
költői kvalitásai, hanem úttörő érdemei ad
ják. Oly mester volt, ki magánál különb ta
nítványokat nevelt. S a mi szempontunkból 
sem érdektelen-. Kiadott munkáinak több 
mint fele magyar vonatkozású. 

A krakkói egyetem tanára volt, hol 1507-
től — kisebb megszakításokkal — haláláig, 
1517-ig, a klasszikus auktorokat, Persiust, 
Ovidiust, Terentiust stb. prelegálta. A „ki
sebb megszakítások" idején pedig Magyar
országon tartózkodott. Itt - tudomásunk 
szerint — először 1508-ban próbált szeren
csét. S nem is sikertelenül. A krakkói egye
tem, melyet a magyar tanulók a XV. század 
eleje óta egyre sűrűbben látogattak, épp a 
XVI. század hajnalán lépett előre, s lett a 
bécsi mellett a közép-európai humanista kul
túra egyik fellegvára. Természetesen Paulus 
Crosnensisnek is voltak magyar tanítványai; 
közülük a legkülönb a köznemesi családból 
származott Magyi Sebestyén, kiben kisarjadt 
és gyümölcsöt is hozott a krakkói mester 
humanista vetése. A kedvelt (jómódú szü
lőkkel megáldott!) tanítvány távozta alkal
mából - 1508 február 15-ki kelettel - szokvá
nyos latin poémát rögtönöz a lengyel magisz
ter, melyben annak is hangot ád, hogy szíve
sen vele jönne Magyarországra. S vele is jő, a 
Krakkóban fellépett pestis elől menekülve. 

Magyi Sebestyén apja, Pál, a Perényiek 
familiárisa, alnádor Perényi Imre oldalán. 
A lengyel humanista Magyiék révén kerül 
kapcsolatba Perényi Gáborral, ki a király 
főkamarása, ugocsai főispán. A humanista 
műveltségű dúsgazdag főúr (családja 1504-
ben emelkedett a főrendek sorába) a profesz-
szor-költőt szívesen fogadta. Ez meg alapo
san kitett magáért, csak úgy ontotta a külön
féle verselményeket; Életében még nem írt 
ennyit: vallásos ódákat, panegyriseket és 
hízelgő alkalmi költeményeket; ezek nagy ré
szét Magyi Sebestyén adta elő a főúri társa
ság színe előtt. Perényi pedig — humanista 
mecénáshoz illően — kinyomatta őket Bécs
ben Winterburger tipográfusnál. Az eddigi 
szolgálatok jutalmául (hisz a versek zöme az 
ő dicséretét zengte), illetve a jövőbeniek re
ményében még egyházi javadalmat is adott 
a derék krakkói mesternek, ki ennek utána 
többször is megfordult Perényi udvarában, 
utoljára 1515-ben; és még két művét aján
lotta magyar mecénásának. 

E kettő közül az egyik nagy fontosságú: 
Janus Pannonius Guarino-panegyricusának 
kiadása, mely szintén Bécsben került nyom
daprés alá — 1512-ben. Ez Janus műveinek 
első nyomtatott kiadása, s valójában ezzel 
indult el a nagy magyar humanista költő 
európai népszerűsítése és népszerűsödése. 

A mondottakból is — azt hiszem — nyil
vánvaló, hogy Cytowska kisasszony Crosnen-
sis-kiadása nem egyszerűen a lengyel huma
nizmus-kutatás belügye; közép-európai ér

dekű. Mi legalább annyit profitálunk belőle, 
mint lengyel barátaink, ha nem többet. Pél
dául épp e kötet anyaga hívja fel figyelmün
ket arra az eddig alig méltatott tényre, hogy 
a magyar főnemesség már a XVI. század ele
jén élvezi és támogatja a humanista litera
túrai. S e tény ismeretében sokkal árnyaltab
ban tudjuk meghatározni humanizmusunk 
osztálybázisát. 

