KISEBB KÖZLEMÉNYEK

Az Orthographia Ungarica helye az irodalomtörténetben
Irodalomtörténeti közhely, hogy a szerző neve nélkül fennmaradt Orthographia
Ungarica1 Dévai Mátyás2 műve. De ez a közhely voltaképpen feltevés, ha még olyan jól meg
alapozott is. A mű elveszett első kiadásáról pedig ez a szokásos megállapítás: „legkésőbb
1538-ban jelent meg"; ez meg olyan feltevés, amely semmiképpen sem kielégítő. Kettős
okunk is van tehát, hogy folytassuk a vizsgálatot: Hol is van hát helye az Orthographia
Ungaricának az irodalomtörténetben?
A kutatás súlypontja eddig ebben az ismeretünkben volt: Sylvester János 1538-ban
már ismerte Dévai helyesírási rendszerét, mégpedig egy nyomtatott könyvből. Ezzel össze
függően az érdeklődést túl erősen kötötte le az Orthographia helyesírási része, és elhanyagolódott az olvasmányi része. Megelégedtünk ennek vázlatos ismertetésével és annak vizsgála
tával, hogyan függnek össze imádságszövegei Luther Márton Kis Kátéjával.
Erre az összefüggésre — tudtommal — először (az idősebb) Révész Imre hívta fel a
figyelmet, 1863-ban. Ügy
látta, hogy az Orthographia említett része „szóról szóra ott áll a
Luther kis kátéjában". 3 Erre hivatkozással és további vizsgálat alapján a jelen közlemény
szerzője 1933-ban úgy fogalmazta meg az összefüggést, hogy ezek az imádságok nem teljes
fordításai Lutheréinak, „mindamellett bizonyos,
hogy Luther Kis Kátéjának . . .hatása a
magyar irodalomban itt mutatkozik először".4 Ez azonban mégsem „bizonyos". Luther Kis
Kátéja és az Orthographia imádságainak az összefüggése korántsem egyszerű.
Dévai imádságai rövidebbek, mint Lutheréi. De hát mi oka lehetett volna Dévainak,
hogy a Luther-féle reggeli és esti imádságot rövidítse, és viszont miért éppen csak ebben a
részben hagyta volna magára hatni Luther Kis Kátéját? Helyénvaló tehát, hogy vizsgáló
dásunkban ezentúl ne a hasonlóság, hanem a különbség legyen az irányadónk. Különösen
tanulságos Melanchthonnak egy könyvecskéje, amelynek egy bővített kiadása a Kis Káté
előtt jelent meg. A reggeli és esti imádság majdnem ugyanaz benne, mint Luther Kis Káté
jában. A Melanchthon nevéhez fűződő kiadvány ismertetője ugyanazzal a kérdéssel találta
magát szemben, mint amely az Orthographiában levő imádságokra vonatkozóan az imént
felvetődött. Az imádságoknak a Kis Kátéból átvétele ellen szól — mondja az ismertető —
az eltérő forma; teljességgel valószínűtlen, hogy a könyvecske összeállítója megváltoztatta
az imádságok lutheri szövegét. Végül is arra az eredményre jutott, hogy ezek az imádságok
az asztali áldásokkal együtt középkori használatból származnak. Emlékeztetett Luther szavaira
a Nagy Kátéjában, hogy az asztali, a reggeli és az esti áldások használatban maradtak, és
ekkor — szerinte — Luther mindén bizonnyal a Kis Kátéban alkalmazott imádságokra gondolt.
De ez még csak gyaníttatása az összefüggésnek, — írja folytatólagosan; — a bizonyíték abban
van, hogy Kaspar Gräter (Gretter) kátéjában már Luther Kis Kátéja előtt megtalálhatók
1
RMK I. köt.,20. — 1908-ban két hasonmása készült. A Magyar Könyvszemle 1908. évi 2. számához
mellékelt fakszimile helyébe Melich János a 3. számhoz ú j , javított fakszimilét csatoltatott; ezt legkönnyeb
ben a 2. paginán levő impresszumról lehet felismerni: „Budapest, Athenaeum." Ez a melléklete Melich külön
is megjelent dolgozatának: .Az „Orthographia Vngarica" és a magyar helyesírás, Budapest, 1908. ( = A Magyar
Nyelvtudományi
Társaság kiadványai, 8. sz.)
