JAN MlSlANIK—ECKHARDT SÁNDOR—KLANICZAY TIBOR: BALASSI BÁLINT SZÉP
MAGYAR KOMÉDIÁJA. — A FANCHALI JÓB-KÓDEX MAGYAR ÉS SZLOVÁK VERSEI
Bp. 1959. Akadémiai K. 207 1, (Irodalomtörténeti Füzetek 25.)
Az Irodalomtörténeti füzetek 25. számá
ban Ján Misianik, Eckhardt Sándor és Klaniczay Tibor közzé teszik régi irodalmunk
legújabb
nagyjelentőségű
felfedezését:
Balassi Bálint szép magyar komédiáját és a
Fanchali jób-kódex számos költeményét.
A kódex — a régi magyarországi irodalom
egyik legjelentősebb kéziratos gyűjteménye
— epikus énekeken .kívül csupa „tiltott
anyagot": szerelmi tárgyú, erotikus műveket
tartalmaz. A XVI. század magyarországi
irodalmában az egyházi célokat szolgáló
müvek uralkodtak, ezért nem lehet véletlen,
hogy ebbe a kódexbe egyetlen vallásos szöve
get sem másoltak le. Az ilyen kéziratok
másolói hozzájárultak ahhoz, hogy az iro
dalom Magyarországon is fokozatosan meg
szabadulhasson a vallási korlátoltság béklyói
tól, s az európai humanizmus hatása alatt
nálunk is magasabb színvonalú műveltség
keletkezhessen. A szerelmi és történeti tárgyú
művek megjelenése ebben a korban a nem
zeti nyelvű szépirodalom kezdetét jelenti.
A kódex összeírói nemcsak a tiltott művek
megmentésével végeztek értékes munkát,
hanem jó irodalmi ízlésről tesznek tanúságot:
Balassi Bálintnak és az ismeretlen szerzők
nek az antológiába másolt erotikus művei régi
szerelmi tárgyú költészetünk legjavából valók.
A kiadványban először Ján Misianik, a
Szlovák Tudományos Akadémia dolgozója
számol be röviden a kódex felfedezéséről, s
ő teszi itt közzé a szlovák irodalom első nyolc
szerelmes versét — párhuzamosan Sziklay
László magyar fordításával. Klaniczay Tibor
alapos szakértelemmel ismerteti a kódexet,
kialakulásának történetét, s közli a Pajkos
éneket, az első magyar ballada jellegű szöve
günket. Eckhardt Sándor rendkívül érdekes
tanulmányban hasonlítja össze Balassi ko
médiáját olasz forrásával, közli a drámát az
olasz eredetivel együtt s Balassi Bálint énekei
nek most előkerült változatait, melyek fel
jegyzésüket tekintve régebbiek a Balassi
kódex eddig ismert szövegeinél.
A kiadvány jelentős új értékekkel gaz
dagítja a régi magyar és a szlovák irodalmat,
s egyúttal szép bizonyíték arra, milyen gyü
mölcsöző lehet a testvéri szocialista országok
között a proletár internacionalizmus jegyé
ben kialakult kulturális kapcsolat. A további
kutatást néhány megjegyzéssel és vélemény
nyel szeretnénk magunk is elősegíteni.

Klaniczay Tibor legrészletesebben a kó
dexben felfedezett Pajkos énekkel foglalko
zik. A dal rokonságát régi irodalmunkban és
a folklórban keresi, s a szövegben előforduló
név (Drágfi Gáspárné) alapján meglepő
pontossággal határozza meg az ének szerzé
sének idejét és körülményeit. (Bennünk
ugyan némi kétséget hagy, vajon a kóbor
katona említetette Drágfi Gáspárné valóban
azonos-e a hatalmas főúr feleségével?)' A köl
temény legközelebbi rokonságát a kuruc
szegénylegények dalaiban látjuk. Közvetlen
összefüggést találunk pl. a Çajkos ének máso
dik versszaka és a „Most jöttem Erdélyből"
kezdetű dal második strófája között: „Óhaj
nekem nevem bujdosó katona"
— „Magam
nak a neve bujdosó katona". 1
A kóborló szegénylegényt a szlovák és a
román folklórban már erre az időszakra
vonatkozóan is betyárnak nevezik. Mi nem
tartanánk anakronizmusnak azt sem,, ha a
pajkos éneket betyár-balladának neveznénk.
Egy tanulmányunkban már kifejtettük, hogy
több XVI. századi magyar széphistóriának
ismerjük szlovák népballada-változatát XIX.
századi feljegyzésből.2 Véleményünk szerint
a Pajkos ének eddig az egyetlen hiteles XVI.
századi ballada jellegű szöveg. Itt nincs terünk
részletesebben bizonyítani, de megemlítjük,
hogy mi a XVI. századi balladaként emle
getett Kádár Katát XIX. századi költe
ménynek tartjuk, melynek XVI. századi őse
vagy a Telamon históriája volt, vagy hasonló
verselésű epikus szöveg. A szlovák irodalom
történetben a XV. századba tett Mátyás
királyról szóló balladát (Zvalo sa mesto
Rakovce) mi szintén újkori versnek tekint
jük; feltehetően a XIX. században jött létre
Boccaccio egyik novellájának változata alap
ján. Klaniczayval együtt mi is azt hisszük,
hogy a Pajkos ének rendkívül értékes adato
kat szolgáltat újabbkori népballadáink gene
zisének felderítéséhez. A 22. strófában „es"
helyett „eb"-et kell olvasni, amint ez egyéb
ként a kiadvány utolsó oldalán közölt fotó
kópiából is kitűnik.
Külön figyelmet érdemel a Hajnal c.
költemény, melyet Klaniczay # füzet 15.
oldalán említ. Ebben a régi magyar költészet
nek egy eddig csaknem ismeretlen műfaját,
a középkori hajnal-dal, az alba első magyar,
változatát véljük felfedezni. A „Hajnal" szó
itt bizonyára a vers műfaját jelzi, mert a

Í T H A L Y KÁLMÁN: Adalékok. I. k. 225—226.
Ezt
a változatát Thaly különböző versekből
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CsANDA SÁÍTDOE: A törökellenes és kuruc harcok költészetének magyar-szlovák kapcsolatai.
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kódex költeményei csak ilyen jellegű címek
kel vannak jelölve, s alighanem e szó fogalom
voltára mutat az is, hogy á kódex utolsó
költeményében szintén nagy betűvel írják:
„Sötét ködbül alég tisztult vala szép Hajnal".
Az alba a szerelmesek hajnali búcsúját énekli
meg; e magyar vers specialitása, hogy benne
nem a férfinak, hanem a nőnek kell elhagyni
az ágyat. A műfaj elterjedtségét a középkori
európai irodalomban már kimutatta Heinrich
Gusztáv, Kardos Tibor pedig a Soproni
virágénekről bizonyította, hogy alba-töre•dék.3 Véleményünk szerint ilyen jellegű
Balassinak „Két szemem világa" kezdetű
Coelia-verse is, de e műfaj a magyar iroda
lomban egészen tisztán csak kódexünknek
ebben a versében jelentkezik először.4 A
költemény előtt álló ,,Alia elegáns" megjelö
lés is azt mutatja, hogy a lovagi költészet
terméke.
