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Ács Pál

A látható nyelv
A költészet vizuális képe a XVI. századi magyar könyvekben*

A XVI. század elején mind a magyar történelemben, mind a magyar kultúrában
új korszak kezdődött. A kultúra számos területén a hanyatlás jelei mutatkoztak – ám az anyanyelvű irodalom éppen ezekben az évtizedekben indult látványos fejlődésnek. Az előrelépés csak részben magyarázható a reformáció anyanyelvi programjával. A változás valójában már a protestantizmust megelőzően
megindult. A könyvnyomtatás gyors terjedése, a reneszánsz nyomtatott könyv
megbecsülése és az Erasmus hatására kibontakozó népnyelvű humanizmus kellőképpen előkészítette a talajt.1 Helyesebb tehát az irodalmi kommunikáció kiterjedéséről, az anyanyelv növekvő szerepéről beszélni. A magyar nyelv gyorsan
teret nyert a magánlevelezésben,2 valamint a vallási és a politikai élet szféráiban.
A század közepére már kialakultak a magyar irodalom intézményes keretei és
műfaji struktúrája is. Az egyre szaporodó nyomdatermékekben jelentős számú
verses mű található: a XVI. századi magyar versek repertóriuma mintegy 1500
vers adatait tartalmazza.3 A korszak költészetének zenei, metrikai problémái
mellett érdemes figyelmet szentelni a régi magyar vers külső megjelenésének,
vizuális képének is – annak, amit „látható nyelvnek” szokás nevezni.4
*
1

2
3
4

Előadásként elhangzott 2012. október 18-án, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtárlat című
programsorozatának keretében. Készült az OTKA K 104951. sz. pályázata támogatásával.
Gerézdi Rabán, Aldus Manutius magyar barátai = Uő, Janus Pannoniustól Balassi Bálintig, Bp., Akadémiai, 1968, 204–266; Paul Oskar Kristeller, Erasmus from an Italian
Perspective, Renaissance Quarterly, 23(1970), 1–14; Augustin Renaudet, Érasme et Italie,
préface par Silvana Seidel Menchi, Genève, Droz, 1998, 151–166; Ács Pál, A magyar irodalmi nyelv két elmélete: az erazmista és a Balassi-követő = Uő, „Az idő ósága”: Történetiség és
történetszemlélet a régi magyar irodalomban, Bp., Osiris, 2001, 13−31.
Erre a művelődéstörténeti fordulópontra vonatkozóan ma is fontos tanulmány: Takáts
Sándor, Batthyány Ferencné Bánffy Kata = Uő, Régi magyar asszonyok, Bp., Az „Élet”, 1914,
30–58.
Répertoire de la poésie hongroise ancienne: Manuel de correction d’erreurs dans la base de
données (RPHA), dir. Iván Horváth, Paris, Nouvel Objet, 1992. (http://rpha.elte.hu/)
A kifejezésre vonatkozóan l. Ács Pál, „A látható nyelv”: Beszélgetés Haiman György tipográfussal, Kortárs, 25(1981), 1809–1812.
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1. Sylvester János magyar disztichonokban írott kísérőverse az 1541-ben,
Sárváron kiadott Újtestamentum-fordításához

2. Janus Pannonius Guarino-paneg y
ricusa Zsámboki János 1569-es bécsi
kiadásában

A magyar nyelv – a nyugat-európai nyelvektől eltérően – alkalmas mind a
hangsúlyos, mind az időmértékes verselésre.5 Ezt a kettős lehetőséget Sylvester
János felfedezése nyomán már a XVI. századi költők átültették a gyakorlatba,
ezáltal is bizonyítva azt a meggyőződésüket, hogy a magyar a szent nyelvekhez, a latinhoz, a göröghöz és a héberhez hasonló.6 Érdekes megfigyelni, hogy a
magyar nyelven, klasszikus, időmértékes formában írott versek – javarészt disztichonok – tördelésekor mindig ugyanazt a technikát alkalmazták, ami a latin
versek esetében régóta szokásos volt. (1–2. kép)

