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Virágh László

υτLτSSI VψRSψINψK RITMIKÁJτ
ÉS NÉHÁNY TψXTŰLÓGIτI KÉRχÉS τZ
AD NOTAM-HτSZNÁLτT ωÉNYÉυψN

Zenei elLadók közöt gyakran találkozunk azzal a véleménnyel, hogy a
régi korokban születet mlveket modern szemléletel kell elLadni, hiszen
modern emberek vagyunkα Szerintem éppen ellenkezL módon kell eljár-
nunk, és szeretném hangsúlyozni, hogy véleményem szerint ez nem csak
a zenére, hanem mlvelLdésünk történetének minden részére, így az iroda-
lomra is vonatkozikα Nem a modern szemléletet kell erLltetnünk, hiszen
az úgyis eleve adot, szabadulni sem tudunk tLle, hanem ellenkezLlegν
minden erLnkkel azon kell igyekeznünk, hogy megpróbáljuk magunkat a
lehetL legnagyobb mértékig beleélni a vizsgált kor látásmódjába, életérzé-
sébe, és lehetLleg a régi mlalkotásokat úgy olvasni, ahogy a kor embere
láta, értékelte a dolgokatαδ χe vajon lehetséges-e ezς Képesek vagyunk-e
υalassi verseit ugyanúgy megközelíteni, mint kortársaiς Majdnem biz-
tos, hogy nem, mert nem ismerjük eléggé a mitológiát, a retorikát, és a
többi, a kor és a szerzL számára eleve adot ismereti anyagnak is híjával
vagyunk, de azt gondolom, meg kell kísérelnünk a lehetetlent is, hogy a
lehetL legjobb megoldást kapjukα

Ilyetén meggondolásból szeretném megingatni a υalassi-kiadások és
általában a régi magyar vers-kiadások gondozóinak töretlen önbizalmát
arra vonatkozólag, hogy ezen a téren minden a legnagyobb rendben fo-
lyikα Szeretném, ha sikerülne meggyLzni Lket, hogy vonjanak be ezeknek
a kiadásoknak a gondozásába például nyelvészeket, de legfLképpen nyelv-
járáskutatókat, akik segítségével elkerülhetjük az olyasféle buktatókat,
amelyek eredményeként kiherélt, savát-borsát vesztet szöveg kerül a
gyanútlan olvasó kezébe, modern, színtelen, szagtalan városi nyelvre

δ Ldα mégν Virágh László, Hogyan (neά énekeljünk Monteverditα Muzsika, 1994β11, 21–24α
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fordítva le az eredetileg ízes tájnyelvi színezetségl verset, prózátα Ha
tudományos becsületességgel akarunk eljárni, tudomásul kell vennünk
ugyanis, hogy abban az idLben a mai értelemben vet irodalmi nyelv nem
létezetα

Mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy távol áll tLlem bárki
munkájának lebecsülése vagy jóhiszemlségének kétségbevonásaα ψgyet-
len célom új szempontok felvetéseα Talán (sLt, bizonyos szövegek esetében
biztosanά ezek szerint a paraméterek szerint már el is értük az optimumot,
de még tovább csiszolgatjuk a szöveget, nem véve tudomást arról, hogy
némely esetben túl messzire mentünk, és már csak rontunk annak álla-
potán, hitelességénα ψzért kívánnék én új közelítéseket, nem mintha úgy
gondolnám, hogy minden, ami eddig történt, rossz lenneα

Szeretném továbbá a zene szerepének fontosságát hangsúlyozni, és azt
kívánom bizonyítani, hogy zene nélkül nem érthetjük meg a kor kfflté-
szetétα τ kor költLi gyakorlata ugyanis, mint az köztudot, a nótajelzés
használatával eleve meghatározta a vers formáját és ritmusátα Tudjuk,
hogy ezeket a verseket mindenképpen énekelték, amit – υornemiszától
SzLnyi Nagy Istvánigε – számtalan adat bizonyít, sLt, az esetek túlnyomó
többségében orális úton terjedtekα τ verset 脚énekelni客,3 éneket 脚monda-
ni客 lefolyása általában társasági közegben történt, nem könyvbLl, még
kevésbé kotábólα τ kor emberének sokkal jobb emlékezLtehetsége volt a
mienknél, ezen a téren gyakorlotabb volt nálunkα Számára nem jelentet
gondot (vagy csak sokkal kisebbet, mint nekünkά az alkalmankénti rossz
másolat, az ékezetek hiánya, a nem egyeztetet helyesírás, mert mindezt
az énekelt elLadás, és a már egyszer – vagy többször – hallot szöveg (és
dallam!ά oly mértékben korrigálta, hogy a leírtak valójában csak emlékez-
tetLül szolgáltakα τ dallam (a vehiculumά mnemotehnikai segítségként
is kiválóan mlködötα τnalógiaként megemlíthetjük a gregorián kezdeti
írásmódját, amely nem alkalmazot vonalrendszertα Így természetesen a
lejegyzés csak annak a számára volt igazán hasznos, aki már ismerte a
dallamotα

