
116 . ISMERTETÉSEK, BÍRÁLATOK, 

ISMERTETÉSEK, BÍRÁLATOK. 
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AEDIBUS FRANKLINIANIS DESCRIPTUM. 8° 

Fényes kiállítású, gazdag tartalmú könyvet ád a mély tudományáról 
ismert szerző azok kezébe, a kiket a régi magyar egyházi költészet latin 
s magyar nyelven írt hymnusai érdekelnek. Nem arra vállalkozott, hogy 
ezek egész gyűjteményét teljes szövegök szerint állítsa össze, hanem hogy 
azok forrásait lehetőleg hiánytalanul sorolja fel és írja le, ezek tartalmát 
megismertesse, hollétökről számot adjon s kalauzolja azokat, a kik haj
landók ennek a félig sem ismert rengetegnek az átkutatására. Az ismert 
és eddig ismeretlen hymnusokból, sequentiákból, trópusokból stb., ha 
valakinek, úgy szerzőnknek lett volna könnyű kötetekre terjedő gyűjte
ményt szerkeszteni; e helyett azonban ő a nehezebb, alapvető munkát 
végezte azzal a lelkiismeretes gondossággal, a mely minden irodalmi 
munkájának fő jellemvonása. Ideál gyanánt, éveken keresztül a régi 
magyar liturgia történetének megírása lebegett előtte. Ezt a — szerinte — 
nem egy ember számára való munkát, jelen művével legalább megkez
dette, hogy mások, a vert úton biztosabban haladhassanak. Az általános 
irodalmi tájékozás után, melyhen a hymnusok eredetéről, használatáról, 
a gyűjteményekről, az éneklés módjairól általában s az éneklésről nálunk, 
a magyar szentek hymnusairól s a hymnáriumok díszítéséről szól, — 
elősorolja azokat, a kik kiadásaikba a magyar egyház latin hymnusait 
is felvették. Clichtoveussal kezdi s Drewes-szel végzi a teljes sort; 
ez utóbbinak I — XII. kötetéből is épen úgy, mint a többi munkából 
a felvett daraboknak czímét és kezdő sorát a kötet és lap számával 
együtt közli. (Az újabban megjelent — XIII. és XIV. kötetben 
nincs magyar vonatkozású hymnus.) Majd Kisdi, Kajoni, Náray nyom
tatott énekes könyveit, s az Officium Rákoczianumot említi meg s azzal 
áttér annak az 53 codexnek (Agendák, Antiphonariumok, Breviáriumok, 
Cantionálék, Rituálék stb.) s 60 ős- és régi nyomtatványnak ismertető 
leírására, melyek itt a tulajdonképeni forrásokat (fontes) képezik. Azután 
az újabb, ide vonatkozó irodalom teljes bibliographiájával számol be. 
Ezt követi pár levélnyi tájékozás után, mi az egyes hymnusok stb. 
közlésénéi követett elvekről szól, a magyar szentekről szóló rhythmusok, 
antiphonák, hymnusok, sequentiák egy latin nyelvű — és a magyar 
egyház által használt ünnepi énekek egy latin és magyar nyelvű csoportja. 
Szerző mind a két szemelvény összeválogatása közben arra törekedett, 
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hogy kevésbbé ismert vagy épen ismeretlen, de azért úgy formai, mint 
tartalmi tekintetben számot tevő darabokból állítsa azokat össze. Az első 
csoportban (205. 1.) a Sz. Istvánról való »Gaude mater Vngaria« kezdetű 
hymnus 3 versszakkal bővebb annál a szövegnél, melyet Drewcs 
(IV. 238. 1.) közöl: a második csoportbeli »Ave rubens rosa« kezdetűnek 
pedig — úgy tetszik — a Drewesnél (I. 51. 1.) olvasható változata az 
eredeti. A Kajoni énekes könyvének első kiadásából átvett magyar énekek, 
ugyanannak nem épen ritka második kiadásában is mind feltalálhatók. 
A csupán XVII. századi magyar énekes könyvek énekei mellett helyet 
érdemeltek volna a Telegdi Miklós püspök által, Predikácziói I. kötete 
87 — 91. és 181. lapján (1577-ben) kiadott újévi (1) és karácsonyi (5) 
énekek is: ellenben feltétlenül ki kellett volna maradni annak az egy 
Somogyi-féle hamisítványnak, mely a 397. lapot foglalja el. 

Az a két emlék, mely a kötetet kiegészítésül méltóképen zárja be, 
a szerzőnek az utóbbira vonatkozó nagybecsű megjegyzéseivel együtt, 
felette értékes közlemény. Az Esztergomi kalendárium a XIV. századból, 
majdnem a XVI. század közepéig terjedő följegyzésekkel, adatai fontos
ságaért is igen megérdemelte ezt az Ízlésről tanúskodó szép kiállítást. 
A másik, az oly sokáig lappangott Esztergomi rubrica pedig őt megil-
letőbb helyen sóba sem tétethetett volna közzé. Mint részlet s kivonat, 
darabos irálya mellett is nevezetes gyarapodásnak vehető az Ordinariusok 
csekély népességű családjában. Vájjon a Lányi-codexet betöltő magyar 
nyelven írt Ordinarius (1519-ből) mikor fog e család kebelébe ismét 
felvétetni? a hova Lányi Kdroly már 1848-ban beiktatta. A Nyelv
emléktár VII. kötetében 1878-ban jelent meg. 

Legyen szabad ehhez a kérdéshez még egy kérést csatolni. Épen 
nagy tudományú szerzőnk mindenre kiterjedő gondossága ajánlotta az 
egyházi zenekedvelők figyelmébe, hogy az úgynevezett »Kirie«-nek sok
féle dallama van, sőt szerzői is említtetnek (Baxa. Kápolna). S azután, 
hogy a krakkói egyetemi könyvtár egy XV. századbeli Chorale-jában egy 
Vngaricum Kyrieeleison nótája közöltetik (M. Könyv-szemle 1888. évf. 
127. 128. 1.). A magyar zene és míveltség történetének érdekében vegyék 
tudomásul szakértőink e becses figyelmeztetést s ismertessék meg ezt a 
nevezetes emléket magunkkal is, meg a világgal is. 

A Hymnariumnak köszönetet s hálát érdemlő szerzője pedig bocsássa 
meg, hogy e füzet utolsó íve nyomása előtt, térből, időből egyaránt 
kifogyva, részletesebben nem foglalkozhattunk jeles munkájával. Nem 
akartuk azt a mulasztást elkövetni, hogy csak a következő füzet hozzon 
hírt megjelenéséről. Mindig hasznát fogjuk venni s ennél fogva ezután is 
gyakran kell róla szólanunk. 

Sz. Á. 




