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IRODALOMTÖRTÉNÉSZEK A BÁBELI KÖNYVTÁRBÓL 
(A régi magyar vers repertóriuma) 

- Repertoire de la poésie hongroise ancienne: Manuel de correction d'erreurs dans la 
base de données, direction Iván HORVÁTH, assisté par Gabriella H. HUBERT, ont 
coopéré ä ce travail Zsuzsa FONT, János HERNER, Etelka SzŐNYl, István VADAI, 
responsable de l'enregistrement textuel Tamás RUTTNER, responsable en matiére 
de mathématiques et de logiciel György GÁL, Paris, Editions du Nouvel Objet, 
1992 (Ad Corpus Poeticarum). - Repertoire de la poésie hongroise ancienne, ver. 3.0 
© Micro CDS/ISIS, 1992, par Iván HORVÁTH (responsable), Zsuzsa FONT, György 
GÁL, János HERNER, Gabriella H. HUBERT, Tamás RUTTNER, Etelka SzŐNYl, István 
VADAI. 

- Repertoire de la poésie hongroise ancienne, ver. 3.1 © 1979-1994, főszerkesztő 
HORVÁTH Iván, szerkesztő H. HUBERT Gabriella, munkatársak FONT Zsuzsa, HER
NER János, SzŐNYl Etelka, VADAI István, szövegrögzítés RUTTNER Tamás, progra
mozás GÁL György, Micro CDS/ISIS - © Copyright Unesco, 1991, megjelent az 
ABCD Interaktív Magazin mellékleteként, l(1994)/2. 

- POEM, ver. 4.0, hálózati BRS/Search-adatbázis, jelenleg telnet helka.iif.hu  
címen érhető el. 

„Számítógépes adatbázis használatával jelentősen megváltozik az irodalom
történész kutatási környezete: a korábbinál sokszorta kisebb lesz a kockázata va
lamely tudományos hipotézis felállításának. Ha mégoly sok szempont vizsgálata, 
összevetése is a feladat, nem szükséges a célra orientált cédulázással töltött idő, 
rendelkezésre állnak a hipotézis által érintett versek - további vizsgálatra." Ezek 
Gál György zárószavai a Repertoire de la poésie hongroise ancienne adatmodelljéről 
szóló tanulmányában.1 

Megjelenése óta használom a régi magyar vers repertóriumát. A követ
kezőkben azt szeretném elmesélni, hogy jelen idő szerint mi igaz Gál György 
állításából. 

Körülbelül hetvenöt éve álmodta meg Jevgenyij Polivanov a Corpus Poetica
rumot, azt a kézikönyvet, amely a föld minden verselési rendszerét leírja térben 
és időben. Néhány évtizeddel ezelőtt, amikor az első versrepertóriumok megje
lentek, a születendő óriási leltár még mindig inkább a Gutenberg-galaxis köny
vespolcait betöltő nagy vállalkozásnak látszott.2 Párizsban 1971-ben alakult meg 
a Polivanov Kör, ahol a majdan létrejövő nagy összefoglalás előmunkálatait az Ad 

1 GÁL György, A „Repertoire de la poésie hongroise ancienne" adatmodellje, ItK, 1989, 272. 
2 Metrikai repertóriumok: István FRANK, Repertoire métrique de la poésie des troubadours, I, Paris, 1953; 

II, Paris, 1957; második kiadás: I-II, Paris, 1966; Giuseppe TAVANI, Repertorio metrico della Urica 
galego-portoghese, Roma, 1969; Ulrich MOLK, Friedrich WOLFZETTEL, Repertoire métrique de la poésie lyrique 
francaise des origines ä 1350, München, 1972; Adriana SOLIMENA, Repertorio metrico dello Stil novo, Roma, 
1980; Roberto ANTONELLI, Repertorio metrico della Scuola poetica siciliana, Palermo, 1984. 
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Corpus Poeticarum sorozatban kezdték megjelentetni. A sorozat első kötete a Re
pertoire de la poésie hongroise ancienne, a régi magyar vers repertóriuma volt.3 

A magyar kutatók tehát az elsők között készítették el adattárukat, amely 
egyelőre csak a régi magyar versekkel foglalkozik. 1976-ban fogtak hozzá egyete
mi hallgatók a szegedi József Attila Tudományegyetemen a számítástechnika iránt 
rendkívül fogékony vendégtanáruk vezetésével. A kezdetben még minden tekin
tetben modernnek számító lyukkártyás adatrögzítéstől nagyon hamar eljutottak 
az Internetes tervekig.4 Az 1992-ben megjelent 3.0-ás változat ugyan még PC-re 
készült és Micro CDS/ISIS-rendszerű volt, de 1993-ban egy másik munkacsoport 
- mely a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen működött - már egy 
hálózati BRS/Search adatbázist igyekezett szövegekkel megtölteni. Ez a 4.0-ás 
verzió tehát szövegeket is tartalmaz, melyek részint modern, részint betűhív, ré
szint nyelvészeti (morfo-fonematikus) átírások. (A '92-es adatbázis és a hozzávaló 
kézikönyv szövegrögzítés címszaván ugyanis azt a morfo-fonematikus rögzítést 
kell érteni, amelyet az akkor nem tartalmazott.) 

A Repertoire de la poésie hongroise ancienne két szempontból nagyon más, mint a 
korábbi leltárak. A legfontosabb, hogy nem nyomtatott adattár, hanem számító
gépes adatbázis. A kétkötetes francia nyelvű kézikönyv maga sem titkolja, hogy 
csupán segédeszköz a számítógépes programhoz. Jól látszik ez abból is, hogy 
hiába vannak sorszámai (R-szám, RPHA-szám) az egyes tételeknek (versek), a 
monografikus rész (egy magyarul nem tudóknak való, a mellékjeles betűket külön 
írásjelnek nem tekintő ábécérendben) hozza a kezdősoruk (incipit) vagy végsoruk 
(explicit), esetleg a meglévő töredék kezdete szerint a verseket, s ez kissé nehéz
kessé teszi a visszakeresést. A számozás ugyanis eredetileg ezek ábécérendjéhez 
igazodott, ám az adatbázis bővülésekor - természetesen - folytatólagos számo
zással vették fel az újabb tételeket, nem számozták át az egész adathalmot. Emiatt 
talán egyszerűbb lenne, ha a könyv nem az ábécé, hanem a hivatkozási számok 
sorrendjében sorolná fel a verseket, így az is hamarabb kiderülne, hogy pontosan 
hány verset is ismerünk 1601 előttről. Más szempontból viszont mégiscsak dicsé
retes, hogy a könyv további fejezeteiben nem pusztán a sorszámokra hivatkoznak 
a készítők, hanem elsődlegesen az ábécérendbe felvett (kezdő)sorokra, így nincs 
az az idegenségérzetünk, amely a korábbi repertóriumok használatánál elfog ben
nünket, ahol szinte csak számokat találunk, és emiatt nagyon messze érezzük 
magunkat az irodalomtól. A számítógépes adatbázis használatánál a visszakere
sés persze nem okoz efféle gondokat. Az az apró szépséghiba is csak a könyvben 
jöhetett létre, hogy a Syllabes et rimes fejezetben a 692. lapon tévedésből a.7 7 7 7 
22-es képlet után jön a 7 7 7 714, és csak ez után következik a 7 7 7 710. A Syllabes 
et mesures című fejezetben már helyes a sorrend: a 7 7 7 7 10 után jön a 7 7 7 7 22, 
ez után következik a 7 7 7 7 14 (725. lap). A leltározást segítő növekvő számsor-

