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Az első magyar versünk legalább há-
romszor került végveszélybe: először, 
amikor egy ismeretlen kéz kitépte a mel-
lette lévő oldalt, másodszor a könyvtá-
rak közötti hányattatásban, harmadszor 
a leuveni könyvtár leégésekor…

Az első magyar vers témája az isten-
anya fájdalma fia, krisztus szenvedése 
láttán. A költemény érzelmileg függetle-
nedik a Bibliától, hiszen talán a legna-
gyobb emberi fájdalmat, a fiát elvesztő 
anya keserűségét szólaltatja meg. so-
kan vizsgálták a szöveget. Pintér Jenő 
megjegyzi, hogy a magyar átdolgozó 
a szótagszám tekintetében eltért a latin 
eredetitől, és a rímeket is szabadon al-
kalmazta: a páros rímeket rímtelen so-
rokkal váltogatta. Horváth János kiemeli 
a latinizmustól való eltávolodást, az al-
literációkat, a töretlen lendületű ritmus- 
és mondatszerkezetet, és így összegez: 
„vers… pedig a javából”. Klaniczay 
tibor is megerősíti, hogy az ómagyar 
Mária-siralom a magyar poézis része, 
s jelen pillanatban azt is állíthatjuk: az 
első fölfedezett teljes értékű magyar 
vers, amely kifejezett, begyakorolt köl-
tői rutint mutat – tehát még az is lehet, 
hogy poros könyvtárakban, nehezen ol-
vasható kódexoldalakon további óma-
gyar szövegek lappanghatnak.

az Ómagyar Mária-siralom szöve-
gét több olvasatban (mai magyar nyel-
vi kiejtésre átírt változatban), valamint 

értelmezésben ismerjük, szép stílusát, 
szóképeit is mindig kiemelik. Most egy 
újszerű megközelítéssel is megismerked-
hetünk. Az évfordulóra megjelent Mező 
tibor munkája: az Ómagyar Mária-sira-
lom szövegkönyve. A szerző „a szöveg 
ritmusának, hangalakjának és jelentésé-
nek együttes megfeleltetését” vizsgálta 
szemiotikai, szimmetrológiai és persze 
poétikai megközelítéssel. ehhez a szö-
veg korai, tehát saját szabályokon, írás-
módján alapuló, újfajta szótagelméletet 
vett alapul. állítása szerint a versben 
a latin eredeti alapján rímeléskényszer 
van (a félsorok is rímelhetnek). rit-
muselemzésében előreható, progresszív 
rímelési sémákat (éllen–féllen, valállal–
halállal) feltételez. ez utóbbit e sorok 
írója korábban ikonikus vonzásnak ne-
vezte A művészet és a nyelv születése 
című könyvében. érdekes kísérletbe fog 
Mező tibor: szövegrekonstrukcióra tö-
rekedve szövegmódosításokat javasol 
az időmértékes verselés helyreállítására. 
ennek oka, hogy a latin eredeti is idő-
mértékes. lássunk egy példát a magyar 
daktilusra (- uu). Az eredeti szöveg betű 
szerinti átírása: was szegekkel weretül, 
tehát a végén változtatás nélkül ana-
pesztus lenne: – u/- -/ uu -. Azonban  
a szerző másfajta szótagelmélettel és 
szövegmódosítással ezt hozza ki: vas-
szeggel veretel: – uu / – uu, s így sza-
bályos daktilusokat látunk. ez az eljárás 
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újnak számít és valószínűleg vitatható, 
annak ellenére, hogy az anapesztus–
daktikus tagolás már több alkalommal 
volt vita tárgya a poétikában (például 
Petőfi sándor szeptember végén című 
verse kapcsán). 

