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ilyen tehetséges és jól felkészült ember az elfogultság bék-
lyóiba zárva Bethlen Gábor esetében az igazság felderítésére 
irányuló kutatás helyett hamis legendák makacs védelmezőjének 
dicstelen szerepkörét vállalta! 

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Amennyiben Benda Kálmánnak a 
becsületsértés és a személyiség hitelrontásának határát súroló 
levele a folyóiratban publikálásra kerül, úgy kérem, hogy ezen 
reflexióm ugyanabban a számban, módosítás nélkül közlésre 
kerüljön. Őszintén sajnálom, hogy az adott körülmények 
között nincs módom arra, hogy érdemi, tudományos vitát 
folytassak a folyóiratban megjelent írásommal kapcsolatban, 
de ilyen vitához megfelelő tudományos vitapartnerre lenne 
szükség és nem pedig Rugonfalvi Kiss István nyomdokait 
követő levélíróra. 

Őszinte tisztelettel üdvözli önt : 

NAGY LÁSZLÓ 

EGY KIADÓI TETT SZÍNE ËS FONÁKJA* 

Érdemes és valódi igényre felelő tettre vállalkozott a 
Helikon Kiadó, amikor az Ómagyar Mária-siralmat évszázadok 
óta ölében rejtő ún. Lőweni kódexnek hazánkba való „áttele-
pülése" alkalmából 30000 példányban kiadta a. Mária-siralom 
kéziratának (remek technikával a környezetből kiemelt, olvas-
hatóvá tett) hasonmását, majd közölte a kézirat „betűhív 
átírását", „eredeti" olvasatát (sajnos, egy szögletes zárójelbe 
tett, oda nem való információval megtoldva: [1300 körül]. Ezt 
követi a vers(fordítás) „mai értelmezés szerint", végül Keresz-
tury Dezső tanulmánya Mária siralmáról (nem egészen eltalált) 

"ómagyar Mária-siralom. Keresztuiy Dezső tanulmányával, Szalay 
Lajos rajzaival. Helikon, 1982. 
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Aligha lehet országúidban valaki, aki ne üdvöz ié elismerő 
lelkesedéssel és köszönettel a Helikon Kiadó tettét, s a tett 
mögött rejlő azon szándékot, hogy az első (ismert) magyar vers 
ilyen díszes külsőben, ilyen gyönyörű tipográfiával s ilyen, 
szinte mindenre kiterjedő kísérő információk közepette kerül-
jön el minden (magyar irodalmat tanító) oktatási intézménybe 
és persze minden irodalomkedvelő vagy akár „csak" bibliofil 
magyar ember kezébe. 

• 

Mindeddig — méltatlanul röviden — a kiadás „színéről" 
beszéltem, de már a hasonmás fotókópiához is lenne egy-két 
nyűgös szavam. Az eddigi kópiákon a második hasábnak kb. az 
alsó egyharmada üresnek látszott, a mostanin ennek helyén 8 
egész és 5 kisebb-nagyobb mértékben elmosódott sort vél-
hetünk felismerni. Különösen a hasáb alsó harmada rejtélyes: 
elmaszatolt, elmosódott, elfakult írás van ott, vagy kikapart 
sorok, esetleg a fénymásolat készítése során a hártya túlsó 
oldalán levő szöveg átütése? Kukackodásnak látszik ez, pedig 
egyik-másik vitás kérdésben alapvető fontosságú a felelet. Vala-
hol utalni kellett volna erre. 