2
A csupáncsak a wittenbergi egyetem beiratkozási anyakönyvében dokumentált „Dévai Bíró M á t y á s "
névváltozat nem játszható ki az ellen, amelynél ő maga* megállapodott. Vö.: Egyháztörténet, Új folyam
II. (V.) évf., 1959, 193. lap, 2. jegyzet. A Bod Péter áltál a wittenbergi adatból előhozott változat több jelből
következtethetően azért gyökerezett meg a X I X . sz.-ban, mert a történetírás a „Dévai"-ban nemesi előnevet
érzett, A X X . sz. aztán már nem vette észre a buktatót. — Dévai Mátyás nevéről nem, csak a születési helyé
ről mond újat IVÁNY ZOLTAN közleménye: MNy 1963, 462—464. Fejtegetése ellenében figyelembe veendő
Dévai beiratkozási a d a t a a krakkói egyetem anyakönyvébsn, de annak kritikai elemzése már túlhaladja
dolgozatom keretét.
3
Dévay Bird Mátyás első magyar reformátor életrajza és irodalmi.művei. Pest, 1863. 111.
-«.
* Luther és Magyarország. Budapest, 1933. 116.
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ezek az imádságok — rokon, de mégis annyira eltérő formá,ban, hogy Luther onn<*n nem vehette
azokat. „Gräter és Luther szövegezéseinek valamely közös, régibb forrásra kell visszamenniök."5
Ezt az eredményt bízvást alkalmazhatjuk az Orthographiára: Luther és az Orthographia említett imádságai6 valamely közös forrásból, sommásan szólva: a hagyományos imádság
anyagból származnak.
Célszerű külön is figyelnünk az idevágó irodalomnak arra a megállapítására, hogy az
asztali áldások a Breviáriumból átvett szövegek.7 Érdekes lenne a Breviáriumnak olyan kéz
iratát vagy kiadását találni a XVI. század elejéről, amelyből az Orthographia szerkesztője
közvetlenül átvehette az asztali áldásokat. Erre irányuló kutatásom eddigi eredménytelensége
azzal magyarázható, hogy a római katolikus egyház majd csak a trentói zsinaton egységesí
tette a Breviáriumot. A további kutatásnak aztán ki kellene terjeszkednie a magyarországi^
szerzetesi rendházakban a XVI. század első felében használt kézikönyvecskékre is, mert a
Luther előtti káték idézett ismertetője szerint a szóban levő imádságok, éppen úgy, mint a
Benedicite és a Gratias,
latin formában el voltak terjedve a szerzetesi körökben, és ott sokféle
formát öltöttek.8 Az ugyan nem eléggé dokumentált állítás, hogy Dévai szerzetes volt, de
talán igaz volt a lőcsei Sperfogel fülébe jutott hír,
hogyakassa-i magyar concionator személyében
egy kolostorából szökött szerzetest fogtak el.9
A szóban levő hagyományos imádságanyagot röviden középkori előzménynek nevez
hetjük, de helytelen lenne e kifejezést időhatárolóan érteni. Elképzelhető, hogy az Orthogra
phiára olyan kézikönyvecske hatott, amely Luther Kis Kátéja megjelenési éve, 1529 után
jelent meg.