3 Lásd HORVÁTH Iván A vers című könyvének (Bp., Gondolat Kiadó, 1991 [2000 Könyvek]) Bábeli 
könyvtár (188-193) és Corpus Poeticarum (196-204) című fejezeteit. 

4 Ehhez lásd a következő cikkeket: HERNER János, HUBERT Gabriella, Beszámoló a szegedi diákok 
történeti-poétikai csoportjának munkájáról: Az 1600. előtt írt magyar versek számítógépes feldolgozása = Régi 
magyar irodalmunk és európai háttere: Az egyetemi magyar irodalmi diákkörök konferenciája (Szeged, 1978), 
Acta Universitatis Szegediensis: Acta Iuvenum, Sectio Litteraria, tomus II, szerk. BARTÓK István, 
MONOK István, Szeged, 1980; Szegedi kísérlet a XVI. századi magyar vers gépi feldolgozására, ItK, 1980, 
630-638; HORVÁTH Iván, A régi magyar vers készülő' kézikönyve (Második jelentés) [1981] = A magyar vers: 
Az I. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai, szerk. BÉLÁDI Miklós, JANKOVICS József, NYERGES 
Judit, Bp., 1985, 82-88. 
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rend persze nem jelez okvetlenül metrikai rokonságot is. Hiszen a 667 667 667 
ütemezésű ún. reprezentatív Balassi-strófának feltehetően közelebbi rokona a 19 
19 19, mint a 67 66 66. 

Nem akarok persze a fentihez hasonló nyomdahibák miatt kötözködni, előfor
dul az ilyesmi. Van azonban ennél súlyosabb következetlenség is, amely a számí
tógépes adatbázis rosszul kitöltött adatlapjainak következménye: Batizi András 
Krisztus feltámadd, nekünk örömet ada... kezdetű énekének (RPHA-794) strófaképlete 
a monografikus részben (355. lap) a következő: a7(4, 3) a7(4, 3) a7(4, 3) a7(4, 3) 
X17(4, 8, 5). Eszerint tehát egy refrénes versről van szó. A Rimes et syllabes fejezet
ben viszont aza a a a x x rímekkel szerepel a vers (681. lap), mégpedig 7 7 7 7 17 
metrikai képlet alatt, ami önmagában is képtelenség. Hogy nem egyszerű nyom
dahibáról van szó - hiszen valamely nehezen magyarázható okból mégiscsak 
szedhettek volna valahogy egy nagy X helyett tévedésből két xx-et - , azt a Syllabes 
et rimes fejezet mutatja meg, ahol a vers a 7 7 7 7 8 9 metrikai képletnél található 
meg az a a a a x x rímképlet alatt (692. lap). Ha a Syllabes et mesures fejezetet nézzük, 
akkor megint a 7 7 7 7 8 9 képletnél találjuk meg, de - ismét egy nyilvánvaló 
ellentmondás - a 7(4, 3) 7(4, 3) 7(4, 3) 7(4, 3) 17(4, 8, 5) alatt (725. lap). Hasonlóan 
kusza Bogáti Fazakas Miklós Hatalmas bosszús úr, mutasd fel... kezdetű énekének 
(RPHA-523) adatlapja. Itt a monografikus rész szerint a strófaképlet «22(6, 6) 
al2(6,6) al2(6, 6) al2(6, 6) (230. lap). A Rimes et syllabes fejezetben az a a a (!) 
rímképletnél szerepel 22 22 12 metrikai képlettel (664. lap). A Syllabes et rimes 
fejezetben pedig a 22 22 22 metrikai képlet alatt találjuk meg a a a rímképlettel 
(707. lap), míg a Syllabes et mesures-ben a 22 22 22 képletnél szerepel a 12(6, 6) 
12(6,6) 12(6, 6) 12(6, 6) alatt (741. lap). 

A Használati útmutató.. .5 köszönetet mond a kollégáknak (Jankovics József, Sza
bó András), akik felhívták a készítők figyelmét két kimaradt versre. Ez a két vers 
eléggé eldugott (kéziratos gúnyverstöredék egy levélben, Ül. felirat egy kastély 
bejárata felett), nem lehet súlyos hibának nevezni hiányukat. A készítők a követ
kező verzióban ígérik is pótlásukat. 

Javasolni szeretném, hogy egy harmadik vers is kerüljön be a repertóriumba. 
Egy eléggé híres Balassi-műre, az első Celia-énekre gondolok, amelyből ugyan 
egyetlen sort sem ismerünk, akárcsak a Jephtes históriájából sem, amely viszont -
a többi olyan elveszett vershez hasonlóan, amelyről tudomásunk van - szerepel 
az adatbázisban (RPHA-3209). Ez utóbbiról csak annyit tudhatunk a Balassa-kó-
dex 99. lapjának bejegyzéséből, hogy még nem kész, arról viszont csak sejtéseink 
lehetnek, hogy mennyi készült el addig belőle, ha készült valami egyáltalán, vagy 
hogy verses vagy prózai mű lett volna, sőt éppenséggel abban sem lehetünk tel
jesen biztosak, hogy a csonka mondat arról szól, hogy a Jephtést Balassi Bálint 
készült lefordítani. Az első Celia-ének története legalább ennyire érdekes, ha nem 
érdekesebb. A Balassa-kódexben a kérdéses helyen, a jelenlegi számozás szerinti 
128-129. lapok között még a bekötés előtt csonkult az [i] ívfüzet, a két lap között 
a szöveg bemásolása idején még négy lapnak kellett lennie. A 129-en két ének 
töredéke olvasható. A lap tetején található a Kit csak... kezdetű töredék (Ki hogy 
csalatkozik, tőrben... explicit, RPHA-762), majd ezt követi egy számozatlan ének 
(Két szemem világa,... RPHA-740), és a túloldalon kezdődik egy számozott, a Har-

5 Használati útmutató a régi magyar vers számítógépes repertóriumának (Repertoire de la poésie hongroise 
ancienne) 3.1 [© 1979-1994] verziójához. 
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madik. Nem szándékozom itt a vitákat újramondani, én magam ahhoz az iskolá
hoz tartozom (és legjobb tudomásom szerint ide tartoztak a repertórium készítői 
is), akik szerint az RPHA-762 és az RPHA-740 a Második ének első és második 
részét alkotják, mivel a Celia-énekekben többször is előfordul az, hogy egy sor
szám, alatt két ének szerepel. Az Első ének pedig teljes egészében elveszett. Az 
adatbázisban tehát ugyanúgy szerepeltetni illenék, mint a Jephtést vagy az Eger, 
vitézeknek... kezdetű (RPHA-3203) és több más elveszett éneket. 