5
6

Horváth János, Rendszeres magyar verstan, Bp., Akadémiai, 1969, 92–101.
Horváth János, „Próféták által szólt rígen…” = Uő, Tanulmányok, Bp., Akadémiai, 1956,
48–60; Balázs János, Sylvester János és kora, Bp., Tankönyvkiadó, 1958, 294–310; Sylves
ter János, Grammatica Hungarolatina, Sárvár-Újsziget, 1539. – Fakszimile kiadás, szerk.
Kőszeghy Péter, bev. Szörényi László, Bp., Akadémiai, 1989 (Bibliotheca Hungarica Antiqua, 22); Ioannes Sylvester, Grammatica Hungarolatina, ed. Stephanus Bartók, Bp., Akadémiai – Argumentum, 2006; Szabó András, Szenci Molnár Albert és a magyar időmértékes
vers = Uő, Respublica litteraria, Bp., Balassi, 1999 (Régi Magyar Könyvtár. Tanulmányok, 2),
113–121.
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A korabeli magyar nyomtatott könyvekben, verskéziratokban és kéziratos
énekgyűjteményekben7 fennmaradt nem időmértékes anyanyelvű versek – az
időmértékesekkel ellentétben – meglehetősen változatos külső képet mutatnak.
Ez a mozgalmasság egyfelől a költemények tördelésében, másfelől a versek köré
csoportosított különféle értelmező jegyek, feliratok és kísérő szövegek sokaságában mutatkozik meg. Most a nyelvi jelek képi megjelenítésének e két fő csoportjával foglalkozom.
Mindenekelőtt érdemes részletesebben megismerkednünk a XVI. századi
magyar vers vizuális megformálásának eljárásaival és típusaival.
A szövegeket (így a verseket is) kezdetben folyamatosan, szünetmentesen
másolták, illetve nyomtatták – mivel igyekeztek takarékoskodni a papírral.8 Különösen ezért vált fontossá a versek kezdetének és végének jól látható meghatározása. Az új versszövegeket a magyar gyakorlatban rendszerint MÁS felirattal
vezették be, az első betűt díszes iniciálévá formálták, a mű végét pedig FINIS,
VÉGE vagy AMEN felirattal látták el, illetve záródíszekkel egészítették ki.9 Igényesebb költői alkotásoknál a végjelzés – lírai invencióval – beépült magába az
utolsó strófába.10 (3–4. kép)
A források egy része folyamatosan, törésmentesen rögzítette a versek szövegét, szinte ügyet sem vetve a mű metrikus karakterére. Ez az eljárás általános volt a középkori kódexekben. Egy 1494 előtti magyar nyelvű kéziratban a
másoló (a hóráskönyvek liturgikus műfajának megfelelően) gondosan megkülönböztette az eltérő szövegtípusokat: antiphonákat, zsoltárokat, hymnusokat,
versiculusokat,11 ám kísérletet sem tett a szöveg zeneiségének képi megjelenítésére.12 (5. kép) Más magyar kódexek viszont – antik hagyományokat követve –
Stoll Béla, A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1542–
1840), 2., bőv., jav. kiadás, Bp., Balassi, 2002.
8 Paul Saenger, Space Between Words: The Origins of Silent Reading, Stanford, Stanford
University Press, 2000, 52–82; Uő, Az olvasás a középkor utolsó századaiban = Az olvasás
kultúrtörténete a nyugati világban, szerk. Guglielmo Cavallo, Roger Chartier, ford. Sajó
Tamás, Bp., Balassi, 2000, 136–167.
9 A magyar nyomdászat korabeli dekorációs készletének áttekintő gyűjteményei: V. Ecsedy
Judit, A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei 1473–1600, Bp., Balassi OSZK, 2004.; Uő,
A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei: XVII. század, I, Nyugat- és észak-magyarországi nyomdák, Bp., Balassi – OSZK, 2010.
10 Vadai István, + 1: Metrikai határjelölések a régi magyar versben, ItK, 95(1991), 351–369.
A kéziratos énekeskönyvek iniciáléinak, záródíszeinek és egyéb ornamenseinek funkciójáról pl. Csörsz Rumen István, Vizuális kultúra a kéziratos hagyományban (17–19. század)
= Folklór és vizuális kultúra, szerk. Szemerkényi Ágnes, Bp., Akadémiai, 2007, (Folklór a
magyar művelődéstörténetben, 2), 151–169.
11 A versiculus – liturgián túli – műfajtörténetére vonatkozóan l. Kovács Sándor Iván, Versi
culusok: „Szótárvers”, „szóvers”, „proverbiumvers” = Uő, Szenczi Molnár redivivus, Bp., Ister,
2000, 76–95.
12 Kinizsi Pálné imádságoskönyve. Festetics-kódex, 1494 előtt, Fakszimile kiadás, szerk. N.
7
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3. Záródísz és verszárlat az 1638-ban másolt Csoma-kódexben (MTA Könyvtára, Kézirattár, K 72)

tartalmaznak a felolvasást segítő intonációs utasításokat, úgynevezett pozitúrákat.13 A nem szótagszámláló versek ritmusának vizuális érzékeltetésével a XVI.
századi nyomtatványokban sem találkozhatunk: Bornemisza Péter a prédiká
cióskönyvében versként értelmezhető ritmikus varázsszövegeket, ráolvasásokat
közöl – természetesen prózai formában.14
A magyar vers legnagyobb metrikai egysége az állandó szótagszámú sorokból
felépülő, szabályos rímelésű strófa.15 Az egyes strófák határait olykor már a késő
középkori kéziratokban megjelölték. Egy XVI. század eleji cantilena másolatában
például minden versszakot versus jellel láttak el, a strófákat új bekezdésbe írták, és

