
FORRÁSOK KÖRNYÉKÉN

A Leuveni kódex 1922-es megtalálása érthető módon a benne fellelt első

magyar nyelvű vers, az Ómagyar Mária-siralom (ÓMS) miatt vált a tudományos
körök és a "művelt közönség" szenzációjává. A húszas években kibontakozó
kutatások, ha végérvényesen nem is, de főbb összefüggéseiben tisztázták a szö
veg helyesírásával, olvasatával és értelmezésével kapcsolatos kérdéseket.

Bár a kutatások sora ma sem tekinthető lezártnak (gondoljunk csak Benkő

Loránd Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei címú. monográfiájára), az
ÓMS időközben, az irodalomtudomány részéről megélénkülő figyelem eredmé
nyeként is, a szélesebb értelemben felfogott nemzeti kultúra részévé vált.

A vers eredetije, Geoffroi de Saint Victor XII. századi Planetusa azonban, bár
a költemény jelentős részét maga a Leuveni kódex is tartalmazza, mindeddig
szinte kizárólag a latinul értő tudósokat foglalkoztatta - a tudomány belügye
maradt. ASaint Victor-i szubprior szép Mária-himnuszának fordítását hiába
keressük a patinás magyar nyelvű himnuszgyűjteményekben.Babits Amor sanc
tus-ából éppúgy kimaradt, mint Sík Sándor Himnuszok könyve című válogatásá
ból: A legújabb középiskolai tankönyvek is az eredeti, illetve a formahű fordítás
kényszerű mellőzésével végzik az ÓMS-nek a latin himnusszal való összehason
lítását. (Képes Géza fordítása későbbi.)

Ilyen előzmények után a "laikus" olvasó számára alig ellenőrizhetőek a két
mű esztétikai értékeivel kapcsolatos, egymásnak egyébként sokszor ellentmondó
vélemények. (A latin himnuszköltészet jelentőségének Babits által végrehajtott
felértékelése "Pár töredékes és ügyetlen nyelvemlék"-ünkkel szemben éppoly
megfoghatatlanná válik ezáltal, mint az ellenkező oldalon Ruffy Péter hivatkozá
sa az üMS-nek az eredetinél "költőibb, szebb" megformálására.)

Pedig a Leuveni kódex 1982-es "hazatalálásával" ismét széles körű kíváncsisá
got ébresztett, most már nemcsak az ÓMS, de latin eredetije iránt is; Úgy tűnik,
Geoffroi de Saint Victor szekvenciájának az alábbi fordítása is ezt azelvárást
szolgálja csak. Egy-egy ilyen vállalkozás azonban nemcsak összevetésre késztet
het, de az "ősformával" való szembesítés révén (ha csak a jelenségek megvilágo
sodásának a szintjén is) hagyományt támaszthat: a szekvenciáét, e több mint
ezeréves múlttal rendelkező liturgikus énekét,

E műfaj virágkorában - Geoffroi de Saint Victor idején - templom és kolostor
énekszótól hangos: a misék, zsolozsmák kórusai egymásnak felelgetve "adták
elő" a szekvenciák változatos ritmusú, bonyolultrímelésűversszakpárjait.

Az olvasás az énekből szöveget "csinál". A fordítás természetesen csupán en
nek tolmácsolására vállalkozhatott, ebből is csak az első, vitathatatlan illetőségű

és értékű tizenhat strófáéra (Szabolcsi Bence 1959-es közlése alapján). A betűk
"égi" dallama azonban - remélhetőleg - így is az olvasóé marad.
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