
képét egészíti ki A XVI. század magyar tánc
zenéje c. tanulmány, mely a csak korabeli 
külföldi kiadásokban fennmaradt idevágó 
dallamemlékek kiadását és elemzését adja, 
s a kor tipikus táncát a hajdútáncban jelöli 
meg. 

Egészen más a XVII.század képe. A vándor 
énekmondók helyébe a nagyúri rezidencia 
lép mint a zenei műveltség hordozója, az epi
kus énekszót a hangszeres muzsika váltja fel. 
A XVII. század magyar főúri zenéje c. tanul
mány érdekesen írja le ezt a folyamatot, egé
szen addig, amíg a század végén a főúri udva
rok zenei műveltsége elszakad a hazai gyöke
rektől, s kizárólag a külföldi zene szállásadó
jává válik. A tanulmányt a XVII. század 
magyar világi dallamainak kritikai kiadása 
egészíti ki. A XVIII—XIX. század magyar 
zenei műveltségének képét két nagyszabású, 
monográfiának beillő tanulmány rajzolja 
meg: A XVIII. század magyar kollégiumi 
zenéje és A XIX. század magyar romantikus 
zenéje. A XVIII. században teljesen elidege
nedő főnemesség helyét a köznemesség fog
lalta el, mely zenei neveltetését elsősorban a 
református kollégiumokban kapta. A kollé
giumi dalirodalom a század reprezentáns 
magyar zenéje. Ehhez járul egy kisebb (és 
Úgy tűnik, hevenyészettebb) tanulmány: 
A magyar népzene stílusfordulója a XVIII. 
században, mely az új magyar népdalstílus 
kialakulását — Bartókkal szemben — a 
XVIII. századra teszi. A*XlX. században 
létrejön végre a magyarság egységes zenei 
műveltsége. Ez az eredmény egyszersmind 
kudarc is, mert ez a zeneműveltség csak a fel
színen mozgott, mélyebb zenei kultúrát nem 
jelentett, s hiányoztak az olyan teremtő egyé
niségek, mint amilyeneket csak a XX. század 
hozott meg. 

A két kötet gerincét adó, nagyszabású 
tanulmányok 1928-1933 között keletkeztek, 
a magyar zene évszázadainak képét a fiatal 
Szabolcsi Bence rajzolta meg irigylésre méltó 
munkakedvvel. Már akkor birtokában volt 
azoknak, az ismereteknek (és képességeknek), 
mely e nagy feladat elvégzésére képessé tette. 
A zenei emlékeket eldugott kéziratos forrá
sokig menően tanulmányozta (egy részüknek 
kritikai kiadását is adta), de emellett szinte 
mindent elolvasott, amely az elmúlt száza
dok társadalmának és művelődésének ismere
téhez fontos, nem is beszélve az általános 
zenetörténetben való jártasságáról. Ez a 
páratlan tájékozottság, az elmúlt korok hite
les rajza, az egész társadalom szemmeltartása 
teszik tanulmányait roppant színessé, ele
venné, mindenki számára élvezetessé, a szak
emberek számára pedig nagyon hasznossá. 
Nehéz eldönteni, melyik korszakban mozog 
otthonosabban. A református kollégiumok 
világának bemutatása éppoly meggyőző, 
mint a romantika zenei társadalmának fölényes 

és ironikus rajza. Talán mégis a XVI. század
ban, ,,a magyarságnak ebben a nagy száza
dában", mely múltunknak már annyi kutató
ját megragadta, időzött a legszívesebben, 
tanulmánykötetének legszebb lapjai e szá
zadról szólnak. 

A Szabolcsi által megírt magyar zenetörté
net még sokáig érvényes marad a magyar 
tudományosság számára, ha nem is végle
gesen, mert ilyen a tudományban sincsen. 
De ahhoz, hogy a magyar zenetörténet képe 
lényegesen módosuljon, még sok időnek kell 
eltelni, és mindenekelőtt egy olyan tudós
egyéniségnek kell majd fellépni, mint ami
lyen Szabolcsi Bence. 

Stoll Béla 

Mezey, Ladislaus: Codices Latíni medii aevj 
Bibliothécae üniversitatis Budapestinensis. 
Accedunt tabulae quae scripturas sub datis 
exaratas et aliae quae signa chartarum exhi-
bent quas posteriores collegit et notis auxit: 
AgnesJBolgár. Bp. 1961. Akadémiai K- 391 p. 

