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A BIBLIOTHECA HUNGARICA ANTIQUA SOROZAT ELSŐ HÁROM KÖTETE 

I. Sylvester János: Űj Testamentum, Újsziget 1541. A kísérő tanulmányt írta és a fakszimile 
szövegét gondozta: Varjas Béla. Bp. 1960. Akadémiai K. — II. Tinódi Sebestyén: Cronica, 
Kolozsvár 1554. A kísérő tanulmányt írta: Bóta László, a fakszimile szövegét gondozta: 
Varjas Béla. Bp. 1959. Akadémiai K. — HL Székely István: Chronica ez vilagnac jeles dolgairól, 
Krakkó 1559. A kísérő tanulmányt írta és a fakszimile szövegét gondozta: Gerézdi Rábán. 
Bp. 1960. Akadémiai K. 

„A M. T. Akadémia Irodalomtörténeti 
bizottsága szükségesnek vélte az egyetlen, 
vagy csekély számú példányban fennmaradt 
legrégibb magyar nyomtatványok újból való 
kiadását. Irodalmi s tudományos viszonyaink 
tekintetbe vételével, nem költséges hason
mások létrehozását tervezte, hanem az erede
tiek betűről betűre való olysz rű lenyomá
sát, hogy sor sornak, oldal oldalnak feleljen 
meg s azon felül czím, kép, dísz és kezdő betű 
az eredetiek lehető hű utánzata legyen... " — 
írta Szilády Áron 1883-ban az első hasonmás
kiadvány utószavában. Az Akadémia tehát 
még a múlt század végén megindította a 
nyomdászat őskorából ránkmaradt, legkoráb
bi magyar nyelvű nyomtatványaink hason
más-kiadását, hogy a korszerű könyvkiadás 
technikai segítségével megőrizze az utókor 
számára a magyar művelődéstörténet, nem
zeti kultúránk rendkívül becses értékeit. 
A legrégibb magyar nyelvű nyomtatványok 
hasonmás-kiadása Komjáthy Benedek „Szent 
Pál levelei magyar nyelven" c. művével in
dult, majd Pesti Gábor „Üj Testamentum"-a 
követte 1895-ben. Akadémiánk ezzel a fontos 
sorozattal egy Európa-szerte kibontakozó 
tudományos mozgalom részesévé vált, mely
nek célja a nagy kulturális értékek meg
mentése. Természetes, hogy a csak egy, vagy 
néhány példányban fennmaradó nyomtatvá
nyok az évszázados használat következtében 
még a leggondosabb kezeléssel is rongálód
nak, s idővel pótolhatatlan veszteséget jelent
hetnek. A hasonmás azonban megőrzi az ere
detit, annak esetleges pusztulása után is. 

Az Irodalomtörténeti Intézet és az Akadé
miai Kiadó ezt a múlt század végi kezdemé
nyezést újította fel, amikor megindította a 
XVI. századi magyar nyomtatványok fakszi
mile sorozatát. A Bibliotheca Hungarica 

Antiqua eddig megjelent három kötete sajtó 
alá rendezésének a tanulságai sürgetően hív
ják fel figyelmünket az egész sorozat mi
előbbi megjelentetésére, hiszen mindhárom 
nyomtatványból, bár több hazai példánnyal is 
rendelkezünk, de teljesen ép nincs közöttük 
egy sem, s így mindhárom kiadvány esetében 
csak több eredeti darab felhasználásával lehe
tett a fakszimile-kiadást megvalósítani. 

