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délpont felé), melyeket már egyszer tudományos munkákból száműzni 
igen hasznos dolog volna. Az életrajzban a túlságosan is sok idézet 
s a folyamatosságot többször megszakító kitérések, a Tolnaival való 
polemizálás zavarólag hatnak ugyan, de szerencsére a munka lénye
gét nem érintik. De nem is akarjuk a kisebb és lényegtelenebb hibák 
emlegetésével e nagy szorgalommal és tudással megírt könyv értékét 
még látszólag is kisebbíteni, melynek számos sikerült és szép részlete 
méltán megérdemelte két tudós társaságunk elismerését. 

GYÖRGY LAJOS. 

Katona Lajos Irodalmi tanulmányai. Kiadja a Kisfaludy Társaság. 
I—II. kötet. Budapest, Franklin, 1912. 405. és 417. 1. 

A kegyelet érzésével veszszük kezünkbe ezt a két kötetet, mely 
Katona Lajos életrajzát és tanulmányait foglalja magában. A be
vezető életrajz, a nagy pontossággal összeállított bibliographia és a 
jegyzetek Császár Elemér munkája, ugyanő válogatta össze ügyes kézzel 
Katona tanulmányait. Az életrajz, a szöveg, a jegyzetek híven elénk 
tárják Katona Lajos tudományos fejlődését, sokoldalú kutatásainak 
messze szétágazó irányait és munkásságának legjellemzőbb vonásait. 

Katona Lajos tanulmányai a magyar irodalomnak és művelt
ségnek állandó értékei maradnak. Tanulságos a bennök levő szellem
kapcsolat, mely nekünk és a külföldnek egyaránt becses. Látjuk, 
mit vett át nemzetünk a külföldi irodalmakból és mit adott vissza a 
folklóré- és kódex-irodalomban. Űj utakon új eredményekhez jutott 
Katona Lajos, és ezért olyan jelentősek tanulmányai. Szerintünk 
érdeme abban tetőződik, hogy olyat vett észre és látott meg, a mi 
szerves összekötő szála az irodalmi fejlődésnek. Az ő általa meg
világított kapcsolatok, az ő tudományos megállapításai valószínűleg 
megdönthetetlenek maradnak, mert a mily óvatos volt véleménye 
kimondásában, annyi adattal támogatta nézetét és megkapó meny-
nyiségben sorolta fel bibliographiai ismereteit. Rengeteg munkát kel
lett valóban elvégeznie, hogy tudományos tételeit ilyen formában 
megalapozza és kiépítse. Igaza van Császár Elemérnek: »Az alapos rész
letmunkának megbecsülése, az adatoknak pontos megállapítása, a 
semmi nehézségtől vissza nem riadó kutatás, a tényeknek szigorú meg
vizsgálása, az érvek és ellenérvek óvatos mérlegelése az, a mi őt egyik 
legkiválóbb s talán legmegbízhatóbb philologusunkká tette.« (30. 1.) 

Katona irodalmi tanulmányait három nagy csoportba oszthat
juk. Az első a folklóré-, második a különleges mese-, harmadik a 
kódex-forrástanulmányok csoportja. Mindegyikben nagyot alkotott. 
Az első megalapozásában nagyobb a mélyreható, receptív munka, 
a másodikban szerintünk részletesebb olvasottsággal, mélyebb fel
fogással áttekintőbb és uralkodóbb munkát végzett, míg a harmadik
ban a szellem terén élesebb látást, biztosabb ítéletet és még az eddi
gieknél is tágabb ismeretkört árult el. Melyikben volt nagyobb, 
nehéz eldönteni. Az elsőiben talán nagyobb volt egyéniségének ere
detisége, a másodikban uralkodóbb elemző ereje, a harmadikban 
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szerencsésebb kutatása. Mind a háromban széleskörű és mély szel
lemi munkát végzett; mind a háromban a népek közös szellemkincsei
vel foglalkozott. Messze szétágazó és századok, talán évezredek óta 
szétvált szálakat szedegetett össze és illesztett egymás mellé, hogy 
biztos és összefoglaló képet tudjon alkotni. 

