
cenben két vita is volt. Ezek közül az 
említett 1569-i nyilván a második lehetett. 
Arra nézve azonban már nem érezzük teljesen 
megnyugtatónak Zoványi és Esze érveit, 
hogy az első vita éppen 1568. február 2-án 
volt. Dávid és Blandrata a meghívást e napra 
egyszer nyilvánosan visszautasította. Ezután 
már csak súlyos presztízs-veszteség árán 
mehettek el. Mi oka volt János Zsigmondnak 
őket erre kényszeríteni? Dávid Ferenc hivat
kozása a második gyulafehérvári hitvitán 
Melius Debrecenben tett kijelentésére semmit 
sem árul el arról, hogy Melius az idézett 
szavakat mikor és kinek a jelenlétében 
mondta, tehát velük kettőjük debreceni 
találkozása sem bizonyítható. Szentábrahámi 
Lombárd Mihálynak az a feljegyzése, amelyre 
az Unitárius Egyháztörténeti Kézirat a Deb
receni Disputával kapcsolatban hivatkozik, 
nem érv, mert nyilvánvaló, hogy szerzője 
csak Melius meghívóját ismerte, s azt is 
pontatlanul. Az első debreceni vita idő
pontjára vonatkozóan tehát találgatásokra 
vagyunk utalva. Tárgyáról és lefolyásáról sem 
sokkal többet tudunk. 

A tanulmány fő témája szempontjából 
érdekesebb ennél az a kérdés, hogy Válaszuti 
munkája mennyiben tekinthető a második 
debreceni hitvitára vonatkozó történelmi 
forrásnak? Ha az erdélyi antitrinitáriusok 
e vitán közvetlenül az egyszerű emberek 
tömegeire kívántak hatni, úgy, mint azt a 
komédia beállítja, s mint ahogyan az Esze 
Tamás szerint a valóságban is történhetett, 
akkor a vitát magyarul kellett tartaniok, 
és saját embereik közül mindazoknak a rész
vételéről le kellett mondaniok, akik nyelvün
ket nem beszélték tökéletesen. Blandrata 
tehát ezen a vitán csak hallgató lehetett, 
mint ahogyan magyar nyelvtudásának gyenge 
volta miatt nem szólalhatott fel a nagyváradi 
hitvitán sem. Ha Charianus János Dudith-
csal azonos, természetesen nem járhatott 
Debrecenben, Ha Sommerrel azonosítjuk, 
elképzelhető ugyan, hogy 1569-ben Debrecen
ben járt, de magyar nyelven ő sem vitatkoz

hatott. Hogy Túri Pál később átmenetileg 
Dávid Ferenc hívei közé szegődött volna, 
merő találgatás, de az bizonyítható, hogy 
néhány nappal a debreceni vita után Nagy
váradon még harciasan védelmezte a Szent
háromságot, annyira, hogy a disputa utolsó 
napján János Zsigmond külön meg is rótta 
ezért. Vikárius Pál tehát vagy teljesen költött 
alak, vagy legalább pálfordulása a komédia 
végén fikció. 

Ezek után, úgy gondolom, tanácsosabb 
visszatérnünk ahhoz a véleményhez, amelyet 
Esze Tamás Kanyaró Ferenc szerencsés meg
fogalmazásában idéz, függetlenül attól, hogy 
volt-e a valóságban Debrecenben hitvita: 
A Válaszúti Komédia „egy fölötte érdekes 
korrajz, mely 1570 táján Erdélyben és a 
magyarországi részekben lefolyt disputációk 
jellemző vonásait unitárius szempontból 
torzítva közös képben egyesíti, s maró gúny
nyal állítja a nevető Erdély elé". 

Esze Tamás tanulmányának tehát azt a 
két tételét, amely szerint a Debreceni Disputa 
a dunántúli antitrinitárius mozgalom emlékei 
közé tartozik, és az 1569 októberében Debre
cenben tartott valóságos hitvitára nézve 
közvetlen forrásértéke vari, vitathatónak 
tartjuk. Ettől függetlenül munkáját igen 
nagyra becsüljük számos — itt kényszerűség
ből csak futólag érintett — értékes meg
figyeléséért, s vitára késztető újszerű szem
pontjaiért egyaránt. Az Erdélyen kívüli 
antitrinitárius csoportok történetének fel
kutatására irányuló vállalkozását nagy öröm
mel üdvözöljük, és érdeklődéssel várjuk e 
munka további, s a Debreceni Disputa újszerű 
interpretálására irányuló kísérleténél minden 
bizonnyal megnyugtatóbb eredményeit. 

