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Pesti Gáborról. 
í r t a : WALDAPFEL JÓZSEF. 

I I . * 

3. (A tanulságok ritmusa.) Mégis ezeknek a lekicsinyelt s 
éppen ezért — ellentétben a Heltai-féle mesék tanulságaival — 
figyelemre nem méltatott versikéknek külön nagy jelentőségük 
van. Nem lehet kétséges, mily céllal foglalta Pesti a tanulsá-
gokat rigmusokba, holott egyébként formai tekintetben is ragasz-
kodott az előtte álló humanista Aesopushoz, annak előszava 
pedig egyik főérdeméül hangoztatta, hogy a korábbi barbár ver-
ses Aesopust akar ja kiszorítani (ausus s u m . . . fabellas Aeso-
picas rursus emittere, non carmine quidem illas subrustice scrip-
tas, sed prosa oratione nimis quam lepide concinnatas). Más 
célja nem lehetett, mint az, hogy Jcönyvecskéjét kedvesebbé tegye 
a magyar nép szemében. Tudatában kellett tehát lennie annak, 
hogy a rímes versikékre szívesen hallgat a nép s csak olyan ver-
sekkel állhatott elő, amelyek r i tmikája lényegében azonos vagy 
legalább rokon azokkal, melyeket a nép ismer. Legtöbb versének 
ritmusa valóban olyan, hogy mai magyar ritmusérzékünkkel is 
felfogható, sőt a mai népköltés legkedvesebb formái közül olyan 
is előkerül már nála (4—4—3 tagolású 11-es!), amelyre korábbi 
példa nem ismeretes. Viszont mindezek oly formák, melyek a 
középlatin verselésben is megvannak. S hogy Pesti ritmusérzéke 
még valóban középkori latin verseken nevelkedett, annak jelieg-
zetes példája az a néhány rímes-ritmusos hexameter, amely ver-
sei közt található. E sajátos kettősség nem érthető máskép, mint 
hogy a középlatin r i tmika és a korabeli magyar r i tmus közt lé-
nyegükben nem érzett különbséget. Ezáltal Pesti versei általában 
teljesen igazolják Horváth Jánosnak a középkori magyar vers 
r i tmusáról vallott felfogását.1 Tanuságtételük annál örvende-
tesebb, mert megelőzik a Régi Magyar Költők Tára „XVI. szá-
zadi" részének, egyetlen himnuszfordítást kivéve, egész anyagát. 
582 verssora a magyar verstörténet legfontosabb emlékei kozé 
tartozik; mégis, mindeddig minden efféle vizsgálódás alkalmá-
val mellőzték. 

1 A középkori magyar vers ritmusa. Berlin, 1938. V. ö. Császár Elemér, 
Irodalomtört. Közi. 1929. 
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Meg kell jegyeznem, hogy Toldy kiadása sem nyelvi, sem 
ritmikai vizsgálat céljára nem kielégítő, egyrészt, mivel sa já t 
kora helyesírása ezerint a lakí t ja a szöveget s átírása nem alapul 
mindig helyes olvasáson, másrészt többrendbeli sajtóhibái miatt. 
Hogy ritmikai vizsgálat szempontjából mennyire fontos az ere-
deti — valószínűleg Pesti felügyelete alatt készült — kiadást is 
figyelembe venni, néhány példa megvilágíthatja: 1. A 13. tanul-
ság harmadik sora: Azt a cher palcza mynt a zamart meg 
huallya. (V. ö. Péchi F. Szt. Miklós-himnuszában: huallott pálca 
stb.) Toldy megvalljá-t olvas az értelemnek és a ritmusnak egy-
aránt kárára. — 2. A 34. tanulság első sora: Méltán lőn igy 
dolga (a) pubtenevérének. I t t a névelőt csak Toldy szúrta be. 
— 3. Sok esetben nyilvánvaló, hogy Pesti interpunctióval a rit-
mikus tagolódást akarta éreztetni. Toldynál ezek mind eltűntek. 
Pedig itt-ott Pesti interpuiictiója a legbiztosabb tájékoztató rit-
mikai tekintetben. Tudatossága kétségtelen például a változatos, 
de kitűnő r i tmusú 5§.vtanulságban : 

Nyomorultat, meg kell segétenönk (V. ö. Vásárheli himnuszát.) 
És arról gyakorta, meg kell emlékeznünk, 
Hogy gonosz és jó szerencse, mind együtt jár velőnk. 

