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KÖNYVISMERTETÉS. 

A Szombatos Kódexek Bibliographiája. Különös tekintettel azok 
énektartalmára. 160 1. Thúry Zsigmond. Ära 5 korona. Borbély Gyula 
nyomdája Mezőtúr. 1912. 

Gazdagnak nem mondható bibliográfiai irodalmunk egy érté
kes, új termékét fogom ismertetni. A tíz ívre terjedő munkálatot 
lap szerint vizsgálom, már azért is, mert mindegyik laphoz sok utána
járás, munka fűződik. A humor kedvéért, de más okból is mindazon
által a végén kezdem és a 124—160. lapnyi részt elemzem legelébb. 
Hiszen e műben leltározott kódexek némelyikének a lapszámozása, 
talán a héber szokás iránti kegyeletből, szintén a végéről halad előre. 
A szerző az utolsó 36 lapon felsorolja a szombatos kódexekben fellel
hető valamennyi vallásos himnusz kezdősorait, jelzi azt is, hogy melyik 
hány és mely kódexben található, összesen százkilenczvenhét himnuszt 
sorol fel, melyek közül némelyik csak egy kódexben maradt fenn, 
némelyik már nyomtatásban, más hitvallást követő szerző gyűjte
ményében is megtalálható. Minderről Thúry hűségesen beszámol; 
főleg sokat köszönhet a Régi Magyar Költők Tára tanulmányozásá
nak és Kohn Sámuel kutatásainak. így aztán külön tudja választani 
az átvett és eredeti szombatos ének készletet. A szombatos himnarium 
majdani kiadásának főelvei bizonyára : a teljes, a hű olvasatú szöveg
kincs, a források ismerete, az énekek időrendje, a szerzők kiléte, 
az esztétikai értékelés. Ezek közül az első kettőben való rátermett
ségéről ez az összeállítás kétségbevonhatatlan tanúbizonyságul 
szolgál. 
; Másik érdeme ennek a könyvnek az, hogy megtudjuk belőle : 
szombatos kódexeket ma hol, milyen állapotban és minő tartalommal 
találhatni. Hogy e hatvanegy kódex felsorolásával nem végzett fölös
leges munkát, egy anekdotának hangzó, de igaz tény bizonyítja. 
Egy főiskola könyvtára egy másiktól — nomina sunt odiosa — 
kölcsön kért az Úr 1913. esztendejében tudományos használatra egy 
szombatos kódexet, de nem kapott; a kérelem megtagadtatott azzal 
az indokolással, hogy a kódex -*- unicum. Holott ötven ilyen unicum 
van Magyarország és Európa más országainak könyvespolczain. 
S maga az unicumnak tartott kódex semmi rendkívülit, a többitől 
eltérőt nem tartalmaz, mint Thúry könyvének megfelelő helye is 
bizonyítja. 
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Megengedem, hogy az illető főiskolának csak egy szombatos 
imakönyv-példánya van, de ha ezért nevezi unicumnak, akkor uni
óimnak vallhatom a nyomtatott »Petőfi összes költeményei« könyveim 
közt lévő példányát is, mert csak egyet szereztem be. 

Thúry könyve megalapozza tehát nemcsak a szombatos énekek 
és egyéb szombatos vagy szombatos színezetű költemények ki
adását, hanem a szombatos imákét is. 

Néhány lappangó kódexre is felhívja a figyelmet. így nekem 
sikerült az ő referátuma alapján és egy tőle kezdeményezett nyomon 
megtalálnom a legbecsesebbet : Bet János imakönyvét, a legelső, 
a kezdő szombatos imakönyvet, mely még Thúry összeállításában 
mint lappangó, elkallódott kódex szerepel. E kódex nélkül illusorius 
volna a szombatos imakönyv kiadása, mert a sok meglevő kézirat 
genealógiáját nem lehetett volna megállapítanom. Thúry különben 
is nem terjeszkedik ki erre a feladatra, ő a másolás évszáma sze
rint állítja sorrendbe a kódexeket, a mihez kétségkívül szó férne, 
ha a szerző maga nem jelentené ki, hogy csak leltározás a czélja, 
a tudományos feldolgozás későbbi feladat. 

Érdekes jelenséget tudunk meg könyvéből: azt, hogy egy fő
iskola könyvtárából egy idegbeteg tanár kezén több szombatos 
unicum elveszett. Habent sua fata libelli. 

Miután megállapítottam a könyv érdemeit, lapról-lapra haladva, 
elő fogom sorolni a szépséghibáit, melyek az ilyen izzadságos, tehát 
nem szép, de hasznos, nélkülözhetetlen munkálkodás közben bizony 
sűrűn akadtak. 