Stoll Béla Balassi-bibliográfiáját6 lapozgatva vettem észre a repertórium egyik 
bibliográfiai hiányát, tudniillik az adatbázis nem ismeri Kassai András prédiká
ciójának (Bártfa, 1644) négy Balassi-idézetét. Az előfordulásokat egyébként, mint 
Stoll Bélánál kiderül, Bothár Dániel ismertette először, 1911-ben az ItK-ban. E 
hiányosság oka abban keresendő, hogy a repertórium összeállításakor elsősorban 
a versgyűjteményeket tanulmányozták át a készítők, a prózai munkákat, és így 
azoknak esetleges verses betéteit a legismertebb szövegek kivételével szinte telje
sen figyelmen kívül hagyták. 

De beszéljünk inkább a Repertoire... másik sajátosságáról. A Corpus Poetica
rumnak ez a szelete nem csupán metrikai adatokat, hanem irodalomtörténeti és 
bibliográfiai adatokat is tartalmaz, így mérhetetlenül sok kombinált keresésre ad 
lehetőséget. Készítői nem pusztán verstanászok, hanem textológus-irodalom-
történészek, akik minden fontos adatot rögzítenek a versekről. Nem egy már meg
lévő szöveggyűjtemény alapján dolgoznak, rákényszerülnek tehát, hogy számol
janak minden forrással. A Repertoire... egyik nagy erénye, mint a főszerkesztője 
írja, hogy „a mi nyilvántartásunk adatmodelljében a szöveg eleve többes számban 
létezik, s így bizonyos elmosódottságot mutat..."7 

A repertórium tulajdonképpen kitűnő váz a régi magyar irodalmi anyag szá
mítógépes archiválására, hiszen a versek minden egyes kéziratos és nyomtatott 
előfordulását feltünteti, olyan, mint egy jó katalógus, amely a versek és a könyv
tári egységek (kódexek, könyvek, nyomtatványok és töredékek) felől is megköze
líti a szövegeket. Adatmodelljében a művek és az azokat hordozó gyűjtemények 
találkozásai számítanak elemi egységeknek, elvileg könnyen ráépíthető lenne a 
régi magyar költészet teljes - fakszimiléket és átiratokat egyaránt tartalmazó -
hálózati kiadása. Ez a váz lehetővé teszi a szövegek módszeres rögzítését, a fel
használó mindig pontosan tudja, hogy miféle szövegváltozatot olvas éppen. Ari
adné fonala ez a Bábeli könyvtár labirintusában.8 

Igaz, hogy a hálózati verziót előbb még át kell alakítani korszerűbb www-fe-
lületre, s a www-n meg kell oldani a speciális karakterek jelölését (gót „z", két
pontos „y", „u" fölötti „e" stb.). Ezzel a nehézséggel nem lesz könnyű megküz
deni." Bennünket textológusokat szomorúsággal tölt el, hogy a 3.0-ás és a 3. l-es 
verziók nem tudnak mit kezdeni a mellékjeles török betűkkel, és a Balassa-kódex 

6 STOLL Béla, Balassi-bibliográfia, Bp., Balassi Kiadó, 1994 (Balassi-füzetek, 1). 
7 HORVÁTH Iván, Szöveg, 2000,1994. november, 45. 
8 A hálózati fejlődésről legújabban lásd Iván HORVÁTH, Pour une histoire nouvelle de la littérature 

hongroise, előadás a IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus nápolyi ülésszakán (Napoli, gli Angio 
di Ungheria e l'etä corviniana, Nápoly, 1996. szeptember 12.). 

y Ez a cikk 1996 októberében íródott. Azóta a www-s verzió nyitóoldalai is elkészültek, maga az 
adatbázis fejlesztés alatt áll. Az eddig elkészült anyagok a következő címen érhetők el: A régi magyar 
vers repertóriuma, http://www.sztaki.hu/db/poem/. 
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különleges jelei is elég furcsán festenek mind a CD-n,1" mind a hálózati verzió
ban.11 Balassi hetedik bejtjének török forrását a repertórium pl. Kimseler görmi/s 
de//gildür tenden canin gitti//gin-ként adja meg. A szövegszerkesztő, amellyel ezt a 
recenziót írom (jelenleg az egyik leggyakrabban használt program a felsőoktatás
ban), ismeri a farkas s betűt, de a tetején kis u-hez hasonló jelet hordó g-t már nem 
tudnám vele leírni. A hálózati www-oldalak html-állományaiban jelenleg még a 
magyar ábécé bizonyos betűit sem lehet ábrázolni (ő helyett ö-t látunk, ű helyett 
ü-t).12 A repertórium készítői annak idején különböző kódkiosztású gépeken dol
goztak, és azért jelölték ilyen furcsán a speciális karaktereket, hogy később 
könnyebben egységesíthessék azokat. Sajnos elmaradt ez a végső munkafázis. 
A számítógépen elvileg persze folyamatosan lehet javítani a hibákat. Kérdés, 
hogy valóban kijavítják-e őket, hogy nem azért marad-e majd el a javítás, mert a 
tudat, hogy a hibák BÁRMIKOR kijavíthatok, a sajtó alá rendezőket nem ösztönzi 
eléggé a véglegesítésre. De ez nem szakmai, hanem lélektani probléma, ne foglal
kozzunk ezzel. Nagyobb veszélyt jelent a rendkívül gyors fejlődés. Vajon hány
szor írták le ezeket a török szavakat a megfelelő betűkkel 1979 óta a repertórium
ban? Mielőtt egy adott program fejlesztése odáig jutna, hogy minden problémánk
ra megoldást találunk, a programot már régen nem használja senki, helyébe újab
bak, korszerűbbek léptek, olyan új programok, amelyeknek készítői szintén nem 
gondoltak az olyan „különleges" felhasználói igényekre, mint a török, lengyel 
vagy magyar betűkészlet, a régiség irodalmában vagy a modern nyelvtudomány
ban használatos speciális jelkombinációkról nem is szólva. Elméletileg bármikor, 
gyakorlatilag sohasem javítható a szöveg, amelynek épségén őrködni hivatásunk 
és kötelességünk. 