Mint itt a vesszőknek, úgy például a 149. tanulság első 
barát-hexaméterében: Myndenek jól lesznek, ha alkolmas Idején 
lesznek — a kövér pontnak nem lehet semmi más szerepe, mint 
a sormetszet, a sorközépi szünet jelzése. 

Pesti verssorainak r i tmusa aránylag igen változatos. Négy 
leggyakoribb sorfajának hadd álljon ШГ egy-egy magában is tisz-
tán ritmizálható példája: 

a) Bátor az természet sok jóval szeressen, 
És az jó szerencse, hol akar, iltessen. 
De ha szived nincsen, még sem vagy ékesseu. (XXIII.) 

b) Jelen való dolgokat sokszor megutálonk, 
És ujobbat ujobbat mindaggyig zirkálonk, 
Mignem fejőnkre vele gouoszbat piszkálonk. (LXXV.) 

c) Embernek vakmerőnek lenni nagy gőz, 
Mert az eszesség erőt, mindent meggyőz, 
Mint az égő szén, hogy sok étket megfőz. (Cl.) 

d) Az fösvény (ha lehetne) még istent is megcsalná, 
És mind fogadását, hitit jól el hátra hadná. (CXXXVII. 1—2.) 

Az első típus feleződő 12-es, a második vágáns 13-as, a har-
madik ritmikus sapphói 11-es, a negyedik 8/6 tagolású 14-es sor. 
Az elsőből mintegy 190, a másodikból mintegy 110, a harmadik-
ból 77, a negyedikből 43 van inódosulatlan alakban, együttvéve 
tehát az 582 verssornak csaknem % része. Az egyes tanulságok-
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ban legtöbbször különböző sorok rímelnek egymással. Az emlí-
tett négy sorfajban a sor második fele egyaránt hatos, így oly 
sorok, melyek első fele más-más, kitűnően hangzanak együtt, 
csak egyik szaporábban, másik lassabban indul. Valami kedves 
elevenség van az efféle versszakokban: 

I. A kakas minden bolond ember leszen (sapph. 11-es) 
Ki jó tudománt mint drágakő nem veszen (12-es 
No azért a bölcseknél nem keveset teszen (vágáns 13-as) 

C'LXXXV. Nincsen jobb téte ez földön vénségnek, (sapph. 11-es) 
Mint ha magát nem adja a gyenyeriségnek (vágáns 13-as) 
És békét hagy mindenestül asszonyfeleségnek. (14-es) 

Legtöbbször, mint ezekben is, lassúbb, rövidebb sorokkal 
kezdődik az ily versszak, s az utolsó sor a leggyorsabb. 

Eredet szerint még több sor tartozik a fenti négy sorfajhoz, 
mint a sorok % része. 1. Természetesen előfordul Pestinél is sor-
metszetek eltakarása. Azonos terjedelmű sorok szomszédságában 
ez legkevésbbé sem gát ja a r i tmus teljes felfogásának; ez az 
eset már a harmadik (sapphikus) típusra idézett példa első sorá-
ban; itt egyébként kivételes tisztasággal érvényesül a félsorok-
nak a hangsúly által való tagolása: £Jiwbernek -mfcmerőnek lenni 
nagy gőz. 2. Mint — a nem román népek középkori latin verse-
lésével egyezően — a középkori magyar verselésben, Pestinél is 
elég gyakran előfordul a szótagok számának megszaporodása — 
majd a sor elejére, vagy sormetszet után kerülő súlytalan szótag, 
majd ütemen belül történő aprózás útján. Alig lehet kétség pél-
dául, hogy az előbbivel van dolgunk s így vágáns 13-as az alap-
ritmus a- következő versszak mindhárom sorában: 

Kérlek vedd jól eszedbe és tedd el-be tegzedbe 
És le gyen ínindenfcoron ez e7iilékezetedbe, 
Hogy mint az erdő, kárt ne vallj cselekedetedbe. 