A közvetlenül ezt követő „betűhív átírás" (a kolofon 
szerint Molnár József és Simon Györgyi munkája) egyértel-
műen elismerő minősítést érdemelne, — ha a „betűhív át-
írás"-ba nem iktatnának be olyan jelöléseket, melyek a kézirat-
ban nem, vagy nem úgy szerepelnek. Más szóval: ha az átírás 
, jelöléshű" is lenne, azaz a kézirat jelöléseit nem fordítanák le 
— önkényesen — a mai írásmód ilyen vagy olyan írásjelére. A 
legkirívóbb ilyen önkényes beavatkozás talán az, hogy a hasá-
bok sorainak végét külön is (és fölöslegesen) jelzik egy kettős 
függőleges vonallal (||). Erre nemcsak semmi szükség nincs, de 
még hamis képet is ad a szöveg tagolásának módjáról. Ugyan-
i a k bántó (és fontoskodó) beavatkozás egy-egy, vélhetőleg 
.„helyesírási hibának", elírásnak számító írásforma után a — 
„betűhív" szövegen belül! — szögletes zárójelbe tett felkiáltó-
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jel: [!]. Még jó, hogy nem [sic!]-et alkalmaznak. A két nyel-
vésznek és paleográfusnak nem az a dolga, hogy a másolót 
másolási hibákon rajtakapja, hanem hogy minden fejcsóválás s 
a „gyengébbeknek" szóló, figyelmeztető felkiáltójel nélkül 
másolják azt, ami írva vagyon. Ha tehát fion van írva fiom 
helyett, vagy iumhumnak (valószínűleg iunhumnak helyett), 
akkor az van írva, és „felleyn [!]" formával se figyelmeztesse-
nek arra, hogy a balga másolónak fellyen (:féljen)-t kellett 
volna írnia. Sőt, a betűhívség jegyében én még urudü helyett 
ilyesmit sem írnék: Urudu(m), mert a nem szakmabeli olvasó-
nak ez azt jelenti: az m-et az átírok írták a szó után, holott az 
ü olvasata az egész középkorban ez volt: um, A kéziratban az 
első szótag — sorvégen — így fest: iü, erről pedig már tudjuk, 
hogy így kell olvasni: ium, Igen ám, de az átírok fel akarják 
hívni a figyelmet, hogy az az együgyű másoló nem forgatta az 
etimológiai szótárt, (ismételten) arról tesz tanúságot, hogy 
nem tudja: itt nem ü (= um) van a helyén, hanem un. Pedig ez a 
következetes „hiba" értékes bizonyítékot szolgáltat arra, hogy 
az Ómagyar Mária-siralom idején a labiális illeszkedés (n>m)/i 
előtt élő szokás volt (a „sumha" is talán így keletkezett). 
Valószínűleg ennek az analógiája vezette félre a hajdani másolót, 
amikor „ualmiw"-t ír „ua lпит" (: válnom) helyett - éppen 
ezért (is) nem kell „[!]" az átírásba. Hasonló meggondolások 
alapján nem tenném zárójelbe az urumefmjtuul alakban sem az 
m-et. Arról van ugyanis szó, hogy a (kétségkívül gyakorlatlan 
és következetlen) másoló leírta ezt: urume tuul, de hogy ebből 
urumemtuul (örömömtől) legyen, pótlólag az e (sőt a meg-
elező um) fölé is húzott egy jókora, m értékű jelet, az e még 
Anonymusnál is em értékű. A „betűhív" átírok számára ilyen 
esetekben kétféle megoldás adódik: vagy legyen az olvasat a 
döntő, és írjunk urumemtuul-1, vagy jelezzük a másoló gyer-
mekded furfangját, ezt írva: urumètuul, valami jegyzet, magya-
rázat számára pedig (más esetekben is) találjunk valami helyet, 
akár a lap alján. 
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Már a veszélyesebb önkényeskedések közé tartozik az, hogy 
a másoló kétszer írta le a hyul (hűl? ) szót, de először — nyil-
ván a két sorral elébb leírt kyul (kiül~kívül) hatására k-\al 
kezdte írni, majd áthúzás nélkül h-val megismételte. Átíróink 
erre az első formát szögletes zárójelbe teszik . . . Quo iure? . . . 
De még az ilyesminél is félrevezetőbb egyes „írásjeleknek" — 
elsősorban a pont- és ferdevonal-féle jeleknek — önkényes 
értelmezése. Közismert, hogy a régi (esetünkben 12—13. 
századi) kéziratokban az interpunkció, a nagy és kis kezdőbetű 
(pont után is) meglehetősen esetleges. A mi átíróink általában 
nem esnek túlzásba, különösen dicséretes módon kerülik (álta-
lában!) a pontszerű kis pacniknak valami funkcióval való 
ellátását. Pedig sokszor erős a kísértés, leginkább talán (a lel-
kem mélyén mindmáig vitatott) werud írásformája esetén, ahol 
a szó két i-formájú betűszára felett is „pont" van, még kísér-
tőbb az — egyéb vonatkozásban is kirívó — qui (: ki) szó, mely-
ben egy i fölött első tekintetre pont van . . . A kirívóság egyéb-
ként abban áll, hogy az egész versszövegben még csak egyetlen 
más alkalommal írják a k-t qu-vai (nequem: nekem), egyébként 
mindig k-val. Hasonlóképpen ritka az z-nek /-vei való írása: álta-
lában y az / jele (az arány 7 : 28 az y javára). Az i értékű _y-ok 
között van azonban egy „Syrolmom" alak, melyet betűhíven 
kellett volna átírni! Ez a kétpontos (trémás)_y ugyanis nagyon 
fontos lehet a paleográfus számára (a hely- vagy kormeghatá-
rozás szempontjából), mert bizonyos, hogy a másoló nem 
véletlenül s nem tévedésből használta ezt a betűformát. 

A fent elhangzott elismerés mellett arról sem hallgathatunk, 
hogy átíróink pusztán nyelvtani logika alapján pontot tesznek 
oda, ahol annak a kéziratban nyoma sincs, pl. ulud (: ölöd). 
Máskor vesszőt tesznek oda, ahol a kéziratban bizonyosan 
nincs: ne leg, (: ne légy); ami ott van (egy pontosvesszőszerű 
írásjel), az vagy két aprócska tintafolt vagy még inkább egy 
folyamatában megszakadt sorvégi ferde vonal:), mely sűrűn 
előfordul, funkciójáról még ejtünk szót. Az egész szövegben 
egyébként összesen két helyen tételezhető fel, hogy talán 
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vessző van: a bal hasáb legutolsó sorában: „(uro)dum,", a jobb 
hasáb 5. sorában: „ualallal,", ellenben uo. a 10. sorban 
„kethwe" után legvalószínűbben egy nagyobbacskára sikerült 
pacni, de a legjobb esetben is pont van. 