Mint már említettem, Mária Cytowska 
Crosnensis-kiadása mintaszerű. Kitűnő alap
szöveget ád, takarékosan, valóban a legszük
ségesebbekre szorítkozva jegyzetel. A klasz-
szika-filológiának, a Bibliotheca Teubnerianá-
ban klasszikussá emelt szövegkiadó gyakor
latát követi. Bevezető tanulmánya sem lépi 
túl a szövegkritikus illetékességének határát. 

Persze, azért e kiváló munkának is van
nak kisebb szépséghibái. Maria Cytowska 
sehogy, vagy rosszul tájékozott a magyar 
szakirodalomban. Crosnensis műveinek az 
övét megelőző összes kiadását, mint illik is, 
számba veszi. Csupán Ábel Jenő Analeda 
Novájáról (Bp. 1903.) feledkezik meg, mely
ben egy sor magyar vonatkozású Crosnensis-
vers részben vagy egészben közzé van téve. 
A Szent László panegyricus jegyzeteléséhez 
Nadányi Florus Hungaricusát (megj. 1663-
ban), Majláth Geschichte der Magyaren\ét, 
Endlicher! és Katonát használja, tehát rég 
elavult, poros szakirodalmat, amelynek ma 
már csak tudománytörténeti becse van. 

Gerézdi Rábán 

Jügelt, Karl-Heinz: Hungarica- Auswahl-
Katalog der Universitätsbibliothek Jena. 
Weimar, 1961. Hermann Böhlaus Nachfolger. 
341 S. 4 Tafeln. (Claves Jenenses, 10.) 

A kötet fiatal szerzője — nemrégiben még 
Szent-Iványi Béla berlini professzor tanít
ványa a Finnugor Intézetben - 1958 óta 
már második munkáját adta ki. Jügelt mun
kássága e termékenység mellett részünkről 
annál is inkább megérdemli a figyelmet, mert 
tervszerű kutatómunkájának középpontjában 
a jénai egyetem magyar kapcsolatainak fel
dolgozása áll. 

A könyv két részre oszlik. Az első az ún. 
Buder-Bibliothek és az Egyetemi Könyvtár 
egyéb gyűjteményeinek hungarica anyagát 
regisztrálja, a második pedig a Jénai Magyar 
Kör Bibliotheca Hungarorumának szakkata
lógusát adja. 

A forráskutatás számára mindenesetre az 
első rész számít értékesebbnek. Főleg Chri
stian Gottlieb Buder (1692-1763) professzor 
hungarica szempontból mindeddig feldolgo
zatlan könyvtárának 12 ezer kötetes állo
mánya bizonyult termékeny lelőhelynek. 

A kolligátumokat is beleszámítva, Jügelt 
18 db XVI. századi, 123 db XVII. századi és 
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XVIII. századi nyomtatványról mu
tatja ki részint azt, hogy ismeretlenek, ré
szint, hogy az eddigieknél korábbi kiadások. 
Olyan eset sem ritka, hogy későbbi nyilván 
nem tartott variáns-szöveget jelez a lista. 

A Buder-Könyvtár magyar vonatkozású 
matériája együttesen a feldolgozásra került 
többi kollekcióval, új nevekkel, új művekkel 
teszi teljesebbé eddigi irodalomtörténeti és 
történeti ismereteinket. Gazdag anyaggal bő
víti hazai turcica-irodalmunkat és feltehetően 
a magyarországi latin költészet XVI -XVIII. 
századi korszakát is. Ez utóbbit bizonyosság 
helyett azért kell csupán gyanítanunk, mert 
Jügelt az egyes tételeknél afféle katalógus
lapra emlékeztető sovány szöveget közöl 
mindössze, részletes könyvészeti leírás he
lyett, jóllehet ennek — speciális kiadványról 
lévén szó — fontos szerepe lett volna. 

A katalógus második része a Jenaer Un
gar-Verein 1857-ben alapított könyvtárát is
merteti. Bevezetőül Jügelt a gyűjtemény tör
ténetét vázolja Othmar Feyl kéziratos disz-
szertációja nyomán (Die Geschichte der Bib-
liotheca Hungarorum in Jena. Berlin, 1957.), 
ezt követi a teljes könyvtári katalógus, mely 
szakrendi csoportosításban vonultatja fel a 
jórészt XIX. századi (számunkra semmi újat 
nem mondó, de természetesen fontos) soro
zatokat, könyveket és periodikákat. 