Csakhogy mégis megjelölhetünk egy évet, amelyen túl már nem képzelhető el, hogy
Dévai a Kis Káté példáját figyelmen kívül hagyta. Ez az év 1536. Ez év Őszén Dévai kiutazott
Németországba. Még ha az Orthographia kész kéziratával ment volna is ki Németországba,
akkor sem hagyta volna változatlanul az Orthographia olvasmány részét, hiszen akkorra már
nagy tekintélyre emelkedett Luther Kis Kátéja. Ezt arra tekintettel is meg kell fontolnunk,
hogy az Orthographia a hagyományos katekizmusanyag szempontjából az evangélikus káték
sorában a Kis Káté előtti típust képviseli. Adja a Tízparancsolatot, a hit tizenkét ágazatát,
vagyis a Credót, a Miatyánkot, az Angyali üdvözletet, a reggeli, esti, asztali áldásokat. Nos,
a Kis Kátéval összehasonlítva nem is annyira az Angyali üdvözlet többlete az érdekes, hanem
sokkal inkább a keresztség és az úrvacsora szereztetési igéjének a hiánya !
Mindenesetre az Orthographia esetleges mintájának keresése közben egyaránt kell
ügyelnünk a helyesírási és az olvasmányi
részre, az utóbbiban a bibliai idézetekre is. Balázs
János erre vonatkozó megállapítását10 is megszívlelve, az lenne a tennivaló, hogy az Orthographiát mindenestől összehasonlítsuk minél több 1536-ig, sőt biztonságból 1538-ig mind a
német, mind a lengyel és cseh területeken megjelent ábécés- és olvasókönyvecskékkel, első
sorban a latinokkal.
A kutatási anyag természeténél fogva nem remélhető gyors eredmény, hiszen könnyen
veszendő nyomtatványokról van szó. De egyetlenegy példa is tanulságos, és folytatásra ösztö
kél. 1527-ben jelent meg a Lucas Otho nevéhez kapcsolódó Syllabas perdiscendi ratio. Ismer
tetője csak az olvasmány-szöveget közli belőle, de a könyvecske rövid vázlatából is kivehető,
hogy az olvasmányokon kívül tartalmazta még a betűket és a „német és latin" (ezek a közlőnek
a kifejezései, vagyis az arab és római) számjegyeket. Az olvasmány-szöveg nem egyezik minde
nestől az Orthographiával, de a többféle hasonlóság éppen elegendő ahhoz, hogy ezentúl a
bibliai idézetek szerkesztésében se tulajdonítsunk teljes önállóságot az Orthographiának.
A hasonlóság az, hogy mindkettő adja a Miatyánk, az Angyali üdvözlet, a Credo, a Tíz
parancsolat szövegét — egy közbeszúrt zsoltárt itt most figyelmen kívül hagyva —, a bibliai
idézetek sorában pedig mind a kettő elsőnek a törvény sommáját, középtájon a boldogság5
COHRS, FERDINAND: Die evangelischen Katechismusversuche vor Luthers Enchiridion. 2. köt.
( = Monumenta Germaniae Paedagogica. 21. köt.) Berlin, 1900. 229—238., 3 1 3 - 3 2 3 . , - Luther Nagy Kátéjá
hoz: D. Martin Luthers Werke. 30/1. kötet. Weimar, 1910. 142. 1. 2 6 - 2 9 . sor. - Melanchthon szóban levő
könyvének.előbbi kiadása: Etliche spruch darynn das gantz Christlich leben gefasset i s t . . . Wittenberg,
1527.
* Az idevágó irodalomból a számomra hozzáférhető művek: MOUFAXG, CHRISTOPH: Katholische
Katechismen des sechzehnten Jahrhunderts in deutscher Sprache, Mainz, 1881; BAHLMANN, P . : Deutsch
lands Katholische Katechismen bis zum Ende des sechzehnten Jahrhunderts, Münster, 1894. nerri vittek
előbbre az előzmény kutatásában. Ez már ezért is érthető, mert elsősorban a latin nyelvű katekizmusok és
kézikönyveeskék közt kell keresni a forrást.
'Pl. M E Y E R , JOHANNES: Historischer Kommentar zu Luthers Kleinem Katechismus. Gütersloh,
1929. 4 7 4 - 4 7 8 .
8

COHRS i. m.

236.

. " WAGNER, CAROIUS: Analecta Scepusii . . . Pars II. Viennae, 1774. 129 —188.: Conrad! Sperfogel
contracti10 annales Scepusienses . . . Az idézett kifejezés a 165. lapon.