Az eredeti művek teljes illúzióját megőrző 
fakszimilék jelentős segítői a korszakkal fog
lalkozó szakembereknek is, hiszen eleve meg
bízható szövegkiadások, s a régi nyomtatvá
nyok dallamai, metszetei könnyen tanulmá
nyozhatóvá válnak a zenetörténet vagy a 
művészettörténet kutatói számára is. A 
magyar irodalomtörténetírás első nagy kor
szakának a megteremtői fáradoztak azon, 
hogy minél teljesebben napvilágra hozzák 
irodalomtörténetírásunk forrásait. Sziládyék 
vállalkozása ezt a hagyományt is folytatta, de 
sajnos később, az első világháború után el
akadt a sorozat. Nemzeti kultúránknak máig 
adósa szaktudományunk a XVI. század 
magyar művelődési viszonyait a világ előtt is 
legalább részben reprezentáló fakszimile
kiadványsorozattal. Pedig más népek vezető 
tudományos ' intézményei részben már el
végezték ezt a feladatot, vagy mint Lengyel
országban, ahol a második világháború szá
mos ősnyomtatványt elpusztított, évekkel 
ezelőtt nagy intenzitással megindult a meg
maradt régi nyomtatványok megmentése. 
Ezért üdvözölhetjük különös örömmel a 
megkésett, de mégis oly időszerű sorozat 
közelmúltban megjelent első három kötetét. 

A múlt század nyolcvanas éveitől a 
nyomdatechnikai eljárás fejlődése természete
sen nagy utat tett meg, s a Sziládytól még 
takarékosabbnak nevezett fél-fakszimile (az 
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eredetit hűen utánzó újraszedés) már el
avult, szövegközlése nem megbízható, nem 
elégítheti ki a korszerű tudományos igénye
ket, de sokkal költségesebb is, mint a jelenlegi 
sorozatnál alkalmazott, fényképezés alapján 
készülő kiadás. 

Természetesen joggal kérdezhetjük (mivel 
lehetőségeink csak végesek), hogy milyen jel
legű XVI. századi nyomtatványok fakszimile
kiadását valósíthatjuk meg? Minden XVI. 
századi magyar nyelvű nyomtatványunkat 
nyilván nem adhatjuk ki e sorozatban, talán 
még valamennyi jelentős darabot sem, csak az 
irodalomtörténeti, művészettörténeti, zene
történeti vagy nyomdászattörténeti szem
pontból legfontosabbakat. A Bibliotheca 
Hungarica Antiqua első három kötete arról 
tanúskodik, hogy a sorozat szerkesztői helye
sen jártak el, s XVI. századi irodalmunk való
ban különleges fontosságú köteteit tették 
közzé. 

Sylvester Üj Testamentumának a fakszi
mile-kiadására már évtizedek óta várnak 
nemcsak irodalomtörténészeink, de nyelvésze
ink is, s legutóbb Balázs János hangsúlyozta 
monográfiájában (1958) e hasonmás-kiadás 
fontosságát. Sylvester az európai humanizmus 
szemléletéhez próbálta igazítani a magyar iro
dalom, a nemzeti nyelv kiművelésének prog
ramját, munkásságával új fejezetet nyitott a 
magyar fordítás-irodalom fejlődésében, vala
mint a magyar stilisztika, filológia történeté
ben is. Székely István a XVI. századi magyar 
történetírásban képvisel kiemelkedően fontos 
szerepet: az első magyar nyelvű történeti mű 
szerzője, s Sylvesterhez hasonlóan ő is az 
európai humanizmus eszményeit követi, de 
már a reformáció történetszemléletét szolgál
va. Székely István Világkrónikája ugyanak
kor máig sem jelent meg modern kiadásban, 
csupán Toldy Ferenc adta ki (még 1854-ben) 
a krónika magyar történelemmel foglalkozó 
részét, kiemelve a világtörténeti keretből. 
A harmadik fakszimile-kötet szerzője Tinódi. 
Ő jobbára a nemzeti küzdelmeket megverselő 
epikus énekszerzés ősi hagyományainak az 
örököse, nagy összegezője, de jelentős fejlesz
tője is, az első históriásének-gyűjtemény ki
adója. Mindhárom könyv a XVI. század köze
pe táján látott napvilágot, s mindegyik a 
magyar reneszánsz, reformáció korának ki
emelkedő irodalmi teljesítményei közé tar
tozik. 