Abaffy Csilla, Bp., Argumentum – Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1996 (Régi magyar
kódexek, 20).
13 Lázs Sándor, A Birk-kódex keletkezése: Alkotói szándékok és módszerek a 15. századi domonkos reformban, ItK, 110(2006), 337–356.
14 Bornemisza Péter, Ördögi kísértetek, kiad. Eckhardt Sándor, Bp., Akadémiai, 1955, 134–
137; versként értelmezve és tördelve: Középkori magyar verseink, kiad. Horváth Cirill, Bp.,
MTA, 1921, 436–443.
15 Horváth Iván, A vers, Bp., Gondolat, 1991, 121–125; Szigeti Csaba, Magyar versszak, Bp.,
Balassi, 2005, 41.
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nagybetűvel kezdték.16 Ez az eljárás tehát kizárólag a versszakhatár vizuális megjelenítésére törekedett. Ugyanilyen verstördeléssel találkozhatunk sok XVI. századi nyomtatott énekeskönyvben is. A versszakok határának vizuális megjelölése párhuzamban áll a strófavégek metrikai
határjeleivel. Minthogy a magyar szavak szótagszáma sohasem lehet kérdéses,17 a korszak magyar költői gyakorta éltek azzal a fogással, hogy
az egyenlő szótagszámú sorokból álló versszak
utolsó sorát egy szótaggal megnövelték – ezzel is
figyelmeztetni kívánták a befogadót arra, hogy a
strófa véget ért.18 (6–7. kép)
A versérzék magasabb rendű képi megnyilatkozása a sorhatárok jelölése.19 Mind a kézira
tokban, mind a nyomtatványokban láthatunk
olyan folyamatos lejegyzésű költeményeket,
amelyekben minden egyes sort nagybetűvel
kezdenek. Viszonylag ritkább, de számottevő az
a forráscsoport, amelyben (a modern gyakorlat4. Tinódi Sebestyén János
királnak testamentomáról való
nak megfelelően) a verssorok egymás alatt hehistóriás énekének záró strólyezkednek el. Ez utóbbi jelölésmód kései fejlefája (kolofonja) Heltai Gáspár
ménynek látszik, de már a XV. században is van
1574-ben, Kolozsvárott kiadott
Cancionaléjában.
rá példa. Egy verses históriát – mely Hunyadi
Mátyás egyik várfoglalásáról szól – újrakezdődő sorokba írtak. A többi közt ez a „modern” sortördelés az oka annak, hogy egyes
kutatók hamisítványnak tartják ezt a költeményt.20 (8–9. kép)
16 A versus szó jelentése itt sokkal inkább ’bekezdés’, ’paragrafus’ volt, mint ’versszak’. Ez él
tovább a bibliai szakaszok ’vers’ elnevezésében. A magyar vers szó a latin versusból (’barázdaforduló’) ered, és már a középkorban jelentett költeményt, vagy annak részét, verssort. Ez
jelenik meg a ritmusos versek, ’rímes verssorok’ kifejezésben is. Horváth, Középkori magyar verseink…, i. m., 24–25; Vadai, + 1…, i. m., 352–353; vö. Frans A. Janssen, The Rise of
the Typographical Paragraph = Cognition and the Book: Typologies of Formal Organisation of
Knowledge in the Printed Book of the Early Modern Period, ed. Karl A. E. Enenkel, Wolfgang
Neuber, Leiden, Brill, 2004 (Intersections. Yearbook for Early Modern Studies, 4), 9–32.
17 Horváth János, A magyar vers, Bp., MTA, 1948, 161.
18 Vadai, + 1…, i. m., 359–361.
19 Jurij Tinyanov, A versnyelv problémája = Uő, Az irodalmi tény, szerk. Bakcsi György, ford.
Könczöl Csaba, Bp., Gondolat, 1981, 160.
20 Szabács viadala, 1476 = Horváth, Középkori magyar verseink…, i. m., 468–476; Horváth
János, Imre Samu, A Szabács viadala hitelességének kérdéséhez, Bp., Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 1956. – Ha igaz a feltételezés, hogy a verset német anyanyelvű szerző
írta, akkor a szövegkép kialakításában is a német gyakorlat érvényesülhetett: Bognár Péter,
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5. A Festetics-kódex (OSZK, MNy 73 – balra), Kinizsiné Magyar Benigna hóráskönyve
a műfaj követelményeinek megfelelően jelzi a szövegtípusok váltakozását: versiculus,
responsum, antiphona stb. A jobb oldali képen az 1638-ban másolt Csoma-kódex (MTA
Könyvtára, Kézirattár, K 72) egyik verszáró virágdísze látható

