
is döntő szerepet játszottak a kalandozó 
hadjáratok idejének és helyének meghatáro
zásában,̂  valamint hogy ezek minden eset
ben szoros kapcsolatban voltak a német
országi, olaszországi vagy franciaországi 
belső állapotokkal. E hadjáratok mindig 
valakikkel szövetségben, egy meghatározott 
ellenség területére irányultak, s így nem el
hanyagolható tényezői voltak e zűrzavaros 
évszázad európai politikájának. 

Ez a könyv természetesen szigorúan 
történeti jellegű, mégis nem érdektelen az 
irodalomtörténet, közelebbről az ősköltészet 
kutatói számára. Konkrét irodalmi vonat
kozás ugyan alig van a könyvben, a magyar 
ősköltészetre vonatkozó ismereteinket azon
ban köztudomásúlag közvetett úton tudjuk 
csak gazdagítani. így nem közömbös, hogy 
olyan eseményekről, melyek egykori hősi 
énekeinknek is tárgyai voltak, az eddigiek
nél pontosabb ismereteket szerezhetünk, 
így a könyv alapján nagyobb hitelességet 
tulajdoníthatunk a fehér ló-mondának, 
valamint a magyarokat a Kárpátokon 
átkergető sasok hagyományának, sőt egy 
esetben a szerző érdekes megjegyzést tesz 
a Niebelung-ének esetleges magyar vonat
kozásairól is. Az is feltűnő, hogy a szerző 
kutatásainak fényében Anonymus nem egy 
eddig teljesen kitaláltnak minősített állítása 
(pl. a Zalán vezérrel vívott Alpári ütközet) 
a hitelesség „gyanújába" esik. Érdemes 
felfigyelni rá, hogy az utóbbi két évtizedben 
Győrffy György, Pais Dezső és mások után 
most Vajay is hozzájárul Anonymusnak mint 
történetírónak a rehabilitálásához. Egyre 
inkább az a benyomásunk, hogy sok esetben 
nem Anonymus „kitalálásainak" okait kell 
felderíteni, hanem helyesen kell tudni értel
mezni azt amit mond. Jó példa erre Pais 
Dezsőnek a székelyek eredete kapcsán 
Anonymus kunjairól adott megszívlelendő 
magyarázata (MNy 1968.). Mindez pedig 
Anonymus íróként való tárgyalása szem
pontjából is elsőrendűen fontos. Vajay 
könyve ezért közvetve lényeges adalékokat 
szolgáltathat nemcsak az ősköltészet, de a 
magyar krónikák kutatásához is. 

Külön fontosnak tartjuk megjegyezni, 
hogy a szerző komoly segítséget nyújt a 
hazai kutatóknak rendkívül gazdag jegyzet
anyagával, bibliográfiájával (ebből értesü
lünk pl. arról, hogy 1957-ben a magyarok 
Sankt Gallen-i szerepléséről külön monog
ráfia jelent meg J. Duft tollából Die Ungarn 
in Sankt Gallen címmel Lindau-Konstanz-
ban, ami talán megvilágítja a magyar ős-
költészeti szakirodalomból ismert Sankt 
Gallen-i híres „kiáltozás" kérdését), s különö
sen genealógiai táblázataival. 

Klaniczay Tibor 

Hoffgreff-énekeskönyv. Kolozsvár 1554—1555 
A kísérő tanulmányt írta: Tarnóc Márton. 
A fakszimile szövegét gondozta: Varjas Béla. 
Bp. 1966. MTA Irodalomtörténeti Intézet 
— Akadémiai K. (Bibliotheca Hungarica 
Antiqua. 7.) 

Tinódi Cronicája, a Heltai-Cancionale 
és a Bornemisza-énekeskönyv fakszimile 
kiadása után ismét hozzáférhetővé vált egy 
fontos XVI. századi énekgyűjtemény, a 
csupán két erősen csonkult példányban 
ránk maradt Hoffgreff-énekeskönyv. Meg
jelentetése mindenképpen indokolt, mert 
a kísérő tanulmánnyal szólva, így valóban 
átfogóbb "képet nyerhetünk XVI. századi 
költészetünk, ezen belül a históriás ének és 
bibliai história gazdag terméséről". 