• A kódex 191—192. lapjaira másolt vers
ről Klaniczay Tibor feltételezi, hogy Fanchali
Jób János szerzeménye. Feltűnő, hogy a köl
teményben Balassinak több jellegzetes ki
fejezését és motívumát is megtaláljuk,
ilyen pl.: „Mint szarvas fiatul hagyatik
messze, Oly nehéz, hogy tőlem elvált szerel
me", „Az kit nekem adott szintén oly kedves,
Mint gyémánt rubinttal öszvén mely ékes".
Az első motívum Balassinak Siralmas nékem
kezdetű verse harmadik strófájában, a máso
dik pedig a Morgay Kata nevére írt ének
nyolcadik versszakában található meg. Úgy
véljük, hogy Fanchali Jób János „javítgatta",
átírta a másolásra szánt verseket: erre vall
az a tény is, hogy a néhány lappal e költe
mény után másolt „Most adá virágom . . . "
kezdetű. Balassi-verset szintén erősen át
alakította. A költemény átírására a versfők
böl is következtetünk: BAMINTKA. Ha fel
tételezzük, hogy a másoló a harmadik vers
szakon változtatott, s az nem „Mert látja",
hanem pl. „Látja már" szavakkal kezdő
dött, akkor a versfőkböl ezt a nevet olvas
hatjuk ki: Bálint(ka).'
A közzétevőktől eltérően mi úgy véljük,
hogy lehetnek a kódexben Balassinak eddig
ismeretlen költeményei, s ez a vers is azok
közé tartozhatik. A Balassira jellemző
motívumok mellett főként a versfők bizonyí
tanak feltevésünk mellett. Azt is lehetséges
nek tartjuk, hogy a „Most adá virágom"
kezdetű költemény előtt álló három ismeret

len lírai verset Fanchali mind Balassitól
másolta.
A következő, „Megcsal az Cupido"
kezdetű versben az évszám (1591) és a Balas
sinak „Ez világ sem kell már nekem" kez
detű költeményét idéző hosszú humanista
köszöntés bizonyíthat a költő szerzősége
mellett. A 194—195. oldalakra másolt „Meg
szerette szállását" kezdetű ismeretlen vers
nek két befejező strófája hasonlít erősen
Balassinak az erdélyi humanista fejedelmi
udvarban írt zsengéire. A Balassira emlékez
tető motívumok természetesen valamelyik
epigonjától is származhatnak, de amint
tudjuk, az epigonok főként a költő halála
után utánozták verseit, míg az ő életében
más nemesi udvarlók inkább csak alakít
gatták, saját céljaiknak megfelelően át
írták a Balassi szerzeményeit „elméjeknek
csomós pórázára kötvén".
A 196—197. lapokra másolt verset Kla
niczay ismeretlen nőcsúfoló éneknek mondja.
Ez a költemény még valóban nem jelent meg
nyomtatásban, de különböző változatai már
ismertek voltak, sőt az asszonyokat nevük
alapján gúnyoló versek valóságos műfajt al
kottak a régi magyar költészetben. Az éne
künkhöz legközelebb álló változatokat a
Vásárhelyi-kódexben és a Mátray-kódexben6
találjuk, a téma a népköltészetből is ismert.
Rokonságot mutat ez az ének a XVI. század
névmagyarázó verseivel, s* ismerjük
férfi
neveket gúnyoló variánsát is.6 A kódexben
olvasható változatban a Katát szlovákosan
Katusának írják, s előfordul benne a „Tót"
szó is, ami kapcsolatban lehet azzal, hogy a
másoló (s talán a szerző is) szlovákok között forgott, és ezen az oldalon kezdi meg a
szlovák szerelmes költemények lejegyzését.
A kódex 298—299. lapjain olvasható
költeményről szintén feltételezhető, hogy
Balassinak eddig ismeretlen verse. Teljes
pontossággal ebben az esetben sem tudjuk
Balassi szerzőségét igazolni, de véleményün
ket alátámasztja az a tény, hogy a vers még
a költő életében (1593-ban) keletkezett,
Balassi egyik kedvelt versformáját ismer
hetjük fel benne, s a költemény szövegében
némi egyezést találunk a költő „Bizonnyal
esmérem" kezdetű versének 16. strófájával.
A versfőkből mi Klaniczaytól eltérően nem
a szerző nevére, hanem egy búcsúversbe *
illő üzenetre következtetnénk; valószínű-
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HEINRICH GUSZTÁV: "Hajnali d a l " (Alba). E P h K 1885. 333.—Î03. KARDOS TIBOR: A magyar
országi humanizmus kora. Bp. 1955. 337.
4
A költeményt mai helyesírással kiadtuk " A X V I . századi magyar és szlovák költészet új érté
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nek tartjuk, hogy a másolótól elrontott köl
temény eredeti versfőiben ez állt: Mindig
várj.
A 302. lapra másolt „Gyönyörűsége szí
vemnek, megújult már vég kedvemnek"
kezdetű költemény szinte ikerpárja Balassi
„Kiben örül, hogy megszabadult az szerelem
től" c. versének: néhány motívuma és ríme
csaknem pontosan megegyezik a költő alkotá
sáéval. Valószínűleg Balassi halála után írta
eddig ismeretlen szerző, s benne éppúgy a
költőt utánozza, mint az előtte álló „Reméntelenképpen minap történetből" kezdetű
költemény.
A kódexben a 303—305. lapon talál
ható költeményben népi táncdalokra emlé
keztető motívumokat, láthatunk; ilyen pl.
„Haida hop haida hop haida haida zep
Kata". Itt jegyezzük meg, hogy a kódexben
található valamennyi magyar és szlovák
lírai verset két csoportba sorolnánk: nemesi
eredetű udvarló versek (ezek közé tartoznak
a Balassitól lejegyzett költemények is) s
népies mulatónóták (hozzájuk számítva az
epikus jellegű pajkos éneket is). Űgy látszik,
az egykorú magyar mulatónótákban rend
kívül kedvelt név volt a Kata: a kódexünkbe
lejegyzett „Virág ének" minden strófájában
emlegeti, s az idézett táncdalon kívül meg
található a Körmöcbányái táncszóban is.
A „Jövel az Tánczban én velem" kezdetű
daléhoz hasonló motívumok a Vásárhelyi és7
a Mátray-kódex egyik Versében találhatók.
Klaniczaytól a kiadvány 22. lapján idé
zett versikékhez a következő megjegyzést
fűzzük. A kódex 377. oldalára másolt magyar
vers nyilvánvalóan Balassi szerelmes drámája
egy-egy motívumának parafrázisa; a költő
a komédiában Júlia szájába adja ezeket a
kifejezéseket. A 380. oldalról .idézett vers
sorok pedig bizonyára hosszabb költemény
ből valók. Ugyanezt a motívumot így olvas
hatjuk a Vásárhelyi daloskönyv 24. éne
kében: „Szerelemben az ki indul, okosan
járjon, Hogy az méznek színe alatt mérget
nyaljon".