Számunkra azonban a régi szövegek olvasása rengeteg kérdést vet felα
Közülük az ékezetek kirakásában (tehát esetenként a szótagok hosszúságá-

ε Virágh László, Két υalassi-nótajelzésrLlα Magyar Zene, 1981β2, 163–175α
3 υalassi szóhasználata a költLi mlvek elLadására, például a Szép magyar komédiábanν
脚Ki koszorút kötet, s ki táncolt, s ki játszot, ki verset éneklet客 (τctus I, Scena IIάα
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nak vagy rövidségének kérdésébenά különösen nagy segítségünkre lehet
a dallamminta (és persze azzal együt a ritmusά ismereteα

Mivel manapság nótajelzést nem nagyon használunk, komoly erLfeszí-
téseket kell tennünk annak érdekében, hogy a vizsgált korok magatartását
megérthessük ezzel a jelenséggel kapcsolatbanα Ha ezt elmulasztjuk, körül-
belül olyan eredményre jutunk, mintha az opera mlfaját vizsgálva csak
a szövegkönyvekkel foglalkoznánk, és a zenével nem törLdve akarnánk
következtetéseket levonni a ml egészére nézvéstα Régi költészetünkkel
is hasonló a helyzetα τ fent említet két szinonima (verséneklés = ének-
mondásά nem véletlenül volt használatbanα Nagyon pontosan jelölte a
szöveggel kapcsolatos magatartásformátα Vagy különben mit jelentsenek
azok a jól dokumentálható törekvések, melyek arra irányulnak, hogy a
verseket mindenáron dallammal lássák el, és ha nem ismerik a költL által
megjelöltet, akkor bármilyen más azonos szabásúval beérik, csak hogy a
vers nóta nélkül ne maradjonς τ dallamot nem önálló létében, hanem a
szöveggel való egységében tekinteték fontosnakα τ vers dallam nélkül
viszont használhatatlan volt a gyakorlatbanα

Lényeges mozzanatν dallamot – tudomásunk szerint – nem szerzetek,
hanem szinte minden esetben már meglévL dallammintát használtak
felα Tinódi maga (és mint köztudot, υalassi isά sok idegen dallamot is
alkalmazot, amelyeket néha jelentLsen átalakítot saját céljaira, ldα a
Sokféle részffgffsrLl dallamátα

ψlőzmények

ψz a gyakorlat természetesen nem volt újα τz elLzményeket az ókorban,
sLt az LsidLkben kell keresnünkα űlatón azt mondja, és ezt gyakran idézik
a reneszánsz folyamán,η hogy az énekben elsL a szó, második a ritmus, és a
dallam csak a harmadik helyre szorul fontosság tekintetébenα τ középkor
mindezt csak folytataα υoethius azt mondja tipológiájában, hogy

η űéldául φaccini a Le nuove musihe elLszavábanν 脚quella maniera cotanto lodata da
űlatone et altri 署loso署, he a緒ermarono la musica altro non essere he la favella e il
ritmo et il suono per ultimo, e non per lo contrario客 (脚a űlatóntól és más 署lozófusoktól
annyira dicsért mód, akik azt állítoták, hogy a zene nem más, mint a beszéd, a ritmus és
a dallam utolsóként, nem pedig fordítva客; Giulio φaccini, Le nuove musihe, ωirenze, 1601,
facsimile-kiadásaν τrhivum musicumα La cantata barocca 13α, ωirenze, SαűαψαSα, 1983άα τ
vers- és prózafordításokat – ha másképp nem jelzem – saját fordításomban közlömα
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régen költLknek nevezték azokat, akik csupán az ének ütemes és metrikus
használatával, megmutatva és oktatva az erkölcsöket, hol gyönyörlségre,
hol szomorúságra indítva a szíveket és az érzelmeket, (mindezeketά bemu-
tatják és létrehozzákαθ

Vagyis a költLk tulajdonképpen zenével hatnakα τz ikonográ署ai közhely
tehát, amely a költLket hangszerrel a kézben ábrázolja, kLkemény re-
alizmusαι Tehát, míg ma a vers zeneiségén kizárólag a ritmust vagy a
hangzók zeneiségét értjük, a régiek valóban zenérLl beszéltek ebben az
összefüggésben, zenérLl, amely a szöveg elválaszthatatlan kísérLje voltα