Katona Lajos régi irodalmunknak a hazai disciplinák között 
méltó helyet szerzett, midőn az egyes kódex-tanulmányaiban rá
mutatott azokra a kapcsolatokra, melyek kéziratos emlékeinket a 
külső nemzetek irodalmi műveivel és bennök az európai szellem-
produktumokkal összekötik. Az ő nyomdokaiba lépni az újabb ku
tatóknak csak akkor lesz lehetséges, ha megszerzik azokat a quali-
tásokat, melyek őt erre a munkára képesítették. De azért folytatni 
kell a munkát ! Útmutatásait el kell fogadni, nyomdokaiba kell 
lépni, hogy újabb kapcsolatokat tudjunk kimutatni, újabb forráso
kat megjelölni irodalmunk fejlődésében. Mert a munka még nincs 
befejezve. Akad még teendő, van még ismeretlen forrású kódex
szöveg. Már eddig is tudunk részint a meglevő adatok mellé újakat 
sorolni, részint újabb eredményekkel elöállani. És itt minden kis 
eredmény fontos, mert ha talán kevéssel is, de mégis tovább viszszük 
az ismeret határkövét, és a mint növekszik a források száma, fordí
tott arányban kevesbedik az ismeretlen szövegeké. Legyen szabad föl
sorolnunk néhányat, melyek csak az ő eredményeit teszik erősebbé. 

A Teleki kódex legendái czímű tanulmánya mellé tudjuk állí
tani a németújvári és szakolczai ferenczrendi kolostorokban levő 
Anna-legendának olyan (1492. és 1496. évből származó) incunábulum-
szövegét, mely a közölt latin szerkezetnél közelebb áll kódexünk 
fordításához. 

A Hortulus animae-ből idézett ima- és hymnus-szakaszok mellett 
újabb latin, német és franczia imádságokra tudunk hivatkozni, melyek 
csak nagyobbítják egyes kódex-szövegeink nemzetközi jelentőségét. 
Viszont újabb és nagyszámú ima-kapcsolatot tudunk megállapítani 
a Magyarországon nyomtatott régibb imakönyvek egyes helyei 
között.1 így a régi magyar nyelvű kódeximádság ismét latinra 
változva megmarad a honi földön, és a későbbi magyar latin nyelven 
ugyanazon imádság hangjainál dicséri Istenét. Viszont német nyelvű 
Hortulus animae-k. is megőrizték a magyar kódexek imáit és hymnu-
sait.2 A részletes kimutatást máskorra hagyjuk. 

Petrarca bűnbánó zsoltárainak olyan XV. századi kéziratára 
hivatkozhatunk, mely közelebb áll a Festetics- kódex fordításához 
annál, melyet Katona Lajos közölt. Az összevetés meggyőzhet 
bennünket erről; a legújabban szerzett példány a M. Tud. Akadémia 
könyvtárában található. 

1 Manuale sódat, B. N, Nitriae, 1700. Nnclens cath. devotionis, Agriae, 
1736. Florilegium Forgachianum, Tyrnaviae, 1747. Quotidiana pietatis exercítia, 
Tyrnaviae, 1451., Arca domini pietatis Szakolczae, 1778. stb. 

s Hortulus animae német nyelven Strassburg, 1507. J. K., Lion, 1513. J. C , 
s. 1. 1519. T. W., Dilingeti, 1560. S. M. 
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A kódexirodalom forrásaihoz czímmel közzétett szövegeket más 
művekből is meg tudjuk erősíteni, sőt nehánynyal kiegészíteni.1 Nem
csak a Compendium deprecationum (Venetiis, 1533.) czímű imakönyv
ből, melynek egy példánya az Akadémia könyvtárában is megvan, 
hanem az Antidotarius animae (Hagenau, 1494.) czímű műből, mely
nek szerzője Nicolaus Salycetus cziszterczi apát, és a melyben olasz 
nyelvű imádságok szövege megfelel a Winkler-kódex imacziklusának. 
(3291—337-19) 

Az Ehrenfeld- és Domonkos-kódex forrásaihoz c. dolgozat kiegészí
téséül közölhetjük, hogy a Gerardus de Fracheto : Vitae Fratrum 
Ord. Praed. louvaini kiadásánál Domonkos-kódexünk egyes helyeivel 
jobban egyezik a brüsszeli kézirat, mely még eddig kiadatlan. 