A füzetben Ján Misianik, a Szlovák
Tudományos Akadémia régi irodalmi osz
tályának vezetője közzé teszi a szlovák
szerelmi líra tőle felfedezett, első költemé
nyeit, melyeknek stílusa, tartalma meglepő
módon hasonlít a kódex magyar szerelmes
verseihez. A nyolc szlovák költemény közül
hét nemesi eredetű humanista udvarlóvers,
egy pedig allegorikus mulatónóta. Kár, hogy
Misianik — a többi közléstől eltérően — nem
eredeti írással, hanem mai szlovák helyes
írással átírva teszi közzé a verseket. Bevezető
tanulmányában ezt azzal okolja meg, hogy

ilyen a gyakorlat a régi szlovák szövegek
kiadásában. Ez azonban csak népszerű
jellegű kiadványoknál indokolt; szlovák
szakemberek (pl. Sasinek) is tettek már közzé
régi szövegeket betűhív kiadásban. A régi
irodalom emlékeinek vizsgálatában a nyelvi
és az irodalmi szempont egybefonódik, s az.
átírás a jelen esetben azt eredményezi, hogy
a füzetben közölt szlovák szövegek nem
eléggé hitelesek. Misianik pl. középszlovák
nyelvi sajátságnak tartja, hogy a másoló
„pravda" helyett „prauda"-t ír. Ezt azonban
nem fogadhatjuk el fenntartás nélkül, ha
tudjuk, hogy a másoló a cseh és a magyar
helyesírás ötvözetét használja a szlovák
szövegek lejegyzésére, s a magyarban általá
ban használja az u-t a v jelölésére is. Hason
lóan erős kétségeket ébreszt az átírásban a
lágyítójelek használata is: a másoló ezeket
nem használja, hanem a lágy mássalhangzó
kat általában az egykorú magyar helyesírás
szerint írja. Ezzel kapcsolatban Misianik is
megjegyzi, hogy nehéz eldönteni pl. mikof
olvassuk a „ez" betűt c-nek s mikor c-nek.
Mivel ő a kétes esetekben mindig c-t ír,
fennáll az a lehetőség, hogy az egykorú
cseh szöveget szlovákosította, s az is, hogy
a régi magyar helyesírás egyes betűit Eckhardtól és Klaniczaytól eltérő módon olvasta.
A szlovák költemények közül az első a
legsajátságosabb s a leginkább figyelemre
méltó. Mind tartalmi, mind verstani szem
pontból különbözik az utána álló szlovák
versektől; sokkal szabályosabb és hibátla
nabb a versformája is: a négysoros páratlan
rímű strófák versképlete 7A—6B—7A—6B.
Tartalmát tekintve allegorikus költemény,,
párbeszéd anya és lánya között a kertbe
beengedett kecskéről, amely miatt a lány
elveszítette pártáját. Félreérthetetlen, de
nehezen fordítható célzások vannak benne a
kecske szarváról, böködő természetéről, megszelídítéséről stb. Az egykorú magyar lírában
ilyen kecske-allegóriával nem találkozunk,
de a most felfedezett Júlia-drámában van egy
hasonló értelmű kecske-hasonlat. A 4. fel
vonás 3. jelenetében Dienes, a parasztember
mondja a régi szeretőjével kibékülni nem
akaró Sylvanusnak: „Vagyon héja, csak
nem mondám, az egyik kos szarvának"
(93. 1.).
A többi hét szlovák költemény humanista
főnemesi udvarlóvers, melyekben hasonló
vaskos, paraszti jellegű célzások nem fordul
hatnak elő. Ebből a tényből és a versfőkben
található nevek különbözőségéből az követ
kezik, hogy téved a közzétevő, amikor úgy
véli, hogy mind a nyolc költemény „kétség
kívül egy szerzőtől származik" (150. 1.),

' Vásárhelyi daloskönyv. 54—55. 1. THAXY: Vit. énekek. II. 113. "Hallod-é pendíts az lantot"
kezdetű költemény.
-
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A kódex fotókópiáiról a „Páni Mátka pan
Otecz" szövegét néhány helyen másként
olvasnánk vagy értelmeznénk. Az 5. vers
szak utolsó' sorát: poruőilo núze (már nem
jelent gondot?) helyett így olvassuk: poüczilo
nieczo(?) (megtanult valamit). A vzdycky
(mindig) szó belemagyarázását a 6. vers
szak utolsó sorába tévesnek látjuk, mert a
másoló világosan így írja: tudiczkj, ami alig
hanem azonos a mai tudy, tudizto (akkor,
nyomban) szóval. A 19. yersszakban talál
ható „wlaznj" kifejezést nem tartanánk azo
nosnak a fürdővel, inkább a „laz" (1. hegyi
legelő, 2. kellemetlen meglepetés) régies,
cseh változatára gondolnánk. A nyilvánvaló
célzattal emlegetett kozlatko-t kecskének
vagy bakknak fordítanánk, kecskegida he
lyett. Fordítási tévedésből ír Misianik a 150.
lapon kétszer is Cupido sípját, Cupido nyila
helyett. Hasonló pontatlanság a. szlovák
szövegek olvasásában és értelmezésében több
is előfordul.
A hét szlovák humanista udvarló költe
mény erősen hasonlít Balassinak és a Balassit
utánzó nemesi származású magyar lírikus'oknak az alkotásaihoz. Megtaláljuk bennük
Cupidonak és Venusnak gyakori emlegeté
sét, ami közhellyé vált az egykorú lovagi és
reneszánsz költészetben, a szerelmi gyötrődés,
az ajándékküldés stb. motívumát. Az egy
korú magyar és szlovák lírikusok közös
műveltségi forrására mutat azonos állatok
és növények gyakori emlegetése, ilyen pl. a
ciprusfa, a gerlice, a szarvas, a sólyom, a
hattyú, a pelikán madár stb. A 6. szlovák
költemény hasonlít Balassinak „Lelkemet
szállotta meg nagy keserűség" kezdetű
verséhez. A szlovák ének is heroida, melyben
a hősnő panaszkodik, hogy udvarlója el
hagyta. A szlovák heroida második része,
melyben a szerelmes nő epekedését találjuk,
szebb Balassinak idézett ifjúkori Anna-versé
nél. A Balassi-vers és a szlovák költemény
között egyes motívumok is megegyeznek;
ilyen pl. a 3. strófa költői hasonlata (182. I.),
mely Balassinál így hangzik: „Szinte mint
hogy az test, mikor az lélektül (Fáj hogy el
távozik, mint szeretőjitül. . . "
A szlovák versekkel kapcsolatban az
egyik legfontosabb kérdés a szerzőség prob
lémája: ki volt a szerelmi líra megszólalta
tója a szlovák költészetben? j á n Misianik
a versek elé írt tanulmányában feltételezi,
hogy mind a nyolc szlovák költeményt Balas
si Bálint írta, de feltevésének alaposabb
bizonyítását a további irodalomtörténeti
kutatástól várja. Balassiról feltételezzük,
hogy tudott szlovákul, az is valószínű, hogy
több költeményét szlovák népdal ritmusára
írta. (Mivel a lengyelt a szlováktól az adott

esetben nehéz megkülönböztetni, csupán fel
tételezhetjük, hogy szlovák eredetű nóta
jelzés a Palkó nótája és az A pod liesem.)