Sajnálatos, hogy Jügelt könyvének ez a 
fejezete alaposság tekintetében alatta marad 
az előzőnek. Pl. Teleki József: A Hunyadiak 
kora Magyarországon c. torzóban maradt 
nagy műve 2 - 1 2 . kötetként félreérthetően 
van feltüntetve, holott az 1. kötet megjelent 
(lehet, hogy a Bibliothecaból hiányzik), vi
szont Jügelt jelzésével ellentétben a 7 — 8 — 9. 
kötetek nem jelentek meg belőle. De sorolha
tunk további példákat is. A Toldy Ferenctől 
kiadott verses Katalin-legenda címleírása nem 
teljes és így éppen az nem derül ki, hogy 
ehhez két prózában írt legenda is járul a 
Debreceni-kódexből, ill. az Érdy-kódexből. 
(330. sz.) Szádeczky Lajost pedig összekeveri 
Szádeczky Bélával. Az előbbinek könyvét is
merteti a 171. tételszámon (I. Apafi Mihály 
udvartartása. I. köt. Bornemisza Anna gazda
sági naplói. Bp. 1911.), mégis Szádeczky 
Bélát teszi meg szerzőnek. A csere magyará
zata nyilván az, hogy Jügelt nem közvetle
nül a könyvből vette adatát, hanem könyv
tári katalógusból, így a közös vezetéknevek 
keveredtek jegyzeteiben a szintén hasonló 
címekkel (Szádeczky Béla: I. Apafi Mihály 
fejedelem udvartartásából. A fiscalis jószágok 
és az udvar népe. Erdélyi Múzeum Egylet Év
könyve, 1913.). Következetlen Jügelt a soro
zatban megjelent művek felbontásában is. 
A Nyelvemléktár 15 kötetének minden rész
letezése hiányzik (289. sz.), ugyanakkor a 
Költői Pályamunkák (466. sz.) altételekre 
vannak bontva. 

Még több a probléma a szakozással. 
A Buder-Könyvtár szigorú kronológiája (jó 
névmutatóval párosítva) könnyűvé tette az 
áttekintést, itt azonban meglepetések érik az 
embert. 
I Petényi János Salamon (91. sz.) zoológus 

volt, nem történész. Szabó József: Pest-Buda 
környékének földtani leírása (614. sz.) a ter
mészettudomány, matematika és orvostudo
mányi részből a földrajzba való. Széchényi 
István Garat c. írása (482. sz.) nem szépiro
dalom. Úgyszintén nem az Rogerius Carmen 
miserabile c. műve (470. sz.), főleg, ha 
Anonymus és Kézai — helyesen — a törté
nelmi könyvek között szerepelnek. 

Ábel Jenő: Adalékok (715. sz.), Ábel -
Hegedüs: Analecta nova (725. sz.) és Hege
dűs: Analecta recentiora (726. sz.) c. kötetek 
nem illenek a tanügyi rovatba. A különben 
is szegényes jogtörténeti szakirodalomból Jü
gelt a történeti szaknak ajándékozta a követ
kezőket: a Monumenta Hungáriáé Juridico-
Historica c. sorozat 5 kötetét (95. sz.), Ki
rályi János: Pozsony város joga a középkorban 
(136.. sz.), Szlemics Pál: Törvényeink története 
a dicső austriai ház (ez a szó kimaradt a 
könyvben) országlása alatt. (190. sz.). 

Valamennyi író közül Rimay János járt 
a legrosszabbul. Összes Munkái (170. sz.) a 
szöveggondozó Radvánszky Béla nevéhez 
van beiktatva a szépirodalom helyett a tör
téneti részbe, Államiratai és levelezése (82. sz.) 
pedig Ipolyi Arnold neve alatt a történelmi 
művek általános rovatába került a XVII. 
századi fejezet helyett. Ráadásul Rimay 
neve a névmutatóból is kimaradt. 