Nem vádolhatjuk gondatlansággal a Repertoire... munkatársait. Az 1991-ben 
megtartott budapesti nemzetközi tanácskozás résztvevői éppen azzal foglalkoz
tak, hogyan lehetne megteremteni a nemzetközi reneszánsz-adatbázisok normá
it.13 Hogy lesz-e ezen a téren megoldás? Bízhatunk-e a unicode-ban? Nem tudom. 

A textológiai problémák után foglalkozzunk kicsit a verstannal. Nézzük meg, 
mondjuk, Antonelli repertóriumát. Nála 79 oldalas bevezető tárgyalja az eddigi 
repertóriumok történetét, az elemzés kérdéseit, a rímelést, szótagszámleírást, stró
fafelosztást. A magyar repertóriumból az utóbbiak szinte bántóan hiányoznak. 
Nekünk magunknak kell kinyomoznunk a készítők osztályozási elveit. Példakép-

10 Balassa-kódex, szerk. HORVÁTH Iván, átírás VADAI István, képek SZEDMÁK Sándor, program KOVÁCS 
István, készült az ELTE BTK Irodalomtörténeti Intézetében, a Reneszánszkutatások Posztgraduális 
Központjában, az ELTE BTK Informatikai Osztálya és a Hypermedia Systems közreműködésével, Bp., 
1994, 1995, 1996. 

11 UŐK., 1993; próbaváltozat az ELTE BTK szerverén, majd a hálózati világkiállításon 1996 óta: 
http://www.idg.hu/expo/oktogon/balassa/. 

2 A hullámos ő (ö) és a kalapos ű (ü) nemcsak a www-lapok problémája. Rengeteg felirat használja 
már -jobb híján - ezeket a karaktereket, sőt gyakran jónevű folyóiratok kevésbé korrektúrázott részein 
(pl. lábjegyzetek) is előfordulnak. 

13 Communique ä la Federation Internationale des Sociétés et Instituts pour VEtude de la Renaissance, 
Federation Internationale des Sociétés et Instituts pour l'Etude de la Renaissance (EI.S.I.E.R.) Bulletin 
de Liaison, Juin 1991, 27-28. (A Sur les normes internationales des bases de données pour l'étude de la 
Renaissance c. nemzetközi találkozó - Budapest, 1991. január 28-31. - kiáltványa. A konferencia rövid 
ismertetőjét 1. wo., 28-29.) 
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pen nézzük a rímelést. A kérdés első hallásra roppant egyszerűnek tűnik: hol a 
határ a-rím és b-rím között.14 

A rímelés lényege az, hogy adott számú egymáshoz nem hasonló, különféle 
elem után egy korábbihoz hasonló elem következik. Például az all all all all-es 
képlet a régi magyar versben egyszerre jelenti azt, hogy az ö-elem minden kb. 
10-12. szótagban visszatér, és egyben azt is, hogy 9-10 szó tagon keresztül nem 
tér vissza. 

Hogy ez mennyire nem magától értetődő dolog, és hogy mennyire nem egy
szerű az ilyen egyszerűnek tűnő képleteket el nem rontani, arra hadd álljon itt 
példaként Balassi Bálintnak15 és követőjének, Rimay Jánosnak"' néhány sora, ahol 
a szerzőknek nem sikerült kikerülniük a „rím csapdáját". Főként a metrikailag 
jelölt helyeken, pl. a metszeteknél nagy az esélye annak, hogy a képlet által szabott 
helyeken túl is be-becsússzon egy-egy rím. 

Különösen, ha grammatikai párhuzamosságok vannak a szövegben.17 Jó példa 
erre Balassi híres 33. számú énekének (RPHA-185) első strófája: 

Bocsásd meg, Úr Isten, ifjúságomnak vétkét, 
Sok hitetlenségét, undok fertelmességet, 
Töröld el rútságát, minden álnokságát, könnyebbíts lelkem terhét! 

Akiemelések jelzik azokat a helyeket, ahol a vers strófaképletében (al3 al3 al9) 
nem szereplő rímek elhelyezkednek. A képlet ebben a strófában tulajdonképpen 
al3, a6 a.7, a'6 a'6 al vagy al3, a6 al, b6 b6 a7. Hasonlóképpen változik meg Rimay-
nál a rímelés a Bocsásd Szent Lelkedet incipitű ének (RPHA-186) 25. strófájában, 
ahol al3 al3 b6 b6 al helyett a6 b7, a6 b7, c6 c6 b7 lesz a képlet: 

Ott vár nemzetemnek szép sátoros tábora 
S egyéb sok rendeknek sűrő nagy zászlós hada. 
Ki sáncot ás, épít, s ki kart, szívet készít igyekezvén ostromra. 

Ugyanígy all all all helyett ab a6, all, all lesz a képlet a Vallás nem nyughaték 
kezdetű ének (RPHA-1168) 3. strófájában: 

Jő szertelenségge/ olyan reménséggel, 
Hogy Magyarországot dúlja szörnyűséggé/, 
Fűzvén prédájából magát nyereséggel. 

14 A következőkben erősen támaszkodom majd Rimay verstanának matematikája című tanulmányom
ra (http: / / www.btk.elte.hu /celia / regimod / tothom.htm). 

15 Balassit a következő kiadásból idézem: BALASSI Bálint Versei, kiad. KŐSZEGHY Péter, SZENTMÁRTONI 
SZABÓ Géza, Bp., Balassi Kiadó, 1994 (Régi Magyar Könyvtár: Források, 4). A strófák tördelését itt és 
a későbbiekben is, ahol szükséges volt, a verstani értelemhez igazítottam. 

16 A közlés alapja: RIMAY János írásai, kiad. Ács Pál, Bp., Balassi Kiadó, 1992 (Régi Magyar Könyvtár: 
Források, 1). Figyelembe vettem a Komlovszki-Ács Pál-vita tanulságait is: KOMLOVSZKI Tibor, A Rimay-
versszövegekrői, ItK, 1994, 255-269; Ács Pál, Válasz Komlovszki Tibornak, ItK, 1994, 270-273. 

17 A rímelést szokás egyfelől a gondolatritmusra visszavezetni. (Lásd pl. LÁSZLÓ Zsigmond, A rím 
varázsa, Bp., Akadémiai Kiadó, 1972, 473.) Horváth Iván szerint elméletileg megfogalmazható e 
kapcsolat, történetileg azonban nem (HORVÁTH, A vers, i. m., Y77). 
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De ugyanezért lesz belső-rímes a Katonák hadnagya, Istennek jobb karja incipitű 
vers (RPHA-711) első sora is. 