Közvetlen és perdöntő bizonyítékot Balassi
szerzőségére a Misianik felfedezte szlovák
költemények egyikében sem találunk, mert
e versek Balassira emlékeztető motívumai
az egykorú magyarországi humanista líra
közkincsei, s szinte kivétel nélkül megtalál
hatók pl. a Vásárhelyi-kódexben is. Még arra
sincs bizonyítékunk, hogy Balassi Rimayhoz
vagy Madách Gáspárhoz hasonlóan (akár
levelet is) írt volna szlovákul. Misianik fel
tevését néhány verssel kapcsolatban még így
sem tarthatjuk teljesen kizártnak, de a szö
vegek egy részének vizsgálatánál kétségkívül
más eredményekre jutottunk.
A második költemény versfőiben egy
nevet találunk: ADAM RANTHA2PIT.
A szlovák nyelvben is különös Rantazpit szó
szövegromlásból származhatik, de feltételez
hetjük azt is, hogy az illető magyarosan írta
a nevét (ez többször előfordul a régi szlovák
irodalomban), s akkor az Ádám nem kereszt
neve volt, hanem vezetékneve. A XVI.
század fordulójáról van is adatunk az Ádám
családnak egy litterátus hajlamú, eperjesi
származású tagjáról: Ádám Jánosról.8 A 7.
szlovák költemény versfői ezt a nevet adják:
DANIEL. Ez a Dániel írhatta Lidmillának
a 8. verset is, noha ennek utolsó strófáiban
szintén szövegromlást kell feltételeznünk a
versfők összeolvasása alapján: LIDMILLE
DEIEL. A Dániel szó valószínűleg a szerző
keresztneve, de lehetett a vezetékneve is.
További családtörténeti és irodalomtörténeti
kutatómunkával meg kell vizsgálni, vajon a
felsőmagyaroFszági nemesi ifjak között vol
tak-e olyan versszerzők, akik ilyen tökélete
sen elsajátították a cseh humanista költői
stílust?
A régi szlovák irodalom emlékeinek vizs
gálatakor nemcsak az egykorú magyar tör
téneti és irodalmi tényezőket kell figyelembe
venni, hanem a cseh irodalomtörténet terü
letére is ki kell terjeszteni a. kutatást. A régi
szlovák irodalom; termékeit nagyrészt csehül
írták, s néha szinte lehetetlen megállapítani,
vajon cseh szerzőnek Szlovákiában is terjesz
tett művéről vagy szlovák szerzőnek csehül
írt művéről van-e szó. (Vonatkozik ez pl. a
magyar tárgyú históriás énekek legnagyobb
részére is.) Feltűnő, hogy az itt közölt szlo
vák költeményeken nem vehető észre a
magyar nyelv hatása, pedig az egykorú
magyarországi szlovák irodalmi termékekben
általában található több-kevesebb magyar
kifejezés, hungarizmus. Ez nemcsak az epikus
énekekben, hanem a lírában is kimutatható:
így pl. a Beniczky Péternek tulajdonított

8
Ádám János Wittenbergben taniit, s itt acta ki IfCO b?n c'oktori disszertációját is r Disputatio
X X III, de anima sentiente. GfLYÁs: Magyar írók. I. k. 110.
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szlovák versek legnagyobb részén.9 Mindez
.feljogosít bennünket arra a feltevésre, hogy
a szerzőket elsősorban az egykori cseh
humanista költők között kell keresni. Kár,
hogy a közzétevő nem hasonlította össze e
műveket a cseh humanista líra termékeivel.
Azt is lehetségesnek tartjuk, hogy e verse
ket a régi cseh költészet egyik legjelentősebb
képviselője, Dániel Adam (Veleslavíni),
Balassi kortársa írta.
Az idézett költemények a régi szlovák
költészetben nem egészen egyedülállóak:
hasonló verseket nagy számban találunk
Ján Kollár nevezetes népköltési gyűjteményé
ben, a Národnie spievankyban. A Spievanky
19. fejezetét „Polgári és úri énekek-'
címen10 Kollár bizonyára régi verses szöve
gekből állította össze: megtaláljuk bennük
a Misianik felfedezte költemények számos
motívumát is.
Balassi szép magyar komédiájáról, me
lyet itt Eckhardt Sándor tesz közzé, már
másutt is elmondottuk véleményünket.11
Érdekes probléma, hogy Balassi olasz pász
torjátékból fordította, mégis a fordító életére,
a Júliának udvarló költőre ismerünk belőle.
Az erdélyi asszonyoknak címzett ajánlás
ból megtudjuk, hogy a költő igyekezett a
tőle telhető legszebb igékkel írni, s ezt úgy
kell értenünk, hogy legszebb költői képeit
is beleszőtte a dráma szövegébe. Nemcsak
a Júlia-verseknek, hanem Balassi ifjúkori
költeményeinek is számos hasonlatával talál
kozunk a komédiában. Amint Waldapfel
és Eckhardt professzorok már kimutatták,
ugyanez megfordítva is fennáll: az olasz
pásztordráma hatása Balassinak több költe
ményén kimutatható. így pl. a gyertya
lángba szándékosan belerepülő kis lepkéről
szóló hasonlat, melyet az „Ó nagy kerek
kék ég" kezdetű költeményből már ismer
tünk, csaknem szó szerint megtalálható à
drámában is (a kódex 341. lapján). A Balassi
kódex 21. versének egyik emlékezetes
motívuma, melyben a költő kősziklákhoz,
fenevadakhoz hasonlítja hajlíthatatlan sze
relmét, prózában a kódex 344. lapján olvas
ható. Ugyanezt a költői hasonlatot egy isme
retlen szerzőjű XVI. századi széphistóriánk
ban, a Jefte históriájában is megtaláljuk:
,,Oh koszaitól szakát, oh fa természetű,
Vadok tején tartatot, Vassal kovács kővel,
hogy illyen fene vagy.azteszűved rakodót". 12
Ugyanennek széphistóriának több motí

vuma is emlékeztet a Júlia-drámára, amiből
arra következtetünk, hogy szerzője ismerte
Balassi szép magyar komédiáját, vagy
legalább azokat a költeményeket, melyek
nek „igéit" a költő prózai alkotásában isr
felhasználta. Ezek a költői kifejezések az
egyébként nem nagyjelentőségű pásztor
játékot a XVI. század legszebb magyar
prózai müvévé teszik.