És most a ferde vonalak (/) ügye. Tudtommal mindmáig 
nincs konszenzus a tekintetben, hogy: 1.) melyik ilyesféle vonal 
tekinthető setleg vesszőnek vagy pontnak, s mely egyszerűen 
ferde vonalnak, s hogy mikor tekinthető egy előző sor vala-
mely betűje lenyúló szárával egybeolvadtnak, s mikor nem. 
(Az előző felfogás tükröződik a legutolsó sor fyaal szava után 
tett ferde vonalban: úgy vélik ugyanis az átírok, hogy az előző 
sor kynaal y betűjének olyan hosszan lekanyarodik a szára, 
hogy abban már egy vessző-értékű ferde vonal is bele van 
olvadva. Máskor az ilyen lekanyarodó hosszú szárakkal nem 
törődnek.) - 2.) hol, mikor, milyen funkcióval alkalmazza a 
/-at a másoló? Bizonyosan nem vers (esetleg dallam-) szakaszt 
választ el vele, nem is a sor végét jelzi, hiszen sorvégen mintegy 
választójelként is előfordul, például így: „wklel/ue" (:üklel-ve). 
Hasonlóképpen sorvégi választójelként fognak fel (az én példá-
nyom szerint) valami halvány árnyat a 12. (hasáb) sor végén: 
keseru-en, de a már emlegetett 10. sorbeli iu (= jum) után még 
csak ilyen árnyék sincs, mégis választójelet tesznek. Ugyanígy 
járnak el az utolsó előtti sorban e kifejezéssel : halai kynaal, -
holott a vesszőt itt sem indokolja s e m m i . . . Egy másik , je le t" 
is - alighanem hibásan - választójelként fognak fel:ez pedig a 
szó utolsó betűjének egy kis füle, illetve egy aposztro"szerűen 
megjelenő pont vagy inkább egy parányi tintafolt. így lesz a 
„betűhív átírásban" az a'-ból a-, egge-(dum)-ből egge-(dum), 
bu'(thuruth)-bői ftM-(thuruth) stb. De a À"egMg(gethuk) máso-
dik, sorvégi (/)#-jének akkora „füle" van, mint egy elefántnak, 
az átírásban a sorvég mégis 'zv fest: ,JCegug'\ A> 9. (hasáb)sor 
végén hasonló „neheztelés" mutatkozik: ott a farad után vi-
tathatatlanul ferde vonal van, az átírok ügyet sem vetnek rá. 
Megint máskor - legkirívóbban az wklelue szóvégi első fele: 
wklel után - nemcsak ferde vonal, hanem még valami vessző-
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féle jel (/.) is van, átíróink nem értelmezik vesszőnek, meghagy-
ják ferde vonalnak. Ahogy nem lesz — következetlenül — a 
ferde vonalból vessző a turuentelen vagy a byuntelen után, de 
igen a „kynzassalf' esetében! 

A leginkább zavaró azonban talán mégis az, hogy a sor 
elején itt-ott (néha csak igen éles szemmel) kivehető ferde 
vonalakat az átírok következetesen kötőjelként írják át. Nem 
vagyok (sajnos) paleográfus, nem tudom, mennyiben jogos ez, 
de általában — minden informálás nélkül — meglepő. Külö-
nösen, ha a szókezdő betű kifelé hajló „fülébe" is belelátják 
ezt a kötőjellé transzformált ferde vonalat, például a (fuha) 
3atum esetében, az aláhúzott, sorkezdő szórészt így írják át: 
,,-zatum". 

A különben nagyon hozzáértő, nagyon lelkiismeretes átírás-
nak szerintem csak hasznát volna, ha elhagyják a sorvégi ||-kat, 
a ferde vonalakat pedig - mint sok esetben teszik - nem írják 
át se vesszővé, se kötőjellé, hanem meghagyják (ha valóban ott 
van) ferde vonalnak, s nem raknak ki önkényesen se pontot, se 
vesszőt. 

* 

A következő fejezet az Ómagyar Mária-siralmat „eredeti 
olvasás szerint" adja, annak feltüntetése nélkül: ki vállalja a 
felelősséget az olvasatért, és ki főleg a központozásért és sor-
tagolásért. Teljesen érthetetlen ugyanis: miért és hogyan lett a 
folyó szövegből verssorokra tagolt mű, s ha lett, milyen alapon 
lett ilyen. A sortagolásban már Pais Dezsőnél is talán a leg-
kirívóbb eset volt az, amikor a „fugwa [/? ] huztuzwa wklel 
[hasábsorvég/] / we [pont? ] ulud"-ből ilyen verstagolás kelet-
kezik - az „ulud"-nek külön sorrá való tevésével: 
Fugva, husztuzva, 
Uklelve, ketve 
Ülüd. 

Az önkényes sorkezdő nagybetűkről és az interpunkcióról 
nem is beszélve, ez a tagolásarány, ritmus és idegen példa 
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nélkül való, holott a szöveg minden nehézség nélkül egy 5/7-es 
sorképletbe rendezhető úgy, hogy a 7-esbe („üklelve ketve 
ülüd") — némi jóakarattal — akár egy Choriambus is bele-
magyarázható. De a latin minta megengedné a 8/4-es tagolást 
is: fugva huztuzva üklelve/ketve ulud. 

Nem nagyon megnyugtató, hogy ebbe az „eredeti olva-
sás"'-ba számomra legalábbis teljesen indokolatlanul — egy-
szerre csak pontok, vesszők, sőt gondolatjelek jelennek meg 
ott, ahol azoknak a versszövegben nyomuk sincs. A kézirat e 
szakasza: „Syrolmom fuha [új sor] zatum therthetyk kyul" -
itt így fest: 

Sirolmom, fuhászatum 
Tertetik kiül 

Ha már ilyen mértékű beavatkozás történt, mire való a 
gondolatjel, és mért nincs pont vagy vessző a „kiül" után? 
Eléggé zavarók a szögletes zárójelbe tett, kérdőjeles olvasat-
variánsok is, például: „Szegényül [szégyenül? ] szépségűd." 