χante Lo meo servente core kezdetl ballatáját szonetben írot levél
kíséretében küldi el Lippóhoz (valószínlleg Lippo űasci de υardiάν

e priego il gentil cor he 砧n te riposa,
he la rivesta e tegnala per druda,
sì he sia conosciuda,
e possa andar là 砧vunque è disiosaακ

τ De vulgari eloquentiában található meghatározás a költészetrLl szintén
tanulságosν

Visszatekintve most tehát mindarra, amit már elmondotunk, emlékezet-
be idézzük, hogy azokat, kik köznyelven verselnek, többnyire poétáknak
neveztükα Kétségkívül ésszerlen merészeltük Lket e névvel illetni, mert
teljességgel poéták is, ha ugyan a poézist helyesen értelmezzükα ψz ugyanis
semmi más, mint a képzelet alkotása, mely a retorika szabályait 署gyelembe
veszi, és a zeneiségen alapulαλ

θ 脚[…] antiquitus dicebantur űoetae, qui per solum usum rhytmicos vel metricos cantus ad
arguendum vel instruendum mores, vel admovendum animos et a緒ectus ad delectationem
vel tristitiam 署ngunt et componuntα客 (τnicius Manlius Torquatus Severinus υoethius, De
institutione musica, Lipsiae, Teubner, 1867, I, 33αά
ι ψmlíthetném Villanit, űetrarca életrajzíróját, aki elmondja róla, hogy saját lantkísére-
tével énekelte mlveit, és még sok más példát is idézhetnék, amelyek mind ezt a tényt
bizonyítjákα
κ 脚És kérem a benned nyugvó nemes szívet, β hogy öltöztesse fel [a ballatát] és szeresse,
β úgy, hogy légyen ismert, β és mehessen oda, ahova vágyikα客 (χante τlighieri, Rime,
XLVIIIα In Vita Nuova e Rime, a cura di Guido χavico υonino, Milano, Mondadori, 1985α
Ldα még Virágh László, Vers és dallam Itáliábanα Magyar Zene, 1995β1, 29–33αά
λ 脚Revisentes igitur ea, que dicta sunt, recolimus nos eos, qui vulgariter versi署cantur
plerunque vocasse poetasν quod procul dubio rationabiliter eructare presumpsibus, quia
prorsus poetae sunt, si poesim recte consideremusν que nihil aliud est quam 署ctio rethorica
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χante feltlnLen gyakran említi a dallam kérdését, szinte szenved atól,
hogy nem tud zenélni és máshoz kell fordulnia dallamért, ami néha prob-
lémát jelent számáraα τz alábbi idézet szemmel láthatóan nótajelzés hasz-
nálatáról tanúskodikα τrról beszél, hogy új versét egy réginek a dallamára
írtaν

Le parolete mie novelle,
he di 署or fato han ballata,
per leggiadria ci hanno tolt砧 elle
una vesta h砧altrui fu dataν
però siate pregata,
qual uom la canterà
he li facciate onoreαμ

Nem szándékom, hogy ezt a kérdéskört most minden részletére kiterjed-
ve vizsgáljamα Meg kell elégednünk ezzel a néhány kiragadot példávalα
χe a késLbbiek folyamán, amikor Nyugaton már a szövegvers kezdet
uralkodóvá válni, még mindig azt olvassuk Ronsard-nál, hogy úgy kell
verset szerezni, hogy könnyen megzenésíthessék a zeneszerzLk, mert zene
nélkül a vers egyáltalán nem szépα ψgyébként Ronsard-nak is volt lantja,
játszot is rajta, csak idLs korára elvesztete a hallásátα

Hogy ez a gyakorlat milyen sokáig élL maradt, azt Toldy ωerenc meg-
jegyzése is bizonyítja, aki űetL署 verseirLl azt írtaν alighogy megírt egyet,
a következL héten már szerte az országban énekeltékα Nem szavalták,
énekelték!

τz alkalmazkodó ritmus

τ magyar nyelvl énekelt költészetel kapcsolatban felvetLdik egy külön-
leges problémaν az alkalmazkodó ritmusα ψbbLl eredLen pedig egy zenei
kérdésν mennyi ritmikai változtatást tlr el egy idegen dallam a magyar
közegbenς Különösen hangsúlyos ez a táncdallamok esetébenα Vajon ke-
rékbe kell-e törniük a magyar nyelvet az elLadóknak egy-egy olasz vagy

musicaque positaα客 (χante τlighieri, De vulgari eloquentia, IIα könyv, IV, 2, Mezey László
fordításaαά
μ 脚Új szavacskáim, β melyek virágról ballatát alkotak, β bájosan eltulajdonítotak β egy
öltözéket, mely másé voltν β ezért kérlek titeket β akárki is énekli, β köszönjétek meg nékiα客
(χante τlighieri, Rime, LVIα In Vita Nuova e Rimeαά
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német dallam használatával, vagy megváltozhat az eredeti ritmusς Ha
igen, mennyireς τ kérdés hasonlatos a tyúk és a tojás problematikájáhozν
vajon a vers alakítja a dallamot vagy a dallam a versetς Mondhatjuk azt,
hogy a dallamra írták a versetα Igen ám, de ez a dallam, ha nem is mindig,
egy másik szöveget hordozotα