Ezt a helyes kiindulópontot szem előtt 
tartva olvastuk át a kötethez csatolt kísérő 
tanulmányt, s az alábbi kritikai észrevétele
ket fűzzük hozzá. Tarnóc Márton dolgozata 
ökonomikusán foglalja össze az énekeskönyvre 
vonatkozó eddigi ismereteinket, s biztosnak 
látszó új eredményként eme következteté
sekre jut: „a Hoffgreff-énekeskönyv a felső
tiszavidéki első tudós reformátor nemzedék 
körében jött létre. Az alapkoncepció való
színűleg Batizi András érdeme. Erre mutat 
Katekizmusának és a Hoffgreff-énekeskönyv 
szerkezetének rokonsága. A kolozsvári 
nyomdában abban az időben jelent meg, 
mikor az egyedül Hoffgreff György tulaj
donában volt . . . megjelenése csak a Tinódi-
Cronica után lehetett, de alkalmasint még 
1554-ben, esetleg a következő év legelején". 
E gondolatsorból leginkább a Batizi-katekiz-
mus és a Hoffgreff-énekeskönyv koncepció-
beli rokonságára való ráérzés, s annak bizo
nyossá tétele dicsérendő, kitetszik azonban 
belőle az is, hogy Tarnóc elsődlegesen könyv
történeti jellegű megközelítése a XVI. századi 
énekköltés szemszögéből való vizsgálódás 
lehetőségét kevéssé használja ki. 

Köztudott, hogy XVI. századi énekes
könyveink a korabeli énekszerzők műveinek 
különféle szövegvariációit őrizték meg, s 
hogy a Régi Magyar Költők Tára XVI. 
századi, Szilády-féle sorozata a végleges 
szövegek kialakításában nem mindig a leg
megbízhatóbb alakokra támaszkodott. Csak 
egy fontos példát erre, a filológia önkoréin 
messze túlmutatót. Már Varga József meg
állapította, egy strófa vonatkozásában leg
alább (It 1955. 282.), hogy Szkhárosi Horvát 
András Az átokról szerzett éneke pl. a Bor
nemisza-énekeskönyvben eredetibb szövege
zésben maradt ránk, mint ahogy azt a 
Hoffgreff-féle gyűjtemény alapján a RMKT 
II. kötete közli. Az egy strófa javított 
változata át is került aztán az 1955 utáni 
szövegkiadásokba, az a több mint húsz 
esetre vonatkozó újabb korrekciósorozat 
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azonban, amit a Bornemisza-énekeskönyv 
1964-ben megjelent kisérő tanulmánya tartal
maz, sajnálatosan elkerülte az érdekeltek 
figyelmét. így történt, hogy a költészetünk 
reprezentatív válogatásának számító Hét 
évszázad magyar versei új kiadása — a Hoff-
greff-féle gyűjtemény alapján — nem helyes 
változatban közli (és hagyományozza) 
Szkhárosi szóban forgó énekét. 

Noha jól tudjuk, hogy a Bibliotheca 
Hungarica Antiqua sorozat utószavainak 
nem lehet elsődleges célja a kritikai ki
adásokat jellemző alapos szövegvizsgálat, 
mégis hasznos volna, ha a szerzők gondolná
nak a szövegközlés állapotának valamelyes 
feltérképezésével is. A Hoffgreff-énekeskönyv 
esetében különösen fontosnak látszik ez, 
mert e gyűjtemény szövegeinek helyessége 
sok esetben feltétlenül vitatható. 