Visszatérve még egyszer az egész kiadvány 
értékelésére, nem tehetünk mást, mint meg
ismételjük azt, amit már a sorozat első 
kötetéről is megírtunk: annak ellenére, hogy 
bizonyos kérdésekben a kötetek szerzőivel 
nem értünk egyet, a vállalkozást a maga 
egészében értékesnek tartjuk, s érdeklődéssel 
várjuk a folytatását. 

Pirnát Antal 

FŐNAGY IVÁN—MAGDICS KLÁRA: A MAGYAR BESZÉD DALLAMA 

Bp. 1967. Akadémiai K. 317 I. 

Az utolsó két évtized nyelvtudományá
nak nagy fellendülését, a „nyelvészeti forra
dalmat" a grammatika és a fonológia terüle
tén végbement szemléletváltozások és mód
szertani újítások hozták magukkal. A Harris-
féle strukturalizmus, majd a Chomsky-féle 
generatív grammatika, a Jakobson—Halle 
féle fonológiai rendszer a nyelvtudomány 
„sztárjaivá" váltak, és az utóbbi kettő jelen

leg is őrzi pozícióját. Mindkét rendszerre 
jellemző, hogy a nyelvnek viszonylag belső, 
önálló szféráival foglalkoznak: a szintaktikai 
mechanizmussal és az akusztikus aspektust 
szabályozó fonéma-pozíciókkal, azaz szerke
zetek, illetve pozíciók egymáshoz való viszo
nyaival. E rendszereken kívüli tényezőket 
véges számban és — mint a Jakobson—Halle 
rendszerben történik — alapfogalmakat, disz-

754 



tinktív jegyeket szolgáltató, a továbbiak 
folyamán már nem vizsgált faktorokként 
vonnak be. Mindezt megköveteli a generatív 
rendszer eszméje, és mindez döntően hozzá is 

járult a sikeres elméletkonstrukciókhoz. Sok
kal problematikusabb a helyzet a nyelvi 
rendszer azon aspektusait illetően, melyek 
lényegük szerint állanak sokféle bonyolult 
vonatkozásban a nyelvi rendszeren kívüli 
szférákkal, egyrészt a nyelvi jelek által jelölt 
fogalmakkal és a dolgokkal, másrészt a nyelv 
használóival, a beszélővel és a hallgatóval és 
ezek sokféle — lélektani, szociológiai stb. 
viszonylataival, tehát a szemantikai és a 
pragmatikai aspektust illetően. 

A szemiotika és az általános nyelvtudo
mány mindig is bonyolult összefüggéseket 
tételezett fel a nyelvi rendszer egyes aspek
tusai között. E feltételezések helyessége 
egyre inkább bizonyossá válik azoknak a 
problémáknak a következtében, melyek már a 
generatív grammatika területén is fellépnek, 
s általában a szintaxis és a szemantika össze
függésének problémájaként jelentkeznek. 

A jelelmélet és az általános nyelvészet 
tehát mindig is tisztában volt azzal, hogy a 
nyelv sok aspektusú, sok funkciót betöltő 
rendszer. Hogy az utolsó két évtizedben 
mégis a nyelvi rendszer logikai aspektusa állt 
az érdeklődés középpontjában, valószínűleg a 
szimbolikus logika ezt megelőző impozáns 
eredményeivel, a mesterséges logikai nyelvek 
sok szempontból termékeny kultuszával 
magyarázható. 