Ilyen példa υalassinak a Regnart-villanella nótájára írt verseα ψbben a
német eredeti triolás (脚svábos客ά nyújtásai okoznak fejtörést az elLadónak,
melyek, ha kotahíven akarjuk énekelni Lket, esetenként a magyar szö-
veggel valóban kellemetlenül hatnakα τ gyakorlat rávezetet arra, hogy
ilyenkor lehetLség szerint alkalmazkodó ritmust kell használnunk; ahol
viszont a nyújtot helyet az éles ritmus kritikus helyen túlságosan meg-
változtatná az eredeti karaktert, kiegyenlíthetjük a két hangértéketα Van
azonban olyan hely is, ahol erre nincs szükség, mert a változtatást meg-
engedi a zenei anyagα τ korabeli elLadói praxisokkal szólván 脚mindezt az
elLadó jó ízlésére és ítéletére bízom, mert senki sem lenne képes minden
adódó esetet egyenként elLre látniα客

τ Gianeta Padovana esete is felvet hasonló kérdéseketα τ dallam, a jel-
legzetes padovana (nem azonos a pavanával!ά ritmus felütésével kezdLdikα
τ közreadók mind az 1986-os, mind az 1993-as kiadásbanδγ elfogadható-
nak tartják a ritmus megváltoztatását úgy, hogy az elsL ütem félkotáját
felbontják, mivel prozódiailag nem találták tetszetLsnek a szövegilleszke-
déstα τnnak ellenére, hogy az úgynevezet aprózás bevet módszer volt a
szöveg dallamra való alkalmazásakor, it ezt nem tanácsolhatjuk jó szív-
vel, mert ezzel megváltozik a padovana jellegzetes keringLszerl lüktetéseα
Valójában a mi ízlésünk szerint való prozódia csak három versszakban
érvényesül maradéktalanul a hét közül, mégis azt kell mondanom, hogy
nem szabad ilyen megoldáshoz folyamodnunk, mert ezzel eltorzítjuk a
tánc eredeti ritmusátα It tehát engednünk kell a zenei karakter érdekébenα
χe hiszen a magyar népdal sem mindig alkalmazkodó ritmussal él! űersze
az elLadói gyakorlatban a leírt ritmusképletek jelentLsen alkalmazkod-
hatnak a szöveghez, amit a korban nem tartotak szükségesnek rögzíteniα
Mindezt az elLadóra bíztákα Nem szabad elfelejtenünk, hogy mind a zenei,
mind a nyelvi lejegyzés csak pontatlan közelítése a hangzó anyagnak, a
szónak, ritmusnak, dallamnakα

δγ Gyarmati υalassi υálint Énekei, υudapest, Szépirodalmi, 1986 és υalassi υálint Versei,
υudapest, υalassi 1993α Mindkét kötetet KLszeghy űéter és Szentmártoni Szabó Géza
gondoztaα
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τ hosszúság többféle minősége

Mint azt már fentebb említetem, a nótajelzések használata legfLképpen a
rövid és hosszú szótagok megkülönböztetésében segíthet bennünket, ami
nem lebecsülendL a ránk maradt szövegek olvasatának szempontjából,
lévén hogy a kor helyesírása még nem volt egységesα

τ szótagok hosszúsága és rövidsége, a vers és dallam párosítása ese-
tében szerintem 署nomabb megkülönböztetést igényel a verstanokban
általában használtnálα Így a fokozatosság elve alapján hatféle minLséget
különböztethetünk megν

1α rövid magánhangzó nyílt szótagban (plα neά = rövid
2α rövid magánhangzó zárt szótagban (plα mer ά = (hosszabb, deά rövid
3α rövid magánhangzó, hosszú mássalhangzó (plα orr ά = félhosszú
4α hosszú magánhangzó nyílt szótagban (plα ráά = hosszú
5α hosszú magánhangzó zárt szótagban (plα hát ά = hosszabb
6α hosszú magánhangzó, hosszú mássalhangzó (plα vállά = leghosszabb