Sylvester J á n o s és kora. Budapest, 1958. 166.
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mondásokat, utolsónak Máté evangélioma 25. része 31—46. verseit nyújtja. 11 Nyilvánvaló
tehát, hogy az Orthographia a bibliai idézetek szerkezetével is valamilyen hagyományos
válogatásra épült.
De vajon nincsen-e az Orthographia olvasmányi anyagában olyan részlet, amely tám
pontot nyújthatna e rríű keletkezési idejére vonatkozóan? Az egyik szakasznak ez a címe:
„Hogy csak az Isten irgalmasságából vagyon üdvösségönk". Ez alaptétele volt a reformációnak.
Hasonlóan reformációs levegőt érezhetünk e szakasz-címben: „Hogy nyomorúságunkban csak
az Istenhez folyamjonk, és mindént űtűle kérjönk", — tehát ne a szentekhez forduljunk.
Igen ám, de különösen az előbbi szakasz még nem utal okvetlenül wittenbergi hatásra, tulaj
doníthatjuk azt az Erasmus nevével fémjelzett reformteológia hatásának is.12 Bibliai idéze
tek alkalmazása egy olvasókönyvben amúgy sem határozza meg ennek római kato
likus vagy reformációs jellegét. Az Orthographia bibliai idézeteinek
szerkezete pedig nem
13
azt a Dévai Mátyást mutatja nekünk, akit latin nyelvű vitairatából,
az abban idézett korábbi
11
irataiból és magyar nyelvű kátéjából, a Magyarázatból ismerünk, — hanem azt, aki szelid,
vitatkozás nélküli tanítást nyújt.
Mindezért kevés annyit mondanunk az Orthographiáról, hogy „1538 előtt" 15 jelent meg.
Bibliográfiai szempontból ez elég-lehet, de megtévesztő, amikor az irodalomtörténetben keres
sük a helyét. Bízvást állíthatjuk, hogy az Orthographia Dévai Mátyás legkorábbi műve.
Ez a fontos, még akkor is, ha netán több év választja is el első kiadását a megszerkesztésétől.
Helyeselnünk kell tehát, hogy Gulyás Pál az Orthographia első kiadása megjelenési évének
feltételezésekor 1527-et vette terminus16pöst quemnek, mert egyszerűen csak a krakkói nyomta
tás lehetőségének kezdetét latolgatta.
Még ennél is helyesebb, hogy az eddiginél nagyobb mértékben méltányoljuk a feltevést:
már 1534-ben külföldre vitte Abádi Benedek a könyv kéziratát kinyomtatás végett.17 Ez
esetben persze számításon kívül marad az a lehetőség, hogy Dévai éppen sárvári tanítóskodása
idején látta meg egy magyar olvasókönyvecske szükségletét. De iskolai tapasztalatot, mint
motívumot, nem kell éppen az ő sárvári működésére
vonatkoztatva keresnünk. Már boldogkői
várkáplánsága idején, 1527—1528-ban,18 minden bizonnyal volt pedagógusi feladata is.
Abádi Benedeket tudvalevően annak a feltételezése révén kapcsoljuk Össze az Orthographiával, hogy az ajánlást jegyző 19B. A. azonos Abádi Benedekkel. Nincs is semmi okunk,
hogy ezt a feltevést újra vizsgáljuk. Viszont szükséges megállapítanunk, hogy az ajánlást,
tehát a mű célját kijelölő mondatokat B. A. írta, nem pedig Dévai. Sőt Dévai Magyarázatának
az ajánlását véve analógiául, B. A. az egész könyv szerzőjének lenne tekintendő. De e feltevés
nek ellene mond az a bizonyos ismeretünk^ hogy a mű Dévai sajátos helyesírási rendszerét
tanítja. így legfeljebb arról lehet szó, hogy B. A. mintegy a szerkesztője volt a könyvnek,
a helyesírási részt összekapcsolta az olvasmányi résszel, és ajánlást írt az egész elé.