A jelenség természetesen a későbbi, 17. századi, kisebb tehetségű poéták mun
káiban is megfigyelhető, álljon itt példának Homonnay István vitézi éneke és könyör
gése,™ ahol többek között a 3. strófa gazdagszik paraleliszikus rímekkel: 

Minden seregeknek csak fölséged ura és vezérlő Istene 
Jámbor hadnagy oknak, vitézlő népeknek igyökben segétője, 
Te vagy bátorsága, paisa és kardgya, pogányo/cmz/c rontója. 

Rím vagy csak grammatikai paralelizmus? Nehéz megválaszolni a kérdést. Itt 
minden bizonnyal csak nyelvtani párhuzamosságokról van szó. Nem rímel az ura 
az Istené-vei, a hadnagyoknak szó a seregeknek és a népeknek szavakkal. De vannak 
olyan helyeink, ahol az ilyen fokú egyezéseket mégiscsak rímeknek kellene tekin
tenünk. Ha a grammatikai paralelizmus a rímelésnek erősen kitett metrikai pozí
ciókban jelentkezik. Ilyen például a Gyarmati Imre nevével jelzett Cantio pulchra19 

első versszaka: 

Gyászban öltözék szegény Magyarország, 
Az földre burult, mert nagy szidalmasság 
Őreá szállott, iszonyú pusztaság, 
Az ő orcáján gyalázat, szidalom. 

Az ének többi strófája a-a-a-a rímképletre íródott, logikusnak tűnik, hogy itt is 
ezt keressük. Hasonló példát, ahol egy, a vers egészéből elvonatkoztatott strófa
képlet nem rímelő helyeken is rímeket követel, rengeteget találhatunk. Nézzük a 
Pusztaság, kárvallás kezdetű ének2" első strófáját, ahol a grammatikailag azonos 
végződéseket szintén a vers további strófái avatják rímekké: 

Pusztaság, kárvallás egész Magyarországban, 
Immár eláradott nagy sok tartományokban, 
Sírás, fohászkodás, keserves óhajtás falukon, várasokon. 

A strófa képlete a „szabályos" al3al3a!9 helyett al3a!3 x!9, vagy ha figyelembe 
vesszük a harmadik sor belső rímeit is, akkor a6 b7, bl3, aS a6 x7. Felmerül azonban 
a kérdés, hogy ha a -ban -ban rímekre érvényes feleletnek kell tekintenünk az -on 
végződést, akkor ne tekintsük-e önálló rímeknek az utolsó hetes két azonos esetben 
álló szavának toldalékait {tálukon, várasokon), amelyek mind grammatikailag, 
mind formailag közelebb állnak egymáshoz (a6 b7, bl3, a6 a6 c3 c4). 

Horváth Iván a morfémarím fogalmának bevezetésével próbálta megoldani 
az ilyen jellegű problémákat, mivel szerinte „a magyarban gyakran (pl. az 
alany esetében) a toldaléktalanság (zérómorféma) jelöl és rímel".21 Nem tudom, 

18 Régi Magyar Költők Tára, XVII. századi sorozat, 1. kötet, 2. sorszámú vers. (A következőkben RMKT 
XVn/1,2. típusú jelöléseket fogok alkalmazni.) Az RMKT szövegeit az ottani közléssel ellentétben mai 
helyesírással írom le. 

* Uo., 15. 
20 RMKT XVH/1,14. 
21 HORVÁTH Iván, Telegdi Kata verses levele = A régi magyar vers, szerk. KOMLOVSZKI Tibor, Bp., 

Akadémiai Kiadó, 1979 (Memoria Saeculorum Hungáriáé, 3), 166. 
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hogy a korabeli hallgatók/olvasók mit éreztek rímnek, és mit nem. Az én kom
petenciám22 ebben nem illetékes. Viszont Horváth Iván (197923) helyett inkább Hor
váth Iván (1991) az, akivel egyetértek. Ha azt állítom, hogy a „parallelismus 
membrorum" finnugor rendszeréből nem vezethető le a régi magyar vers rend
kívüli vonzódása az egyféleséghez, akkor a régi magyar vers nyelvtani paraleliz-
musait önmagukban semmiképpen nem értelmezhetem rímelésnek. Hiszen ha 
p-ből (paraleiizmus) nem kövekezhet r (rímelés), akkor nem r-ből (nem rímel) p 
(paraleiizmus) esetén sem lehet r (rímelés). A rímelés pusztán formai jelenség. 
A nyelvtani paralelizmus pedig grammatikai. A két halmaznak termé
szetszerűleg van közös metszete, de ami ezen a metszeten kívül esik, azt ne akar
juk belapátolni a közösbe csak azért, mert valamelyiknek, és csak az egyiknek a 
részét képezi. 

Mi a helyzet továbbá olyankor, ha grammatikai paralelizmusról nem beszélhe
tünk, csupáncsak az általános képlet követelné meg a rímeket? Ez a helyzet pél
dául Rimay Csudálható nagy dolog kezdetű versének (RPHA-229) több strófájában. 
Most csak az egyiket, a 15.-et idézem: 

Bár ostor több ne volna 
Ránk Istentől hozva 
Csak ez is súlyos pózna, 
Hogy így lettek 
Tőlünk eltávozva. 

A vers általános képlete: al a6 a7 a4 a6. A strófa rímképlete azonban: a-a-a-x-a. 
Vagy hadd idézzek egy kevésbé eldönthető esetet, Balassi 28. énekének (RPHA-
947) első versszakát: 

Minap múlatni mentemben 
Jőve két kegyes élőmben, 
Egyik monda: Haliád, legény, 
Melyikünk szebb, ez-é vagy én? 

Itt sincs szó grammatikai azonosságról. A vers rímképletének inkább éreznénk 
az a-a-b-b-t, mintsem az a-a-a-a-t, ahogy ez aztán a hátralévő négy strófában kö
vetkezik. 

Sorolhatnánk még tovább, az egész régi magyar irodalom tele van ilyen szöve
gekkel. Láthattuk tehát, hogyan változnak meg a véletlenül létrejött vagy szándé
kosan megválasztott belső rímek következtében a strófaképletek. Megállapíthat
juk, hogy sok esetben azért változik meg a rímképlet, mert 

a) egy tulajdonképpen izorímelésű (azaz csupán egyféle rímet tartalmazó) vers
ben bizonyos strófák izorímeit a mi kompetenciánk szerint már két különálló 
rímpárnak kell minősítenünk. Jó példa erre Balassi 28. éneke, ahol az első strófá
ban az első két ö-rím szoros hasonlósága a másik két rímet önálló rímpárnak 
érezteti. Itt, ha az általánost keressük, akkor azt a szabályt kell kimondanunk, 
hogy tendenciózusan izorímelésű versben az a'-t ű-nak értelmezzük. 