ψbbLl aztán az is következik, hogy nyelvünk rendkívül alkalmas a lehetL
legnagyobb ritmikai és metrikai változatosságra, amely tulajdonságát a
mlfordítói gyakorlatban kamatoztathatjukα Így kovácsolhatunk a kény-
szerbLl erényt, kárpótolván magunkat a kis nyelvek hátrányaiértα

τ gagliarda-ritmus, υalassi kedvence

Valamely okból, és most ne kutassuk, miért (számmisztikai meggondolá-
sok stbαά, υalassi erLsen vonzódot a hármas számhoz, mind verselésében,
mind szerkesztési elveiben, és különös módon még dallammintáinak meg-
választásában isα ψz utóbbi már csak azért is érdekes, mert köztudot, hogy
a magyar nyelvtLl, zenétLl a hármas ütem meglehetLsen távol állα Népda-
laink közöt igen ritka, és általában idegen átvételnek bizonyulα Hármas
üteml tánc a gagliarda is, amely többször elLfordul υalassi ad notamjai
közötα Legjellegzetesebb sajátossága a második ütem hangsúlyos volta,
ami abban nyilvánul meg, hogy az ütem elsL hangja vagy félkota, vagy
pontozot negyedα Űt a táncban ugyanis ugrás vanα
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Ha szinte érdemem nincs is arra nekem, hogy L engem szeressen,
φsak áldot kezével, mint szép ereklyével, engem, mint kórt illessen,
Legyek ferge rabja, bátor ne szolgája, csak szinte el ne vessenαδδ

Tehát υalassi nekemet ír, nem 脚nékemet客, amely rímként is ügyetlen; en-
gemet és nem 脚éngemet客, ami ugyan ritmikailag lehetne, de nem indokolt
υalassi nyelvhasználatát illetLen; legyek helyet pedig 脚légyek客 állhatot
eredetilegα

τz általam használt dallam pontosan követi a kor gagliardáinak rit-
musát, ami a vers ütemének esetleges bizonytalanságaiban eligazít ben-
nünketα τ jellegzetes υalassi-versszakról van szó, amely teljesen erre a
ritmusra illeszthetLα χe vajon minden Lucretia-vers ilyenς Nemα MeggyL-
zLdésem, hogy nem mind készült ugyanarra a dallamraα űróbáljuk csak
meg elénekelni rá, mondjuk, A végek dicséretét! Mindjárt kiderül, hogy
mennyire sántítα (Ugyanígy járunk, ha a Teremtet állatok δε dallamára
akarjuk énekelni, amely viszont tökéletesen illik a Széllyel tündffkleni
kezdetl versreαά Vannak tehát köztük parlando típusú és vannak markán-
sabb ritmikát kínáló versekα Legalább kétféle dallamot (de inkább hármatά
kell tehát megkülönböztetnünk ezen versforma énekes elLadása esetén,
gondosan megvizsgálva minden egyes verset, melyikre énekelhetLα

ψurópai összköltészet

τ 27α zsoltár parafrázisa, amelyet υuhanan latin fordításából magyarí-
tot υalassi, a kor kultúrájának legérdekesebb eredményei közé tartozikα
Héber eredetibLl görögre, latinra,δ3 majd onnan magyarra fordítatotα
Többszörös formaváltás is történt, de ez még nem elég, egy olasz ének
nótájára alakult átα

Mi lehet ez az olasz énekς ψlsL pillantásra túl általánosnak látszik,
hiszen olasz ének rengeteg vanα Gondoljunk azonban a Gianeta padova-
nára, vagy az egy siciliana nótáraα Ha ot pontosan, vagy pontosabban

δδ Az erdéli asszony kezérLl. τ υalassi-verseket it és a továbbiakban a készülL saját
kiadásom alapján idézemα
δε Canticum trium puerorum. Kájoni János, Cantionale Catholicum, 1719ε, 540α
δ3 Nem tudjuk, vajon υuhanan melyik nyelv alapján dolgozot, valószínlleg Tremellius
vagy Vatablus újonnan, az eredeti héberbLl készült latin fordítását használtaα Ilyen korabeli
prózai fordítás kíséretében jelent meg az L verses parafrázisa a svájci Morges-ban, 1581-benα
(Szabó Géza szóbeli közléseαά
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jelölte meg, it miért nemς Hacsak nem olyan olasz énekrLl van szó, ame-
lyet szerte ψurópában (Itáliában természetesen nemά így hívtakν Pavana
italiana, Passamezzo d’Italie stbα Igen ám, de a versbLl világosan kiolvas-
ható a hármas ütemnem, míg a pavana páros üteml táncα Nem baj, mert
ezeknek a passamezzóknak (passo e mezzoά és pavanoknak volt hármas
üteml folytatásuk, és ezt Gagliarda italianának hívtákα Igen, a vers ismét
csak gagliarda-ritmusú, méghozzá a gagliarda-ritmus egyik jellegzetes
formáját mutatjaν