Nagy a valószínűsége, hogy Abádi Benedek csakugyan „szerkesztője" volt az Orthographiának. De csak az volt. „Szerzőül" tehát tovább is Dévai Mátyást tekinthetjük. A mű és a
szerzőség ilyen viszonya nem lenne példa nélkül való Dévai irodalmi működésében. A Disputatio első részéhez írt ajánlásában azt írja, hogy a szentek'alvásáról néhány tételt papírra vetett
egy barátja kérésére, ez aztán a tételeket tovább adta egy másiknak, hogy szedje azokat
rendbe, és a maga részéről is adjon hozzájuk. így alakult ki az a könyvecske, 20amely „egy
ferences barát kezébe jutott" — tegyük hozzá —, úgy, mint Dévai Mátyás műve. A Disputa
tio második részéhez írt ajánlásában is ezt mondja: Kezembe jutott ugyanannak a ferencesnek
a Cáfolata,... olyan tételeim bírálata, amelyeket egykor barátaimmal történetesen közöltem.2-

" C O H E S i. m . 4 . kötet. Berlin, 1902. (MGP 23. köt.) 1 6 9 - 1 8 1 . lap. Lucas Otho ábécéskönyvének 1
kiadása 12elveszett. 2. kiadása: Syllabas perdiscendi ratio. Pueris analphabetis . . . Lipsiae, 1527.
Vö. HORVÁTH JÁNOS: A reformáció jegyében. 2. kiadás. Budapest, 1957. 158.
13
Disputatio . . . RMK III. köt. 318.
14
At tiz parantsolatnac, ah hit agazatinac, am mi at'áncnac, aes ah hit petsaetinec röviden való mag'arázatt'a.16 RMK I. köt. 353. Ezentúi: Magyarázat.
Vö.: A magyar irodalom története, 1. köt. Budapest, 1964. 323.
16
Az Orthographia Vngarica 1549 előtti kiadásairól. MNy. 1928. 2 7 0 - 2 7 1 . A könyvnyomtatás
Magyarországon a XV. és XVI. században. Budapest, 1929. 65., 70. A könyv sorsa Magyarországon. I I . rész,
Budapest,
1961. 7., 28., 3 1 ,
17
Vö. ZOVÁNYI J E N Ő Cikkei a „Theologiai Lexikon" részére a magyarországi protestantizmus történeté
ből. Budapest, 1940. 104. Uaz: Akadémikus, céhbeli és dilettáns egyháztörténetírók. Budapest, 1943. 28. —
SZABÓ D É N E S : A magyar nyelvemlékek. 2. bőv. kiadás. Budapest, 1959. 67.; nála mint terminus post quem
jelentkezik
1534.
16
Szerémi György Magyarország romlásáról. ( = Monumenta Hungarica V.) Budapest, 1961. 155.,
302.
" M é g i s vö. HORVÁTH JÁNOS: „Próféták által szólt rígen . . . " MKsz 1943. 231 - 2 4 4 . ; uaz: a 12. j-ben
i. m. 165.
20
a 3 r. r
21
h 4 r.
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Mindezért annak az amúgy is általánosan elfogadott feltevésnek az erősítése végett,
hogy Dévai az Orthographia szerzője, semmi szükség sincs olyanféle nézetekre, hogy az első
kiadásban még rajta volt a22 címlapon Dévai neve, vagy hogy csak az azutániban került az
ajánlás fölé Abádi névjele.
Kétségtelen, hogy az előbbi fejtegetésben eltolódott a súlypont az Orthographia meg
jelenésének a kérdéséről a megírásáéra, és a könyvről Dévai
helyesírási rendszerére. Ugyan
ezzel az érdeklődéssel kell Sylvester János Grammaticája'23 felé is fordulnunk, amikor annak és
az Orthographiának a viszonyát vizsgáljuk. Megállapítható, hogy Sylvester nem az Orthographiából idézett, amikor Dévainak az az névelő és az ez mutató névmás írására vonatkozó helyes
írási elvét ismertette. Itt e példákat sorolta fel: „ab barát, ac Christus, ad doctor, af farkas,
ag galamb, ah harang, ak kalan, al lo, am mester, an nemzet, ap pap, ar remete, as sereg,
at tengher, au uarga etc". 24 Végig haladt az ábécé mássalhangzóin. E példasor és az Ortho
graphia példái összehasonlításában ne zavarjon bennünket, hogy az 1549-ből fennmaradt
nyomtatvány kontár szedője — kontár volt, és már ezért sem lehetett Abádi — a Bij v 3. és 4.