A verssornál kisebb metrikai egységek – például a sormetszet vagy a belső rímekkel tagolt félsor – vizualizálására általában sem a régi, sem a modern
verstördelés nem vállalkozik. Kivételképpen mégis találunk olyan XVI. századi
nyomtatott verseket,21 amelyekben jól látható nyomdai jel, egy vessző választja
ketté a váltakozó szótagszámú sorokat. Míg a vessző előtti szövegrészek szótagszáma ingadozik, addig a vessző utáni szótagok száma állandó.22
A verseket körülvevő értelmező jelek és paratextuális segédszövegek szintén
változatos képet mutatnak.23
Horváth Iván, Szabács viadala = „Látjátok feleim…”: Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a
16. század elejéig. Az OSZK kiállítása, 2009. október 29. – 2010. február 28., a katalógust szerk.
Madas Edit, Bp., OSZK, 2009, 151–158.
21 Pesthi Gábor, Esopus fabulái, Bécs, 1536, Fakszimile kiadás, szerk. Varjas Béla, Bp., Közoktatási Kiadó, 1950.
22 Pesti Gábor elfeledett verselési rendszerének szabályait éppen a versekben alkalmazott különös – a középkori pozitúrákra visszavezethető – interpunkció segített értelmezni: Vadai
István, X + 6 = Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek, szerk. Császtvay Tünde, Nyerges Judit, Bp., Balassi – MTA Irodalomtudományi Intézet, 2009, 490–498.
23 Gerard Genette, Paratexts: Thresholds of Interpretation, transl. by Jane E. Lewin, foreword
by Richard Macksey, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.
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6. Apáti Ferenc feddő éneke (1525 körül) a Peer-kódexben (OSZK MNy. 12.).
Versus-jel a strófa végén.

7. Fekete Imre bibliai históriája Sámuel
királyról (Históriák, melyeket a Szent
Bibliából…, Kolozsvár, 1556). A verstördelés, a paragrafus, a bekezdés jelzi
a versszakok határát.

A régi magyar versek nagy többségéhez dallamok kapcsolódnak.24 Olykor
a kottát is kinyomtatták, de legtöbbször megelégedtek az úgynevezett nótajelzéssel, vagyis egy közismert dallamú vers kezdősorára való utalással.25 A nótajelzések gyakoriságából sokan arra következtetnek, hogy a XVI. századi versek
24	Szó és dallam kapcsolatában, a reneszánsz elitkultúrában a szöveg volt a meghatározó: a
zeneszerzők többnyire magas költői kvalitású költeményeket zenésítettek meg. A populáris
kultúrában ez a viszony fordított lehetett, itt többnyire a dallamnak volt primátusa, a közköltészet ismert melódiákhoz igazodott. Vö. Adam Knight Gilbert, Words and Music in the
Sea of Long Waiting = Bon Jour, Bon Mois Et Bonne Estrenne: Essays on Renaissance Music in
Honour of David Fallows, ed. by Fabrice Fitch, Jacobijn Kiel, Woodbridge, Boydell Press,
2011, 207–217.
25 Csomasz Tóth Kálmán, A 16. század magyar dallamai, Bp., Akadémiai, 1958 (Régi Magyar
Dallamok Tára, 1). A nótajelzések gyakorlatáról l. Magyarország zenetörténete, II, szerk. Bárdos Kornél, Bp., Akadémiai, 1991, 259–260; Szentmártoni Szabó Géza, Csörsz Rumen
István, Nótajelzés = Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor és kora újkor, főszerk.
Kőszeghy Péter, VIII, Bp., Balassi, 2008, 233–238. – további irodalommal; Csörsz Rumen
István, Szöveg szöveg hátán: A magyar közköltészet variációs rendszere 1700–1840, Bp., Argumentum, 2009 (Irodalomtörténeti füzetek, 165), 87–106.
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8. Szabács viadala (1476), OSZK MNy
2 – A kézirat a modern versek megformálásához hasonlóan pontosan jelzi a
verssorok határát.