Ez a felsorolás egy dologra kell, hogy 
figyelmeztesse a könyv használóit: nem ele
gendő a helyes tudományszak rovatát 
megnézni, igénybe kell venni a névmuta
tót is. 

Nem térünk ki a német nyomdában sze
dett magyar szövegek magyarságára, amely 
könnyen kijavítható idegenszerűségektől el
tekintve (Korácsonyi János, Deák Farkas 
stb.) lényegében hibátlan - bár különös sze
szélye a véletlennek, hogy épp a Fuggereket 
szedték /uggereknek [151. sz.]). Ellenben 
meg kell említeni, hogy nem mindig pontos 
a Jügelt által feljegyzett nevekből néhány: 
Schvarcz Gyula sohasem írta nevét Schwarcz-
nak, Thaly Károly (120. sz.) pedig akkor is 
fiktív személy, ha a névmutatóban helyet 
kapott. 

Amint látható, a Bibliotheca Hungaro-
rumnak egyes-egyedül tudománytörténeti 
szempontból van jelentősége.' Az itt össze
került művek kizárólag mint a Jénai Magyar 
Kör könyvtárának darabjai érdemelnek fi
gyelmet. 

A Hungarica-Auswahl-Katalog ismerteté
sét azzal zárhatjuk, hogy ha Karl-Heinz 
Jügeltre még nem is jellemző a „német ala-
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posság", eddigi kutatásai, beleértve jelen kö
tetét is, jó szolgálatot tesznek a magyar-
német kapcsolatok feltárása ügyének. 

V. Kovács Sándor 

Heltai Gáspár: Cancionale, az az históriás 
énekes könyw.. . Colosvarot 1574. A kísérő 
tanulmányt írta és a fakszimile szövegét gon
dozta: Varjas Béla. Bp. 1962. Akadémiai 
K- - MTA Irodalomtörténeti Intézet. [231] 
sztl. lev., 31 1. (Bibliotheca Hungarica 
Antiqua, 5.) 

A XVI. század értékes magyar nyelvű 
nyomtatványainak Varjas Béla szerkeszté
sében megjelent hasonmás-sorozata^ — joggal 
osztatlan elismerésben részesült. Űj kötete, 
Heltai Cancionaléja, csak öregbíti a vállal
kozás jelentőségét és sikerét. A kiválasztás 
teljesen indokolt, hiszen Heltai munkásságá
ban összefutnak a XVI. század irodalmát, 
könyvkiadását, nyomdászatát stb. megha
tározó törekvések. Heltai énekeskönyve ese
tében valóságos keresztmetszetét kapjuk a 
korszak tipikus műfajának, a históriás ének
költésnek. Vele párhuzamosan pedig a század 
sokrétű problematikája is elénk tárul. 

A kísérő tanulmány írója él is a kötet 
nyújtotta gazdag lehetőségekkel: Nem csu
pán Heltai szerepét elemzi, nem szűkíti le 
feladatát kizárólag a történelmi tárgyú éne
kekre, de határozott, új eredményekben gaz
dag revízióját végzi el az egész XVI. századi 
elbeszélő énekirodalom sajátos műfajának. 
Először is terminológiai kérdésekben mond 
újat: meggyőzően bizonyítja, hogy e műfaj 
Toldy Ferenctől bevezetett hármas felosz
tása — históriás ének, széphistória, bibliai 
história — eleve elhibázott. Érvei azt iga
zolják, hogy a „históriás ének" (história) 
mindhárom csoportnak egységes, átfogó el
nevezése volt, s helytelen lefoglalni azt csu
pán a történelmi tárgyú énekek jelölésére. 
Ezért a „históriás ének" elnevezést Varjas 
az egész műfajra vonatkoztatja, s annak tör
ténelmi tárgyú csoportját „történeti énekek" 
kifejezéssel jelöli. A továbbiakban a históriás 
•énekszerzőkről adott mélyreható vizsgálatá
ban elkülöníti a XVI. századi, iskolázott, tu
datosan írói rendet a középkori naiv éneke
sek rétegétől. Az énekköltésnek ezek az új 
szellemű művelői már képesek voltak egy 
magasabb rendű, kimondottan irodalmi mű
faj megteremtésére, ha jórészt még „hall
gató" közönségre is számítottak. Ilyen érte
lemben megokoltnak érezzük a históriás éne
keknek'azt a reneszánszát, amelyben a saját
ságos „igazat írás", agitatív cél, valamint a 
nyelvi és stílusbeli megoldás — a középkori 
naiv énekmondással szemben — nagy előre
lépést, s egészében új műfajt jelentett. 