�
�

�43 � � ��� �� 23� � � � �43� � �� � �

τ sor végén zárlati haemiolával, azaz két ütem egyetlen nagy hármas
ütemmé való egyesülésével találkozunk, ami megkönnyítete a dallam
azonosításátα τz elsL sor variáltan ismétlLdik, a harmadik azonosanα τ vá-
lasztás hitelességét tehát a formailag tökéletes azonosság igazoljaα ψnnek
a dallamnak a korban sok szöveges változata is ismertα τ follia család egy
gamba elnevezésl változatára énekeljük, amely egész ψurópában elterjedt
és közismert voltα

τz én jó Istenem ha gyertyám nékem minden sötétségembe,
S ha éltemet Lrzi s fejemet menti, hát ki mint ijeszthetneς
Hahogy sok ellenség reám fegyverkezék, tLlök jóvoltából megmente,
Rám dühödt szájokból kivLn L markokból, rajtam mert ingyen könyörüleα

τ névelő

Régi verseink ritmusát eltorzíthatja az is, hogy 脚az客 névelLnk helyet a
modern kiadások némelyike következetesen 脚a客-t hoz, még akkor is, ha a
forrás, esetünkben például a υalassa-kódex, nem ezt használjaα Vélemé-
nyem szerint éppen ellenkezLleg, a kódexben 脚z客 nélkül használt alakokat
is restaurálnunk kell, hiszen υalassi koránál jóval késLbbi keletkezéslα
Tudjuk, hogy az elLbbi megmaradásra való hajlama oly erLs volt, hogy
még a XIXα században is aposztró緒al jelölték az elhagyot 脚z客-t, és idLmér-
tékes verseinkben, ha mássalhangzó követe, a névelL hosszú szótagnak is
számíthatot (majd砧 azt merném mondani, számíthat még ma is alternatív
módonά úgy, hogy megduplázták az utána következL mássalhangzót, vagy
hiátust hagytak a kiejtésbenα τ dallam ez esetben is eligazít bennünket,
mert alapritmusával megköveteli a megfelelL hosszúságotα
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Szövegértelmezés a ritmus alapján

Nézzük csak meg közelebbrLl a német villanellára írt nyolcadik versetν

Reménségem nincs már nékem ez földen éltemben senki szerelméhez,
Mert szerelmem, ki volt nékem az elfut elLlem, semmiben sem kedvez,
Meggyek én immár, ha keserves kár engemet ez világbul kivégezαδη

τ 脚nekem客 helyet 脚nékem客, hiszen a belsL rím és a ritmus is hosszú
szótagot kívánα Ugyanennek a versnek az ötödik versszakában ezt találjukν

Ki nem hinné, vagy gyLlelné az L mézzel folyó szerelmes beszédét,
Látván könyvét és alázatossan formált szép személyétς
υizony megcsalná, akárki volna, aki nem tudná ravasz elméjétα

τ dallam használata, magyarán éneklés közben tlnt fel nekem a 脚bizony
megcsalna, akárki volna客 értelmetlenségeα ψlLbb csak a ritmus miat akad-
tam fenn rajta, de elgondolkodtamν hiszen akkor úgy folytatódnaν akárki
volnál, és javítotam megcsalnára, amint azt az MTτ Irodalomtudományi
Intézetében tartot elLadásomban akkoriban (valamikor a 砧80-as évekbenά
elmondtamα Varjas υéla kiadásában fel is használtaαδθ τzóta így közli min-
denki, hiszen olyan magától értetLdLαδι χe amíg nem kezdtük énekelni,
senkinek nem tlnt fölα τztán sem mindjárt, pedig ez a dallam már régen
ismert, és Szabolcsi υence is éppen ezt a versszakot választota közlésre
mint ritmikailag hibátlanul illeszkedLt, jóllehet választhata volna szinte
bármelyiket, például az elsLt is, amely szintén hibátlan ritmusúαδκ τz ér-
telmezési probléma fölöt elsiklotα τz elLadót azonban nyugtalanítja, ha
olyasmit kell énekelnie, amit nem ért tökéletesen, míg aki csak olvassa,
nem énekli a verset, könnyen átsiklik egy-egy ilyen helyenα

KövetkezL példánk az Áldot Jffllia.δλ τ LLcsei tabulatúrás könyv dalla-
ma ugyanezt a ritmikát képviseliα Más hasonlót, legalábbis én, nem isme-
rekα Magától értetLdLen kínálkozot éneklésre, csak éppen megfordítotam,