A budapesti Egyetemi Könyvtár gazdag 
középkori anyagát számon tartotta ugyan a 
hazai és külföldi medievalisztika, használatát 
azonban megnehezítette az a körülmény, 
hogy nem volt modern katalógusa a gyűjte
ménynek. A Szilágyi Sándor szerkesztette 
korábbi kötetek több mint fél évszázad eltel
tével már csak jobb híján elégítették ki az 
igényeket (A budapesti m. kir. Egyetemi 
Könyvtár codexeinek címjegyzéke. Bp. 1881. — 
A budapesti m. kir. Egyetemi Könyvtár kézira
tainak címjegyzéke. 1—2. köt. Bp. 1889 — 
1910.). 

A szintén sok középkori latin kódexszel 
rendelkező Országos Széchényi Könyvtár 
mindeddig jobb helyzetben volt, mert kere
ken 20 évvel ezelőtt közzétette már állomá
nyának a korszerű igényekhez mért részletes 
jegyzékét, Bartoniek Emma mintaszerű fel
dolgozásában (Codoces Latini medii aevi. Bp. 
1941.). Ezek után számítani lehetett arra, 
hogy az Egyetemi Könyvtár is megteszi 
ugyanezt. 

Valóban meg is jelent két címjegyzék, 
közülük az egyik a budapesti görög kódexeket 
leltározta, — így az Egyetemi Könyvtáréit is 
(Maria Kubinyi: Libri manuscripti Graeci in 
bibliothecis Budapestinensibus asservati. Bp. 
1956.), a másik pedig Mezey László — most 
ismertetésre kerülő — összeállításában a latin 
nyelvűeket regisztrálta. 

A Codices Latiniben a legkorszerűbb szem
pontok érvényesültek. Feltünteti benne 
Mezey a kódex kézirattári jelzetét/keletkezési 
idejét és a datálás alapjául szolgáló adatokat, 
közli könyvészeti adatait, megállapítja paleo
gráfiai típusát, kitér az írástükör mikéntjére 
(egy hasáb, vagy több), a díszítések sajátos-
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ságaira, igyekszik meghatározni a másoló(k) 
személyét, vagy mindenesetre a beíró kezek 
számát, a provenienciát és a possessorokat, 
összeállítja a vonatkozó bibliográfiát, s végül 
részletes bontásban adja a tartalmat, bele
értve a hiátusokat is (a nemzetközi gyakorlat 
szerint). Azonosítható scriptoroknak és for
rásul szolgáló auktoroknak életrajzát is 
ismerteti. 

Mezey László megbízható, jó munkát 
végzett a 132 kódex leírásakor. Sajnálatos 
azonban, hogy nem mindig igyekezett, ha 
nem is alaposabbat, de lagalább annyit nyúj
tani, mint elődei. Például a Missale Itineran-
tium Romano-Seraphicum (Cod. Lat. No. 106.) 
esetében Szilagyi Sándor 1881-es címjegyzéke 
még egy mondatban intézi el a 112 levél terje
delmű kódexet:,,1a—112b. Rituale, continens 
orationes, preces lectiones in missis et aliis 
functionibus.", majd közli a kezdő és a be
fejező szavakat. 

Radó Polykárp 52 tételre bontva sorolja 
fel a Missale tartalmát (Libri liturgia manu 
scripti bibliothecarum Hungáriáé.^ Bp. 1947. 
134 — 135.). Azt várhatnánk, hogy Mezey 
legalább is ugyanennyivel operál, ehelyett 
azonban 6 nagyobb egységbe foglalja az egé
szet, s ami Radónál 10 cím (ff. 1—21.), az nála 
csak egy. 

Nem állítjuk, hogy ez a különbség befo
lyásolja a katalógus értékét, de — mikrofil
mes kutatások idején — a részletesebb fel
sorolás jobban eligazít az anyagban, inkább 
pótolja az eredeti kéziratot, mint az ilyen. 

Ha a leírások tekintetében el is tér Mezey 
László gyakorlata az elődökétől, újat adott — 
már legalábbis Bartoniek hasonló munkájá
hoz képest — a bibliográfiai fejezet beiktatá
sával (Radó — más jellegű — idézett munká
jában igen alapos könyvészeti összeállítás 
van). Tujduk, hogy teljeségre csak jól meg
vonható határok között vállalkozhat bármely 
bibliográfia, s mivel Mezey területe nem ilyen, 
értékelnünk kell minden adatát. 