sorában Dévai elvéhez képest tévesen szedte a példákat. Aligha kétséges, hogy az előbbi
kiadás itt a példáknál hibátlan volt, tehát így állott benne: ab barát, ap pap, em mester, ed
deák. Minden bizonnyal egy-egy példapár volt abban itt éppen úgy, mint ahogyan a következő
bekezdésben szintén
egy-egy példapár volt a magánhangzóval kezdődő szavakra: az vr, az vt,
ez ember, ez írás.25 Sylvester tehát az Orthographiától függetlenül vitatkozott Dévaival erről
a helyesírási kérdésről. Az Orthographia megjelenési idejére vonatkozóan nem fogadhatjuk el
perdöntőnek a Grammaticát, mintha ez mint egy frissen feltűnt könyvvel perlekednék, amikor
Dévai helyesírását kritizálja.
Éppen ezért az Orthographia első kinyomtatásának 1538-ra vagy „1538 elé" helyezése
dolgában Sylvester Grammaticájánál sokkal fontosabbak azok az adatok, amelyek 1538-ból
maradtak fenn Dévai helyesírási rendszeréről. Legkésőbb 1538 tavaszán megjelent Krakkóban
egy olyan könyv, amelyet a Dévai nevéhez kapcsolódó helyesírási rendszerrel nyomtattak.
Ez a nyomtatvány tudvalevően Wernher György és Peregi Albert közvetítésével jutott Sylves
ter kezébe. A közvetítés célja az volt, hogy Sylvester a magyar Űjtestamentomot nyomassa
Vietor krakkói nyomdájában. Sylvester azonban elhárította Vietor ajánlkozását, és ezt
azzal is
indokolta, hogy nem helyesli mindenben Mátyás magyar helyesírási rendszerét.26 Kérdés
azonban, hogy okvetlenül az Orthographiának kellett-e lennie a közvetített nyomtatványnak.
Nem lehetett-e az Dévai másik műve, amelyet szintén az ő helyesírása szerint nyomtattak,
/ti. a Magyarázat? Véleményem szerint Szilády Áron már 1897-ben elegendően felelt e kérdésre,
mégpedig úgy, hogy az a Magyarázat volt. Wernher György aggálya, nincsen-e veszedelmes
tanítás a könyvben, csakis a Magyarázatra nézve érthető. Annak viszont nincs jelentősége,
hogy Sylvester a levelezési láncban nem reflektált a kapott könyv vallási vonatkozásaira.
Feljegyzése szerint Peregi Albertnak és Vietornak azt válaszolta, hogy nem helyesli mindenben
Dévai magyar helyesírási rendszerét. A Magyarázat nagyon is jó alkalom volt számára, hogy
helytelenítő véleményét nyilvánítsa. Számára akkor az egyetlen ügy Vietor ajánlkozása volt;
arról nyilatkozott.
Egyébként amellett, hogy a Krakkóból érkezett nyomtatvány mégis'az Orthographia
volt, Sylvester feljegyzése helyett sokkal inkább lehetne azzal érvelni, hogy Wernher György
új magyar helyesírásnak (nova quaedam ratio scribere hungarice) mondja a könyvben alkal
mazottat. De könnyen lehet, hogy a Dévai Magyarázatában látott helyesírás Wernher számára
valóban új volt, mert az Orthographiát nem látta. Az idézett szavak csak Sylvester szájából
volnának súlyosak.