22 A kompetencia fogalmához lásd HORVÁTH Iván, A versérzék modellezése: Generatív verstani kérdések, 
II, ItK, 1973, 380. 

23 Mint a tanulmány végén írja, valójában 1973. 
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De van egy másfajta kompetencia-probléma is: egy tulajdonképpen heterorí-
melésű (azaz többféle rímet tartalmazó) versben a különböző rímcsoportok elté
rései miatt bizonyos rímcsoportokat azonosnak érzékelünk. Mint például Rimay 
János Balassi-Epicédiumában, ahol az Ihon édes hazám kezdetű szövegnek a Vég
telen irgalmú-t követő folytatása, a Rimay-féle poetica inventio első strófája a kö
vetkezőképpen hangzik: 

Mint álgyúgolyóbis temérdek kőfalt is szokott meghasítani; 
Ez könyörgésnek is eleji s vége is kezde mennyekben hatni; 
Csendeszség lőn mennyben, s az Isten eképpen kezde szájával szólni: 

A Balassi-strófa aab ccb ddb képlete helyett aab aab ccb vagy aab a'a'b ccb a képlet. 
Itt a negyedik és az ötödik sor ű-rímeit azért kell ű'-nak neveznünk, mert az első 
két ű-rím vegyes, a második kettő pedig magas hangrendű. 

A következő strófában pedig a négy c-rím közül a második kettőt formailag a 
nazális+affrikáta kapcsolata különbözteti meg az első kettőtől. (Grammatikai 
szempontból az utolsó három esettanilag paralel.) A képlet aab ccb ddb helyett aab 
ccb ccb vagy aab ccb ccb: 

Micsoda nagy erő, hittel rakva s merő, hatá meg füleimet? 
Miképpen tűrhessem, hogy földre ne vessem most az én szemeimet? 
És meg ne tekintsem, vagy illykor ne mentsem meg az én hívemet? 

Ha a Balassi-strófa rímképletéhez akarunk eljutni, akkor azt csak úgy tehetjük 
meg, ha egy újabb szabályt is kimondunk; ez a szabály a következő: 

b) tendenciózusan heterorímes vers esetén az ű'-t &-nek értelmezzük, a b'-t 
c-nek stb. 

Mindkét esetben ugyanarról van szó, ugyanannak a jelenségnek két ellentétes 
oldalával találkozunk. Az a)-esetben nem hasonlítanak egymásra nagyon a ha
sonlónak várt rímek, a b)-esetben pedig a különbözőnek feltételezett rímek ha
sonlítanak. Nehéz megmondani, hol a határ ö-rím és &-rím között. Elméletileg 
lehetséges olyan rímsort konstruálni, ahol a rímsorozat első és utolsó ű-eleme 
önállóan szemlélve már nem is volna rímnek tekinthető. 

Mindeme nehézségek azonban még nem indokolják, hogy a Repertoire... rímér
telmezéseinek ezt a két szabályát a felhasználó következtesse ki, míg maguk a 
készítők hallgatnak erről. 

„Az adatbázis használója azonnal tisztába jön azzal a sajátos körülménnyel, 
hogy nincs szövegeinknek egyetlen olyan - bármily egyszerű - ismérvük sem 
(szerzőség, terjedelem, versforma stb.), mely szilárdnak, változatlannak volna te
kinthető" - írja Horváth Iván.24 Nos, a fenti példák azt mutatják, a versformát 
meglehetősen szilárdnak és változatlannak próbálták tekinteni az adatbázis ké
szítői. Vannak persze kivételek is, ilyen a Mi Urunk és édes Atyánk kezdetű ének 
(RPHA-3001) leírása. Az ének utolsó versszaka az első kettőtől eltérően nem x7 
a7 x7 a7 x7 a7 x7 a7, hanem x7 a.7 x7 a7 b7 b7 b7 b7 strófaképletű. Az első két 
versszak tulajdonképpen az alá al4 alá al4 képlettel is leírható, az Ó, Szent és édes 
Lélek incipitű utolsó strófát azonban csak al4 alá b7 b7 b7 b7 képletre lehet egy
szerűsíteni. Az ének textológiailag problémás, mert hol 3, hol 6 strófából áll, nem 

24 HORVÁTH, Szöveg, i. m., 45. 
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elég tehát csak a modern kiadást megnéznünk ahhoz, hogy biztosan állíthassuk, 
az izorímes, izometrikus strófából heterorímes, kvázi-heterometrikus strófa lesz, 
az izoversből heterovers, ami - ha igaz - azért érdemel nagyobb figyelmet, mert 
a Horváth Iván-iskola kutatásai szerint az ilyesmi eléggé ritka a magyar iroda
lomban. 

Van viszont olyan Rimay-vers is, amely csak egyetlen forrásban maradt fenn, 
mint a Senki ne kérdjen kezdetű (RPHA-1221) a Balassa-kódexben vagy az Illik 
énnekem incipitű (RPHA-571) a Rimay-Madách-kódexben. Az előbbi strófaképlete 
a repertórium szerint: ab, a6, b9, c5, c6, b9(5,4), b!0(5,5), b9(b,4). A vers négy stró
fából áll mindössze, nézzük hát meg mindegyik strófát. Ha ezt megtesszük, azt 
tapasztaljuk, hogy az első strófa utolsó kilencese csak nyolc szótagból áll, a má
sodik és a negyedik strófában pedig hétszótagos a második hatos ütem. Az első 
strófában elképzelhető másolási pontatlanságból származó szótagkiesés, a „S bú
nak ne adjak orvoslást" többféleképpen javítható, a legegyszerűbben így: „S bú
nak ne adjak orvosolást". A második és a negyedik versszak szövegei viszont 
talán nem ok nélkül rövidebbek egy-egy szótaggal. Ez a változtatás ugyanis jóval 
zártabb kompozíciót eredményez. Igaz, hogy a versszerkezet így is nyílt, hiszen 
az első két versszak képletét ismétli meg a másik kettő, ám mégis strófaszint feletti 
verselésről van szó! Ha nem másolói hibának tekintjük az első versszak nyolcszó
tagú ütemét, akkor egy metrikailag zárt szöveggel találjuk magunkat szemben. 