Mindezt előre kellett bocsátanunk ahhoz, 
hogy Fónagy Iván és Magdics Klára könyvé
nek helyét, belső problémáit és jelentőségét 
megértsük és megítéljük. A lingvisztika 
tágabb kontextusának céljai, eredményei, 
módszerei ugyanis nem egy szempontból 
érdekesen hatottak erre a speciális beszéd
dallam-vizsgálatra, ugyanakkor a terület elég 
sajátságos ahhoz, hogy a nyelv egyéb aspek
tusaival foglalkozó vizsgálatok módszerei 
jórészt alkalmatlannak bizonyuljanak. A szer
zőpár nagy gyakorlati tapasztalatára és kiváló 
elméleti érzékére vall, hogy a modern szin
taxis- és fonológiaelméletek célkitűzései által 
nyújtott mintát és módszereket szinte opti
málisan egyeztette össze a vizsgált tárgy sajá
tosságaival, nem bocsátkozott sem bizony
talan párhuzamokba, sem irreális célkitű
zésekbe. Fónagy Iván és Magdics Klára 
Chomsky és Jakobson korának szellemében 
végezte el beszéddallam-vizsgálatait, de mind
végig tisztában volt azzal, hogy korunk nyelv
tudományának impozáns módszerei csak a 
legáltalánosabb elvek és problémafelvetések 
szintjén transzponálhatok vizsgált terüle
tükre. Már ez a hatás is elég volt azonban 
ahhoz, hogy a tárgyak újszerű, nyelvtudo
mányunkban sajnos szokatlanul eredeti fel
dolgozásával ajándékozzanak meg bennün

ket. Hatalmas, újszerűen rendezett kísérleti 
anyag, modern elméleti megközelítés, tudo
mányos korrektséggel nyitva hagyott, de 
exponált problémák sora teszi a monográ
fiát korszerű, szolid, komoly jelentőségű mun
kává. A könyv a szerzők csaknem másfél 
évtizedes előkészítő munkásságának össze
foglalása és betetőzése, hiszen Fónagy az 
ötvenes és a hatvanas években öt-hat olyan 
tanulmányt is közzétett, melyek közvetve 
vagy közvetlenül a nyelv akusztikus aspek
tusával vannak kapcsolatban, Magdics Klára 
pedig kifejezetten a hanglejtés problémáira 
koncentrálta kutatásait. A generatív gramma
tikánál és a modern fonológiánál erősebben és 
közvetlenebbül hatott á könyv szempont
jaira és módszereire a modern nyelvészet egy 
másik irányzata, a kvantitatív-statisztikai 
módszerekkel dolgozó matematikai nyelvé
szet (bár helyesebb a matematikai nyelvé
szet kvantitatív ágáról beszélni, mivel a 
strukturális vizsgálatok itt is nagy szerepet 
játszanak). A kísérleti hangtan módszerei
nek és instrumentumainak alkalmazása egé
szen természetes következménye a könyv 
tárgyának, bár néhány fontos műszer, pl. be
szélőgép nem állt a szerzők rendelkezésére. 

A magyar nyelv hanglejtésrendszerének 
leírásakor először is minden nyelvleírás alap
problémájával kerülünk szembe: mi az a 
nyelv, amelyet vagy amelynek egy aspektusát 
le akarjuk írni, létezik-e egységes nyelv, 
közös norma, melyhez képest meg tudjuk 
állapítani az eltéréseket, a kivételeket, rend
hagyóságokat. Ez a probléma a generatív 
grammatikákban már teljes súlyával fel
merült, és máig sincs kielégítően tisztázva. 
Ügy látszik, hogy a hanglejtés szintjén még 
bonyolultabb a helyzet, a köznyelv fikciójá
nak még nagyobb fokú differenciálására van 
szükség. Míg a magyar nyelv grammatikai 
szabályai lényegében az egész magyarul be
szélő közösség számára azonosak (s a prób