Ily bővült vágáns soroknak e sorok lejtés tekintetében is 
a legkitűnőbbek közé tartoznak. Néhány más sornak is sokkal 
jobb a ri tmusa így, mint ha eredetileg is egy szótaggal hosszabb 
típusba tartozónak tekintjük. Néha azonban lehetetlen eldönteni, 
bővült 11-essel, vagy eredeti feleződő 12-essel, bővült 12-essel, 
vagy vágáns 13-assal, bővült vágáns sorral, vagy 14-essel stb. 
л an-e dolgunk s a sorfajok statisztikája ezért is esak hozzávető-
leges. Ezekhez já ru l 3. az elisio lehetősége. Valószínűleg a közép-
kori magyar verselők is, Pesti is éppoly következetlenek ebben, 
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mint a középlatin verselés. Hogy Pestinél is számolni kell az 
elisióval, mutat ják az efféle sorok: 

Afefli'utanitatja azért 6tet csak egy kis legyintés. 

В három körülmény figyelembevételével a tiszta sorokon 
kívül még mintegy 12 sorban kell sapphikus sort látnunk (4 met-
szetnélküli, 1 az első, 6 a második, talán 1—CXXYI. 6. — mindkét 
felében bővült), 22-ben feleződő 12-es módosulását (4 metszet 
nélkül, 17 második, 1 mindkét felében szaporodott), 42-ben vágáns 
sort (8 metszet nélkül, 8 első, 22 második, 4 mindkét felében 
bővült), 59-ben 14-es módosulását (6 metszet nélkül, 30 az első, 
14 a második, 6 mindkét felében bővült, 2 esetben a metszet is 
rossz, bővülés is van a sor első felében). Ezek számbavételével 
Pesti 582 verssora közül mintegy 54 sapphikus 11-es, mintegy 
212 feleződő 12-es, 152 vágáns 13-as és körülbelül 136 14-es, tehát 
alig egy huszadrész tartozik más sortípusokba. (Meglehet azon-
ban, hogy az említett nem tiszta szótagszámú vagy tagolódású 
sorok egyrésze mégsem készült a megbeszélt négy sortípus egyi-
kének mintájára sem, hanem valamely egyelőre fel nem ismert 
r i tmus próbái.) 

* 

Már a Pesti verseinek nagy többségét magábafoglaló négy 
típus közül is jellegzetesen középlatin eredetű a ritmikus sapphói 
és a vágáns sorfaj , de a másik kettő is a középkori latin költé-
szet legkedveltebb formái közé tartozik, s ha például a feleződő 
12-esről valószínű is, hogy az ősi magyar verselésben sem volt 
ismeretlen, több latin sorfa j is hozzájárulhatott elszaporodásához. 
A félsorok belső tagolódása egyébként éppoly kevéssé állandó 
Pestinél, mint a régi magyar költészetben általában; teljes meg-
állapodásig ma sem jutott el. 

e) Pesti verselő gyakorlatának középlatin gyökerére mégis 
3 leoninus hexametere a legjellemzőbb Egyiküket már az iiller-
punctio ritmusjelző szerepével kapcsolatban idéztem (CXLIX. 1.). 
A VII . tanulság első két sora: 

^4ítól flonoszt vegyen, hogy kinek ember javát akarta, 
7'örtinik űj/akorta, mert ez világ igyen megyén. 