δη τ kiemelések it és a továbbiakban is tLlem származnakα
δθ υalassi υálint Összes versei és Szép magyar comoediája, szerkα és a szöveget gondozta
Varjas υéla, υudapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1981α
δι űéldául Gyarmati υalassi υálint Énekei, 27α
δκ Vöα Szabolcsi υence, Három régi magyar vers ritmusárólα In Vers és dallam, υudapest,
τkadémiai, 1972ε

δλ τ szövegben szereplL példák jórészt hallhatók az Áldot Jffllia. Madrigálok Balassi Bálint
verseire címl τrs Renata φχ-nα
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és hangszeres jellegét dekolorálással éneklésre alkalmassá tetemαδμ τ dal-
lam ritmikája az értelmezésben is segítet, így hozta magával a következL
szövegjavításokatν

Kivel csak szívét és mesterségét Júliának adá,
Mert szép szemétLl, hogy L igen fél, rajta nyilván látá,
Nagy szerelemmel villámó szemét azért ráfordítáαεγ

Kivel csak szívét: nem szívet, hiszen az már volt neki, még ha szívtelen is
volt néhaα Hanem szépsége által még φupido szívét is elrabolta!

[…] és mesterségét εδ Jfflliának adá: és nem 脚áda客, amely szó a magyar-
ban nem létezik, éppúgy, mint az 脚ádja客 semα τz igének ez az alakja
ugyanis csak tárgyatlan ragozás, jelen idL, egyes szám harmadik személy-
ben használatos! Ugyanez a helyzet a 脚veszni客 (vészά igével isα

Mert szép szemétLl, hogy L igen fél, rajta nyilván látá: és nem 脚láta客,
ami valószínlleg elírás a υalassa-kódexbenα Így viszont a rímelés is meg-
nyugtatóan megoldódikα

τ továbbiakban (7α versszakά Vénus és nem Venus, nem csak a ritmus,
hanem az ismert adat miatεε is, melyben a Murányi Vénusz 脚vén húsként客
említetikα τ latin kiejtés magyar szabályai a korban mindent inkább
tükröztek, mint a mai értelemben vet tudományos szemléletetα

Metszetek

Gyakran elLfordul, hogy az éneklés igénye más típusú szövegjavításokra
is rávezet, sLt rákényszerít bennünketα ψzek azért szerencsésebbek az
egyéb kísérleteknél, mert gyakorlati és nem spekulatív megközelítésbLl

δμ τ megfordítás azért is tlnt jó ötletnek, mert így az eredeti folliát (valószínlleg portugál
eredetl, a XVIα században kedvelt akkordflzés, amelyhez lassan egy meghatározot dallam
társultά a 脚feje tetejérLl a talpára állítotam客, míg az eredetit közjátékként hangszerek
játsszákα
εγ KLszeghy űéter – Szentmártoni Szabó Géza kiadásábanν 脚Kivel csak szívet és mesterséget
Júliának áda, β Mert szép szemétLl hogy L igen fél rajta nyilván láta, β Nagy szerelemmel
villámó szemét azért ráfordítáα客 (Gyarmati υalassi υálint Énekei, 123αά
εδ ψszköz értelembenα
εε Idézi többek közöt Jókai Mór is A magyar nemzet tffrténete regényes rajzokban, τ
murányi Venus címl fejezetbenν 脚Már ekkor a kedvenc udvari költLje, Gyöngyössy azt
mondja rólaν fflυizony kegyelmed már nem murányi Vénus, hanem csak murányi vén
hffls„; de a matronai alak, elmúlt szépsége helyet most erejét bámultatja velünkα客
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erednekα Ilyen például az Íme, az pellikán kezdetl ének két versszakában
is adódikα τz egyik esetben csak egy névelLt kell áthelyezniα Mindkét
esetben elfedet metszetrLl van szó, ami éneklés közben zavaróan hatα