Hogy aztán az itt adott „eredeti olvasás szerinti" olvasat 
hiteles-e, azaz hogy a 13. század első felének magyarja valóban 
így olvasta-e a kódex magyar szövegét, annak eldöntésére nem 
érzem magam illetékesnek, mégis úgy érzem: elég sok a vitat-
ható olvasás, különösen a hosszú és rövid magánhangzók és a 
diftongusok tekintetében. Sajnos szomszédaink és a számba 
jöhető külföldi kulturális központok egyikének helyesírása 
sem különböztette meg a magánhangzók kvantitását, így a 
magyar szerzőnek (ha versét leírta is) és a másolónak ugyan-
csak fájhatott a feje. Ahogy fáj ma a mi fejünk — többek 
között — amiatt: hogyan ejhették az olyan, kettőshangzóknak 
látszó hangkapcsolatokat, mint „sidou", „sirou", a megkettő-
zött magánhangzó — mint olykor a kódexekben — nem a 
hosszúságot jelöli-e: „világumtuMl," „mézMwl", a „Tertetik" 
nem „Tértetik-e", miért hosszú a magánhangzó ezekben: 
„egí're" (: igére), mi támasztja alá ezt az olvasatot: „bwtürüt (: 
bútort, mások szerint: bú tőrét), és az „egyembelű" ű-jének 
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hosszúságát stb.? Mindennek a vers ritmusának (metrumá-
nak?) és prozódiájának rekonstruálásakor igen nagy jelentő-
sége lesz . . . Keresztury Dezső a szövegközléseket kísérő tanul-
mányában így ír: „mai, lényegében véglegesnek [? ] elfogadott 
olvasatát Jakobovich [olvasd: Jakwbovich] és Pais Dezső bocsá-
totta közre az Ómagyar olvasókönyv-ben 1929-ben" . . . Nem 
értem, hogy lehet egy 1929-ből származó olvasatot „lényegé-
ben véglegesnek elfogadott"-nak minősíteni, amikor tízen, 
százan kérdőjelezték meg ebben-abban az olvasatot. (A Tuled 
alaknak „Tüüle" formában való „eredeti olvasása" azonban 
mindenképpen megbocsáthatatlan.) 

* 

A Mai értelmezés szerint című szakasz kapcsán újból az a 
kérdés merül fel: kinek vagy kiknek a műve? Persze ez költői 
kérdés, a versantológiák megmondják, kitől származnak a vagy-
lagos (szögletes zárójelbe tett) megoldások, magyarázatok, — 
köztük azok is, melyek fölöslegesek, hiszen például az „en 
fiom ezes mezuul" (= édes mint a méz, mézként édes) mellett 
inkább már csak túlbonyolítás a zárójelbe tett „[Édesb 
méznél]". Rövidre fogva: nyugodtan kijelenthetjük, hogy az 
irodalomtörténet, az oktatás (s bizonyára a nyelvtudomány) 
számára is fölösleges és káros volt ennek az értelmezésnek a 
„szerző" tekintélyére támaszkodva — mint véglegesnek s alig 
vitathatónak, így változatlan formában való közlése (e helyen, 
30 000 példányban s legalább fél évszázadra szólóan). Tiszte-
let, becsület az értelmezés egykori szülőjének, mégsem lett 
volna szabad elfeledkezni arról, hogy a magyar nyelvtudo-
mánynak talán nincs is olyan munkása, aki az elmúlt 60 
esztendő alatt ne próbálkozott volna a Siralom egyik-másik 
szavának, fordulatának vagy akár egészének értelmezésével. 
Ezeket a próbálkozásokat (vagy netán eredményeket) egy 
ilyen reprezentatív, szép s hosszú használatra szánt kiadvány-
ban nem lett volna szabad figyelmen kívül hagyni. Különösen 



40' 
Vita 

nem lett volna szabad - a múltból — Mészöly Gedeonnak 
(Ómagyar szövegek nyelvtörténeti magyarázatokkal, 1956.) 
szellemes és elgondolkoztató kísérleteit (s vitathatatlan sike-
reit), vagy Bárczi Gézának e téren tett fáradozásait — az itt 
közölt értelmezés szülője iránti tiszteletből, vagy kegyeletből 
- mellőzni. (Azt pedig már leírni is szégyellem, hogy — Keresz-
turyval ellentétben - az említett Bárczi Géza - nem Bárczy, 
ahogy Jakobovich is Jakubovich, aki egyébként valóban „ki-
váló" paleográfus volt, de nyelvésznek talán inkább csak „érde-
mes".) Az Ómagyar Mária-siralomnak ma is élő értelmezői 
közül legalább Benkő Lórándnak — éppen nem tisztelet- és 
hagyománysértő — javaslatait kellett volna tekintetbe venni. 
{Árpád-korimagyar nyelvű szövegemlékek, Bp., 1980.) 

* 

Az utolsó szakasz Keresztury Dezsőnek egy kissé félszeg 
című (Mária siralmáról), szép tanulmányát hozza. De mind-
járt hozzá is teszem: a „szép" jelző ezúttal inkább esztétikai, 
mint tudományos minősítés akar lenni. Keresztury rendkívül 
vonzó stílusban tudja tálalni az erősen vitathatót, a bizony-
talant és a — ma már — vitathatatlanul tévését is. Szerény 
véleményem szerint még egyetlen tudós renoméjának sem 
ártott meg az, ha a kérdés legjobb szakértőivel konzultál, 
mielőtt egy sereg hamis, igazolhatatlan állítás köntösébe bur-
kolva állítja elénk - s tekintélyénél, szuggesztív előadásánál 
fogva hosszú időre — valamely témával kapcsolatos régi ismere-
teinek és az új feltevéseknek rendszerét. 