A kiadvány-sorozat azonban nemcsak 
különleges értékű XVI. századi nyomtatvá
nyainkat varázsolja elénk, hanem az egyes 
köteteket tanulmányok is kísérik. Részletes 
szövegkritikai, filológiai vizsgálódásokra a 
fakszimile-kiadványok esetében nincs szük
ség — s igen helyesen —, ezek a tanulmányok 
a kiadásra kerülő mű irodalomtörténeti he
lyének, szerepének, nyomdászattörténeti je
lentőségének a bemutatására törekedtek. 

Mivel ezek az írások jobbára elvi kérdéseket 
feszegető tanulmányok, éppen ezáltal a XVI. 
század számos fontos (mert hiszen csak jelen
tős szerepű művek jelenhetnek meg a soro
zatban), problematikus kérdését tűzhetik 
napirendre. A sorozat így nem csupán a nagy 
nemzeti értékek'végleges megőrzésének nemes 
feladatát teljesíti, de meggyorsítja a magyar 
reneszánsz és reformáció irodalmának, műve
lődéstörténetének modern, marxista feldolgo
zását is. Az Irodalomtörténeti Intézet gondo
zásában megjelenő sorozat tehát egyrészt 
pótolja irodalomtörténetírásunk nagy filoló
giai mulasztását, másrészt a régi magyar iro
dalom története marxista szintézisének a 
megvalósulását is szolgálja. A Bibliotheca 
Hungarica Antiqua első három kötetét kísérő 
tanulmányok máris ezt igazolják. 

* 

Sylvester Üj Testamentum-fordításának 
az eddigi kutatások eredményeit összegező, a 
szakirodalom tévedéseit felfedő, új megvilágí
tását kapjuk Varjas Béla tanulmányában. Az 
európai irodalom fejlődésének a keretében 
mutatja be Sylvester Új Testamentum-fordí
tásának a keletkezéstörténetét, meghatározva 
az európai humanizmus korabeli törekvéseivel 
való rokonságának jellegét, Erasmus, Melan-
chton eszméinek a hatását. Részletes pálya
képet kapunk Sylvesterről, megrajzolva a 
rokonszenves humanista tudós nyelvművelő 
programjának a kialakulását. A magyar bib
liafordítás Sylvesterig megtett útjának a tör
ténetét is bemutatja, valamint a kortárs 
bibliafordítók átdolgozó módszerét, hang
súlyozva, hogy Sylvester fordító-eljárásának 
nyelvi tudatosságát, filológiai felkészültségé
nek elmélyültségét sem az elődök, sem kor
társai nem érték el. Varjas rámutat arra is, 
hogy Sylvester fordítása „valóságos tárháza 
a XVI. században irodalmivá váló magyar 
nyelv szókincsének, s egyik legfontosabb 
nyelv-és stílustörténeti forrásunk". Sylvester, 
bár a humanisták tudós eszményeinek a szó
szólója, tehát a reformációt megelőző iÖőszak 
eszméinek a képviselője, ebben a vonatkozás
ban rendkívül közel áll a magyar reformáció 
irodalmához, hiszen a reformátor írók művei
be áramlott be legintenzívebben a XVI. szá
zadi mindennapi használat, a köznyelv szó
kincsének nagyrésze y befolyásolva a reformá
ció irodalmának viszonylag (a reneszánsz 
írók stílusához képest) szürkébb művészi 
teljesítményeit. 

Varjas legalaposabban az Űj Testamen
tum nyomtatásának a történetét adja elő. 
A sárvár-újszigeti nyomda történetét már 
egy korábbi (ItK 1958) tanulmányban is fel
dolgozta, most annak az eredményeit építi új 
dolgozatába. A legapróbb részletekig nyomon 
kíséri az Űj Testamentum nyomdai előállítá-
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sának a folyamatát, a csélcsap, betűmetszés
hez nem értő Strutius „munkálkodását", 
majd Abádi Benedek szerepét Sylvester 
könyvének kiadásában. Tüzetes elemzést 
kapunk az Üj Testamentum betűtípusairól, 
fametszeteiről, valamint a kiadvány nyomdá
szattörténeti érdekességéről; a tulajdonkép
pen egy nyomtatvány két változatának a ki
alakulásáról és eltéréseikről. Varjas ezzel az 
igen részletes elemzéssel maradéktalanul ele
get tesz a fakszimile-kiadvány megszabta igé
nyeknek, s az adott mű legprecízebb nyomdá
szattörténeti, ill. könyvtörténeti méltatását 
ő adja. 

