
Der Münchener Kodex. Ein ungarisches 
Sprachdenkmal aus dem Jahre 1466. Bd. 
I. Mit Unterstützung der Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen unter Mitwir
kung von Gyula Décsy herausgegeben von 
Julius von Farkas. Wiesbaden, 1958. Har-
rassowitz. 38, (257) S. (Ural-altaische Biblio
thek VI.) 

A korszerű irodalomtörténeti kutatásnál 
elégtelenek a másodkézből vett forrásszöve
gek, különösen középkori kódexek esetében, 
ahol egy tévesen vagy bizonytalanul feloldott 
rövidítés, paleográfiai hűségre törekvő publi
kációból is elmaradó mellékjel stb. már tév
útra vezetheti a kutatókat. Az egyetlen el
fogadható közvetítő megoldás a minimális 
hibalehetőséget nyújtó fényképezés. Hazai 
magyar nyelvű kódexeinknek a Codices Hun
gária sorozatban való fakszimile-kiadása 1942 
óta ma sem szünetel, így a Müncheni-kódex 
mostani hasonmás-kiadása, sorozaton kívül 
is, valósággal csatlakozik a többiekhez. 

A két kötetre tervezett, de Farkas Gyula 
1958-ban bekövetkezett halála miatt — úgy 
látszik — torzóban maradó mű első kötete a 
bevezető tanulmányt (a kódex keletkezése, 
sorsa, jellemzése, leírása, kiadásai, a róla 
szóló bibliográfia) és magát a szöveget tartal
mazza. A másodikban kapott volna helyet a 
forrásul szolgáló Vulgata párhuzamos szöveg
részeivel együtt a nyelvészeti és stilisztikai 
jegyzetanyag. 

A kitűnő fakszimile lehetővé teszi az egy
bevetést Volf György kiadásának textusával 
(Bp. 1874. Nytár I.). Kiderül, hogy Volf olva
sata általában pontos ugyan, de következet
len rövidítésfeloldásaival, önkényesen el
hagyott, vagy az egységesség kedvéért más
képpen feltüntetett diakritikus jeleivel vég
eredményben az általánosságig elmosta a 
kódex sajátos írásmódját. Mindezek most már 
nem jelentenek problémát a kutatás számára. 

Irodalomtörténeti szempontból is hozott 
újat a kötet. Volf annak idején még ezt írta: 
„ . . .az eredetinek 15. lapja alján későbbi kéz
től olvasható: ,Johannis Widmestadij' szavak 
megnevezik birtokosát is. De Widmestadius 
. . . nem első gazdája. Hogy előtte kik bírták, 
s ő mi módon jutott hozzá, nem tudni." (i. m. 
XXL). Farkas— 1957-ig bezárólag a legújabb 
magyar szakirodalom teljes ismeretében — 
mindezekre válaszolni igyekszik bevezetőjé
ben. Szerinte Johann Albrecht Widmanstetter 
előtt a kódex tulajdonosa Nádasdy Tamás 
volt (Tamás Nádasdy als möglicher Vermittler. 
S. 6—12.). így érvel: 

A XVI. század első felében nem volt egy
séges helyesírás. A kancelláriai gyakorlat 
mellett — többek között — használatos volt 
a huszita szisztémára visszamenő rendszer, 
amely a latinból hiányzó hangokat a magyar
ban diakritikus jelrendszerrel adta vissza. Ez 

a hangjelölés legtisztább formában a Mün
cheni kódexben lelhető fel. A huszita sziszté
ma nem tudta kiszorítani a kancelláriai he
lyesírást, s az 1530-as években már a ferences 
kolostorokban is csak szórványosan alkal
mazták. Krakkóban, Bécsben 1527 és 1530 
között kizárólag kancelláriai helyesírással 
nyomtattak. Sylvester és Dévai Bíró (a két 
Nádasdy-patronált) krakkói nyomtatványai 
is ezt követték. Annál feltűnőbb viszont, hogy 
Sylvester Új Testamentuma a huszita helyes
írást alkalmazta. A változás okát — Farkas 
szerint — Nádasdy személyében kell keres
nünk. A nádor levelei valóban a Müncheni
kódexre emlékeztető helyesírással íródtak 
(ezekben is ott van pl. a z hang s jele), s 
nyilván a könnyebb olvasat kedvéért nyo
matta Sylvesterrel is így a bibliafordítást. 
Ehhez a szisztémához azonban csak úgy 
szokhatott hozzá, ha eredeti példánya vagy 
másolata volt a Müncheni-kódexből (ez 
utóbbit Kniezsa nyomán feltételezi Farkas). 
A kódex sorsáról való ismereteink nem zárják 
ki egyik lehetőséget sem. 