Természetesen nem elejétől fogva végig csupa tévedés az, 
amit Keresztury állít az első magyar versről. A megtalálás külső 
története például hitelesen áll előttünk - , noha még e téren is 
ma már óvatosabban alkalmaznánk a kódexnek „Olaszország-
ból származó" jelzőjét. Az ugyanis, högy egy müncheni antik-
várius 1910 körül (!) Bolognában vásárolta meg a kódexet, 
semmit sem jelent a származást illetően. Közel 700 év alatt ki 
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tudja milyen hányattatásokon ment át a kódexünk! (Hogy a 
magyar verset majdnem bizonyosan nem Itáliában másolták 
bele, arról máshol szólok. Népszabadság, 1982. jún. 19:16.) 
Már egyértelműen dicsérettel kell szólnunk Keresztury bátor-
ságáról és hozzáértéséről, amikor kétségbe vonja a magyar 
siralomnak valamely egykorú dallamra való alkalmazhatóságát 
(noha a latin mintának én magam legalább öt egykorú dallamát 
ismerem), bátran foglal állást egyik-másik elsietett vagy el-
túlzott, nem is kis tekintélyektől támogatott feltevések ellen 
is. (A Várszínház eljárása a Csiksomlyói passióba átültetett 
Mária-siralom részlet zenéje kapcsán nem mondható szeren-
csésnek.) Ugyancsak egyet kell értenünk Kereszturyval abban, 
hogy elutasítja az Ómagyar Mária-siralom monodráma-jellegét, 
s ennek alapján költeményünknek a magyar dráma történetébe 
való beiktatását. Majdnem mindenestől elfogadható az, amit 
Keresztury a sequentia-müfajról és ennek funkcióiról (bele-
értve az Ómagyar Mária-siralom esetleges funkcióit is) mond. 
(Zárójelben egy apró kiegészítés: való igaz, hogy a már több 
százra rúgó liturgikus sequentia közül a tridenti zsinat csak 
ötöt hagyott meg, hogy ezek közt van a Stabat mater, de még 
az én gyermek-, diák-, sőt fiatal tanárkoromban rendszeresen 
énekeltünk másik hármat is: Lauda Sión Salvatorem: Dicsérd, 
Sión, Megváltódat; Dies irae, dies illa: Napja Isten haragjának; s 
bizonyára Keresztury is énekelte (vagy hallgatta) a Veni Sancte 
Spiritus-t: Jöjj, Szentlélek Úristen — a tanévnyitón, azaz 
„véniszanktekor".) 

A latin planctus funkcionális felhasználása során mon-
dottakhoz is kívánkozik egy megjegyzés, amejy nem látszik 
lényegesnek, az Ómagyar Mária-siralom datálá? ^empontjából 
azonban rendkívül fontos: „ . . . a jóval későbbről [!] ránk 
maradt passiókban nagy szerep jutott a fiát sirató Istenanyá-
nak" — így Keresztury. Ezzel szemben u Carmina Burana ún. 
fragmentumai között két olyan passió is van (az egyik talán 
még a 12. század végéről, a másik sem későbbi a 13. század 
első évtizedeinél), melyek közül az egyikben a Mária szájába 
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adott (énekelt) szövegre már csak mint közismertre, így utal a 
„rendező": „Planctus ante nescia etc". A másik — közismert 
nevén Ludus breviter de passione" — viszont meghökkentő 
módon felel meg a mi Mária-siralmunk (s a szintén a Lőweni 
kódexben található planctus-részlet) lerövidített terjedelmé-
nek. (Vö. W. Meyer: Fragmenta Burana. Mit 15 T a f e l n . . . 
Berlin, 1901.) A sok helyesléshez tegyük azonban azt is hozzá, 
hogy a latin sequentia (Planctus ante nescia...) szerzője 
bizonyosan nem Geoffroi de Breteuil volt, aki valószínűleg 
soha sem járt Párizsban, így nem halhatott meg „a párizsi St. 
Victor apátság subprioija"-ként sem, s az is bizonyos, hogy 
semmiféle költői tehetséggel nem rendelkezett. (Vö. Ph. 
Delhaye: Le microcosmus de Godefroy de Saint-Victor. Lille-
Gembloux, 1951.) 

Amit aztán Keresztury (főleg Horváth János alapján) az 
Ómagyar Mária-siralomról mint költői alkotásról mond, az 
megragadóan szép, de semmi bizonyítható nincs benne. Tud-
tommal még senki sem végezte el azt az összehasonlító mun-
kát, melynek következményeképpen kétségtelen lenne, hogy 
mi az a tartalmi-formai (stiláris-poctikai-verstani) hozadék, 
melynek a korabeli európai latin vagy vulgáris költészetben 
nincs mása, mintája, így az a magyar költő, ill. költészet 
alkotása. (Én kb. ezer 12-13. századi költeményen futottam 
át — különösebb eredmény nélkül.) Persze magam is hittel 
hiszem, hogy az Ómagyar Mária-siralomban van ilyen tartalmi-
formai magyarság, de „szabad önállóság'"-ról, látszólag maguk-
tól született rímekről, alliterációkról, „spontán lírai sugal-
mak"-ról, „ritmus és mondatrend spontán harmóniájá"-ról stb. 
(ezek Horváth János szép fogalmazásai) félnék ilyen abszolút 
módon beszélni —, amikor 2 - 3 0 0 esztendővel később a 
magyar kódexek passióiban a Temesvári Pelbárt közvetítette 
Szent Ágoston-, Szent Bernát-, Szent Bonaventura-, Szent 
Anzelm — stb. féle passió-drámáknak, -prédikációknak, -trac-
tatusoknak, -imádságoknak meg a középkori, főleg német 
passió-játékoknak hajszálra egyező fordulatait, motívumait 
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látom előkerülni. (Ezeknek — és nem az Ómagyar Mária-sira-
lomnak — lecsapódásai az emlegetett, és persze ettől függet-
lenül páratlanul szép „laikus imádságok".) 