Az Illik énnekem kezdetű ének 7 strófából áll, a repertórium szerint a képlete: 
ab, ab, b6, c5, c5, b6, b5, b6, bl3(7,6). Véleményem szerint a hét strófa képletei a 
következőek: 

ab ab b6, a'5 ab c6, b'5 b6, cl5(9,6) 
xb ab a6, bb b5 a6, xb b6, a!3(7,6) 
ab ab b6, c5 c5 b6, db d6, b!3(7,6) 
ab ab b6, c5 c5 b6, db d6, dl5(9,6) 
ab a'b b6, c5 c5 b6, b5 b6, bl5(9,6) 
ab a5 be, c5 c5 b6, xb b6, bl3(7,6) 
a5 a5 b6, c5 c5 b6, x5 b6, bl3(7,6) 

A versben csak a két utolsó strófa képlete egyforma, de egy olyan képlet sincs, 
mint amilyen a repertóriumban szerepel. Talán tagonként összeadták az egymás
nak megfelelő ütemek képleteit, és azt írták le, amelyik a legtöbbször előfordult. 
De az utolsó ötös metrumnak akkor inkább rímtelennek kellene lennie. Nem ér
tem, hogyan jött létre az ab ab b6, eb eb b6, bb b6 bl3(7,6) képlet. Ennél a versfor
mánál csak ezt az egy éneket találjuk az adatbázisban, hasonlóság tehát nem 
befolyásolhatta a vers elemzőjét. A Madách-Rimay-kódexek tele vannak ugyan 
hibákkal, de ez még mindig nem magyarázza meg a dolgot. 

Nem elképzelhetetlen, hogy a két utolsó strófa rímtani és metrikai azonossága 
az ének végét jelzi. Ez egy sajátos frons-cauda szerkesztés, megduplázva azzal, 
hogy az első három strófa és az utolsó négy strófa középtájt kettéosztja a verset. 
Az első rész 58+56+56 szótagból áll, a második pedig 58+58+56+56 szótagból. így 
ez a második rész metrikai ismétlésekkel zárja az éneket. 

A következőkben a variánsokat azonosnak veszem az „eredetijükkel". Ezt talán 
meg lehet tenni lelkiismeretfurdalás nélkül, hiszen 400 évvel ezelőtt másképpen 
érzékelték a rímet nálunk, mint most, a 20. század végén. Az első strófa rímei (aab 
aac bbc, a repertórium nem ismer ilyen rímképletet) négy a-rím, három &-rím és 
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két c-rím felhasználásával egy sajátos, zárt változatát adják a Balassi-strófa ríme
inek, a második strófa rímei (xaa bba xba, a repertórium nem ismer ilyen képletet) 
folytatják ezt a játékot, itt is négy ö-rímünk van és három fr-rímünk, két esetben 
pedig nincs rím a metrikailag jelölt helyeken. Míg az első versszak az azonos-azo
nos-más sorrendjére épül, a másodikban nincs ilyen szabályszerűség, más-azonos
azonos, majd azonos-azonos-más, végül más-más-más elemek következnek. 

A harmadik sor rímelése a Balassi-féle háromszor-hármas rímelést követi. A re
pertórium 66 ilyen rímképletű verset tart számon (Horváth Iván könyve szerint 
csak 62-t). Elképzelhető ugyan, hogy ebben a sorban is játékról van szó, ha a c-d 
rímeket grammatikai paralelségük miatt azonosnak tekintjük. Ám mivel ez az 
első rész utolsó strófája, feltehetően mégis inkább arról lehet szó, hogy a virtuóz 
visszatér az eredeti Balassi-képlethez. 

A vers középső versszaka, a negyedik, aab ccb ddd képletű. A repertórium csak 
a képlet aab ccb dddd-kéyletű rokonát ismeri (RPHA-3021, RPHA-3022). Ám a mi 
képletünk tulajdonképpen nem ehhez, hanem a Balassi-féléhez áll közel, hiszen 
olyan, mintha annak rontott változata volna. Hogy valószínűleg nem rontásról 
van szó, azt az E húsvét ünnepében és az E Pünkösd ünnepében kezdetű, ismeretlen 
szerzőjű refrénes énekek fenti rokon képlete is mutatja. 

Az ötödik strófa rímképlete: aab ccb bbb, azonos azzal a rímképlettel, melyet az 
adatbázis összeállítói a vers egészére tartanak érvényesnek. 

Az utolsó két strófa rímképlete pedig: aab ccb xbb. Ilyen képletet sem tartalmaz 
a repertórium. Ez a két versszak, mivel teljesen azonos metrikai és rímképletben 
íródott, véleményem szerint a verszárlatot van hivatva jelezni az ismétléssel. 
Az ismétlés, mint Vadai István tanulmánya is mutatja, gyakori záróforma a régi 
magyar versben, bár ez a megoldás nem egészen az általa leírt +1 szabály szerint 
jön létre.25 

Igazságtalanok lennénk viszont, ha azt mondanánk, hogy az adatbázis azt ál
lítja, hogy az éneknek az a strófaképlete, amelyet megad. Nem annyira egyszerű 
a régi magyar versek metrikája. A repertórium ezért többféle metrumtípust külö
nít el. Hogy eddigi vádjaimat kissé finomítsam, hosszabban idézek a használati 
útmutatóból: 

„v44 - A vers metrumának típusa (TYPME). Verstani viták tárgya lehet felosz
tásunk, mentségül szolgáljon, hogy a teljességre való törekvésünk következménye 
az, hogy minden régi magyar verset bele kellett erőltetnünk valamilyen csoport
ba. Fejlesztés alatt álló rovat, részben már kidolgozott, részben kidolgozandó vers
tani gondolatmenetek eredménye a következő kódolás. A rovat egy vagy két 
számjegyű kódjainak lehetséges értékei és értelmezései: 

1 - Szótagszámláló, izostrofikus vers. 3 - Bizonytalan, hogy vers-e, vagy próza. 
4 - Bizonytalan verselésű időmértékes vers. 5 - Bizonytalan verselésű szótagszám
láló, izostrofikus vers. 6 - Hexameter. 7 - Disztichon. 8 - Időmértékes vers, de 
nem hexameter vagy disztichon. 10 - Hangsúlyos, nem strofikus, nem szótag
számláló rímtelen vers. 11 - Bizonytalan, hogy vers-e, vagy ritmikus próza. 12 -
Verssorok és próza váltakozása. 15 - Váltakozó metrumú (Id. a Mellékadatlapok 
leírásánál!). 16 - Szótagszámláló tendenciát mutató, de nem szótagszámláló vers. 
Pesti Gábor által használt, speciális metrum (elkészült, egyelőre nem publikált 
gondolatmenetre alapuló osztály). 17 - Szótagszámláló vers. 18 - Szószámláló 

Lásd VADAI István, +2 (Metrikai határjelölések a régi magyar versben), ItK, 1991, 351-370. 
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vers. 19 - Sequentiát imitáló vers. 30 - Nótajelzés (metruma más vers metruma 
alapján van kikövetkeztetve)." 