A dráma egyik' legértékesebb része a
prológus, melyben a hallgatósághoz maga
Balassi, a „komédiaszerző" szól (egy szóval
sem emlékezve meg olasz forrásáról), szinte
antiklerikális szónoklatot mond a szerelmi
tárgyú magyar szépirodalom megteremtésé
ről, előre válaszolva a mindkét felől várható
vádakra. A költő ezután nemcsak a szerelmi
tárgyú irodalomról, hanem magáról a szere
lemről elmélkedik, s noha hazai példákra és
Bornemisza Ördögi kísérteteire is hivatkozik,
a szerelemnek jóra ösztönző hatalmát szin
tén olasz forrás alapján írja le. Boccaccio
Dekameronjában (V. nap 1. novella) olvas
hatunk arról, hogyan javul meg a szerelem
"hatására egy lusta, neveletlen ifjú, s Balassi
ezt a prológusban a szerelmes ifjakra általá
nosítva adja elő (57. 1.).
Egyébként a prológus befejezéséből is
következtethetünk a komédia szerzésének
idejére: akkor írta, amikor már hosszabb
ideje eredménytelenül udvarolt a megözve
gyült Losonczi Annának, de még A n n a Júlia második férjhezmenetele előtt, mert
még bízik abban, hogy ,,sok kínvallása után"
újból kegyébe veszi. Ez az időszak pedig
1589 első felére esik.
Az erdélyi hölgyekhez szóló, ajánlásból
figyelemre méltónak tartjuk a költőnek azt
a megállapítását, hogy az erdélyi ifjak a
magyarországiakat a versszerzésben nemcsak
követték, hanem meg is előzték. Lehetséges,
hogy ez csupán udvariaskodás, de az is
feltehető, hogy Báthori István humanista
fejedelmi udvarában valóban jelentős költé
szet virágzott, melynek termékei talán még
részben ismeretlenek. Valószínűen az ott
virágzó szerelmi líra termékei közül valók
a Vásárhelyi daloskönyvnek egyes ismeret-,
len szerzőktől származó XVI. századi szöve
gei.
Reméljük, hogy e néhány megjegyzéssel
sikerült hozzájárulnunk a rendkívül becses
felfedezés irodalomtörténeti feldolgozásához.
Csanda Sándor

9
Véleményünk szerint igaza van RUDO BUTÁN szlovák irodalomtörténésznek, aki többször is han
goztatta, hogy Beniczky szlovák verseinek eredetét meg kell vizsgálni, mert lehet, hogy későbbi íordítások.
Sajnos, még nem sikerült megtalálnunk azt a különös dátumozási! (1685—1651, 33) kéziratot, -melyből
Sasinek 10e verseket közzétette.
JÁN KOMÁÉ Národnie spievanky. Bratislava 1953. II. k. 291. Piesne mestianske a panské.
u
CSANDA SÁNDOR : A Jülia-dráma. Irodalmi Szemle, 1958. 2. sz. 30—46. A Fanchali-kódex erdélyi
vonatkozásai. Korunk, 1959. 6. sz. 830—36.
" A históriának egy eddig, ismeretlen kiadású töredékéből idéztünk, melyet több széphistória
töredékkel együtt egy latin könyv táblájából áztattunk ki.
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CSOMASZ TÓTH KÁLMÁN: A XVI. SZÁZAD MAGYAR DALLAMAI
Jp. 1958. Akadémiai K- 781 1.- (Régi Magyar Dallamok Tára I.)
A magyar zenetörténeti kutatás ezzel a
kötettel bizonyos tekintetben megelőzte
régi költészetünk forráskiadásának innenonnan egy évszázada folyó, de máig befeje
zetlen sorozatát. Hiszen a Régi Magyar
KöltrJk Tárának nyolc kötete csak az 1570-es
évek közepéig jutott el a versszövegek közzé
tételével, teljesnek azonban még ez az 1570,-es
évekig kiadott anyag sem mondható. így
tehát most az a helyzet állt elő, hogy gondos
kutatómunka árán előttünk fekszik egész
XVI. századi, dallamkincsünk, de hiányzik
a hozzátartozó szövegek több mint felének
megbízható kritikai kiadása. Természetesen
az csak örvendetes és hasznos, hogy a dallam
tár máris hozzáférhetővé vált, kevésbé meg
nyugtató azonban, hogy a XVI. századi •
szövegek további közzététele csak „távlati"
tervekben szerepel, s néhány éves közelség
ben egyáltalán nem remélhető.
Csomasz Tóth Kálmánnak, noha az ilyen
természetű kiadványt elősegítő zenetörténeti
munkálatok s részben irodalomtörténetiek
is rendelkezésére állottak, nem volt könnyű
feladata., Kodály Zoltán útmutatásai nyo
mán főként Szabolcsi Bence tudatos és rend
szeres feltárásai a magyar zene múltjának
éppen XVI. századi vonatkozásában alap
vető jelentőségűek ugyan, mégis a varián
sokkal és töredékekkel együtt a dallamtárban összegyűjtött 370 dallam mintegy
háromnegyed részének XVII—XVIII. szá
zadi forrásokból történt körültekintő kiválo
gatása 'és az egész anyagnak a dallamokra
és szövegekre vonatkozó magyarázatokkal
nemcsak egyszerű kronologikus rendb.en való
felsorolása, hanem a származás és rokoni
kapcsolatok szerint is az összetartózóknak
lehető együtt tartása, önmagában is igen
• komoly teljesítmény. A forrásközlés mellett
azonban a kötet XVI. századi magyar dal
lamaink teljes monográfiáját is magában
foglalja. Csomasz Tóth Kálmán kísérőtanul
mánya ugyanis az ilyen természetű kiad
ványok „bevezetó'"-inek szokványos terje
delmét messze túlhaladja. A monográfiává
• szélesített bevezetés a könyvnek mintegy
negyed részét tölti be. A Régi Magyar Dalla
mok Tárának I. kötetét tekintve az embernek
szinte az az érzése, mintha a dallamtár, a
forrásközlés, a magyarázatok és a monográfia
. mellett másodrendű anyaggá, puszta példa
tárrá szürkülne. Ez ugyan csak látszat,
hiszen Csomasz Tóth maga hangsúlyozza a
további kutatások számára nélkülözhetetlen
anyagközlés fontosságát, s valóban a leg
apróbb részletekig pontos, megbízható adat
publikációra törekszik. ;

Munkájának zenetörténeti szempontú re
cenziója nem az én feladatom. Ezúttal in
kább a kiadvány irodalomtörténeti vonat
kozásaira szeretnék kitérni. Ebbeli fejtege
tései és megállapításai — néhány kisebb
tárgyi tévedés kivételével — általában
helytállók, társadalomtörténetiig is meg
indokoltak, megfogalmazásuk mégis gyakran
nem eléggé precíz, annak ellenére, vagy éppen
azért, mert Csomasz Tóth egyébként szereti
a bőszavú magyarázatokat. Bevezetésében
pl. abból indul ki, hogy ,,A régi magyar
verses irodalom, különösen a XVI. századi
énekköltészet rendszeres tanulmányozásá
nak alapvető fontosságára először Toldy
Ferenc hívta fel a figyelmet azzal, hogy
összefoglaló irodalomtörténeti munkáiban
ezeknek a korszakoknak az irodalmából
indult ki." (5. 1.) A mondat értelme így nem
világos, Csomasz Tóth nyilvánvalóan azt
akarta mondani : Toldy az által hívta
fel a figyelmet az énekirodalom kutatásának
fontosságára, hogy összefoglaló irodalom
történeteiben mindig az egyes korszakok
verses irodalmából indult ki. Helyesen álla
pítja meg Csomasz Tóth azt is, h o g y „A
XVI. század verses irodalma: énekköltés.
Anyagában nem találunk egyetlen, pusztán
olvasásra vagy felmondásra szánt verset
sem. Ebben a korban minden verset énekben
,mondottak el' s ez a kor általános divatján
kívül a sajátos,
Ősi magyar hagyománynak
is megfelelt.1' Kijelentései mégis csak fél
igazságként fogadhatók el, mint pl. az is,
hogy,,ebben a korban minden verset énekben
,mondottak el'". Ez inkább a templomi ének
költés és általában a „líraibb" énekfajták
tekintetében fogadható csak el, de a XVI.