Csupán egy vonatkozásban érezzük ki
egészíthet őnek tanulmányát. Nem ártott 
volna ui. a magyar erasmisták hagyomány
továbbító szerepét alaposabban bemutatni. 
Igen tanulságos lenne felfejteni azokat a szá
lakat, amelyek a XVI. század első felének 
erasmistáit összekötik, legalábbis a nemzeti 
nyelv tudatos kiművelése programjának a 
továbbvitelében a magyar reneszánsz nagy 
periódusával, a XVI. század második felének 
irodalmával. 

* 

Tinódi Cronicájának fakszimiléjét Bóta 
László tanulmánya kíséri. Három fejezetre 
tagolva kerül bemutatásra a Cronica, ül. 
Tinódi históriásének-szerző munkássága. Az 
elsőben Tinódi énekmondó stílusának új
szerűségét világítja meg, kiemelve tudatossá
gát, a jelen történetisége iránti különleges 
fogékonyságát — ez Tinódi históriás-énekeinek 
szembetűnően új tulajdonsága —, valamint 
hogy elsőként ő akarta énekeinek századokon 
át tartó fennmaradását és hatását a könyv
nyomtatás segítségével elérni. A tanulmány 
ezen első része kissé vázlatosabb a másik ket
tőnél, s talán nem ártott volna Tinódi mun
kásságát nemcsak az énekmondó-, de általában 
egész XVI. századi reneszánsz, ill. reformációs 
indíttatású irodalmunk világában is elhelyez
ni. Az összefoglalóbb első rész után a Cronica 
keletkezéstörténetével, genezisével foglalko
zik. Ez tanulmányának a gerince, ebben a 
részben új észrevételekkel gyarapítja az első 
históriásének-gyűjtemény kialakulásának ed
dig ismert történetét. Meggyőzően bizonyítja, 
hogy az Erdéli históriának az eddigi véleke
déssel szemben nem készülhetett Kassán az 
első három része sem, hanem csak később, a 
Cronica sajtó alá rendezése idején, tehát már 
Kolozsvárott. A Cronica sajátos szerkezeté
nek, ének-anyaga összeállításának a problé
máit ismerteti ezután. A Cronicában szereplő 
énekek kiválogatását ui. nemcsak Tinódi 
szándéka, de kiadói (Hoffgreif György) érde
kek is befolyásolták. Elemzi Bóta a gyűjte
mény énekeinek egymással való kapcsolatát, 
a kötet első és második része közötti jellegbeli 

különbségeket, rámutatva az első részben 
érvényesülő következetesebb szerkesztői elvre 
s a második rész egyenetlenebb elrendeződésé
re. A Cronica énekeiből kiderül, hogy Tinódi 
nem elégedett meg a kor nagyobb eseményei
nek a megverse lésé vei: a szövegekben sokszor 
előbukkanó utalásai más énekeire azt sejte
tik, hogy a históriákban előadott esemény
sorozatot egy nagyobb egység, a kort moz
gató tényezők, az eseményeket determináló 
történelmi folyamat szemszögéből is szerette 
volna látni. Az ilyen utalások azonban inkább 
csak a szándékról vallanak, semmint valami
féle történetírói tudatosságról. Túlzásnak 
érezzük a kísérő tanulmány azon állítását, 
hogy az ilyen részletekben „nem az előadó 
lantos, hanem az író, a történetíró van jelen a 
sorok mögött...". 