Mindjárt a 4. lapon akadunk erre a homályos mondatra : »Az 
imádságos és énekes-könyvek tájékoztatnak mindarról, a mi az 
egykori üldözőket a jámbor szombatosok rajongó hite felől homályos 
mysticismusával tévedésbe ejtette.« Ugyané lapon kissé szonokias 
és fölösleges ez a felhívás : »Épen ezért ma, félretéve minden fele
kezeti elfogultságot, csupán a tudomány érdekeit tartva szem előtt, 
e szellemi kincsekkel foglalkozni épen olyan kötelessége az irodalmi 
tanulmányozásnak, mint bármelyik törvényesen elismert felekezet 
vallásos alkotásaival.« Kétértelműség van az 5. oldalon : »Bogáthi 
zsoltárfordításának legrégibb másolatai egybe vannak kötve a szom
batos himnariumokkal.« Dr. Kohn Sámuelt megtévedéssel vádolja ; 
ezt a kifejezést erkölcsi vétségre szokás alkalmazni, pedig dr. Kohn 
tévedése annyi, hogy Bogáthit zsidózónak tartja. 

A stiláris kifogásokon kívül, melyek felsorolásában nem töre
kedtem teljességre, bántó a fiatal szerzőnek minduntalan való hivat
kozása tervbe vett és tervbe veendő műveire. Majd minden lapjáról 
az értekező résznek idézhetnék néhány ilyen filius ante patrem-czél-
zást. Önhittség gyanújába keverő sorokat a Bogáthiról szóló fejte
getésben követ el. Azt írja : »Annyit lehetetlen el nem ismernem, 
hogy a zsidó phraseologiának sikerült átültetésével nagyban hozzá
járult a szombatos énekköltészet megteremtődéséhez.« Hát kérem 
szépen, én is értek tán annyit a zsidó phraseologiához, mint a bírál-
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tarn könyv szerzője, de én azt látom, hogy Bogáthi átültethette sike
resen Luthert, a Septuagintát, de nem a héber phraseologiát. Bizo
nyítsak ? A héber mochaul szót Luther és a Septuaginta nyomán 
helyesen tánczjónak fordítja, ellenben Péchy Simon, a ki a héber 
eredetit s csakis azt nézte, a szónak szokottabb, de a zsoltárban nem 
helyénvaló ,bocsánat' értelmét választja. Bizony Bogáthi olykép 
ültette át a zsidó phraseologiát, mint a minálunk angol, vagy más 
távolabb eső európai kulturnyelvből fordítók sokan, hogy előttük 
van egy német szöveg. . . 

Vannak aztán tárgyi tévedései is a könyvnek. így az a hypothe-
sise, hogy »az énektartalom nagyságát tekintve, leggazdagabbak 
a régebbi keletű kódexek«, csak cum grano salis fogadható el, mert 
csak a katexochén énekeskönyvekre vonatkoztatható. 

A legrégibb imakódex, a kalocsai, épen a legszegényebb ének
tartalomban és az újabb és legújabb imakönyvek énekkészlete a leg
gazdagabb. Thúry többször hivatkozik Péchy Simon kezeírására, 
de sehol nem mondja meg, mire alapítja ezt a meggyőződését. Igaz, 
hogy egy helyen névaláírásul szerepel a Pech}' Simon neve, de a versek 
szövege ott más írás és névaláírásból nem lehet valaki írására per 
longum et latum következtetni. Thúry különben még ezzel az egy 
argumentummal sem támogatja nézetét, nem helyszűke miatt, 
hiszen pazarul bánik a nyomdafestékkel, a mennyiben minden egyes 
kódex énektartalmát ívszámra közli kezdősorok szerint, igen fölös
legesül, mert a bírálatom elején méltatott 2% ívnyi összeállításban 
ugyanezt teszi. S e kettősség ellenére sem tudjuk meg világosan 
könyvéből, hogy melyik kódex tartalmazza az eredeti Bogáthi-zsol-
tárokat, melyik a szombatosok átdolgozta szöveget ; a sok versczím 
ismételt közlése helyett egy-egy verspárhuzam közlése inkább elkelt 
volna, már azért is, mert éppen Thúry saját, ügyes theoriája az,, hogy 
Bogáthit a szombatosok tudtán kívül foglalták le és dolgozták át 
maguk részére. 