9. Tinódi Sebestyén História az Eger
várnak csoda nagy szerencsés vítatásáról
című históriája Heltai Gáspár Canciona
léjában (Kolozsvár, 1574). A nyomtatás a
verssorokat sajátos szedési technikával
egyértelműen elkülöníti, pontosan követve a zenei formát.

elszakíthatatlanok a hozzájuk rendelt dallamoktól, mivel a költeményeket mindig fennhangon, énekszóval adták elő. Mások úgy vélik, hogy a dallamutalásokból nem következtethetünk okvetlenül az énekelt előadásmódra.26 A nótajelzés
inkább a vers metrikai képletének frappáns, könnyen memorizálható formája
volt.27 (10–11. kép)

26 Kőszeghy Péter, Énekvers/szövegvers – a vers létmódja = Ghesaurus: Tanulmányok Szent
mártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára, szerk. Csörsz Rumen István, Bp., rec.iti,
2010, 459–468. – A sokágú problematikához érdekes adalékul szolgálnak Rimay János saját
verseinek olvasásához adott utasításai. Az igen gyakori, „ki-ki így szóljon magában” jellegű felszólításokban a „magában” kitétel nem utal néma olvasásra, sem pedig szövegversre,
csupán arra, hogy a vers magánájtatosság keretében hangzik el. Rimay így részletezi ezt: „ez
következendő egynéhány versecskénket ne restelljük énekszónkkal is mondanunk”. Rimay
János írásai, kiad. Ács Pál, Bp., Balassi, 1992 (Régi magyar könyvtár. Források, 1), 91.
27 Vadai, + 1…, i. m., 352.
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A régi magyar nyomtatványokban
egyéb zenei jellegű feloldási jeleket is
találhatunk. A hugenotta zsoltárok
magyar fordításában gyakran látunk
három csillagból álló szünetjeleket. Az
énekeskönyvekben a refrént az etc. rövidítés jelöli. (12–13. kép)
Az antikizáló költemények címszegénységével vagy címtelenségével
szemben az anyanyelvű versezeteknek
szinte mindig volt – olykor igen terjengős – címük. A versek fölött sokszor
tűnnek fel a mai verscímekhez hasonló, nagybetűvel kiemelt megjelölések. Ezek a kísérő szövegek mégsem
tekinthetők modern értelemben vett
címeknek. A költemény lényegét kifejező, úgynevezett deszignatív címekkel
a XVI. században ritkán találkozunk.
10. A Körmendi-kódex (MTA Könyvtára, Kézirattár. K 93) egyik énekének
A kor legáltalánosabban elterjedt vers
nótajelzése. A nótajelzés a vers metricímei nem megnevezik a műalkokai képletének frappáns, könnyen metást, hanem feltárják annak retorikai
morizálható formája.
szerkezetét: leggyakrabban a szöveg
műfajára, tárgyára és címzettjére utalnak.28 (14. kép) A század végének költői
gyakorlatában a címek alatt – néha több oldalnyi hosszúságú – bevezetőket is
olvashatunk, melyek mintegy a költemény beszédtárgyainak prózai kidolgozását
nyújtják. Ezeket a terjedelmes prózai bevezetőket nevezzük argumentumnak.29
Az énekeskönyveknek is volt címük, alcímekkel is találkozunk, és az egyes
fejezeteket is címekkel látták el. Ezek a paratextuális szövegelemek rendszerint
az elrendezés szempontjaira utalnak. A vallásos költeményekhez gyakran kapcsolódtak bibliai utalásokat és teológiai kitérőket tartalmazó margójegyzetek.
A régi magyar versek strófakezdő betűit a költők gyakorta értelmes szöveggé formálták. Az akrosztichon utalhatott a szerzőre, a címzettre, a szereztetés körülményeire, olykor a mű retorikus megfogalmazású címét foglalta
magába, esetenként latin szentenciát, idézetet „írtak bele” a versfőkbe. Az akrosztichon célja elsősorban a szöveg integritásának megóvása volt. Amiként a
28 Ács Pál, Ratio és oratio: Rimay János verstípusai = Uő, „Az idő ósága”…, i. m., 63; vö.
Genette, Paratexts, i. m., 76–91.
29 Az argumentum fogalmáról l. Pirnát Antal, A magyar reneszánsz dráma poétikája, ItK,
73(1969), 527–555.
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11. Tolnai Fabricius Bálint „lakodalmi tanító énekének” (Lugossy-kódex, Debrecen) nótajelzése: Viri venerabiles sacerdotes dei… A hozzá kapcsolódó kanásztánc típusú vágáns
dallam századokon keresztül élt a magyar közköltészetben és népköltészetben.