Szerelmemet ki szerelmével 署zetiαε3

Ésν

Hív szolgálatomnak az teljes mivoltaαεη

υalassi dialektusa

Írásmódunkban a rövid zárt 脚e客 jelölésére nincs külön írásjegyünk (nem
így a rovásírásban!ά, annak ellenére, hogy már történtek kísérletek a két-
pontos 脚ë客 bevezetéséreαεθ ψ helyt szeretném felhívni a 署gyelmet arra,
hogy igen kívánatos lenne, legalább a régi magyar szövegek kiadása ese-
tében, fokozatosan ezt a hiányosságot is kiküszöbölniαει τzért, mert még
mindig bátran mondhatjuk, hogy (hál砧 Istennek!ά a magyarul beszélLk
többsége, mintegy kétharmada használja ezt a fonémakéntεκ is szolgáló
hangunkatα τ magyar nyelvjárások ugyanis általában megkülönböztetik
a nyílt és a zárt 脚e客 hangotα (ψgyedüli jelentLs kivétel a χebrecen kör-
nyékén beszélt nyelv, amely azonban egyéb jellegzetességeket hordoz,
amelyek nem mutathatók ki υalassinál, és életrajzi adatai sem támaszt-
ják alá egy ilyen nyelvi hatás jelenlététαά ψnnek a nyelvi sajátosságnak
a megLrzése azért is szerencsés és fontos, mert csökkenti nyelvünk re-
dundanciáját, érthetLbbé, világosabbá, egyszóval egyértelmlbbé teszi a
kifejezéstα Márpedig, kivált tudományos nyelvhasználat esetében, ez igen
lényegesα

ε3 ψhelyetν 脚Ki szerelmével szerelmemet 署zeti客 (3α versszak, 3α sorάα
εη ψhelyetν 脚τz (énά hív szolgálatomnak teljes mivolta客 (5α versszak, 3α sorάα
εθ Kalmár György, XVIIIα századi nyelvtudósunk használta elLször, Vörösmartyék egy
pontot használtakα
ει υodolay Géza, Versëk szëbben (υudapest, υárczi Géza ÉrtékLrzL Kiejtési τlapítvány,
2001ά címl könyve, amely mellé audiokazeta is jár (υán緒y György elLadásábanά, példa-
mutató e tekintetbenα ψlLkészületben van υalassi összes versének hasonló elvl kiadása, a
jelen cikk szerzLjének gondozásábanα
εκ υencze Imre az alábbi kis kétsorosban összefoglalja az értelmezési különbségeket, ame-
lyek a kétféle 脚e客 ejtésébLl adódnakν 脚Ingyen strandra lányok mentek, elLítéletLl mentek,
β estefelé arra mentek, én már fuldoklókat mentekα客 (τ zárt 脚e客-ket dLlt betlvel jelöltükαά
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τ kérdés nagy ismerLje, Kodály Zoltán A Magyar Népzene Tárában, de
saját zenemlveinek kiadásaiban is használta a megkülönböztetL jelöléstα
φikkeiben is foglalkozot a témávalα

τ pesti nyelvet (és ne nevezzük ezt irodalminak!ά, amelyben a dialektu-
sok kioltják egymást, vagy a fent említet (χebrecen környékiά nyelvjárást
beszélLk persze – atól a vágytól sarkallva, hogy ritkítsák az 脚e客 hangzókat,
amelyekbLl szerintük (és a maguk szempontjából természetesen igazuk is
vanά túl sok találtatik a magyarban – minden alkalmat megragadnak arra,
hogy 脚e客 helyet 脚é客-t írhassanakα Gyakran azonban túllLnek a célonα Így
például teljesen indokolatlannak tartom az engem–éngem típusú konzek-
vens szövegjavítástα τ nekem–nékem esete más, ezek egyenrangú formák,
és a vers ritmusának (de csakis annak!ά megfelelLen választhatjuk ki azt,
amelyiket valószínlleg υalassi is használt a megfelelL helyen, hiszen neki
is volt ritmusérzékeα

υalassi a palóc dialektusban nLt felαελ τrisztokrata családban nevelke-
det, ezért inkább érintkezésbe került más nyelvjárást beszélLkkel, mint
mondjuk jobbágyai, ez azonban valószínlleg nem befolyásolta döntL mó-
don nyelvhasználatát, talán csak a késLbbi, erdélyi tartózkodást kivéve,
amelynek nyomai valóban kimutathatók verseibenα τ palóc nyelvjárás
sajátosságai mind rímelésében, mind szóhasználatában (letinkább, re-
ménség – mindez persze még részletesebb elemzést kívánnaά nyomon
követhetLkα ψzért sem célszerl például ezeket köznyelvire javítaniα τnyja,
Sulyok τnna a χunántúlról származot, de tudjuk, minden dunántúli
tájszólás különbséget tesz nyílt és zárt 脚e客 közötα Természetesen nehéz
lenne egy verskiadványban bármely nyelvjárást teljes hangzókészletével
reprodukálniα Kár lenne viszont veszni hagynunk a zárt és nyílt 脚e客-t
ezek közül a színek közül! Mindjárt másként hat a következL verssor, ha
jelöljük benne a zárt 脚e客-ketν

Nem kesereg lelkem, mert megmenekedtem szerelem békójábulα

ελ Hegedls τtila, υalassi nyelvjárásaα Irodalomtffrténeti kffzlemények, 1994β5–6, 682–687α
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