Keresztury Klaniczay Tibort idézi: „Az ősi magyar vers és a 
latin himnusz »misztikus nászából« így született meg a magyar 
poézis". Hogyhogy született? Hát elképzelhető, hogy az 
Ómagyar Mária-siralom előtt nem volt magyar poézis? Bizo-
nyosan volt! Csak éppen semmit, de semmit nem tudunk róla: 
a műfaji mondanivalója (rituális-mágikus szövegek, szerelmi 
dalok, hősi — majd udvari — epikus énekek) ugyan aligha lehet 
kétséges, de formai verstani sajátságairól nem tudunk semmit 
azonkívül - , ami minden szóbeli költészetre — így a nyugat-
európaira is - jellemző. Egy kissé ódzkodnék attól is, hogy 
ennek az egykor bizonyosan megvolt magyar poézisnek sui 
generis jellemzőit valami vélt „ősköltészet" (finnugor, obi-
ugor, törökös magyar, hazai, de még pogánykori magyar „ős-
költészet"? ) és a finnugor „összehasonlító folklórkutatások" 
analógiái alapján próbáljuk felderíteni. Keresztury járhatónak 
látja ezt az utat „a régiség s benn[e] az ősköltészet[? ] tudós 
búvárai" révén: „A módszeres kutatás az orális műveltséghez 
tartozó, tehát írásban föl nem jegyzett költészet meglétén túl 
ennek néhány jellemző vonását, kifejezőeszközét is képes volt 
kikövetkeztetni, valószínűsítve leírni." Nem vehető ki tisztán: 
az orális költészetről általában beszél-e Keresztury (mert akkor 
ott vagyunk, ahol a part szakad, a magyar orális költészetről 
semmi közelebbit nem tudunk meg), vagy pedig valamilyen 
feltételezett magyar „ősköltészetről", — amiről mindmáig nem 
tudunk semmit, de semmit. A néprajztudomány nemrégiben 
szögezte le, hogy nincs, nem lehet összehasonlító finnugor 
néprajz, s így „benne"' finnugor folklór sem. Bár lenne! Bár 
úgy tudnánk a már magyarnak nevezhető költészet kialakulásá-
nak útját követni, ahogy például a román nyelvű népek: 
olaszok, franciák, spanyolok megtudják mondani: ez már nem 
népi latin, ez már olasz, francia, spanyol p o é z i s . . . 

11 Irodalomtörténet 1983/2 
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Ami pedig a „misztikus nász"-t illeti, abban az égvilágon 
semmi misztikus nincs. Megvan már másfél százada is, hogy a 
tudomány felismerte: a modern világi lírai költészet a 10—12. 
századi vallásos költészet formai modelljét követve született 
meg, ahogy közhely az is, hogy a modern dráma a középkori 
vallásos dráma szerves folytatása. Mindez azonban ki-
egészítendő azzal, hogy a kor vallásos költészetének nagy 
hulláma bőven merített az egyes nemzeti-vulgáris költészeté-
nek hagyományaiból: a rím, a nyomatékos, ereszkedő lejtési 
verselés valószínűleg ez utóbbi „nászajándéka", ahogy a szótag-
számláló metrumos verselés, a strófaképzés a latin hagyo-
mányokat is felhasználó vallásos költészet hozadéka. Hogy a 
középkori szerelmi költészet és például a Mária-himnuszok 
hangneme, szó- és képkészlete, versformája egymás tükörképei, 
hogy a híres versgyűjteményekben a népi erotika és a szerzetesi 
misztikum szépen megfér egymás mellett, ahogy a passiójáték-
nak a Mária-siralom éppúgy szerves tartozéka, mint a kenetet 
áruló kalmárok seftelése vagy Mária Magdolna magakelletése 
(sőt kendőzése — a kereszt alatt!) — mindez közhely, nincs 
benne semmi misztikum. Az Ómagyar Mária-siralom esetében 
sincs szó „misztikus nász"-ról, csak arról a siratni való tényről, 
hogy nem tudjuk: a magyar fordító mivel járult hozzá a nász-
hoz. 

Szépen beszél — Keresztury idézeteiben — Horváth János 
arról „a beleérző . . . műköltői magaslatról", „magasrendű 
líraiságról" — nemzetközi terminussal: compassióról —, „amit 
alig ismerhetett a még nem keresztyén magyar.". Ehhez is 
kívánkozik néhány sornyi megjegyzés. Mindenekelőtt az, hogy 
a planctus-kutatás jó ideje már nem a keresztény Istenanya— 
Istenfia viszonyból eredezteti a Mária-siralmakat (a Bibliában. 
még csak utalás sincs a haldokló-meghaló Fiát a kereszt alatt 
sirató Anyára), hanem egyrészt a népi halottsiratókból, sirató-
énekekből, másrészt a hősi epika hős-siratóiból. Ezeknek él-
ményi tartalmához és lírai megfogalmazásához nem kellett a 
keresztényien érzékeny érzésvilág. Nem tudom: a viszonylag 
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gazdag magyar siratóének-anyagot kielégítő módon össze-
vetették-e már a középkori (vagy akár csak a magyar kódexek-
ben olvasható) Jézus-siratókkal. 