ák már csak ezen a körön belül merülnek 
fel), addig a hanglejtésre még az egyes váro
sokban, illetve az egyes nyelvjárási terüle
teken is különböző normák érvényesek: a 
pécsi, a debreceni, a szegedi stb. hanglejtés 
egy-egy alaprendszer. Más és más alaphang
lejtése van azonban a beszédnek és a felolva
sásnak (hírfelolvasás és tudományos felolva
sás, elbeszélések felolvasása stb.), a tudomá
nyos előadásnak, a mesemondásnak, külön
bözik a nők és a férfiak, illetve az egyes nem
zedékek hanglejtése, sajátságos beszéddallam 
alakul ki bizonyos sztereotip szituációkban 
(újságárus, villamoskalauz stb. hanglejtése, 
prédikáció, koldulás stb.). A látszólag egy
séges köznyelvnek ebből a hallatlan sokféle
ségéből kell elvonni olyan tiszta sémákat, 
melyek azután alaphanglejtésnek tekinthe
tők, és a különféle funkcionális eltérések foká
nak és fajtájának a meghatározását lehetővé 
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teszik. A legpregnánsabb dallamforma a kér
dőmondat dallama, funkciója a feleletvárás 
kifejezése. Ezt a funkciót morfémával is be 
lehet tölteni, ilyen esetekben a dallamforma 
szükségtelenné válik, és a mondat a kijelentő 
mondat dallamformáját veszi fel. A legtöbb 
kérdődallam visszavezethető a háromszótagú 
egyszavas eldöntendő kérdés hanglejtésére. 
„A kérdés tényén kívül egyebet ki nem fejező 
háromszótagú prototípusban a hang mintegy 
terccel lép fel a második szótagban és mintegy 
kvarttal lép Je a harmadikban." (40. 1.) Ez a 
kérdő mag a hosszabb mondatokban is meg
található, azoknak utolsó szólamaként. A ki
egészítendő kérdésnek nincs nyelvi érvényű, 
önálló hanglejtése, semleges alapformájának 
egyes módosításai azonban fejezhetnek ki 
érzelmeket. A felszólító mondatnak sincs 
olyan pregnáns, önálló dallama, mint az 
eldöntendő kérdésnek, „bizonyos dallam
formák lényegesen gyakoribbak a felszólító 
mondatokban, mint más mondatfajtákban". 
À felszólító mondat sajátsága az esetek több
ségében a kijelentő mondatnál terccel maga
sabb hangfekvés és a szűkebb hangterjedelem. 
A hangterjedelem azonban igen tág határok 
között változik, s változásának érzelemkifeje
ző szerepe van: fordított arányban áll az 
eréllyel. Óhajtó mondatokban a hanglejtés 
logikai funkciója másodlagos, ezt a funkciót 
elsősorban az indulatszó és a feltételes mód 
tölti be. A hanglejtés az érzelmi árnyalatok 
kifejezésére szolgál. Azok a kísérletek, melyek 
a prozodikus alaptól megfosztott, hümmög
ve előadott mondatok modalitásának a fel
ismerésével foglalkoztak, arra az eredmény
re vezettek, hogy a magyar nyelv egyetlen 
disztinktív amfordallmája a kérdő dallam. 
A dallamforma grammatizálódott. Ez a 
jelenség feltehetőleg viszonylag új, a finn 
nyelvben nem található meg és egyes ma
gyar nyelvjárásokban is kevéssé pregnáns. 
Nyelvemlékeinkben és a régi irodalomban is 
nagyrészt morfémával jelölt kérdő monda
tokkal találkozunk. A többi modalitás dallama 
tökéletlenül homonim, többfunkciójú, de 
eme funkciók a kísérletek tanúsága szerint 
nem egyenrangúak. 

A könyv III. fejezetét (A hanglejtés 
grammatikájából) a következő szavakkal 
vezetik be a szerzők: „A hanglejtésnek alig
hanem leglényegesebb funkciójával, a modali
tás meghatározásával foglalkoztunk az 
előző fejezetben. Ennek alapján talán meg is 
lehetne szerkeszteni az egyszerű kérdő mon
datok és kijelentő mondatok »programját« 
egy beszédszintetizáló készülék számára. Ha 
valóban nekilátnánk a program kidolgozásá
nak, hamarosan kiderülne, hogy tudásunk 
igen hézagos. Alig foglalkoztunk a legkisebb 
dallamegységnek, a szólamnak dallamszabá
lyaival, nem is szólva a szólamon belüli ele
mekről, mikroegységekről, a szótagokról és 

azok dallammenetéről. Nem foglalkoztunk 
még a mondatnál nagyobb egységekkel, a 
tagmondatok kapcsolódásának törvényszerű
ségeivel sem. Nem tudjuk, részt vesz-e a 
hanglejtés az egyes szószerkezetek jellemzé
sében, más-e a mellérendelt és alárendelt 
mondatok dallama, van-e egyáltalán a hang
lejtésnek a mondatfajta (a modalitás) meg
határozásán, a mondategységek jelzésén 
kívül más grammatikai funkciója." Ez az 
idézet sokat elárul a szerzők egy ki nem mon
dott, de vizsgálódásuk folyamán állandóan 
érvényesülő fikciójáról: a hanglejtés gépi 
programozhatóságának, azaz generatív leír-
hatóságának elképzeléséről. Ennek problé
májára később kitérnek ugyan, de nem saját 
módszerük, hanem a nyitva hagyott kérdé
sek vonatkozásában. 