T. Pelbárt,2 Herolt János és Jac. a Voragine, Vinc. Bellovacensis 
müveinek a magyar kódexirodalomra gyakorolt egységes hatását 
összefoglalólag nem fejtegette, ámbár egyes kapcsolatokra többször 
rámutat. Ezzel szemben azonban összegezte a Gesta Romanorum-
nak a magyar kódexirodalomban található fordításait. 

A két kötetben közölt Katona-dolgozatok mintául szolgálhat
nak a jövő nemzedék számára. Utat törtek, utat is mutatnak. Nem
csak az adatmennyiség szempontjából, hanem azoknak egységesítő 
értékesítése szerint is. Különösen becsesek azok a tanulmányok, 
melyek az ős-irodalmi vagy néplélektan-termékeknek vándorút ját 
jelölik. A két kötet legnagyobb része épen ilyen természetű tanul
mányokból áll, azért Katona Lajos irodalmi tanulmányait nemcsak 
a szakkörök, hanem a művelt közönség figyelmébe is melegen ajánljuk. 

VARGHA DÁMJÁN. 

1 Brev. Strigoniense (1484.) az Ap., Fest., Döbr., Készt., Batth., Lobk.r 
Com., Thew., Czech, Kulcs., Peer, Gö'm.-k. hymnusaival hozható kapcsolatba. — 
Szűz Mária zsolozsmajá-ban (1643.) az imákon kívül kódexeink több hymnusa. — 
Cantionale Catholicum (1676.) hymnus-egyezéssel. — Énekes könyv (1736.) kódex
irodalmunknak majdnem minden hymnusát tartalmazza.—Stellulae cath. (1767.) 
hymnus-kapcsolattal. — Cantus catholici (1792.) kódexeinkkel egyező hymnusok. 
— Exercitium pietatis (1795.) Imák és hymnusok érintkeznek kódexeinkével. — 
Bozóky : »Koids énekes könyv«-e(1797.) még a Wink, Érs., Tik., Érdy,Nagysz. 
k. érintkezik. — Diumale clericorumn (1825.) kódexeinkkel egyező hymnusok és 
imák. — Manuale Seraphicum (1860.) kódexeinkkel egyező hymnusok és imák. 
— Adiutorinm nostrum in nom. Dom. (1881.) Több imája és hymnusa azonos 
kódexeinkével stb. 

3 Csak a De Tempore pars kiem.-ra. utalunk néhány adattal: sermo : 
III. Kaz 99—100, Tel 23S—255, Érdy 93 3—ll3 , VII. Érdy 20—21, VIII. Debr 
216—217, Érdy 238—239, Érdy 21—22 és 23, IX. 2 2 - 2 3 , XII. Érdy 24—25, 
Érs 541—544, XIII. Érdy 26—29, XIV. Érdy 34—36, XVI. Érdy 36—38, 
XVIII. Érdy 5 6 - 5 7 , XIX. Érdy 57, XX. Érdy 58—59, Ehr 77—78, XXII. Érdy 
68—70, Lobk 82—83, Lobk 276—278, XXIV. Érdy 71—72, XXV. Érdy 73—75 stb. 
— De Tempore, pars pasch: II. Érs 561—562, 121—122, Com 99—104, 
III. Com 104—111, Érs 122—123, X. Kaz 173—185, XI. Kaz 173—185, 
197-202 , XII. Kaz 185—197, XXVIII. Példk 1 6 - 1 8 , Érdy 503, XXXV. Érs 
149—161, XLI. Ehr 135—136, XLII. Szudv 262, Debr 2 3 6 - 2 3 7 . 


