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ban meglévőket természetesen nem első alakjakban kellett volna közölni, 
mint Hafsányiék rendszerint teszik, hanem a véglegesben.1 Azután meg kellett. 
volna határozni— már amennyire lehetséges —• a fölhasznált kéziratok 
korát, keletkezését, lelőhelyét, megbízhatóságát, s célszerű lett volna,. a. 
klasszika-filológia bevált módján, jelekkel ellátni őket — ez még térkimé-
léssel is járt volna! Mindez, elismerem, óriási munkát követelt volna, hiszen 
közismert, hogy nincs magyar költő, akinek kiadása olyan nehéz és kényes 
feladatot ró a vállalkozóra, mint épen Csokonai — de ki lett volna erre 
Ferenczi Zoltánon kívül hivatottabb, mint Harsányi és Gulyás ? Úgy látom, 
az a kettős aggodalom tartotta őket vissza ettől a munkától, hogy az ilyen 
teljesen kritikai kiadás elriasztja a laikusokat s nagyon megnöveli a míh 
terjedelmét. Mindkét aggodalom alaptalan. A tér ügyes kihasználása által a 
mü terjedelmét'még az összes értékes változatok közlése sem növelte volna, 
a laikus olvasó meg nem sokat törődik azzal, mi van az apróbetüs jegyze
tekben! Reméljük, az eljövendő új kiadás* megvalósítja óhajainkat, addig 
is örömmel üdvözöljük és hálásan használjuk ezt az igen ízléses kiállítású, 
szép nyomású teljes kiadást, az elsőt vagy 120 év óta. Jelen alakjában is 
nagy- gazdagodása irodalmunknak, Toldy után az első jelentős lépés a 
Gsokoűai-kiadás terem ^ . •-, W _=. 

OSASZAR JiLEMÉR. 

....;.., Régi magyar költök tára I. Középkori magyar verseink. Az Akadémia 
megbízásából szerkesztette Horváth Cyrill. Bpest, M. T. Akadémia Irodalom
történeti bizottsága, 1921. N. 8-r. 528. 1. 

A Középkori, magyar verseink tulaj donképen a Régi magyar költők -
tára I. kötetének új kiadása, azonban nemcsak újra lenyomva, hanem új, 
megállapításokkal, új szempontok szerint csoportosítva, az eddigi kutatások 
eredményét fölhasználva. Az Akadémia Horváth Cyrillt bízta meg a kötet 
összeállításával. Választása nem eshetett volna jobb szakértőre, mert két
ségtelen, hogy középkori maradványainkat egész irodalmával nálunk ma. 
Horváth Cyrill ismeri legjobban. Egész munkás életet fordított azok kutatá
sára, megfejtésére, összehasonlítására. 

Horváth elsősorban megokolja, hogy egyes, a régi kiadásban meg— 
jelent költeményeket miért hagyott ki a középkori emlékek közül. A Kis 
Károly megöléséről szóló töredéknél Horváth okfejtése azonban nem meg
győző ; kétséges marad továbbra is, milyen korból származik, tehát bátran 
fölvehette volna a kor költeményei közé. Ugyanezt mondhatjuk a Pesti 
gyerekek utcai énekéről is. Semmi történeti, semmi tárgyi alap nincs, amely 
igazolná, hogy e vers Székely István szerzeménye; amit Horváth fölsorol, 
mindaz föltevés és nem dönti el a négysoros vers korát. Sőt mivel gyer
mekekről van szó, akik kiabáltak, mi természetesebbnek találjuk a verset, 
mert azt megjegyzi a gyermek is, á tömeg is, míg a másik szöveget prózá
ban sokkal nehezebben jegyezné meg. Nem lehetséges-é, hogy Thuróczy 
latin krónikájában eme vers tartalmát mondja el ? Természetesen ez is csak 