A hanglejtés legkisebb egysége a szólam. 
A magyar szólam jellemzője, hogy a dallam a 
nyomatékos szótag után rendszerint esik. 
A hanglejtés funkciója a szólamon belül a 
nyomaték által elkülönített egységek fino
mabb tagolása. A szólamdallam menete ter
mészetesen függ az előadásformától, tehát 
attól, hogy a „köznyelv" sok megjelenési 
formája közül melyikben lép fel: előadás, 
felolvasás, periférikus nyelv stb. A szólam
nál nagyobb szintagmatikus egységek norma
tív nyomatékeloszlása a két egymást követő 
lelépő szólam, melyet olyan tényezők módosí
tanak, mint a szintagma mondatbeli helye, a 
szintagma tagjainak szófaji vagy egyéb jelen
tősége, az alapséma megváltoztatásával ki
fejezendő információ. A hanglejtés funkciói 
közé tartozik a szerkezetek megkülönbözte
tése is, külön dallamvonala van pl. a mellé
rendelő szóösszetételnek és a homonom jel
zős szerkezetnek. Az esetragozásban is fon
tos disztinktív funkciói vannak a dallamnak, 
bár általános érvényű sémákat nem igen 
lehet kimutatni. Legnyilvánvalóbbnak a 
felsorolási tagok birtokon belüliségének vagy 
birtokon kívüliségének zenei elkülönítése, és 
általában a felsorolásokban kialakult dallam
funkciók. Az összetett mondatoknak négy 
dallamformájuk van. A kapcsolatos és a ma
gyarázó mondatban pl. gyakori a három egy
mást követő lelépő szólam. Alárendelő mon
datokban, ha a mellékmondatnak csekély a 
hírértéke, gyakori — különösen felolvasá
sokban az olyan egyetlen lelépő dallam, mely 
az egész mondatot egybefogja. Az összetett 
mondatok legjellegzetesebb hanglejtésfor
mája a két lelépő szólam által közrefogott 
egyszintű szólam. Külön pregnáns dallam
formája van a közbeékelésnek és a mondat
lezárásnak. 

Ennyiben lehetne egészen tömören össze
foglalni a könyv első részének tematikáját, 
mely a hanglejtésformák sokféleségéből az 
általánost igyekezett elvonni, grammatikális 
érvényű hanglejtéstípusokat megállapítani. 
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A könyv második része — formálisan IV. 
fejezete — azt vizsgálja, hogy milyen módon 
alakítják egyes érzelmek a hanglejtésfor
mákat. „Azt hisszük tehát, hogy azonos 
érzelmek azonos módon »torzítják« a semleges 
kijelentő és kérdő mondatot, vagy bármely 
más grammatikális (semleges, normatív) 
hanglejtésformát. Tudjuk, hogy ez nincsen 
szükségképpen így. Elképzelhető, hogy a 
különböző grammatikális hanglejtésformákra 
más módon hat ugyanaz az érzelem." — írják 
a szerzők könyvük 183. oldalán. Ennek a 
megjegyzésnek igen nagy módszertani jelen
tősége van, nem lenne túlzás azt állítani, 
hogy a könyv elméleti alapproblémáját fog
lalja magába. így van ez egyrészt azért, 
mert a kérdéstől függ a hanglejrendszer gene
ratív telepíthetősége, ugyanakkor felveti a 
nyelv szimbolikus és ikonikus, konvención 
alapuló illetve a leképezés alapján álló aspek
tusainak az összefüggését. Az ugyanis ismert 
tény, hogy az érzelmek kifejezése a hanglej
tés segítségével (és a nyelv akusztikus aspek
tusának egyéb összetevői segítségével) leké
pező, ikonikus jellegű folyamat (mimika a 
gége szintjén stb.). Nem véletlen, hogy a szer
zők, miután kb. ötven érzelem kifejező hang
lejtését vizsgálják meg, az affektív hanglejtés
formák időtlenségének, a nyelv pankronikus, 
sem időhöz, sem konkrét nyelvrendszerekhez 
nem köthető sajátságainak a problémáit 
vetik fel. Léteznek-e ilyen sajátságok? 
Tények bizonyítják, hogy az egyes nyelvek 
dallamsémái különbözőek. Ugyanakkor azon
ban az is tény, hogy számunkra ismeretlen 
nyelven elhangzó szöveg érzelmi attitűdjeit 
is képesek vagyunk felfogni, legalábbis meg
közelítő pontossággal. Angol, francia és né
met nyelvű példák elemzése arra az ered
ményre vezet, hogy ilyen pankronikus saját
ságok léteznek, de nem a dallam szintaktikai, 
hanem érzelemkifejező funkcióinak a szint-

Szigeti József: A Balassi-com oedia és szerzője. 
Bp. 1967. MTA Irodalomtörténeti Intézet-
Akadémiai K. 215 1. (Irodalomtörténeti Füze-
zetek, 54.) 