a könyv legnagyobb részét a digráf 
(két grafémából álló betűkapcsolat, ket-
tős vagy összetett betű) és az egyjegyű 
magánhangzókat és mássalhangzókat 
bemutató (rekonstruáló) képletek teszik 
ki, majd következnek a némi meglepe-
tést is hozó szövegközlések: 1. a betűk 
szerint leírt szöveg (betűhű átirat), 2. 
a betűkből szótagolt szöveg (újdon-
ság), 3. a verslábazással verssorokra 
tördelt szöveg: elsőként az újdonság-
nak (szövegrekonstrukciónak) számító 
újfajta időmértékes verselés, majd az 
ütemhangsúlyos verselés. ezután kö-
vetkezik az olvasat (Mészöly Gedeon, 
Benkő loránd, A. Molnár ferenc olva-
satait figyelembe véve, de saját megol-
dást adva). lássuk ezt a már korábban 
ismertetett sor példáján:

Mészöly gedeon vas szegekkel 
átvernek

Benkő loránd vas szegekkel 
átdöfnek

a.Molnár Ferenc vas szegekkel 
átvernek

Mező tibor keresztfára 
vasszeggel szegeznek

a teljes versszak pedig így hangozna:
A világnak világossága,
virágszálnak a virága,
a kínzás keserves elszenvedője,
keresztfára vasszeggel szegeznek! 

(Mező)

Mező tibor szövegközlései sorrendben 
a következők: betűk szerint leírt szöveg 
(betűhű átirat), betűkből szótagolt szöveg 
(ez a korai, kezdetleges helyesírásból fa-
kadó különféle olvasatok miatt fontos), 
verslábazással verssorokra tördelt szöveg 
(a szerző szerint a tudomány jelenlegi 
álláspontja helyett nem ütemhangsúlyos, 
hanem igenis időmértékes metrum fe-
dezhető fel a versben, ennek megfelelően 
megad egy időmértékes és egy ütem-
hangsúlyos jelekkel tagolt tördelést), 
majd következik a jelentés (értelmezés) 
szerinti átírás. Az összevethetőség miatt 
Mező tibor közli Godefroy de saint-
victor latin Planctusának időmértékes és 
ütemhangsúlyos leírását is. Megtalálha-
tó a könyvben még szakfordítás, képes 
Gézától műfordítás és egészen egyedi 
különlegességként: megzenésíthető szö-
vegkönyv, amellyel irodalmi, nyelvi, is-
kolai vagy templomi ünnepségen életre 
kelthető az ómagyar vers. 

áttekintő táblázatban foglaltam össze 
az első két és fél sor eredetit követő, tago-
ló, átíró stb. szövegközléseit – a jelkész-
letet azonban kissé egyszerűsítettem. 

betűk szerint leírt szöveg volek syrolm thudothlon sy / rolmol sepedyk. buol osuk 
epedek

betűkből szótagolt szöveg v (o) + l (e) k, s (y) + r (o) l > m stb.
időmértékes verselés va-lék / si-ralm / tu-dat-/ lan, // süp-pe- / deik /si-ralm- / 

mal, / Bú-al / a-szok, / e-pe-dök
ütemhangsúlyos verselés va-lék siralm / tu-datl-lan, / süp-pe-deik si-ralm-mal, / Bú-

al a-szok / e-pe-dök
jelentést jelölő (értelmező) 
szöveg

egykor a gyászt nem ismertem, / hogy gyászba süppedek, / 
a búban aszalódom, apadok
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latin normaszöveg 
időmértékesen 

Planc-tus / an-te / ne-sci-/a // planc-tu/las-sor/ an-xi-/a, // 
cru-ci-/ord do-/ lo-re

latin normaszöveg 
ütemhangsúlyosan 

Planc-tus / an-te / ne-sci-/a // planc-tu/las-sor/ an-xi-/a, // 
cru-ci-/ord do-/ lo-re

szakfordítás siralomnak azelőtt nem-tudója, / siralomtól gyötrődve 
epedik. Kínzatom a fájdalomtól.

műfordítás (képes Géza) Gyászról eddig nem tudék, / Gyásztól, kíntól lelkem ég…
megzenésíthető szövegkönyv valék siralm tudatlan, süppedeik siralmmal, Búval aszok, 

epedök.

Az ómagyar Mária-siralom nyelvünk-
művelődéstörténetünk megkerülhetetlen 
alkotása, amelynek nyilván vitatható új 
megközelítése is hasznos lehet az érdek-
lődés felkeltésére és a további kutatások 
ösztönzésére.
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