Utolsó problémáink egyike —, melyet Keresztury (ezúttal is 
jórészt Horváth János nyomán) szépen fejteget — az, hogy az 
Ómagyar Mária-siralom nem lehetett egyszeri, egyedülálló 
alkotása a 12-13. századi magyar költészetnek, „nem szület-
hetett megfelelő környezet, tehát fejlett magyar nyelvű költé-
szet n é l k ü l . . . " Hogyan is van ez? Én nem látom indokoltnak 
a „tehát" kötőszót: „a megfelelő környezet" és a „fejlett 
magyar nyelvű költészet" nem föltétlen föltételei egymásnak, 
— kivéve ha az Ómagyar Mária-siralom itthon keletkezett, 
aminek alig van valami valószínűsége. Mindezzel azt akarom 
mondani, hogy ha voltak is kísérletek egy magyar nyelvű 
vallásos költészet megteremtésére, nem volna különös, hogy 
arra a szintre, melyen az Ómagyar Mária-siralom áll, ennek 
költője egymagában (vagy nagyon kevesedmagával) jutott el. 
Hogy ugyanis erre a szintre valaki eljuthasson, három nélkülöz-
hetetlen feltétel ritka különleges találkozásának, egyidejű meg-
létének kell megvalósulnia: egy ritka költői tehetség, a „meg-
felelő környezet" és — bizonyos mértékig - „fejlett magyar 
nyelvű költészet". Szerintem azonban az első kettő meghatá-
rozóbb szerepű, különösen a „megfelelő környezet", melyben 
a nem mindennapi tehetségű költő-fordító magas szinten el-
sajátíthatta, áthasoníthatta egy fejlett vallásos költészet 
műfaji, stiláris, részben poétikai, verstani eredményeit. Ez a 
„megfelelő környezet" nem lehetett Magyarország, csakis 
olyan ország, melyben a Planctus ante nescia .. . -hoz hasonló 
költemények százával születtek, belekerültek a liturgiába, 
passiójátékokba és a magánájtatosságba is. Hogy melyik le-
hetett ez az ország, azt ma még csak találgatjuk. Az azonban 
bizonyosra vehető, hogy a magyar költő nem hónapokra, nem 
is egy-két évre került bele ebbe a „megfelelő környezetbe", és 
az is, hogy egyaránt fogékony volt a vendéglátó ország mű-
költői és a hazai földről magával vitt orális költészet ered-

10* 
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ményei i r á n t . . . így nézve a dolgot, inkább az lenne különös, 
ha sok ilyen alkotás keletkezett volna. Az viszont - , ha csak 
valami eddig ismeretlen körülmény (elkallódás, idegen nyelvű 
szövegkörnyezetben megsemmisítés, a költő hirtelen halála, 
visszarendelése az idehazai kedvezőtlen környezetbe stb.) nem 
játszott közre - meglehetősen különös lenne, hogy költőnk 
csak egyetlen egy „fordítást" alkotott volna. 

Ami pedig a honi „körülményeket" illeti, bizonyos, hogy 
valami nyüzsgő alkotói vagy fordítói irodalmi életről nem 
beszélhetünk. Már csak azért sem, mert — ne háborodjunk fel 
gyorsan! — a magyar társadalom vallási ideológiája még a 13. 
században is félig „pogány" volt, talán ez az oka annak, hogy a 
magyar vallási, liturgikus és devóciós életben semmi nyoma 
egyetlen osztály, réteg, csoport részéről sem egy magyar 
nyelvű vallásos költészet iránti szélesebb körű igénynek . . . 
Nézzük csak meg — jóval későbbi! — kódexeinket: alig tucat-
nyi vers van bennük (az Érsekújvári kódex Szent Katalin 
legendáját nem számítva), — verses passió vagy siralom sincs, 
írásos szövegként legfeljebb ritmikus prózát és zsoltárszerű, 
pszalmodizálható imádságokat és ájtatossági szövegeket nyújta-
nak. Pedig kódexeink jelentős része latinul nem vagy alig tudó 
apácák számára (esetleg egy-egy világi megrendelő számára) 
készült. Ha ők a 14-15 . században nem tudták „kiigényelni" a 
verses magyar liturgikus és áhítat-szövegeket, még kevésbé téte-
lezhető fel ilyen igény a latinul (többé-kevésbé) tudó papság-
ról és a nyugati vagy ortodox értelemben vett vallásosságtól 
messze álló nemességről, a kézműves vagy jobbágyi rétegek-
r ő l . . . Amire a magyar vallásos életnek és liturgiának elsősor-
ban szüksége volt: bibliafordítás, szentek élete, prédikáció, 
imádságok, elmélkedések - az meg is született, de túlnyomó-
részt prózában. 

Abban persze nem kételkedhetünk, amit Mezey László vall 
(Leuvenijegyzetek az Ómagyar Mária-siralomxól. It, 1972. 2. 
sz. kül. 367-369.) , hogy ti. a magyar siralom (de a latin 
planctus-részlet is) funkcionálisan: egy nagycsütörtöki, ill. egy 
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„de compassione b. Mariae" tartalmú kolláció után, ezek ki-
egészítéseként vagy ünnepélyessé tétele céljából került a 
kódexbe. Azt azonban Mezey sem állítja, Benkő Loránd pedig 
egyenesen kétségbe vonja, hogy a költő-fordító és a másoló 
egyazon személy lett volna. (Annak részletezésére, hogy a 
„fordítás" remekmű, a másolata pedig még magyarul is 
gyengén tudó s rossz scriptor munkája, itt nem akarok időt és 
teret tékozolni.) Én magam meg vagyok győződve, hogy a 
fordító költő-művész nem vallásos funkció jegyében fordította 
a latin planctust (ill. annak egy részét), hanem költeményt 
akart írni —, az „írni"-t a középkori eredetiség fogalma szerint 
értve. (Feltehetőleg - de konkrétan kimutathatólag is - nem 
is csak a Planctus ante nescia .. .-ból merített.) Ehhez tudo-
másul kell venni azt a tényt, hogy már a 12. század közepe 
táján a sequentia nem liturgikus funkciójú vallásos, énekelt 
alkotás volt, hanem egy költői műfaj (mellyel a világi költészet 
is élt), mely már esetleg csak eszmei modelljében alkalmaz-
kodott valamely dallamhoz, de valójában dallam nélkül is 
megállt a lábán. A mi költőnk-fordítónk persze nem olvasta a 
latin planctust, hanem (egészében vagy már lerövidült formájá-
ban) énekelve vagy ájtatossági szövegként, litániásan kántálva, 
még valószínűbben passió-betétként hallotta. Ez lehet a magya-
rázata annak, hogy a latin versben előrehaladva, egyre inkább 
csak a tartalmi (érzelmi, gondolati, bibliai) mozzanatokhoz 
ragaszkodik, formailag egyre jobban elszakad a latin mintától. 
Eközben egyre jobban elhalványul a vers sequentiás felépítése, 
a strófák, sorképletek eredeti formája. Ezek és a rövidesen még 
említendő változtatások nem az „önállóság" jelei, hanem 
inkább annak a jele, hogy a magával és magában vitt költészeti 
gyakorlattal egyre kevésbé tudta (még nem tudta) összeháza-
sítani a nyugat-európai vallásos és világi költészetnek már-már 
manierista korabeli mívességét, nem tudta se „misztikus nász-
ban", se verselméleti, poétikai tudatossággal. De újból szeret-
ném hangsúlyozni: nem a magyar ihletésű önállóság sugallatá-
ból lesz egyre gyakoribb (a latinhoz képest) a félrím, alig kerül 
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felszínre a latin minta belsőrím hálózata, de az — úgy látszik: a 
magyar verselésben akkor még szokatlan - keresztrímek is, a 
csoportrímet is csak egy helyen tudja felmutatni, általában 
ellaposodnak a latin planctus kimunkált artisztikumai. Egyediil 
a soroknak (Horváthtól is megfigyelt) kétosztatúsága marad 
meg végig . . . És ez nem a másoló hibája, ez a fordító figyel-
mének lankadása, vagy még inkább a számára sokszor még 
vérré nem vált versépítkezésnek, verselési formáknak az emlé-
kezetből való kiesése. 