Kevés XVI. századi magyar írásmű ma
radt ránk, amelyről annyit és annyi szempont
ból vitatkoztak volna tudósaink, mint a 
Balassi—comoedia. Szerzőjének személyét 
Karádiban, Bornemiszában, Békés Gáspár
ban, Szotyori Gáspárban és Csáki Mihály
ban gyanították; műfajában sem tudtak meg
egyezni. Horváth János szerint „inkább is 
dialogizált paszkvillus az, mintsem költői 
szándékú drámai mű" (A reformáció jegyében. 
Bp. 1953. 412), Varjas Béla viszont „az első 

jén. A hanglejtésben kifejeződnek a tudat 
szintjét el nem érő élmények, érzelmek, sőt 
bizonyos értelemben még az intuitív felis
merések is. A fogalmi gondolkodás nem az 
egyetlen megismerő tevékenység, hasonló
képpen a fogalmi nyelv nem az egyetlen kom
munikációs eszközünk. „Az utóbbi évtize
dekben végzett kísérletektől függetlenül is 
tudjuk a tudományos terminológiák több 
ezeréves történetéből, hogy tudat előtti tudá
son alapuló metaforák segítségével beszéltek a 
filozófusok, grammatikusok a még alig fel
ismert jelenségekről." — olvassuk a 278. 
oldalon. Ennek az összefüggésnek, a nyelv 
logikai és pszichológiai, szimbolikus és ikoni
kus, konvencionális és pankronikus tényezői 
közötti kapcsolatnak a további vizsgálata 
lenne elméleti szempontból a legérdekfeszí-
tőbb. Egy ilyen vizsgálat azonban már túl
lépné e könyv szigorúan meghatározott kere
teit, és a szerzők néhány megjegyzés erején túl 
nem is bocsátkoznak bele ezekbe a problé
mákba. Az azonban világos, hogy munkájuk
kal, a magyar hanglejtés pontos feltérképe
zésével egy általánosabb és elméletibb jellegű 
vizsgálat számára is nélkülözhetetlen empiri
kus alapot segítettek létrehozni. Ahhoz azon
ban, hogy ilyen irányban további általáno
sító és elmélet erejű következtetéseket von
hassunk le, még sok előmunkálatra van szük
ség. Elsősorban tovább kellene folytatni 
nyelvünk akusztikus aspektusának vizsgá
latát, bevonva a dallamon túli tényezőket is. 
(Felhangok, kísérőhangok, hangszín, hang
erő stb.) Ha az akusztikus aspektust ezután 
sikerülne valamilyen módon összefüggésbe 
hozni egy generatív grammatikával, úgy, 
hogy közben a dallamrendszer stb. is bizo
nyos fokig „generatívvá" váljon, akkor 
néhány nagyon hiányzó elméleti ismeret 
birtokába juthatnánk a nyelv pragmatikai 
aspektusát illetően. 

Bonyhai Gábor 

igazi magyar szatirikus jellemrajz és víg
játékaként említi A magyar irodalom tör
ténete 1600-ig с szintézisében. (Bp. 1964. 
360.) Még a nyomtatás helyét is vitatják: 
Molnár József elfogadja az abrudbányai meg
jelölést (A könyvnyomtatás hatása a magyar 
irodalmi nyelv kialakulására 1527—1576 
között. Bp. 1963. 221.), míg Fitz József két 
könyvében is azonos szövegezésben ad hangot 
gyanújának (Kanyaró Ferencre és Gulyás 
Pálra hivatkozva), hogy „a magát Karádi-
nak nevező nyomdász nem Abrudbányán 
nyomatta, hanem félve Balassi rokonainak 
bosszújától, koholta a nyomdahely megneve
zését. Sőt átjelzésnek vélik még a nyomdász 
nevét is. Hoffhalter Rudolfot sejtik benne". 
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