nótajelzés a szótagok száma felett őrködött, ugyanúgy védte az akrosztichon
a strófák számát.30
Az utolsó versszak gyakran csak lazán illeszkedett a mű egészéhez. A kolofonban – hasonlóan az akrosztichonhoz – a szerző önmagáról, a szereztetés
idejéről és körülményeiről szólt. Az ilyen formában megalkotott záró strófa egyszersmind végjelzésként is felfogható.31
A nótajelzések, címek, argumentumok, akrosztichonok és kolofonok a régi
magyar versekre vonatkozó történeti tudás kiemelkedő forrásai. Fontos szerepük van a szövegek egymás közötti viszonyának értelmezésében is. Ez a nótajelzés esetében könnyen átlátható: az egyazon dallamra énekelhető szövegek
között gyakran műfaji, hangulati vagy történeti összefüggések is kimutathatók.32 A segédszövegek sokszor vállalkoztak a versciklusok vizuális és textuális
30 Vadai István, A függőleges beszéd: Tinódi akrosztichonjairól = Művelődési törekvések a korai
újkorban: Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére, szerk. Balázs Mihály, Font Zsuzsa, Keserű Gizella, Ötvös Péter, Szeged, Szegedi Tudományegyetem, 1997 (Adattár 16–18. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 35), 617–638; Uő, A tudósító ének műfaja = A magyar
irodalom történetei, I, A kezdetektől 1800-ig, szerk. Jankovits László, Orlovszky Géza,
Bp., Gondolat, 274–285.
31 Vadai, + 1…, i. m., 354–356.
32 Vö. Az 1580-as évek költészete (1579–1588): Kozárvári Mátyás, Decsi Gáspár, Decsi Mihály,
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13. Kálmáncsehi Márton, Reggeli éneklések, 1560–61. Protestáns liturgikus
énekeskönyv, kotta és vers szerves egysége. Az etc. a refrén jelölésére szolgál.

12. Szenci Molnár Albert 2. zsoltára
(Miért zúgolódnak…) az 1608-as Hanaui
Biblia mellékletében. A szünetjel a prozódiát, a zene és a szöveg helyes illeszkedését segíti.

értelmezésére: a versek megszámozása révén például láthatóvá vált a versfüzérek számszimbolikus összetétele.33 A címek olykor előre- és hátrautalásokat tartalmaztak – máskor pedig műfaji vagy narratív szempontból értelmeztek egy
egész verscsoportot. Joggal merül fel a kérdés, hogy a vizuális szövegformálás
módozatai, illetve a verseket kiegészítő szövegelemek mennyiben tekinthetők az
irodalmi szöveg részeinek.
Megfigyelhető, hogy ugyanaz a vers – akár szövegének megváltoztatása
nélkül – az egykorú nyomtatványokban többféleképpen is tördelhető, többféle
dallamra énekelhető, eltérő címek alatt is szerepeltethető, argumentuma megváltoztatható vagy elhagyható, kolofonja átírható, sőt, még az akrosztichont is át
lehet formálni, meg lehetett toldani,34 akár a benne foglalt neveket is könnyedén
Tolnai Fabricius Bálint, Pécsi János, Murád Dragomán (Somlyai Balázs), Szepesi György,
Vajdakamarási Lőrinc, Skaricza Máté, Zombori Antal, Tardi György, Tasnádi Péter, Hegedűs
Márton, Moldovai Mihály és ismeretlen szerzők énekei, s. a. r. Ács Pál, Bp., Akadémiai –
Orex, 1999. (Régi Magyar Költők Tára XVI. század, 11), 414–415.
33 Horváth Iván, Az eszményi Balassi-kiadás koncepciója, ItK, 80(1976), 613–631.
34 Domokos Gyöngyi, Függőbeszéd Zsámbokyra, avagy Az Eger vár viadaljáról való ének szö-
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új nevekké lehet átalakítani.35 A versciklusok felbontásával új kötetkompozíciók alakíthatók ki, ennek megfelelően a ciklusokat kísérő és értelmező
szövegelemek is megváltoznak.36 Még
a vers strófaszerkezetébe írt metrikai
határjelölések is viszonylag egyszerűen megváltoztathatók, sőt, akár a vers
metrikai képlete is átírható.37 Köztudomású, hogy az idők folyamán maguk a versek is átalakultak, darabok
hullottak ki belőlük, újabb részeket
toldottak hozzájuk, esetenként még a
szerző neve is megváltoztatható volt
anélkül, hogy bárki plágiumot emlegetett volna.38 Ez a változás azonban
sokkal lassúbbnak tűnik, mint a vers
vizuális képének és a kísérőszövegek
átalakulásának folyamata.39
14. Balassi Bálint Engemet régolta kezdetű versének (Balassa-kódex, OSZK
Mindebből az következik, hogy a
Quart. Hung. 3247) összetett címe [címverstördelés és a verseket kiegészítő texzett:] CUPIDÓNAK VALÓ [műfaj:]
tusok nem tartoznak közvetlenül az iroKÖNYÖRGÉS [argumentáció:], OKUL
ELŐHOZVÁN AZ SALAMANDRA
dalmi mű szövegéhez – még azok sem,
PÉLDÁJÁT…
amelyek mintegy ráíródnak a költemény
szövegtestére, pl. az akrosztichon.
Ha tehát a szóban forgó két jelenségcsoport nem tekinthető a vers részének,
akkor hogyan kell azokat értelmeznünk?
A filológia sokáig nem tulajdonított jelentőséget ezeknek a paratextuális jeleknek, mivel irodalomtörténeti vonatkozásban jelentéktelennek és elhanyagolhatónak tartotta őket. A 60-as évek szöveg-centrikus irodalomértelmezése figyelt fel
rájuk, és – különösen a versciklusok értelmezésekor – komoly szerepet kaptak.
Jellemző, hogy ennek az intenciónak megfelelően az elemzők igyekeztek „szerzői
kezet”, szerzői szándékot felmutatni a tördelésben és különösképpen a kiegészítő