Abban is téved Thúry, hogy a székelykeresztúri zsoltárfordítás
ban csonka L. zsoltár »pótolható az imakönyvből«. Ha figyelmesen 
olvasta volna, észrevette volna, hogy az imakönyvek és a Zsoltár 
megfelelő szövege nem mindig fedi egymást és hogy Péchi szerzősége 
az imakönyvre vonatkozólag nem oly egyszerű, nem eldöntött kér
dés. Thúrynak módjában lett volna júniusban megjelent könyvében 
az én, januárban, az I. M. I. T. Évkönyvében megjelent czikkemnek 
erre vonatkozó adatait tudomásul venni. Hanc veniam damus peti-
musque vicissim. Ép úgy nem veszi tudomásul, hogy már Kohn 
Sámuel, még pedig évtizedekkel ezelőtt megállapította, hogy a szé
kelykeresztúri Zsoltárt Bet János másolta s ezért ő, Thúry 1907-ben 
ezt újra felfedezi s 1912-ben ezt a felfedezését önelismerően publi
kálja. Nem veszi tudomásul a tőle magától is átfürkészett kalocsai 
kézirat jegyzetét, hogy a zsoltárokat Péchy Simon az octonarius 
zsoltárok nótájára fordította, hanem kategorikusan kijelenti: »Éne-
kelhetésre nem voltak szánva e prózai fordítású zsoltárok, ezért 
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»ad notam« jelzés sehol sincs.« Thúry szerint Péchi Simon zsoltár
fordítása »az irodalomban még nincs tüzetesen ismertetve«. Hát 
Kohn Sámuel s én nem írtunk róla és Szilády Áron nem adta ki ? 
A mint tudomást szerzett Thúry a még csak gondozás alatt lévő 
Szombatos imakönyvkiadásról, ép úgy tudomást szerezhetett a már 
megjelent Psaltermmról. Gyorsaság nem boszorkányság. Némely 
könyvismertetése sem exakt. Ez igaz, ritkán esik meg vele. így 
a keszthelyi Festetich-könyvtár példányának levelei nem széthullok, 
az Országos rabbiképző kódexe nem könyvecske ; Thúry maga írja, 
hogy 279 levél terjedelmű. Furcsa az is, hogy ifjabb Kováts István 
imakönyvének nevezi és hozzáteszi: »Elnevezése tőlem származik«. 
Ki tud erről, ki bízta meg vele, első tulajdonosa az a Kováts, fontos 
ez, nem inkább fontoskodás ? Aztán ugyanez intézet másik kódexéről 
azt jegyzi meg: »Az irodalomban ismeretlen«. Dehogy is ! Dr. Kohn 
is idézte már könyvében. Viszont igaz érdeme Thúrynak, hogy több 
kódexet ismeretlen bözöduj falusiakt ól ő szerzett meg az Erdélyi 
Nemzeti Múzeum részére és hogy Péter András székely népköltő kap
csolatát a szombatos imakönyvekkel tisztázta. Téved megint abban, 
hogy a kalocsai kódexre csakis ő hívta fel a figyelmet, mert Szilády 
Áron is szól róla a Péchi-psalterium előszavában. Téved abban, 
hogy »az bölcs Jochannan versekben szerzett poenitentiatartó éneke 
könyörgése« egy Gabiről Korona-dalával és hogy ez utóbbit dr. Jor
dán Sándor szatmári főrabbi cognoscálta, mert már dr. Kohn szól 
róla. Ép ily helytelen a 120. lapon az a megállapítása, hogy »azok 
a zsoltárok, a melyek az imakönyvnek is szerves részeivé váltak, 
a kalocsai Zsoltárban nincsenek ismételve.« Az eltérő szövegüek 
igen is újra másolvák. 

Mindezek a szépséghibák eltörpülnek ama nagy érdeme mellett, 
hogy oly énekek létezéséről szerzünk tudomást könyvéből, melyekről 
sem Nagy Sándor, sem Kohn Sámuel nem értekezett, s oly imakönyve-
ket regisztrál, melyekről eddig szintén nem történt említés. 

DR. HARMOS SÁNDOR. 

Erdélyi jezsuiták levelezése és iratai a Báthoryak korából 1571—1613. 
Fontes rerum Transylvanicarum. I. XVI.+ 325. 1. Gyűjtötte és közre
bocsátja dr. Veress Endre. 

Veress Endrének nagyszabású és fáradságos, hosszú levéltári 
kutatásokon alapuló vállalatáról a szaklapokban bőven és érdeme 
szerint olvashattunk méltányló ismertetéseket. 

Nem akarjuk ismételni azt a meleg elismerést, a mit egy Márki 
Sándor és mások kifejeztek már úgy az egész vállalatról, mint a már 
megjelent első kötetről. Csak épen utalni akarunk az irodalomtör
ténetet kutatókat érdeklő vonatkozásokra. 

Bizonyára érdekelheti az irodalom búvárát Szántó (Arator) 
István, a kitől mintegy 19 levelet tartalmaz a kötet. Ezek a levelek 
s a Wujek Jakab kolozsvári rektor levelei igen becses adalékokat 