század verses epikája, a históriás ének hatá' rozottan kétlaki életet élő műfaj : éneklik is,
de ugyanakkor már olvasmányul is szolgál.
Ezt számos egykorú nyilatkozat bizonyítja.
Heltai Cancionalejának , címlapján pl. az
áll, hogy a benne foglalt históriák „gyönyö
rűségessek oluasasra és hal gátasra." Ezeknek
az énekeknek egyáltalán nem az énekes
vagy recitáló előadásmód az egyetlen élet
formája, ami érthető is, hiszen nálunk a XVI.
század közepétől kezdve a protestáns isko
lák megszilárdulásával először alakul ki
szélesebb körű világi olvasó réteg. A XVI.
századi énekmondást viszont nem tekint
hetjük pusztán a „kor általános divatjá"-nak,
sokkal inkább vallási-társadalmi propagandá
ból eredő szükségszerűségnek, amely a két
ségtelenül meglevő régi, íratlan énekmondó
hagyományt egy formájában és tartalmában
is megújuló és az írásbeliségre támaszkodó
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„műköltői" fogantatású énekmondással igye
kezett háttérbe szorítani. Ez az új típusú
énekmondás'nemcsak az irodalomban terem
tett új műfajokat, hanem életre keltette a
XVI. század magyar műzenéjét is.
Minthogy XVI. századi dallamaink egy
korú lejegyzésben viszonylag kis számban
maradtak ránk, a dallamok közlése a sokkal
ismertebb és időbelileg is biztosabban rög
zíthető szövegek és .nótajelzések alapján
történt. Csomasz Tóth tehát a dallamok
alapjául szolgáló XVI. századi szövegek
lehető teljes összegyűjtésére törekedett. En
nek természetesen az szabott határt, hogy
keltezetteken kívül, az irodalomtörténeti
kutatás eddig milyen szövegekről állapí
totta meg a XVI. századi eredetet. Óhatatlan
volt azonban, hogy az ilyen nagyszámú s
részben szétszórtan kiadott vagy éppen
kiadatlan énekek közül néhány ki ne marad
jon, így hiába keressük a kötetben Sylvester
János disztichonjait és azok énekes előadásá
ról szóló saját megjegyzéseit (ItK. 1893. 91.);
Bogáti Fazekas Miklós: Egynehány királyt
megbír a Moses... kezdetű bibliai parafrázisát,
Kátai Ferenc: Könyörgésem, istenem, fogadd
kegyelmesen (1585) és Debrecinus (Szőr Gáspár)
Dorgáiásodnak sulysága . . . (1596) kezdetű
keltezett éneket, valamint Dési János: Dicse
kedjél oh én lelkem . ... Kátai Mihály: Magas
menyben lakó isten . . . és egy ismeretlen szerző
Oh isten népei, kik vattok ... kezdetű éne
ket. Az Irgalmasságnak istene . . . kezdetűt
viszont mint ismeretlen szövegűt, csak nótajelzésben idézett énekként említi Csomasz
Tóth (762. 1.), holott két egykorú szövegéről
is tudomásunk van. Az egyik 1593-bán a
bártfai énekeskönyvben jelent. meg (358—
359. 1.) 1590. évi keltezéssel;"a másikat egy
Alciatus-kötethéz fűzött kéziratos toldalék
ból magam közöltem (Magyar Századok,
1948. 105—106.) Ez a kézirat 1587-ből kel
tezi az éneket. Éppenséggel nem hiányzik
ugyan a RMDT-bŐl Gergely deák sirató
éneke, de ezt az éneket ma már nem szoktuk
Siralomének Both János veszedelmén címen
emlegetni (ld. RMDT. I. 70., 615. 1.), mivel
Horváth Cyrill kimutatta, hogy Gergely
deák nem Both Jánosról, hanem saját uráról,
ifj. Jaksics 2 Demeterről írta siraloménekét
(RMKT. I. 512—514.). • Ezek az énekek
ugyan a dallamok* számát nem szaporítják,
de a szövegjegyzetekbe beletartoznak.
Miért olyan kevés viszonylag az eredeti
XVI. századi feljegyzésű dallam, annak okát
Csomasz Tóth főként társadalmi fejlődésünk
elmaradottságában látja, a magyar városia
sodás, a számottevő magyar nyelvű' polgár
ság hiányában. Ezért nem alakul ki a polgári
életformával együttjáró többszólamú voká
lis magyar műzenei gyakorlat, s az ehhez
szükségképpen kapcsolódó zenei írásbeliség
sem. Az ún. „oralis" kifejezési formáknak,

mint az énekelt vagy recitált költészetnek
és. zenének viszont a műveltség igen magas
fokáig sem nélkülözhetetlen kelléke az írás
beliség. Nálunk meg éppen érthető, hogy
egy olyan korban, amelynek gyakorlatában
a vers elválaszthatatlanul együttjár a dal
lammal, az énekes előadással, nem érezték
szükségét annak, hogy a jól ismert dalla
mokat írásba foglalják. Még az olyan ének
szerzők is, akik maguk szerezték a dallamot,
ritkán jegyezték azt le (Tinódi). Csomasz
Tóth felsorolja azokat a személyeket, akik
től egykorú dallamfeljegyzések vagy publi
kációk származnak, de ezek zenei műveltsé
géről, annak eredetéről és természetéről alig
mond valamit. Világi személy alig kettő
három akad köztük, mint Armbrust Kristóf
és Tinódi Sebestyén, meg talán Pominoczky
Fülöp, akit ugyan Csomasz Tóth „minorita
szerzetesnek" mond. Pominoczkyt valóban
mint az első dallamfeljegyzőt, legrégibb
ránk maradt világi, sőt népi daltöredékünk
(Bátya, bátya, mely az út Becskerekére . . .)
megőrzőjét szokás emlegetni. Csomasz Tóth
is habozás nélkül elfogadja Varjú Elemérnek
Pominoczky személyére és a feljegyzés ide
jére vonatkozó, kellően nem bizonyított
feltevéseit, holott már Horváth Cyrill sem
volt egészen gyanútlan Veszély Károly és
Varjú Elemér nem teljesen egybevágó
meg
állapításaival szemben (RMKT. I.2 496.).