35
36
37
38
39

vegvariánsai = Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika, szerk. Csörsz Rumen István,
Kolozsvár, Kriterion, 2008, 55–77.
Pap Balázs, Az akrosztichonok és az első harminchárom, Tiszatáj, 58 (2004), fasc. 10, 44–52.
Ács Pál, Rimay János korai versciklusai = Uő, „Az idő ósága”…, i. m., 43–51.
Szerelmi és lakodalmi versek, s. a. r. Stoll Béla, Bp., Akadémiai, 1961 (Régi magyar költők
tára XVII. század, 3), 709.
Szigeti, Magyar versszak…, i. m., 221–303; Csörsz, Szöveg szöveg hátán…, i. m., 155–186.
A paratextuális szöveg időlegességét hangsúlyozza: Genette, Paratexts…, i. m., 1–15.
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szövegekben. A „makrotextus” mindenképp értékesebbé vált a „mikro
textus”-nál.40
Ezt az értelmezői gyakorlatot sok
esetben maguk a szövegek cáfolják
meg. Egyre többször bizonyosodik be,
hogy a címek és az argumentumok
nem a szerzőtől származnak, hanem
későbbi betoldások, sokszor a nyomdász szüleményei. Máskor az tűnik
szembe, hogy maga a szerző volt az,
aki figyelmen kívül hagyta, vagy átalakította saját korábbi formarendjét.
Kézenfekvő, hogy mind az itt bemutatott jelenségek elhanyagolása, mind
túlértékelésük hiba lenne. A tördelés
és a segédszöveg persze nem a vers
része, de sokat elmond a mű aktuális
olvasatairól, egykorú értelmezéséről és
15. Rimay János Balassi-epicédiuma
(Vizsoly, 1596). A könyv címlapja az első
értelmezési lehetőségeiről. Ez a jelenkölteményrész argumentumát alak ítja
ségcsoport nem az irodalom, hanem
kötetcímmé, hibásan. Rimay valószíaz irodalmi gondolkodás történetéhez
nűleg igényesebb, Balassi fiktív síremlékét ábrázoló címlapot tervezett a
tartozik. Vizsgálatuk által az egykorú
könyvhöz.
értelmezői közösségekhez juthatunk
közel, és észlelhetjük ennek változásait.
A versek tipográfiája és a segédszövegek elrendezése a teljes XVI. század folyamán a hasznosság, a gyakorlatiasság, az érthetőség, egyszersmind a papírtakarékosság elveinek volt alávetve. Az esztétikai indíttatású szövegformálásnak
nem sok nyomát látni.
A tördelés tekintetében a XVI. század végén és a XVII. század elején tapasztalható némi változás. A relatív igénytelenséget és a könyvtervezés minden szintjén megjelenő durva praktikumot ekkor lassan valamiféle átgondoltság, művésziesség és vizuális igényesség váltotta fel. Kérdés, hogy ez a figyelem maguknak
szövegeknek szólt-e, avagy valamiféle divatjelenséggel állunk szemben? 41
Mindkét megállapítás tartalmazza az igazság elemeit. A századfordulón a verses
kiadványok egy része mintha szakított volna a tradicionális énekeskönyvek praktikus formai hagyományaival, és igényesebb, „irodalmias” verskötetek láttak napvilá40 Horváth Iván, Balassi poétikája, Szeged, Szegedi Tudományegyetem, 1973 (Irodalomtörténeti dolgozatok, 95).
41 Kovács Sándor Iván, A lírikus Zrínyi, Bp., Szépirodalmi, 1985, 277–278.
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got.42 Ezek a könyvek a korábban is ismert
magánjellegű nyomtatványok – esküvői,
keresztelői, temetési meghívók, epitáfiumok, epithalamiumok, epicédiumok
– tipográfiai rendjét követték.43 (15. kép)
A versek tördelésére, díszes, gyakran
cirkalmaktól sem mentes megjelenítésére egyre nagyobb hangsúlyt helyeztek.
Ezekben a nyomtatványokban már komoly gondot fordítottak a strófaszerkezet
egészének nyomdai jellegű imitációjára.
Az új típusú verseskönyvek sokkal mélyebben tárták fel a költemények metrikai
struktúráját, mint a XVI. századi énekeskönyvek. A strófaszerkezet belső struktúráját nyomdai eszközökkel imitáló
kiadványok olyan tipográfusok munkái,
akik kapcsolatban álltak Rimay János16. A Rimay Jánosnak tulajdonított, állítólag Mantskovit Bálintot, a Vizsolyi
sal, a kor irodalmi ízlését meghatározó
Biblia nyomdászát elsirató, Örök élet
lírikussal. (16–17. kép) Amikor a magyar
adó kezdetű gyászköltemény (Bártfa,
nyelvű költészet a humanista lírához ha1597) tördelése feltárja a Balassi-strófa
belső szerkezetét, egyszersmind bosonló megbecsülést vívott ki magának, a
nyolult kísérő szövegeket, margójegyversek külső megjelenése is kezdett hazeteket közöl.
sonlítani a latin költeményekéhez.
Mégis az a benyomásom, hogy ebben a fokozódó igényességben nem annyira
az irodalmi szöveg, mint inkább hordozója, a könyv iránti tisztelet jutott kifejezésre. Ezt a vélekedést néhány szembeötlő körülmény bizonyíthatja.
A kutatás kimutatta, hogy a XVII–XVIII. századi folklórban továbbélő,
ún. „hosszú reneszánsz” során a kéziratos könyvek díszítményei sok esetben a
nyomtatott könyvek ornamenseit imitálták, olykor rézmetszetű címlapok rajzos
utánzataival is találkozunk.44
Megfigyelhetjük azt is, hogy a XVI–XVII. század fordulóján megjelenő
színvonalasabb, kevéssé helytakarékos verstördelés nem is mindig a metrikai
határok feltárására irányult, hanem öncélú alakzatok megformálására töreke42 Haiman György, Néhány megjegyzés az Epicédium tipográfiájához = Rimay János, Balassiepicédium, Vizsoly, 1596, Fakszimile kiadás, szerk. Ács Pál, Bp., Balassi, 1994, 76–77.
43 Fitz József, A magyar könyv története, Bp., Magyar Helikon, 1959, 80–82.
44 Csörsz, Vizuális kultúra…, i. m., passim; vö. Tasnádi Zsuzsanna, Díszített iratok és kéziratok = Legendás lények, varázslatos virágok: A közkedvelt reneszánsz; Kiállítás a Néprajzi
Múzeumban, 2008. november 14. – 2009. szeptember 27, a katalógust szerk. Fejős Zoltán, Bp.,
Néprajzi Múzeum, 2008, 123–126.
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17. Rimay Balassi-epicédiumának egyik oldalpárja, az igényes magyar verstördelés egyik
legelső példája.