Végül (az idősebb) Révész Imre véleménye nyomán fel lehet még vetni a kérdést,
hogy vajon azok a sajátosságok, amelyek az Orthographia olvasmány részében e mű 1536
előtti szerkesztésére utalnak, nem az 1549-es kiadás sajátosságai-é. Azokról az eltérésekről,
amelyek a Magyarázat és az 1549-es Orthographia között a Credo és a Miatyánk szövegénél
mutatkoznak, ezt vélte: „nem lehetetlen, hogy az eltéréseket az Orthographia igazító s kiadó
kezei szülték".27 A Miatyánkra nézve az a könnyen felismerhető különbség, hogy a Magyará22
Vö. RÉVÉSZ IMRE, a 3. j-beni.m. 110. MELICHJÍNOS: Abádi Benedek nyelvéről. MNy. 1921. 175. Az 1549-es kiadásnak tartalmi okból sem lehetett Abádi a gondozója; akkor már nem adott volna ki egy ilyen
prae-reformációs
olvasókönyvet.
23
RMK I. köt. 14. Csak az eredeti példányból ismerhető meg hamisítatlanul. A Toldy Ferenc-féle kiadás
(A régi magyar nyelvészek Erdősitől Tsétsíig. Pest, 1866.) több fontos szóban is tévesen oldja fel a röviditést.
Pl. a grammatika meghatározásában a helyes olvasat: . . . Ac differentiam quidem tradit quae est circa
literas, Syllabas,
et casus. (A 1 r) Az előív 4. pagináján: . . . ad pernoscendas casuum differentias...
24
26

D 3 v.
B ij v.

-* Wernher Oyörgy 1538. április 9-én Peregi Albertnak és utóbbi 1538. május 9-én Sylvesternek írt
levele, utóbbi feljegyzése: a Magyarázat Szilády Áron által gondozott hasonmás kiadásában, Budapest,
1897. 134-137.
" A 3 , j-ben i. m. 105. lap, jegyzet.
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zatban megvan a doxologia („mert tied az ország stb.")> a z Orthographiában viszont nincsen.
Nos, ez csak azzal magyarázható, hogy az első kiadásban sem volt benne. Sőt ez a különbség
erős bizonyíték arra, hogy az Orthographia első kiadása korábban jelent meg, mint az 1538-ra
feltételezett Magyarázat. Az még kevésbé képzelhető el, hogy az olvasmány rész a maga össze
tételében változott az 1549-es kiadásban— az evangélikus káték vonalán retrográd irányban !
A helyesírási részben levő téves, kontár kézre valló szedés máskülönben sem férne össze annak
feltételezésével, hogy a szerkezet vagy szöveg változott az új kiadásban.
Vizsgálódásunk sommázott eredménye az, hogy mivel az Orthographia Ungarica jelen
tősége a helyesírási részben van, az abban nyújtott: helyesírási rendszer pedig Dévai Mátyás
munkája, irodalomtörténetünkben tovább is Dévai Mátyás művei közt van a helye ennek az
értékes irodalmi emléknek. Mivel pedig a helyesírási és az olvasmány rész a könyvecske célzata
szempontjából egységes mű, viszont az olvasmány rész Dévai reformátort működésének
csakis az elejére helyezhető, az Orthographiát Dévai Mátyás művei közt a legkorábbinak kell
tekintenünk. A magyar nyelvtudomány történetében pedig Sylvester 1527-beli magyar értel
mezései és 1536-beli Grammatica-ajánlása között van a helye az Orthographiának.
Utóhangképpen tanulságos még Sylvester Üjtestamentomához28 is viszonyítani e művei.
Vajon Dévai helyesírási rendszerében az az és az ez írásmódja nem volt-e tényező Sylvester
megbátorodásában, hogy disztichonokban írja ajánlását és néhány bibliai irat sommáját?