E versszak elején még az is felötlőbbé teszi a verselő szándékát, 
hogy egyetlen kivételkép e sor nem is rímel a következővel, hanem 
csakis a penthemimeres a sorvéggel. (Ez egyébként a középkori 
ritmikus hexameter sok fa j tá ja közül a leggyakoribb.) A VII-
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tanulság harmadik sora pedig a második hexameterrel rímelő vá-
gáns sor. Vágáns sor és hexameter rímeltetése ugyancsak nagyon 
gyakori volt a középkorban, különösen efféle gnómikus versek-
ben, sőt az ezópusi mesékhez készített középkori verses moralizá-
ciók közt is van olyan is, amely tiszta vágáns sorokból áll, olyan 
is, amely 3 vágáns sorból „cum auctoritate", azaz velük rímelő 
ri tmikus hexameterrel.2 

Egyéb világosan felismerhető versformák: 
f ) Négy oly tízes sor van Pesti versei közt, amelyben az első 

4 szótag u tán sormetszet következik: 
Frigyet annak oly ok alatt adjon (XXXVIII. 2.) 
Nyomorultat, meg kell segéteniink. (LII. 1.) 
Hogy rútságát mindennek elveszi. (LXXXI. 2.) 
Nyilván vagyon, mit ember tehessen. (XCIX. 1.) 

E sorok ritmusa nyilvánvalóan azonos Vásárheli Andráséval s így 
a Horváth Jánostól lejtésváltó tízesnek nevezett középlatin forma 
származéka. A lejtésváltás époly kevéssé maradt meg nála, mint 
Vásárhelinél, az első ily sor meg m á r egészen a mai népi 4/4/2 
tagolású tízessel egyenlő. (Császár ennek a formának a latinból 
való származtatását nem fogadja el.) 

g) A másik, feleződő középkori tízes is előfordul Pestinél 
3 esetben: 

Oly háznál nem kell maradni bérért, 
Sem lakás avagy ember kedvéért, (LVII. 1—2.) 
Embernek kárt és nyavalyát tesznek. (CLVIII. 2.) 

Egy kivételével a félsorok is tisztán válnak 3 és 2 tagú részekre. 
E sorfa j t Horváth János sapphikus eredetű tízesnek nevezi; való-
ban a latinban és a magyarban egyaránt gyakran fordul elő 
sapphikus sorokkal együtt. Kitűnően összeillenek, hiszen első fél-
soruk egyenlő, a másik is egy-egy szótagnyi bővüléssel, illetőleg 
lassulással kiegyenlíthető. De eredetét tekintve, e tízes a leg-
gyakoribb sapphikus szerkezetet záró adonisi sorok kettőnként 
rímelő önálló kapcsolata; innen az ötösök csaknem következetes 
3/2 tagolódása is. 

h) A mai népdal leggyakoribb 11-ese, amelynek legrégibb 
példáit Tinódiból szokás idézni, ugyancsak megvan már Pestinél 
is három esetben: 

Társaságba hatalmassal ha ki jár, 
A mit kapnak, részt abból hijába vár. (V. 1—2.) 
Valakinek ellensége nagy vagyon . . . (XXXVIII. 1.) 

3 Hervieux kiadásában (Les fabulistes Latins). II—III. kötet. 
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E versformának ez a legkorábbi magyar példája különösen 
fontossá válik azáltal, hogy részben kétségbevonhatatlanul közép-
latin eredetű formák szomszédságában kerül elénk. Ezáltal el-
háríthatatlan annak legalább a gyanúja, hogy ez is az azonos 
tagolású latin versek hatása alatt vált népszerűvé, tehát itt is 
számolni kell azzal, hogy meghonosodott r i tmusfajjal lehet dol-
gunk. Mert ez a 11-es sor fa j sem ismeretlen a középlatin verselés-
ben. Hogy a mi szempontunkból leginkább számbajövő példát 
említsem, az összes XV. és XVI . századi esztergomi breváriumok-
ban ott volt már az a Szent Margit vértanúról szóló himnusz, 
amelynek első versszaka: 

Pange chorus hymnum (lei íilio 
De martyris Margarethae proelio, 
Quao praefecto passa sub Olibrio 
Conseerari meruit martyrio. 