1 Hogy a keletkezésük vagy az átdolgozásuk idejét kell-e a beosztás 
alapjául venni, azt minden versnél külön kell elbírálni — az átdolgozás-
mértéke a döntő. . . - . • • • • • . : • 
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föltevés. De egyik sem dönti el a kort. Legföljebb tehát csak kétségesnek 
lehetne fölvenni. Eper# e kötet egy másik helye bizonyítja, hogy Mátyás 
korában szokásos volt a gyermekek éneke. Zrinyi Miklós jegyzi föl Mátyás 
jajcei ostromával kapcsolatban: «még a kis leányok is köz énekkel éneklik 
vala akkor Mahumet császárról: 

Mikor magyar király zászlóját látá, 
Jó lovának száját futni bocsátá». (496. 1.) 

Az Ének a Szent Jobbkézhez c. költeményről szóló megjegyzései helyt
állóbbak, bár teljesen nem tud meggyőzni. Mi inkább Fraknói véleményéhez 

•csatlakoznánk, mert érthetétlen, hogy Bartalits miért közölte volna az első 
versszakot régi írásmóddal, hisz semmi célja nem lehetett, hogy misztifi
káljon, a XVIII. sz. végén már nem látunk ilyen törekvéseket, viszont 
Bartalits későbbi hallgatása nagy argumentum ellene. Véglegesen eldöntött-
tfiek vehetjük a Keszthelyi K. 90. zsoltárának paraphrasisát Horváth C. meg
győző fejtegetése után. Valójában később keletkezettnek kell tartanunk. 
A többi énekre vonatkozó fejtegetéseihez is bátran hozzájárulhatunk. 

Anyagát két részre osztja. Először tárgyalja a vallásos énekeket, azután 
a világi vonatkozásuakat. A középkor természeténél fogva a könyv első 
fele sokkal terjedelmesebb. Minden egyes éneket sorra vesz, több újjal 
gyarapítja eddigi ismereteinket. A jegyzetekben tárgy alja.az éuek lelőhelyet, 
fölfedezöjét, ha fordítás, az eredetijét, bibliográfiáját, még pedig nemcsak 
fölsorolva, hanem minden véleményt, föltevést vagy újabb eredményt bőven 
ismertet s megteszi mindenütt nagy tájékozottságra valló megjegyzéseit. 
Hosszú évtizedek munkája, az idevonatkozó irodalom ismerete, de főképen 
a kódexek világában való tájékozottság meglátszik az egész könyvön. 

A jegyzetekről, a megállapításokról csak a legnagyobb elismeréssel 
nyilatkozhatunk. Csak az Apor- és Döbrentei K. egymáshoz való viszonyá
énak megállapításánál csodálkozunk, hogy Horváth ily szerinte is «merész» 
•következtetést von le .nagyon is kétséges egyezésekből. A gondolatot talán 
Mészöly Gedeon fejtegetései keltették benne, amelyekben azApor- ésDöbrenteiK. 
rokonságát állapította meg. Szerintünk azonban még e fejtegetések után 
sem lehet pontot tenni. Mészöly is nagyon messze menő következtetéseket 
von, igazán meggyőző okok nélkül, amelyeket szintén nagyon «merészeknek» 
-tartunk. Itt is az egybevetett himnuszokból megállapított találkozásokat nagyon 
erőltetetteknek találjuk; pl. a Conäitor ahne első versszakában minden szónak 
-a helye is adva van a latin szövegben, máskép nem is fordítható, így 
tehát természetes, hogy vannak találkozások: 

Conditor alme siderum, 
Aeterna lux credentium, 
Christe redemptor omnium, 
Exaudi preces supplicum. 