Jelentősebb szakfolyóirataink, így a Ma
gyar Könyvszemle, az Ungarische Jahrbücher, 
az Egyetemes Philológiai Közlöny és az 
Irodalomtörténeti Közlemények anyagának 
azonban benne kellene lennie. A szúró-
próbák során az alábbi kiegészítésekre nyilt 
alkalmunk. A Cod. Lat. 15-höz: Berkovits 
Ilona: A budapesti egyetemi könyvtúr Albu-
casis-kódexe. MKsz 1937. (kny. is.); a Cod. 
Lat. 25-höz: Katona Lajos: a Gesta Roma-
norum Sztárai-Kódexe. EPhK 1898.; a Cod. 
Lat. 65-höz: Bánfi (Holik) Flóris: Az Apiarius 
budapesti kivonata. ItK 1923.; a Cod. Lat. 
73-hoz pedig: Csontosi János: Aranyasi Gel-
lértfi János codexe, 7462-1473. MKsz 1879., 
és Bánfi (Holik) Flóris két tanulmánya: Ada
lékok codexeink forrásaihoz. ItK 1922., illetve 
Die erste gelehrte Gesellschaft in Ungarn. 
Ungjb 1923. 

Nemcsak az valószínű, hogy a magyar 
szakirodalmi kiegészítéseket lehetne tovább 
folytatni, de az is, hogy a külföldi (pl. olasz) 
folyóiratokból még teljesebbé tehetnénk a 
csatolt bibliográfiát. 

A katalógus második részében Bolgár 
Ágnes állította össze és dolgozta fel a papír
kódexek vízjegyeit mintaszerű lelkiismeretes
séggel és hozzáértéssel. A szakmutatókkal el
látott kötet értékét csak növeli a paleográfiai 
mintákul szolgáló, 17 fényképből álló fakszi
mile sorozat is. 

V. Kovács Sándor 

Krónikák és históriás énekek a törökkori 
Körös—Maros közéről. Összegyűjtötte,' fel
újította és magyarázatok- kai ellátta: Virágti 
Ferenc. Békéscsaba, 1961. Békéscsaba Város 
Tanácsa K. 81 1. 

A XVI — XVII. századi végvári harcok 
világát idézi meg Virágh Ferenc kis kiadvá
nya. A Körös—Maros közén a XVI. század 
közepétől Gyula visszavételének az idejéig 
lezajlott harcok egykorú tanúinak történeti 
hitelre igényt tartó históriás énekeiből, króni
káiból válogatta össze a szerző a legjellemzőbb' 
részleteket. A kiadvány részleteket ad Tinódi: 
Er déli história, Békési Balázs: História 
Sodorna és Gomora veszödelmérül, Brutus 
János Mihály: Magyar históriája, a Sáros
pataki Magyar .Krónika, Szalárdi János: 
Siralmas magyar krónika c. művéből, vala
mint a Gyula utolsó napjairól szóló német 
nyelvű krónikákból. Az egykorú irodalmi 
emlékek közül teljes terjedelemben közli a 
Cantio de militibus pulchra c. éneket, és 
Dányádi János: Siralmas ének c. versét. 

Békési Balázs énekéből valamivel többet 
kellett volna felvenni, mert így (az első és az 
utolsó strófából) nemigen lehet az ének han
gulatára, jellegére következtetni. A Cantio 
de militibus pulchra nem az események után 
száz évvel került lejegyzésre (18. 1.), hanem 
csak hatvannal, mert a Kuun-kódex 1621-ben 
íródott részében szerepel (1. legújabban: Stoll 
Béla: A magyar kéziratos énekeskönyvek és 
versgyűjtemények bibliográfiája). 

Csupán egy ,,forrás" nem korabeli: Vörös 
Mihály A bajnokok Vég-Gyula várában c.,. 
a XIX. század elején keletkezett hősi éneke. 
Felvétele és teljes terjedelemben való köz
lése azonban indokolt, mert jellegzetesen a 
XVI —XVII. század históriás énekeinek a 
hangján számol be a gyulai várban (az 1560-
as évek zsoldjegyzékében ,,főlegény"ként 
számon tartott) Toronyi Tamás vitézi életé
ről. Vörös Mihály éneke a XIX. században 
többször is megjelent, majd feledésbe merült. 
Irodalomtörténeti értékeire Eckhardt Sándor 
hívta fel a figyelmet (It 1952.), rámutatva, 
hogy V^rös Mihály valószínűleg egy (azóta 
elkallódott) családi érdekű históriás ének 
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