Mivel a majdani RMKT XVI. századi 
sorozata szöveghűségének használhat, a Hoff-
greff- és Bornemisza-énekeskönyv viszony
latában a Hoffgreff-gyűj temenyről szólva 
érintenem kell néhány olyan vitás pontot, 
amelyeket Tarnóc a Bornemisza-kiadásról 
írt kritikájában szóba hozott. (ItK 1956. 
247.) Igaza van abban, hogy Kákonyi 
Sámson-históriája 67. és 71. sorának jelölé
sét felcserélem, s hogy a 15, 16. és 84. sorban 
nálam hibásan áll Manne „Manue", adok 
„attoc", illetve magtalan élt „magtalan élt 
vala" helyett. Megjegyzendő viszont, hogy 
a két első alak esetében nem azokat javítot
tam. Az is tény, hogy a 105. sor javallott 
emendációja nem szerepel tanulmányomban. 
Mégpedig azért nem, mert nem teljes kritikai 
szövegeket akartam adni, csupán jellemző 
példákat. Kákonyi Hester-históriájával 
kapcsolatban Tarnóc Márton azt veti szemem
re: a fogalmazásból „Ügy tűnik, mintha az 
idézett négy sor hiányozna Bornemisza szövegé
hői" —, holott néhány sorral alább világosan 
ezt írom: „a csak Bornemiszánál olvasható 
idézett négy. sor".. Ugyanilyen kicsinyesnek 
látszik felhozni azt, hogy szövegemben 
nyilvánvaló elemi géphiba vagy betűcsere 
nyomán 89 áll 98 helyett, s így azt írom: 
Bornemisza szövegéből hiányzik a 55—101. 
sor. Egy strófáról van szó, nyilvánvalóan 
a 98 —101. hiányzik. Tarnóc Márton azonban 
fejemre olvassa: „A 89. [ = 9 8 ! ] sor így 
i n d u l . . . Hoffgreffnél... Bornemiszánál 
pedig így . . . és végig a 707. sorig . . . apróbb 
változtatásokkal megtalálható a szöveg". Hát 
nem található meg, mert a 98 — 101. sor 
minden kétséget kizáróan csak Hoffgreffnél 
szerepel: „lean Israel пере közzül vala, az 
leannac ö neue Hester vala, Mardocheus 
battya neuelte vala. Termete szép az leány 
gyenge vala". Bornemiszánál e strófának 
eme két sor közé kellene ékelődni: „Soc leány 
közt egy arua Hester v a l a . . . " „szép 
beszéde mindenec kedues vala". 
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A fent készséggel elismert komolyabb 
vétségen („magtalan élt") kívül Tarnóc 
Mártonnak kétségtelenül hatásos záró poén
ját kell még megemlítenem: ismeretlen 
énekutalást gyanítok egy, az énekeskönyv:-
ben is szereplő darab esetén. Furcsa véletlen, 
hogy a recenzor teljesen hasonló érthetetlen 
hibáját tehetem szóvá. Bírálata szerint nem 
regisztrálom Kákonyi Sámsonjának rímelé
sét két sorban. Pedig regisztrálom. Tanul
mányomnak 34. lapján bárki olvashatja. 

Kovács Sándor Iván 

Pálfy, Miklós: Katalog der Handschriften
sammlung der Hallenser Ungarischen Biblio
thek. Halle/Saalle, 1965. VEB Max Niemeyer 
Verlag. 271 S. (Arbeiten aus der Universitäts
und Landesbibliothek Sachsen- Anhalt in 
Halle a. d. Saale. Band 4.) 

A katalógusok és bibliográfiák értékét 
sokan hajlandók alábecsülni, mert tudomá
nyos segédeszközök lévén csak közvetve 
vannak jelen az irodalomtörténészi alkotó
munkában. Pedig a jó összeállítások, másod
lagos szerepük ellenére is, pótolhatatlanok: 
nincs nélkülük sem mélyreható anyag
feltárás (vö. katalógusok), sem pedig tel
jességre törekvő összefoglalás (vö. bibliográ
fiák). Azok a korszakok, amelyeknek kéz
iratos forrásai nincsenek kellő mértékben 
katalogizálva, gyakorlatilag ismeretlenek. 
Ezért érezzük jelentősnek Pálfy Miklós 
munkáját, aki a XVII—XVIII. századi 
magyar irodalom- és tudománytörténeti 
kutatásokhoz nyújt segítséget új, mindenek
fölött azonban megbízható adataival. 

A kötet élén szűkszavú, de magvas be
vezető áll, amely felvázolja a Hallei Magyar 
Könyvtár kéziratgyűjteményének kelet
kezéstörténetét. Az itt őrzött anyag alap
rétege a könyvtárat alapító Cassai Michaelis 
György hagyatékával azonos, ehhez járul 
hozzá az egész kollekció talán legértékesebb 
része, Rotarides Mihály kéziratos gyűjte
ménye („Manuscripta Rotaridis"), végül 
egy harmadik, vegyes eredetű réteg teszi 
teljessé az egészet, a hallei és wittenbergi 
magyar egyetemi hallgatók iratai, időben 
átfogva több évszázadot, szinte napjainkig 
bezárólag. 

Pálfy nagy figyelmet szentel a korábbi 
kéziratkatalógusoknak is, ezeket kronológiai 
felsorolásban ismerteti és bírálja. Kritikai 
megjegyzései nyomán készséggel elismerjük, 
hogy a jelenlegi összeállítás minden eddigi
nél alaposabb és szakszerűbb, mert a kéz
iratok leírása valóban kiváló munka. A kolli-
gátumok részletes ismertetése minden fel
tételt biztosít ahhoz, hogy az irodalomtörté-