Apor K.: Döbrentei K.: 
Cillagoknak zent zerzoie Hvgak felséges zerzoie 
Húuoknek orok világa hyvoknek orok világa 
Cristus mendeneknek zabadeitoia . kristus mindennek valtoia 
Halgas meg konorgoknek onzolla't'tokát hall'ad konorgok kérelmet, 
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de ebből nem következik, hogy Döbrentei K. írója előtt közös forrás volt az 
Apor K.-szeí. Horváth szerint Halabori Bertalan nemcsak leíró, fordító volt,. 
hanem javító is, aki egyes helyeket értelmesebbé tett: hogyan van tehát, 
hogy e himnusz 4. versszakátiak 4. sora sokkal jobb az Apor K.-ben, míg 
a Döbrenteiben teljesen értelmetlen, miért ne írta volna le a jobbat, ha. 
előtte volt? Hasonlóképen a Veni Redemptor kezdetű himnusz 4. vers
szakának két első sora sokkal jobb az Apor K-ben: 

Procedens de thalamo suo 
Pudoris aula regia 

Apor K.: Döbrentei K.: 
Zarmazuan 9 tereméből Vtereme bglgl ki lepvén 
tisztásságnak palotaiabol kirali háznak zemerme, 

ez utóbbi egyáltalán nem felel meg a latin szövegnek, míg az előbbi hü' 
és jó fordítás. Ugyancsak e himnusz 7. versszakának harmadik sora: Quod 
nulla nox interpolet az Apor K.-ben: kit sem eg ey megnem seteteithet, a. 
Döbrenteiben: kit eg eei sem vezen közbe, ez utóbbi hűbb fordítás, de az 
előbbi jobban illenék az értelmező Bertalan paphoz. Hivatkozik még Horváth 
a Vexilla regis kezdetű himnusz 2. versszakának 4. sorára: Manavit unda 
et sanguine Apor K.: bel9ll9 ki fola viz vérrel 9ZU9; Döbrenteiben: ver 
vizzel 9zve fol'amek egyik sem jó fordítás, a találkozás talán az «össze» 
szócskában van, de ez nem lehet döntő bizonyíték. Egyetlen találkozás van,, 
amely szembetűnőbb, hogy e himnuszban a piisszótmindaketten kegessegnek 
fordítják kegyeseknek, helyett, de egy ilyen helyesírási hiba nem lehet alap, 
amelyre építsünk. 

Hasonlóképen ingatag alapon áll az Apor-, Döbrentei- és Keszthelyi-
K.-ek rokonítása is. 

Egyébként e vitatható néhány helyet nem számítva a könyv példája 
a lelkiismeretes, körültekintő munkának, mely mindeu tekintetben teljeset 
és tökéleteset akar nyújtani. Nélkülözhetetlen forrásmunkája mindazoknak,, 
akik a középkori magyar versekkel akarnak foglalkozni. Az Akadémia régi 
hagyományaihoz tért vissza, mikor e derék munka megjelenését lehetővé 
tette. Örömmel várjuk a többi kötet megjelenését. 

BOROS ALÁN. 

Zsigmond Ferenc: Mikszáth írói egyénisége mint történeti doku
mentum. Debrecen, Csáthy F., 1923. 8-r., 34. 1. (A debreceni Tisza István 
tudományos társaság I. osztályának kiadványai, I. k., 2. sz.) 

A dolgozat célját és legvégső eredményeit maga Zsigmond így fog
lalja össze (32—33. 1.): «Elismerjük, hogy a kép, melyet Mikszáthról raj
zoltunk, egyoldalú; Mentségünkre szolgálhat azonban, hogy az az egyetlen 
szempont, melyből modellünket néztük, nagyon lényeges, talán épen a leg
lényegesebb. Jellemző nemcsak Mikszátra, hanem egész korára, mi közü
lünk is úgyszólván mindazokra, akiket felnőtt életkorunkban ért nemzetünk 
katasztrófája. Mindnyájan adtuk á blazirtat, a fölényest, szerettük a paródia 
szemüvegen át nézni személyeket és eseményeket, nem hittünk semmiben 
igazan, legkevésbbé egy mindnyájunkat érhető irtózatos veszedelem közeli 