Ezekben a sorokban már époly tisztán megvan a 4/4/3 megoszlás 
is, mint a magyar népi 11-esben. A főmetszet azonban az első 
volt, a hetes eredetileg nem tagozódott 4-esre és 3-asra; mint jam-
bikus kihangzáeú sorokban a latin hangsúlyt örvény és a három-
tagú szavak nagy száma folytán többnyire, itt is a gyakorlatban 
alakult ki aztán a hetes tagolódása. De a XVI . századi magyar 
verselésben is megfigyelhető még, hogy az első négyes sokkal 
határozottabban válik külön és sokkal többször „van eltakarva" 
a második metszet, mint az első.4 Pestinél is csak az utóbbi for-
dul elő egyszer. Egyébként e lLes a 15-ösnek legközelebbi rokona. 
Ha annak első két négyesére nem jut külön-külön szöveg, 11-es 
marad, tehát azonos dallamra is énekelhető a két sorfaj. V. ö. Le-
hullott a rezgő nyárfa (ezüstszínű) levele. Meyer Wilhelm5 is a 
15-ösből származtatja ezt a középlatin trochaikus 11-est. Magának 
a Szent Margit-himnusz szövegének kezdete is nyilvánvalóan a 
legelterjedtebb 15-ös himnuszok egyikét (Pange lingua gloriosi 
proelium certaminis) variálja. 

i) 8/5 tagolású 13-as lehet az alapja a következő 4 sor rit-
musának: 

Ki megcsal, annak másszor hinni 
De binét megbocsátni azért 
Sem из/avaiyások, kik magokat 
Minden dolgok, luk ideje 

nem bátorságos, 
irgalmasságos. (XXVI. 1—2.) 
ónnak alitják. (LXXVII. 2.) 
korán nem lesznek. (CLXVIII. 1.) 

3 V. ö. Péczely László: A XVI. századi énekköltés formái. 36. J. 
* Abhandlungen zur mittellateinischen Ifythmik. I. 215. 
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Az első három sorban az ötös előtt 9 szótag van ugyan, de az 
első valamennyiben súlytalan. A sor tehát eredetileg trochaikus 
dimeter és egy ötös sor összetétele lehet. Ily forma is egyaránt 
gyakori a középlatin verselésben s a régi magyar költészetben, 
Pest i előtt és u tán egyaránt. Legrégibb ily versünknek Gergely 
deák siraloménekét tartom: 21 sora közül csak 7 nem tisztán 8/5 
tagolású, s ezek közül 2-ben más zavar is van, a többi 5 közül 
nem kevesebb, mint 4-nek kezdődik a 6 szótagú második fele 
a súlytalan az névelővel. A másik középkori siraloménekkel 
egyező alapritmus (8—6) feltevésére tehát nincs ok. Abban itt 
is igaza van Horváth Jánosnak, hogy a második sorfél nem 
oszlik 4 és 1 tagú részre, ily tagolás a mai ritmusérzék erőszaka 
a szövegen. A sormetszet után következő rész e eorfajban adonisi 
eredetű is aligha lehet: a középlatin verselésben különösen egy 
végig trochaikus lejtésű s így jambikus kihangzású 13-as gyakori 
8/5 tagolódással s éppen ilyen lejtésű ősforrásból könnyen meg-
magyarázható a trochaeusoknak dipodiákká való csoportosulása 
ú t j á n egy külön nyomatékot kapó szótagnak a sor végén való 
leválása, amely utóbb a magyarban bekövetkezett. S valóban, 
Tinódi Sokféle részögösről í r t énekének dal lama is (1. Szabolcsi 
Bence: Tinódi Sebestyén dallamai, 1929) ilyen tiszta trochaeuai 
lejtésű. A XVI. század ily szövegeiben azonban a jelzett átalaku-
lásnak még semmi nyoma. (Biai Gáspár énekének dallamában 
igen!) Figyelmet érdemel az is, hogy — mint Gergely diák éneké-
ben, s mint Pestinél —, Tinódinál, az ugyancsak 1548-ból való 
Házasok énekiben, Biai Gáspárnak valószínűleg a következő év-
ből való énekében, később Hegedűs Mártonnál és Csáktornyainál 
stb. is, egyformán háromsoros versszakokat alkotnak e 13-asok. 