1466-tól a kézirat Moldvában vagy min
denesetre Erdélyben lehetett. Nádasdy, azon
kívül, hogy kapcsolatban állott a moldvai 
vajdával (ki viszont János i király hűbérese 
volt), 1529—1530-ban mag^ is járt Erdély
ben. Valószínű tehát, hogy a Müncheni-kó
dex itt és ekkor került tulajdonába, akár 
úgy, hogy sógorától kapta, akár Moldvából 
hozatta meg magának. Érdekes ehhez még 
hozzátenni, hogy Perényiné ekkortájt for
díttatja épp Nádasdy huszti várában Kom
játhy Benedekkel Szent Pál leveleit magyarra, 
s ez a tény is kétségkívül hatással lehetett a 
magyar nyelvű kultúrát előszeretettel támo
gató főúrra. 

Hogyan került a kódex Bécsbe? Widman
stetter és Nádasdy ez időben a királyi tanács 
tagjai voltak, korábban pedig együtt töltöt
ték egyetemi éveiket Itáliában. Személyes 
ismeretségük és barátságuk tehát már hosz-
szabb időre nyúlt vissza. Widmanstettert ér
dekelték a tudományos kérdések is (ez időben 
szír bibliafordításon dolgozott), s mint 
Wolfgang Lazius írja, Sylvester János magyar
héber nyelvhasonlítása hatására később a 
német nyelv héber rokonságát készült ő is 
bizonyítani. Kétségtelen, mondja Farkas, 
hogy amikor Nádasdy a Müncheni-kódexet 
neki ajándékozta, nemcsak örömet akart vele 
szerezni, de felhívni Widmanstetter figyelmét 
a magyar és héber nyelv állítólagos rokonsá
gára is. 

Az elmondottakból látható, hogy Farkas 
Gyula egész sor feltevéssel támogatja ugyan 
elképzelését, viszont egyetlen perdöntő ada : 
tot sem tud felhozni a maga igaza mellett, ő 
ugyan annak szánja a huszita jellegű helyes
írás kölcsönös meglétét Sylvester nyomtatvá
nyában és Nádasdy magánlevelezésében, ku-
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lönös tekintettel az-re.Ez az argumentum 
azonban meglehetősen ingatag alapokon 
nyugszik, és könnyen eleshetik, ha a mainál 
jobban fogjuk ismerni XVI. századi magyar 
nyelvű kéziratos emlékeink hangjelölését. 
Általában azt mondhatjuk, hogy Farkas 
Gyula érvei nem valószínűtlenek ugyan, de 
mai ismereteink inkább contra, mint pro 
bizonyítanak vele kapcsolatban. Varjas Béla 
ejlenvetésein (Kísérő tanulmány Sylvester 
Üj Testamentumának kiadásához, Bp. 1960. 
19—20. Bibliotheca Hungarica Antiqua, I.) 
túlmenően azt is meg kell mondanunk, hogy 
nem evidens a kódex útjának megrajzolása 
sem. Ha Nádasdy közvetítő szerepét nem fel
tételezzük, akkor is találunk magyarázatot 
arra, hogyan jutott a Müncheni-kódex 
Bécsbe, későbbi tulajdonosához, mert Wid-
manstetter 1553. április—május hónapokban 
maga is járt Erdélyben, Georg Utjesenovic 
meggyilkolása miatti kihallgatások idején. 
A hipotézis láncolatból néhány teljesen meg
alapozatlan és felesleges feltevés el is marad
hatott volna. PL: Nádasdy ki akarta adatni 
(?) a Müncheni-kódexet, de Sylvester régi 
szöveg helyett inkább új munkát akart közzé
tenni (?) (S. 9.); vagy annak a kérdésnek 
„megoldása", hogy Nádasdy eladta-e vagy el-

. ajándékozta-e a.-tulajdonában levő ( !) kó
dexet, — hisz a megoldásig nem vitt problé
ma még mindig az, hogv birtokolta-e egyálta
lán? (Vö. S. 12.) 

Végső összegezésül annyit mondhatunk, 
hogy Farkas Gyula álláspontja Nádasdy 
szerepét illetően, a művelődéstörténeti össze
függések fényében, még akkor is elgondol
koztató, ha nagy mértékben kérdéses. 