Nem ez az egyetlen fejlesztés alatt álló rovat az adatbázisban. Ilyen például a 
műfajoké is. Nincs még befejezve a repertórium, lehet, hogy befejezhetetlen. A hi
ányok inspirálta viták a régi magyar versről való tudásunkat fogják növelni. 

A repertórium textológiailag valóban többesnek látja a szöveget, metrikailag 
azonban még nem. S ez sajnálatos. Verstani elvárásaikban az összeállítók - úgy 
tűnik - kevésbé széles látókörűek, s mivel adatbázisuk e ponton inkább az álta
lánost kívánja bemutatni, nem vállalkoztak az általánostól eltérő jelenségek re
gisztrálására. Ne feledjük, hogy az a Horváth Iván volt a főszerkesztő, aki olyan 
jelentős tanulmányokkal detektálta a régi magyar költészet egyformaságát, mint 
az 1989-es eresztvényi reneszánsz-konferencián elhangzott Történeti rétegek a XVI. 
századi magyar metrumkincsben26 című előadás, melyben a szerző többek között 
megállapítja az egyféleség szabályát (izo-szabály). A régi magyar versre megállapított 
más szabályok szintén a repertórium köréhez fűződnek. Ilyen az ún. felejtés-sza
bály, a Szigeti Csaba-féle ab-nyitás és a c-elem Összefüggése27 és a Vadai István-féle +1 
szabály.2* Az első három a magyar verselés szegényességét állapítja meg, mely a 
Szigeti-hipotézis szerint areális jelenség.29 

Vadai István kutatásai ellenben azt mutatják, hogy a régi magyar verselés más
képpen sokoldalú, mint mondjuk a trubadúrköltészet. Lényegében a +l-es sza
bály is ezt mutatja, és erre utalnak Vadai még kiadatlan tanulmányai Pesti Gábor 
verseléséről vagy az akromonoszillabikonról.30 A Repertoire... munkálatai tehát 
nem csupán a szöveg többes számát láttatták be az összeállítókkal és a felhaszná
lókkal, hanem a szerkesztők tudtán kívül is megtették az első lépéseket azon az 
úton, amely a metrikai pluralitás felismeréséhez vezet. A Repertoire... jobb híján 
még megpróbálja egyformasággá stilizálni a verstani sokféleséget, ami egyrészt 
azért lehet némiképp bosszantó, mert nemzetközi előzményei metrikai repertóri
umok voltak, ezen a területen kellett volna tehát a legérzékenyebbnek lenni, más
részt pedig a textológiai fogékonyság mellett meglepő ez a verstani félkészség. 

Szükséges tehát az adatbázis továbbfejlesztése. Maguk a készítők is azért dol
goztak számítógépen, hogy ez lehetséges legyen. Hiszen botorság azt hinni, hogy 
előállítható tökéletes, soha el nem évülő elméleti áttekintés. Az adatbázis tovább
építése, fejlesztése véleményem szerint a következőképpen képzelhető el: 

elméleti szinten: 
- a verstani sokféleség iránti érzékenység, a témában való további kutatások; 
- a műfaji rendszeren való további elmélkedések; 
gyakorlati szinten: 
- a fentiek eredményeinek alkalmazása; 

26 HORVÁTH Iván, Történeti rétegek a XVI. századi magyar metrumkincsben, ItK, 1989, 193-205. Tábláza
tokkal bővítve: Uő., A vers, i. m., 152-187. 

27 SZIGETI Csaba, A c-elem és az ab-nyitás = Sz. Cs., A hímfarkas bőre, Pécs, Jelenkor Kiadó, 1993 (Élő 
Irodalom), 37-69. 

28 VADAI, Í. m. 
29 Valentina BLOKH vizsgálatai szerint a feltételezés helytálló. Lásd Valentina BLOKH, A Comparative 

Analysis of Poetic Forms in Early Hungarian, Polish, and Croatian Poetry, kézirat, Bp., 1996. 
30 A régi magyar vers adatbázisa Vadai elemzése nyomán ismeri az ún. Pesti Gábor-metrumot, 

amely hasonlóképpen plurális metrikai versfogalmat jelent, mint amelyben a fent idézett versek is 
működnek. Legújabb ismertetése: VADAI István, Elfeledett verselést rendszerek, előadás a Régi modernek -
Matematikai poétikák a középkortól a felvilágosodásig című konferencián, Visegrád, 1995. november 9-11. 
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- a hibák kijavítása: pótlások, ill. új eredmények beolvasása, a téves adatok 
helyesbítése; 

- a www-verzió továbbfejlesztése: kombinált keresések lehetővé tétele; 
- a speciális karakterek jelölésének megoldása a www-felületen; 
- a felsorolt forrásokhoz tartozó szövegek párhuzamos rögzítése és digitális 

fotómásolattal való ellátása (textológiai munkálatok). 
Az utolsó pont, a POEM-adatbázis kibővítése a Balassa-kódex-típusú hálózati 

fakszimilékkel, tulajdonképpen a készítők terve a régi magyar szövegek szinop
tikus hálózati kiadására, illetve a régi magyar kéziratok és nyomtatványok digi
tális archiválására. Ez a módszer (előbb készül el az elméleti leírás, a „leltár", és 
csak utána fogni hozzá a rögzítéshez) sokkal korrektebb eljárás, mint a találomra 
való, mindenféle textológiai alapot és ismeretet nélkülöző Full Text Data Base-tí-
pusú szövegbegépelések.31 

ARépertoire... mindamellett valóban óriási szolgálatot tesz azzal, hogy rengeteg 
időt és fáradságot takarít meg felhasználójának. De éppúgy csak eszköz, mint 
elődeink többi munkája, a különféle adattárak, bibliográfiák, kézikönyvek és szö
vegkiadások; ha pontosak akarunk lenni és biztosak a dolgunkban, mindig vissza 
kell mennünk az eredeti forráshoz. A régi magyar vers repertóriuma - el kell 
ismernünk - sokkal gazdagabb, és technikailag mindenképpen fejlettebb, mint 
elődei, nélkülözhetetlen kelléke a régi magyar költészet tanulmányozásának. 
Nemcsak erényei, hanem hibái is sokat segítenek a kutatónak azzal, hogy számos 
érdekes kérdésre irányítják rá a figyelmet. 

31 A témához lásd HORVÁTH, Szöveg, i. m., 45; GOLDEN Dániel, HORVÁTH Iván, Mi marad meg a Bábeli 
Könyvtárban ?, Népszabadság, 1996. június 27.; legújabban: HORVÁTH Iván, Bölcsészet a bábeli könyvtárban, 
2000, 1997. május, 61-63. 

145 