Kétségtelen-e, hogy Pominoczky Fülöp „mi
norita szerzetes" volt, pusztán azért, mert
a kódex, melyben bejegyzése szerepel, mi
noriták által 1528-ban összeírt prédikációkat
tartalmaz? Hihető-e, hogy a minorita szer
zetes 1515—1520'között, tehát még a kódex
befejezése előtt, a kötéstábla belső lapját
holmi hívságos világi daltöredék feljegyzésé
vel éktelenítése el? Inkább elképzelhető,
hogy a'bejegyző neve mögött világi személy
rejtőzik, s a bejegyzés 30—40 évvel később
került a kódexbe, amikor az már a reformá
ció hullámverése következtében nem is volt
a szerzetesek birtokában. A följegyzés. írá
sának jellege is arra enged következtetni,
hogy az a század második feléből való, sem
mint annak első negyedéből. Ilyen meggon
dolások alapján tehát nem mérnők a dalla
mot a legkorábbiak közé sorolni.
A megújhodást, a stílusváltást a XVI.
századi énekmondásban mindenekelőtt az •
jelentette, hogy megszűnt az egyház litur
gikus dallamainak egyeduralma, a gregorián
eredetű cantio-k és himnuszok mellett most
már mind erősebben hatnak a cseh-huszita
és német-protestáns népénekek, valamint,
külföldi világi dallamok, humanista metrikus
ódák. Ha a XVI. század irodalmi versszöve
geinek dallamai jelentékeny részükben nem
is magyar eredetűek, túlnyomó többségük
azonban mintáikkal szemben igen nagyfokú
önállóságot mutat, A magyarrá asszimilált

idegen dallamok mellett azonban e korban termése nemcsak kísérleteinek sokféleségét,
a magyar népzenéből merített dallamokat hanem legsikerültebb eredményeit tekintve
nem találunk, sőt régibb népzenei stílusunk is gazdagnak és érettnek
mondható.
sajátságai is csak ritkán ismerhetők fel Amellett ennek a század folyamán állandóan
bennük. Kérdés most már, hogy a RMDT. növekvő mértékben népszerű világi formákat
I-ben közzétett dallamok miként oszlanak felhasználó és variáló epikus költészetnek és
meg vallási és világi vonatkozásban, s ezek a szorosan hozzákapcsolódó vallásos líra
ből mennyi és melyek tekinthetők magyar ugyanilyen formában létre jött termékeinek
terméknek. Erre Csomasz Tóth a következő a legjava mind költői kifejezés, mind formaválaszt adja: „A kiadásunk anyagában sze technika tekintetében olyan fokot én el,
replő 370 dallam, ill. variáns és töredék .amelyet Balassinak is csak talán legsikerül
közül semleges (nem egyházi), idegen vagy tebb műveiben sikerült túiszárnvalnia."
népi forrásból származik együttvéve 56, régi
(134. I.)
és újabb katolikus forrásból 61, régi vagy
Munkájának utolsó fejezeteiben Cso
újabb protestáns forrásból, ill. margófel masz Tóth a kanásztáncformák XVI. szá
jegyzésből 253 darab, vagyis az anyag jelen zadi jelentkezésének változatait elemzi, majd
tékeny többsége. A semleges forrásbeliek pedig a háromrészes sor- és versszakformáink
közül kereken 50 tekinthető magyar termék keletkezését és kapcsolatait boncolgatja.
nek, a XVI. századi katolikus és protestáns Végül az új magyar népdalstílus kezdeteit
egyházi feljegyzések anyagából alig egy- mutatja ki XVI. századi dallamainkban.
kettő, a XVIII. századi protestáns kiadvá Fejtegetéseiben rengeteg verstani, ritmikai
nyokéból magában véve jóval több, mint
problémát igyekszik apró részletekig kibo
az összes korábbi keletkezésű" dallamemlékek gozni. Az eredet és rokonság kérdésétől, a
összes magyarnak számító XVI. századi vándorlás útvesztőin és a variációk szövevé
anyaga." (43. 1.) Sajnos, ez a kissé csavaros nyén át vezet el a magyar zenei fejlődés
felelet egyáltalán nem kielégítő, mert csak egyes szakaszainak megismertetéséhez. Két
azt tudjuk meg belőle (némi számítgatás ségtelenül lesznek munkájának részei, ame
árán), hogy több mint száz lehet azoknak lyek még vitára, újabb tüzetesebb vizsgála
a dallamoknak a száma, amelyek magyar tokra és megfontolásokra ösztönöznek majd.
termékeknek tekinthetők. Azt azonban, hogy Nem érezzük megoldottnak és lezárhatónak,
Csomasz Tóth a 370 közül melyeket tartja sok egyéb mellett pl. a kanásztáncforma
magyarnak, legfeljebb az összes dallam és eredetének és hovatartozásának problémáját
hozzátartozó magyarázatok hosszadalmas sem. De éppen azáltal,, hogy Csomasz Tóth
áttanulmányozása után tudja-meg esetleg mind a dallamtár lapjain, mind pedig a
a zenetörténetben járatlan olvasó. A magyar monografikus részben rendkívül gazdag anya
termékeknek tekinthető dallamok sorszámai got halmozott fel a további kutatás számára,
nak legalább jegyzetben történő féltüntetése természetesén ez ösztönzőleg fog hatni nem
talán nem lett volna túl nagy feladat, s a csak a zenetörténészekre, hanem más szak
laikust rengeteg munkától megkímélte volna, mák művelőire, így az elsősorban érdekelt
sőt talán a- szakavatottaknak sem lett volna irodalomtörténészekre is. A régi magyar
haszontalan.
irodalom kutatóit nemcsak formai, hanem
A XVI. század hirtelen kiterebélyesedő sokszor a tartalmat érintő kérdésekben is a
énekköltése, éppen témakörének kitágulása feltárt dallam, az azokban megfigyelhető
következtében is, sok új versszakformával törvényszerűségek vezethetik helyes nyomra
kísérletezett. Az ezzel együttjáró dallam- eddig homályos vagy félreértett irodalmi
.szükségletet-a régi készletből nem lehetett jelenségek magyarázatában.
többé kielégíteni. De a felfrissítő anyagban
Űgy véljük, irodalmunk régi szakaszával
nem a magyar népi hatások érvényesültek, foglalkozók számára a RMDT épp oly nél
hanem külföldi, főként cseh, lengyel, kisebb külözhetetlen, állandóan forgatott forrásmű
mértékben német és más,, de mindenképpen lesz, mint a RMKT. A kutatásban hasznos
nyugati műzenei inspirációk. Van köztük segítséget nyújtanak majd a kötet végén a
néhány a protestáns német gyakorlatban versszakformákról és sorvégzőkről össze
már módosult gregorián eredetű dallam. állított mutatók. Sajnos, a kezdősorok és
Lényegesen számottevőbbek a humanista énekcímek négyszer újrakezdődő betűrendes
antik mértékű énekekből átvett dallamok, jegyzékének használata nehézkes és egyál
amelyek közül a sapphikus, alkaiosi és as- talán nem enyhíti a név- és tárgymutató
klepiadesi formát énekszerzőink igen ügye hiányát. Forrásközlő műből, amelynek éppen
sen olvasztották be a magyar ritmusrend a bennük rejlő adatok alkotják a lényegét,
szerbe. Az ütemes énekvers és dallamformák név- és tárgymutatónak sohasem volna sza
vizsgálata után végül Csomasz Tóth megálla bad hiányoznia.
pítja, hogy ,,a század Balassit megelőző
V'arjas Béla
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WESZPREMI ISTVÁN: MAGYARORSZÁG ÉS ERDÉLY ORVOSAINAK RÖVID ÉLETRAJZA
Első száz. Fordította: Kővári Aladár. Bp. 1960. Medicina K. 479 1.