Varjas Béla a históriás éneket mint a szó

beliségből az írásbeliségbe hajló kultúra sa
játosan „kétéltű", átmeneti műfaját hatá
rozza meg: előadásra szánt ének és egyszers-
mind olvasásra szánt szöveg. E tételéből le
vont következtetések közül elgondolkoztató, 
s régi prózánk vizsgálója számára is fontos 
tanulsággal jár, hogy a históriás ének miként 
foglalja le magának szinte kizárólagosan a 
XVI. század nagyobbik felét, miért lesz bár
mely külföldi prózai vagy drámai műből is 
nálunk verses „história", és hogy az olva
sásra szánt próza miért csak a század utolsó 
harmadában tud lábra kapni. Igen találóak 
a felsorakoztatott számszerű, százalékos ada
tok: A műfaj virágkora az 1540-1550-es 
évekre tehető, ekkor jön létre a ránk maradt 
147 ének közül 72 darab. Százalékarány sze
rint azonban ekkor még a vallásos tárgy jár 
elöl (60%), s csak a 60-as évektől fordul az 
arány a' világi tárgy javára. Következéskép
pen ez utóbbi periódussal esik egybe, hogy a 
„hallgató" közönség jórészt már „olvasóvá" 
fejlődött, s mind nagyobb érdeklődéssel for
dult az olvasásra szánt, világi, regényes tör
ténetek, egyszersmind nyomtatott, prózai 
szövegek felé. Hogy Heltai elképzelése Can-
cionaléjával mennyire az elmondottakat tá
masztja alá, mutatja már címlapjának tájé
koztatása: olyan históriás énekeket találnak 
kötetében, amelyek „gyönyörűségesek olva
sásra és hallgatásra". S a hangsúly — Heltai 
ismeretében vitathatatlan — a „gyönyörű
ségesben és „olvasás"-on van. Heltai prózai 
munkái pedig már a műfajváltást bizonyít
ják; természetes következménynek érezzük, 
hogy prózában írt Magyar Krónikáját már 
nem követheti a történeti énekek sorozata, 
a lehanyatló históriás ének a prózának ad 
helyet. 

A kísérő tanulmány a továbbiakban szá
mos fontos kérdést tisztáz a Cancionaléval 
kapcsolatosan: Többek közül újszerűen tárja 
fel a történeti énekek problematikáját, Heltai 
sajátos válogató és szerkesztő elveit. Ismer
teti a gyűjteményben szereplő, Heltai sze
rint 20, de valójában 14 históriás ének filoló
giai kérdéseit. Bebizonyítja például, hogy e 
gyűjteményes kiadás egyszersmind alapul 
szolgált históriánkénti, füzetes terjesztésre, 
azaz Heltai továbbfejlesztette Komlós And
rás debreceni nyomdász ilyen irányú kezde
ményezését: olcsó pénzen tudott olvasni
valót, egy-egy históriát az érdeklődők kezébe 
adni. — Megelégedésünkre talál, hogy iro
dalomtörténetírásunk „elmarasztaló" ítéleté
vel szemben a Cancionalét „egységes szerkesz
tői elvek szerint megkomponált mű"-ként 
tárgyalja, s helyesen értelmezi így a Heltai 
által végrehajtott, sokáig „önkényesnek" 
tartott változtatásokat, betoldásokat. Jó 
nyomokon jár, midőn a Cancionalét a Magyar 
Krónika előkészítő művének fogja fel, mivel 
a törekvés itt is, ott is már polgári irányba 
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