakban bízván

•Török császárt tör hizelkedésében
Minden énekével vettett beszédében*

mely homályos értelmű két sor tán nagy száj úságot és könnyelmű 
elbizakodottságot — a szigorú viszonyok közt vészthordó jelensé
geket — akar jelezni.

Az itt felhozottak még koránt sem merítik ki a kor hibáit, 
melyek a csakhamar bekövetkezett, gyászos emlékű möhácsi 
veszedelmet előidézték. És a honfiúi aggodalom bizonyosan el is 
mondatta költőnkkel valamennyit epen azon szakaszokban, 
melyeknek elveszését e dicsőségben fukar korból méltán fájlalhat
juk. Az ország szigorú, mostoha helyzetét az utolsó szakban, éne
kének szereztetési évével és a maga nevével együtt jelzi is a költő” 
az utolsó versszakban:

• Geszthy László diák szerzé ez éneket,
Magyarország vala nagy fő szjükségében,
Az végek valának mind elveszendőben 
Ezer öttszáz huszonöt esztendében*..........
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De a jobbak óvó intelmei hatástalan hangzottak el az erkölcsi 
alapjukat vesztett nemzetfők felett. A szörnyű vihar kitört, 
Mohács mezőin eltiprotta a nemzet virágát. A pártos harczok sem 
jólétet, sem dicsőséget teremteni nem tudtak ; a fegyverek zaja 
közepeit a költészet mázsája a czellákba zárkózott s csak nagy 
későre zendült meg újra, nyilván Tinódi hegedőjén a harczi baj és. 
harczi dicsőség s Balassa lantján a világ ezer baját enyhítő h it és 
szerelem.

Krajcsovic8 Soma.

ANAKREONI DALOK.

14. Küzdés Erossal.

Fogok fogok szeretni!
Erős szeretni unszolt,
De én bolond eszemmel 
Nem engedék szavának.

* Tüstént előragadja 
Ijját s arany tegez zét 
S engem tusára szólít.
Én is magamra vértet 
Ölték miként Achilles,

10 S dárdát paizst ragadva 
Megütközém Erossal.
Rám lő tt; de félre szöktem. 
Kifogyva már a nyílból 
Bosszankodott s lövőszer 

i& Gyanánt magát röpíti. 
Bemélyedett szivembe 
És teljesen legyőzött.
Paizst hiába tartok.
Mit őrködöm kívülről ?
A küzdelem belül van.

Ford. P. T. E.