dett. Nem véletlen, hogy a képvers, a magyar vizuális költészet kialakulását is
a XVI–XVII. század fordulójára tehetjük.45 Az is jól látható, hogy ez idő tájt a
tördelés változatossága mellett számos egyéb, „barokkos” (olykor meglehetősen
funkciótlan) tipográfiai díszítmény is megjelent46 – ugyanakkor a kiegészítő segédszövegek megformálásában semminemű lényegi változás nem volt tapasztalható. Az átgondolt verstördelés nem feltétlenül járt együtt a címek, alcímek
és más segédszövegek értő és invenciózus elrendezésével.
Ez arra utal, hogy a XVI. század végétől kezdve fokozatos megbecsülésben
részesült az esztétikai értekkel bíró könyv és kézirat, illetve megnőtt magának
az irodalmi intézménynek az elismertsége. A késő humanista ízlés dominálta a
századvég megváltozó könyvkultúráját, amely az elmúlt XVI. század populáris
és gyakorlatias könyvtervezési szokásait az új korszak „tudományos” igényeinek megfelelően kívánta megváltoztatni.47 Mindez azonban mégsem járt együtt
45 Kilián István, A régi magyar képvers, Miskolc – Bp., Felsőmagyarország – Magyar Műhely,
1998.
46 Erről tanúskodik a XVII–XVIII. századi kalendáriumok (hajdan szimbolikus-allegorikus)
képanyaga. Bővebben: Dukkon Ágnes, Régi magyarországi kalendáriumok európai háttérben, Bp., ELTE Eötvös Kiadó, 2003.
47 Tóth Tünde, „Egy vers neménec megjobbítot modgyai”: Szenci Molnár Albert a versről, ItK,
97(1993), 501–509.
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a költői szöveg tipográfiai reflexiójának lényeges átformálódásával. Paradox jelenség, hogy az egyetlen európai szintű magyar reneszánsz lírikus, Balassi Bálint szerelmes versei évszázadokig nem jelentek meg nyomtatásban. A magyar
vers iránt megmutatkozó tipográfiai igényesség nem a magyar líra valódi értékeire reflektált. Az igazán kvalitásos magyar költészet a XVI. században nem
találkozott a színvonalas nyomdászattal.
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