A tanulmány befejező része a kolozsvári 
Heltai-Hoff greff nyomdának a Cronica kiadása 
körüli helyzetéről számol be, majd Tinódi ki
adványának nyomdászattörténeti jelentősé
gét méltatja. Bár bizonyítani nem lehet, de 
valószínű, hogy a Heltai-Hoffgreff nyomda 
Tinódi-kötete volt az első Magyarországon 
előállított hangjegyes nyomtatvány, s mint 
ilyen méltán emeli e históriásének-gyűjte
mény nyomdászattörténeti jelentőségét. 

* 

Újszerűségével, elvi szempontjainak gaz
dagságával Gerézdi Rábán Székely István
tanulmánya tűnik ki leginkább. Gerézdi 
írása nemcsak Székely-portrét ad, de felvil
lantja a magyar reformáció egész XVI. 
századi történetírásának a mozgatóit, szemlé
letmódjának nemegyszer ellentmondásokban 
bővelkedő alkotóelemeit. Itt történik leg
nagyobb körültekintéssel a kor és a mű kap
csolatának az érzékeltetése. Gerézdi Székely 
István teljes pályaképét megrajzolja, be
hatóan elemzi műveit, különösen zsoltár
fordításait és krónikáját, felfedi a Világ
krónika eszmei ösztönzőit, középkori előz
ményeit, világirodalmi ihletőit, példaképeit 
(Melanchton, Cárion). Gerézdi módszere külö
nösen a Világkrónika ellentmondásos jellegé
nek a magyarázatában meggyőző, eredményei 
főként ebben a vonatkozásban maradandóak. 

Gerézdi a reformáció sajátos történet
szemléletét középkori történetfilozófiai kon
cepcióból vezeti le: mindkettő teológikus, irra
cionális világkép tükrözője. Igen érdekes 
Székely István Világkrónikájában, hogy míg 
a tűnt idők, a régi századok történetéről szá
mol be, domináló jellegű ezen irracionális 
mozzanatok szerepe, addig saját kora magyar 
eseményeihez közeledve már jobban számol 
a reális tényezőkkel. Székely műve — mint 
Gerézdi kiemeli — a reformáció szakramen-
tárius irányzatának a szellemében fogant, s 
nemcsak a római egyház ellen emeli fel mind-
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untalan szavát, de a reformáció radikálisabb 
társadalombírálatot hirdető irányzatai ellen 
is. 

A Világkrónikában kifejezésre jutó törté
neti tudatot a reformáció tanításai mellett a 
nemesség hagyományos szemlélete is deter
minálja. A Székely István művében erőtelje
sen érvényesülő nemzeti tudat, nemesi nacio
nalizmus a középnemesség ideológiája, mely
nek határozottabb jelenléte' a Hunyadiak 
korától kísérhető nyomon. Székely is, mint a 
nagyhatalmi ábrándokat szövögető nemesség, 
a magyarságot azonosítja a hunokkal, s 
Mátyás királyban a második Attilát ünnepli, 
mint aki Magyarország nagyhatalmi rangját 
erősítette meg az újabb időkben. 

A Világkrónika irodalmi értékeinek a 
számbavételekor hangsúlyozza Qerézdi, hogy 
Székely Istvánt csak a terminus XVI. századi 
értelmében tekinthetjük /rónak. Történelmi 
műve egy nagyszabású kompiláció, a kor igé
nyeinek megfelelően, a magyar reformáció 
szakramentárius irányzatának a szellemében, 
az olvasók, tehát a középnemesség tudatának 
a kifejezőjeként. S ez ismét a magyar fejlődés 
sajátos produktuma, reformációnk első nagy 
nemzedéke, a viszonylag legerőteljesebb tár
sadalombírálatot megszólaltató írók sem vál
hattak a feudalizmus általánosabb bírálóivá. 
Jobbára a társadalmi felszínen jelentkező 
nagy vétkek, a biblikus morális törvényekbe 

BÓKA LÁSZLÓ: TEGNAPTÓL MÁIG 
Bp. 1958. Szépirodalmi K. 580 1. 