Sylvesternek szükséges volt a bizonyosság, hogy antik időmértékes verssorait jól, jó mérték
szerint fogják olvasni. A kihagyásos alakok nem lehettek számára megnyugtatóak, nem tük
rözték a szótagok hosszúságát a mássalhangzóval kezdődő szavak előtt. Attól azonban viszoly
gott, hogy a szószármaztatási elv feláldozásával Dévai módján engedményt tegyen a köznépi
ejtés reális tükröztetésének. Visszariadt a sokféleségtől a névelő és a mutató névmás
írás-ában. Az egyöntetűség tudósi elve fontosabb volt neki, mint a valóság. Ezáltal
egyszersmind a köznéptől, a vuígus imperitumtól is elhatárolta magát. Szerinte úgy
áll a dolog, hogy , , . . . vannak, akik így ejtik: ab barát, af farkas, ap pap, ad diák stb."" 9
Elve védelmében inkább tagadta az akkor már minden bizonnyal általános ejtést: az az és az
ez hasonulását a következő mássalhangzóhoz. A magyar nyelv élete mindenesetre Dévai
filológiai realizmusát igazolta, és ezért nem mindegy, hogy az Orthographiát hova
helyezzük a magyar irodalom, a magyar helyesírás és az élő magyar nyelv történetében. De
akár hasznos, akár nem az a gondolat, hogy Dévai helyesírási rendszere talán tényező volt
Sylvester disztichonírási lendületében, az bizonyos, hogy Sylvester János Űjtestamentomát
csak Dévai Mátyás Orthographiájának ismeretében olvassuk úgy, ahogy a magyar nép akkor
azt olvasta. 30
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Sólyom Jenő

Barakonyi Ferenc az újabb adatok tükrében
Barakonyi Ferenc személyével aránylag sokat foglalkoztak a kutatók. Ennek oka főként
az a körülmény volt, hogy Erdélyi Pál benne jelölte meg a XVII. század közepe tájáról származó
egyik legnevezetesebb
és anyagánál fogva igen érdekes gyűjteménynek, a Teleki-énekeskönyvnek a szerzőjét.1 A gyűjtemény 49 neki tulajdonított versét még egyéb helyekről publikált
más 9 énekkel is megtoldotta, s így Barakonyi jelentős mennyiségű, változatos hangú szerelmi
költészet művelőjeként került bele az 2irodalmi köztudatba. Erdélyi után a levéltári kutatások
számos adatot hoztak róla napfényre. Ezek eredményeit és saját vizsgálódásainak bizonyíté
kait foglalta össze Klaniczay Tibor. Megállapította, hogy a Teleki-ék. nem Barakonyi verseinek
a gyűjteménye, benne mindössze egy éneket tarthatunk joggal az ő szerzeményének.3
A Barakonyi személyére vonatkozó eddigi adatok ellenőrzését és kiegészítését lehetővé
teszi a pozsonyi Szlovák Állami Levéltárban levő Gyulai-család szokolóci családi levéltára.4
A Barakonyi-család iratai Barakonyi Ferenc nagyobbik lányának Gyulai Ferenccel kötött
28
RMK I. köt.
29
Grammatica
3(>

15. Hasonmás kiadása 1960.
D 4 r.
Szükséges és hasznos lenne a régi magyar irodalmi emlékek egyenkinti és gyűjteményes kiadá
saiban az olvasókat figyelmeztetni, hogy az egyes korok emlékeit miképpen kell olvasnunk az egykorú álta
lános, köznépi
ejtés szerint.
1
A Teleki-Énekeskönyv. EM 1907. Klny. Barakonyi Ferenc költeményei. Kolozsvár 1907. (A továb
biakbari 2 mindig az utóbbira hivatkozom.)
KEMÉNY LAJOS: Barakonyi Ferenc életéhez. I t K 1908. 3 4 6 - 5 2 . CZOBOR A L F R É D : Barakonyi Ferenc.
Tört. Közi. Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából. 1911. 1 - 7 , 1 1 1 - 2 . - K E R E K E S GYÖRGY: Kassa
küzdelme a német katonaság beszállásolása ellen 1660 — 1665. Uo. 1 9 1 1 - 1 3 . évf.
3
Barakonyi F e r e n c , Magyar Századok Bp. 1948. 1 2 0 - 3 0 .
1
Státny Slovensky Ústredny Archiv. Bratislava.
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