De ne menjünk bele a kiadványt (s a Keresztury-tanul-
mányt) csak távolról érintő — vagyis ide nem tartozó — kérdé-
sekbe. Csupán egyetlen megjegyzést szeretnék még tenni. 
Keresztury úgy látja, hogy „megfeszített fiát sirató Istenanyá-
nak . . . passiójelenetei. . . főként ferences kódexekben buk-
kannak elő." Ez a magyar passiókra, „passiójelenetekre" talán 
érvényes, de az Ómagyar Mária-siralom kapcsán számunkra 
elsősorban fontos francia (provanszál) és német passiók túl-
nyomó részükben nem ferences eredetűek . . . A Planctus ante 
nescia ... pedig talán már el is készült, amikor Assisi Szent 
Ferenc még meg sem született. 

És most, befejezésül, hadd ismételjem meg teljes egyetértés-
ben a Keresztury által oly lendülettel kötelességgé emelt kérdé-
seket s igényeket „a, ki tudja, mikor, mi célból magyarul 
újraköltött, lejegyzett vagy lemásolt Siralom" kapcsán: 
„Mikor, hol, ki (kik), miért írta (írták) [a kódexet]; hogyan 
került bele a magyar szöveg; van-e ennek kapcsolata kör-
nyezetéhez, a latin szövegekhez s a kódexben található egyéb, 
töredékes magyar bejegyzésekhez? [Ezek egyébként igen kis 
számú egyszavas glosszák.] Tetten érhető-e benne, körülötte — 
s hogyan — az ősi magyar vers meg a latin himnusz »misztikus 
násza«? [Szóltam már róla: nincs itt szó semmi misztikumról.] 
Hogyan sejthet a versértő fül, a filológus szimat oly sok 
távolabbi összefüggést közte és a megfeszített fiát sirató Isten-
anyának . . . passiójelenetei között, de még ismerős, elhaló, 
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fölerősödő visszhangokat is a . . . népi * laikus imádságok« 
k ö z ö t t . . . . ? " 

Az előzőekben közölt néhány megjegyzésemet ezekkel a 
kérdésekkel - mint egyelőre a legfőbb pozitívumokkal - kell 
zárnom, de kikívánkozik belőlem egy kérés: tegyék hozzáfér-
hetővé az Ómagyar Mária-siralom bölcsőjéül szolgáló kódex 
bilingvis kiadását: azaz a latin szövegét és ennek magyar for-
dítását. Enélkül mi — akik nem vagyunk sem paleográfusok, 
sem tévedhetetlen latinisták - ez idő szerint csak a sötétben 
tapogatózunk. 

MARTINKÖ ANDRÁS 

SZÉLJEGYZETEK 
MARTINKÖ A N D R Á S CIKKÉHEZ 

Nem kívánok Martinkó András cikkével vitába szállni; né-
hány kérdést, megjegyzést mégis szükségesnek látszik hozzá-
fűznöm. 

Kérdem: nem túlzás-e egy, a nagyközönség számára nagyjá-
ból olvashatóvá tisztított és fölerősített fotokópia-nyomat — 
tehát egy háromszoros áttételű másolat — alapján minősíteni 
egy kivételes értékű magyar nyelvemlék „betűhív" átírását? 
Szabad-e „fölöslegesnek" minősíteni olyan megszokott jelzése-
ket, „bántó és fontoskodó" beavatkozásnak minősítve őket, 
amelyeknek hiányát egy másik szakember ugyanilyen joggal 
fölületességnek, hanyagságnak minősíthetné? De ezt vitassa 
meg Martinkó' tanár úr a szövegközlőkkel 

Egy a legtágabban értelmezett nagyközönségnek szánt kiad-
ványban lehet-e más szerepe egy igen rövidre szabott, szerény 
utószónak, mint az, hogy a végre hazaérkezett, nekünk — s 
csak nekünk! — oly kivételes értékű kézirat hasonmás kiadását 
a legszükségesebb tudnivalók összefoglalásával lássa el? Szűk-
szavúságot ír elő a hely, az idő, az illendőség. Ezért nem jut tér 