Az utóbbi évtizedben a magyar tudomány
történeti irodalom eddig nem látott fellendü
lésének lehettünk' tanúi. Különösén nagy
munkásságot fejtettek ki az orvostörténé
szek: létrehozták az Országos Orvostörténeti
Könyvtárat, folyóiratot jelentetnek meg, jól
képzett kutatógárdájuk pedig már nem egy
értékes monográfiában és más önálló kiad
ványban összegezte a korábbi szétszórt adat
közléseket és az újabb eredményeket: Most
Weszpremi István orvosi életrajzgyűjtemé
nyének megjelentetésével az Országos Orvos
történeti Könyvtár új, sokat igérő vállalko
zásba kezdett, melynek jelentőségé több
szempontból is túlnő a szigorúbban vett
orvostörténet keretein. Weszpremi könyve
először is nemcsak a magyarországi orvos
történet egyik legfontosabb forrása, hanem .
értékes dokumentum az irodalomtörténet és
más tudományszakok művelői számára is.
Onnan adódik ez, hogy a benne tárgyalt sze
mélyek egy része (pl. Bejthe István, Méliusz
Péter, Pápai Páriz Ferenc) nem elsősorban
mint orvosok, vagy nemcsak mint azok jelen
tősek a magyar művelődés történetében.
Növeli továbbá a publikáció súlyát az is, hogy
újabban bizonyos érdeklődés támadt a XVII-.
XVIII. századi magyarországi, nem magyar
nyelvű irodalom iránt, s ebben műveltsége,
. stílusa és írói kvalitásai miatt tekintélyes hely
illeti meg Weszpremi Istvánt. Fokozott figyel
met kelt végül a kiadvány azzal, hogy benne
tudománytörténeti forráspublikációt tisztel
hetünk, mégpedig olyat, amely külföldi kuta
tók érdeklődését is magára vonhatja.
A kiadók maguk is tudatában voltak út
törő vállalkozásuk tudományos jelentőségé
nek, és nagy körültekintéssel láttak hozzá,
hogy Weszpremi munkáját új kiadásban bo
csássák a kutatók és az érdeklődő nagyközön
ség rendelkezésére. Fenntartás nélküli elisme
rés illeti meg őket, s velük együtt a Medicina
Könyvkiadót és a Franklin nyomdát is, a
könyv ízléses, gondos kiállításáért. Kevés ki
advány dicsekedhetik ilyen külsővel mint ez.
A kötetet egy Weszpremi Istvánt méltató,
aláírás nélküli tanulmány vezeti be, amely a
legjobb azok között, amit eddig a kiváló deb
receni orvosról olvashattunk. Legfeljebb azt
sajnálhatjuk, hogy névtelenségben maradt
szerzője a szélesen felvázolt történeti környe
zetrajz keretében nem juttat több helyet
Weszpremi magyar tudós-kortársainak, esnem
jelöli ki közöttük határozottabban a biográfia
írójának helyét. Igaz viszont, hogy az egész
történetírásnak nagy adósságai vannak még
a XVIII. századdal szemben, ahol tudvalevő
leg a modern nemzettéválás folyamata meg
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indult, és a kutatás mai helyzetében nehéz ki
jelölni még az egyes alakok melyét ebben a
bonyolult fejlődésben.
A bevezetés után, a kiadók beszámolnak
forráskiadványuk sajt© alá rendezésében kö
vetett eljárásukról. Â továbbiakban mi is
ennek alapján, mégpedig elsősorban mint tu
dománytörténeti forráskiadványt vizsgáljuk
a könyvet. Az a célunk, hogy egy régi szöveg
kiadási hagyományokkal rendelkező és ma is
jelentős ilyen természetű munkásságot felmu
tató tudományszak tapasztalataival segítsük
Weszpremi főművének gondozóit a további
kötetek sajtó alá rendezésében, azon a néhány
ponton, ahol ez szükségesnek látszik.
A kiadók az egyedül helyes megoldást
választották, mikor érintetlenül hagyták
Weszpremi szövegének helyesírását. Meggyő
ződésünk szerint a latin helyesírás éppúgy
jellemez egy kort vagy személyt, mint pl. a
magyar, s véleményük szerint elfog jönni az
idő, amikor az új-latin ortográfia történetét
éppúgy megírják majd, mint a magyarét. Ha
nem tartjuk is elengedhetetlennek, minden
esetre helyeseljük, szépnek tartjuk, hogy a
tipografizálás tekintetében a kiadók a lehető
leghűségesebben követték az eredeti szöveget.
Az-olvasó így minden tekintetben az eredeti
textust kapja Weszpremi könyvének új ki
adásában. Végeztek a kiadók .szövegkritikai
munkát is: az első kiadásban talált sajtóhibajegyzéket átvezették publikációjukba, és egy
bevetve a nyomtatott eredeti három változa
tát, megállapították az eltéréseket. így mód
jukban állt a legteljesebb szöveget nyújtani
olvasóiknak. Ez utóbbi munkájukról az" utó
szóban adnak tájékoztatást.
A szöveg közlésének és a legjobb szöveg
megállapításának elvei tehát helyesek, lássuk
most már közelebbről a gyakorlatot és a, to
vábbi kiadói munkát. Sajtóhiba nem túlságo
san sok akad a kötetben, s azokat legtöbbször
könnyen kiigazíthatja a figyelmes olvasó. (P.:
Wolsium — Wolfium, 74.1.; lac. — l a c , 132.
1.; acessio — accessio, 194. 1. stb.) Meghök-kentő azonban, ha sajtóhibából a latin szö
vegben más számot olvasunk, mint annak
magyar fordításában. (214. 1.: 188. és 108.;
224. 1.: 1517. és 1571.)
A tudományos és ismeretterjesztő szöveg
kiadások sajtó alá rendezésében követendő
eljárás elég jól kialakult az utóbbi tíz-tizenöt
évben. E szerint a publikált művek teljes
megértését hem érhetjük el, ha a lehetőleg
hibátlanul közölt régi szöveget nem kísérjük
a kiadvány céljának megfelelően több-keve
sebb, magyarázó jegyzettel. Tudjuk, hogy a
kézben levő Weszprémi-kötet esetében a ma-