Az induló Bóka László sokat töprengett 
a múló idő hatalmán. Ilyesmit jegyzett le: 
„az idő formáló múlásában sodródunk". Más
hol: „Első csatáit mindig az idő nyeri meg". 
S Adyt idézte: „Fejünkre lassan-lassan nőnek 
A beteljesedett végzetek Tegnapján és 
mostanján az Időnek". 

Töprengése nemcsak az övé volt. Halász 
Gábor, az e könyv élén is tisztelettel idézett 
kortárs nagyon fontos helyen, élete egyethn 
tanulmánykötetének bevezetőjében adott he
lyet hasonló gondolatoknak: itt mondta el, 
hogy „nincs-műfaj, amelyben az évek futása 
olyan döntő tényező lenne, mint az esszében"; 
hogy az író belső fejlődése során jut el igazi 
feladatához és igazságaihoz, a változás pedig 
időhöz kötött; s hogy ki kell várni türelem
mel, míg a magunk készsége megérett az igaz
ság szolgálatára. Halász Gábort talán első
sorban az alkotói lélektan problémái tereljék 
a múló idő erejének felismerése felé, bár bizo
nyos, hogy töprengő gondolatai mögött kora 
változásainak élménye is meghúzódik: külön
ben aligha lett volna ereje bevallani, hogy 

is ütköző bűnök ostorozásánál kell megreked
niük. 

Gerézdi tanulmánya túlnő egy kiadványt 
kísérő írás jellegén, s Székely István Világ
krónikájának bemutatása során a reformáció 
történetszemlélete különféle áramlatainak a 
vizsgálatát végzi el s gazdagítja ismeretein
ket számos friss észrevétellel. Természetesen 
az is igaz, hogy Székely István Világkrónikája 
Krakkóban jelent meg, s így a fakszimilét 
kísérő tanulmányt nem terhelte a kiadvány 
hazai nyomdászattörténeti helyének a be
mutatása, 

* 

A Bibliotheca Hungarica Antiqua eddig 
megjelent kötetei kiállításuk művészi jellegé
vel, bibliofil értéket jelentve nemcsak könyv
kiadásunk magas színvonalát jelzik, nemcsak 
megmentik XVI. századi értékes nyomtatvá
nyainkat a pusztulástól, s nemcsak megköny-
nyítik számos tudományág kutatóinak a 
munkáját, hanem a sorozatot kísérő tanulmá
nyokkal fontos lépéseket is tesznek a XVI. 
századi magyar irodalom marxista feldolgo
zása te; én is. A teljes sorozat megjelenésével 
régi irodalmunk egy sor fontos kulcskérdése 
kerül új megvilágításba. 

Komlovszki Tibor 

induló éveire visszatekintve az ellobogott 
lángok csüggesztő látványa fogadja, hogy ki
siklásnak látszik a megoldás, melyet a naivan 
szigorú bizakodás oly véglegesnek érzett, hogy 
elégedetlen a kritikusi elvvel, mely magányos 
színjátéknak véli az írást, hogy rezignált sza
vakkal kénytelen számot adni leghívebben 
őrzött eszménye, a klasszicizmus életképtelen
ségéről, s hogy szeretne eljutni valamilyen új 
mértékig, mely a feltámadt felelősségérzet 
igényeit is kielégítve igazít el a mérhető 
világban. 

Bóka töprengése markánsabb jelentésű. 
„Történeti produktum vagyunk" —ezt a mon
datot még 1936-ban írta, s benne tulajdon
képpen csak summázta töredékes véleményeit, 
melyek az esszéíró nemzedék tagjaként is 
közelebb állónak mutatták a kor köznapi for
dulóinak félelmeihez és reményeihez, mint az 
örök változás immanens élményéhez. Úgy 
látszik, az ő számára nagyon is reális tényező 
volt a múló idő. S ki ne találná ezt érthetőnek? 
Hiszen emlékezhetett a világháborút követő 
forradalmakra, ismerhette a fehérterror lég-
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