Van még Pestinek néhány sora, amelynek ritmizálása bi-
zonytalan. A CLXII . tanulságnak mindhárom sora 12-es, de nem 
mind feleződik, s felezés nélkül egy ritkább, jambikus típus mintá-
j á r a azok is ritmizálhatok, amelyek erőltetés nélkül felezhetők is: 

Az szépség á/latoknak nem sok voltán áll. 
Egy kis darab arany jobb sok darab fánál. 
Mint egy oroszlán!! sok rtíkaflúnál. 

A legrövidebb sor, az egyetlen 9-es (CVI. 1.) époly kevéssé 
határozható meg közelebbről, mint a XVI. század 9-esei általá-
ban. Bizonytalan ritmusú a CLVI. tanulság 3. és a CLIX. mind-
három sora. A LXXXVI. 2. sora alighanem egy sapphikus sor 
első felének ismétléséből keletkezett; az előző sor is sapphikus: 
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Meni mag vagyon egy nagy hód kenderbe, 
Anni álnakság, néha jószág is, az asszonyemberbe. 

* 

A mondottakból világos a műveltségével a középkor és az 
újkor ha tá rán álló Pesti Gábornak a magyar veretörténet szem-
pontjából való fontossága. Róla magáról az derült ki e vizsgálat-
ból, hogy humanista műveltsége mögött ott volt egy még egészen 
középkori alapréteg: himnuszéneklés, breváriumi énekmondás, 
papi iskoláztatás maradványa. Az ő esete pedig intelem lehet a 
szellemi folytonosság személyi alapjainak a XVI. század irodalom-
történetében való erősebb figyelembevételére is. Minthogy a „pro-
testáns kor" első íróinak irodalmi munkássága reformáló har-
cukkal kezdődik, addigi fejlődésükkel ritkán törődnek, holott 
írói mivoltuk kialakulásában része volt a legtöbb esetben kato-
likus papi neveltetésüknek s a humanizmus korábbi fejlődésének 
is. A protestáns prédikátori irodalom színei közt középkori és 
humanista színek keverednek az újabbakkal. Különválasztásu-
kat persze megnehezíti az, hogy a protestantizmus német mes-
tereire is jellemző ugyanez, s így ri tkán lehet megmondani, mit 
kapott készen a magyar irodalom, s mi hazai hagyományok és 
új, idegen ösztönzés fokozatos rétegeződésének következménye. 
De maguknak az írók élete pályájának vizsgálatában is meg-
mutatkozik az a hiányosság, hogy a protestáns kor íróinak egész 
műveltségét az ú j szellemből származtatják, s ezért nem is érdek-
lődnek eléggé életük korábbi szakasza iránt. Innen van, hogy 
több írónkat sokkal fiatalabbnak tar t ják, mint amilyenek lehet-
tek. Azok közül, akik a reformáció hazai elterjedésének idején 
tűntek fel alkotásaikkal, többen meglett, vagy éppen idős embe-
rek voltak már s nyilvánvalóan alapos tanultságúak, mikor az 
ú j hit terjesztésének szándéka tollat adott kezükbe. így kellett 
történnie Heltai Gáspár esetében is.1 

' V. ö. Irodalomtörténeti Közlemények 1934. és It. Füzetek 54. 
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