V. Kovács Sándor 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde. Drá
mai költemény. Az utószót írta: Szauder 
József. Bp. 1960. Magyar Helikon. 243 1. 

Nemrégen új díszkiadásban jelent meg 
Vörösmarty klasszikus munkája Szauder 
József magvas kísérőtanulmányával, amely 
tükrözi romantika- s vele együtt Vörösmarty-
felfogásunk módosulását az 1955-ös realizmus
vita óta. Ekkor Baróti Dezső és Juhász Géza 
a Csongort még egyértelműen realista alkotás
ként értékelték, de Tóth Dezső azóta meg
jelent Vörösmarty-monográfiája már nem 
azonosította magát az ilyen szimplifikáló íté
lettel, s ezzel az álláspontjával egy lépést tett 
a helyes megoldás felé. Mindamellett a magyar 
romantika problémái mindmáig nyitott kér
dést jelentenek irodalomtörténetírasunknak. 

Szauder az eddigi kutatások eredményei
vel összhangban kijelöli a Csongor és Tünde 
helyét a Zalán futásától a János vitéz felé 
vezető úton, majd utal az 1825—31 között 
írott művekre, amelyekben már benne van 

a Csongor képkincsének és meseszimbolikájá
nak magva. Szemléletes példákon keresztül 
dokumentálja Vörösmarty hőseinek elvágyó
dó jellemét, s érdekes stílusösszehasonlítást 
végez A bujdosók c. drámával. A továbbiak
ban újszerűen foglalkozik a drámai költe
mény népi világát megtestesítő alakokkal. 
Ennek kapcsán meggyőzően mutat rá az 
ábrázolás életképszerű vonásaira, egyszer
smind intve attól, hogy ezek jelentőségét túl
hangsúlyozva a Csongor és Tündében az egy
ségesen realista ábrázolás korai darabját 
lássuk. 

A kiadvány jellegéből adódóan Szauder 
tanulmánya természetesen egészen más célo
kat kívánmegvalósítani, mint hogy irodalom
történeti problémákat oldjon meg, mégis úgy 
érezzük, hogy számos részletkérdésben be
hatóbb kutatásra ösztönöz. 

Heverdle László 

Kovács Endre: A lengyel kérdés a reformkori 
Magyarországon. Bp. 1959. Akadémiai K. 
4291. ' 

A magyar történetírásban már sokszor fel
vetett, de kellőképpen még meg nem oldott 
problémát ez a mű a lehető legnagyobb teljes
ségre törekedve igyekszik bemutatni. A kér
dés történeti fejlődését kitűnően bemutató 
fejezetek ismertetése itt nem lehet feladatunk, 
figyelmünket a könyv negyedik, utolsó feje
zete kelti fel, mely „Irodalmi életünk és a 
lengyelek" címen az egész korszak irodalmi 
elemzését adja. Bemutatja a lengyel költé
szet egykorú magyar visszhangját,'majd fel
sorolni igyekszik azokat a magyar műveket, 
amelyek lengyel témájúak. Nyilvánvaló, hogy 
a történésznek ezzel a fejezettel nem volt 
más célja, mint hogy alátámassza, kézzelfog
hatóbbá tegye egész könyvének mondani
valóját. Az irodalom ebből a szempontból 
mindössze puszta illusztrációs anyag, s ezért 
e könyvben nincs is olyan nagy szerepe, mint 
amilyet joggal elvárhatnánk tőle. Költőink
nek, esszéistáinknak, irodalomtörténészeink
nek és a lengyel kultúrának a viszonyát 
Kovács sokkal vázlatosabban dolgozta "fel, 
mint a társadalmi, politikai, a gazdasági 
vagy éppen hadtörténeti kérdéseket. 

Ha el is ösmerjük, hogy Kovács Endrének, 
a történésznek e művében elsősorban társada
lom- és politikai történeti problémákat kellett 
megoldania, azért mégis meg kell jegyeznünk, 
hogy az irodalom háttérbe szorítása nem se
gíti elő a teljes kép kialakítását. Hiszen a 
reformkor költészete mind nálunk, mind a 
lengyeleknél szerves tartozéka annak a nem
zeti harcnak, amely Kovács könyvének a 
középpontjában áll. Ha a kor társadalmi és 
politikai fejlődésrajza rokonvonásokat állapít 
meg a két nemzet élete között, akkor e rokon
vonásoknak a költészetben is tükröződniök 
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