
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-



neti kutatás végre világos képet nyerhessen 
a Hallei Magyar Könyvtár kéziratairól. 
Pálfy még arra is vállalkozott, hogy a garma
dával felbukkanó nevekből azonosítsa mind
azokat, akiket különféle magyar és német 
lexikonokból vissza lehet keresni. 

Az már módszer kérdése csupán, miért 
nem oldja fel mindjárt a tételeknél egyes 
címszavak rövidítéseit (így megtakarítha
tott volna egy függeléket), miért nem adja 
minden esetben a kezdő és záró szavakat, 
vagy miért nem közöl egyszer sem — általa 
is — forrásértékűnek ítélt szövegeket (kéz
iratkatalógusokban ez nem szokatlan !). 

Lehetséges, hogy nem tudott lemondani 
a betűhív közlés elvéről, ezért ragaszkodott 
adott esetben még a paleográfiai hűségű 
nyomtatáshoz is. A könyv nyomdai ki
vitelezése egyébként kedvező benyomást 
kelt. Vegyes nyelvű, latin, magyar, német, 
francia, héber és görög szavaiban viszonylag 
oly kevés a sajtóhiba, hogy elégedettek 
lehetünk a Halle/Saale-i nyomda teljesít
ményével. A 19 láp terjedelmű magyar 
bevezetőben mindössze négy helyesírási 
hiba található. Nem jellemző, de lényegesen 
rosszabb a mérleg a görögbetüs szedéseknél: 
Hésziodosz háromszavas görög szövegében 
három vaskos sajtóhiba éktelenkedik, rá
adásul egy latin betűt is adaptált a nyomdász 
a görögök közé. (84, ff. 128-130.). 

Mindezeknél fontosabb azonban a követ
kező probléma, amelyre sehol a könyvben 
nem találunk kielégítő magyarázatot. Pálfy 
Miklós katalógusa 1942-ben készült el kéz
iratban és csak 1965-ben jelent meg nyom
tatásban. Közben a hallei kéziratgyűjte
ményt a háborús viszonyok miatt sok 
hányattatás érte. A Berlinbe kölcsönzött 
állagot vidékre szállították, és egyáltalán: 
épségét vagy biztonságát a hitleri Német
országban nem lehetett szavatolni többé. 
Ennek ellenére Pálfy nem változtatott kéz
iratán és 23 évvel később egy olyan kata
lógust publikált, amely de facto nem veszi 
figyelembe a II. világháború 1943—1945-ös 
éveit, továbbá az azóta eltelt két évtizedet. 
„Az esetleges hiányokat ennek a jegyzéknek 
alapján könnyű lesz megállapítani" — írja 
bevezetőjében (10.). Vajon miért a kötet hasz
nálója kényszerül elvégezni 20 év elmulasztott 
•korrekcióit, akkor is — vagy főleg akkor—, 
ha az valóan „könyű"? 

Ügy véljük, hogy a kötet olvasóinak pon
tos tájékoztatása végett nem lett volna feles
leges a cím után zárójelbe tenni az elkészü
lés évét (1942), melynek itt valóban fontos 
szerepe lett volna. 

V. Kovács Sándor 

Varga Imre: Magyar nyelvű iskolaelőadások a 
XVII. század második feléből. Bp. 1967. 
Akadémiai K- — MTA Irodalomtörténeti 
Intézete. 241 1. (Irodalomtörténeti Füzetek, 
59.) 

A Régi Magyar Drámai Emlékek című 
kiadvány — mely a XVII. század végéig 
tartó korszakból származó magyar dráma
szövegeket publikálta — 1960-ban jelent 
meg; a kézirat lezárása azonban kb. két 
évvel korábban történt meg. Az azóta 
elmúlt mintegy tíz esztendőben néhány 
kiegészítő szövegpublikáció látott nap
világot. Ezek közül legkorábbi a Jakó 
Zsigmond által felfedezett és publikált XVI. 
századi ótestamentumi tárgyú töredék 
(Magyar Könyvszemle 1965. 313-328). 
Egy XVII. századból származó töredékes 
karácsonyi játékot Schräm Ferenc adott 
ki (ItK 1964, 497-502). Kilián István az 
általa publikált minorita szövegek közül 
egyet szintén a XVII. századra datált 
(Kilián István: Ismeretlen iskoladráma-
gyujtemény a XVII—XVIII. századból. 
Miskolc 1967). Végül ugyancsak 1967-ben 
adta ki Varga Imre az itt ismertetendő, 
protestáns iskolai játékszövegeket. 

Nagy örömmel fogadtam mindezeket a 
publikációkat, annál is inkább, minthogy 
magyar iskoladrámáink közül oly sok a mai 
napig kiadatlan; csak budapesti könyvtáraink
ban, és mikrofilmtárainkban több mint 
30 XVIII. századi magyar drámaszöveg vár 
még kiadásra; közülük egy sorozat a XVIII. 
század első feléből, tehát éppen abból a kor
szakból, melyből magyar játékokat alig 
ismerünk. A régi magyar drámaírásra és 
színjátszásra vonatkozó kép viszont annyira 
vázlatos, hogy szinte minden egyes dráma 
felfedezése új távlatokat nyithat. 

A fent felsorolt publikációk viszont nem 
változtatnak azon a képen, melyet a Régi 
Magyar Drámai Emlékek bevezetésében 
korai színjátszásunkról megrajzoltunk, leg
feljebb alátámasztják azt. Különösen a Jakó 
által publikált töredék bizonyítja, hogy a 
humanista iskoladráma még gazdagabb 
lehetett a XVI. században, mint azt a fenn
maradt emlékek alapján gondoltuk. A 
darab tárgyválasztása különösen érdekes: 
az égő kemencébe vetett ifjak történetét 
ugyanis orosz nyelvterületen is előadták 
dramatizált formában, s jóformán ez az egyet
len ismert orosz liturgikus játéktípus. Már 
1548 előtt említik Novgorodban, s még ezután 
is hosszú ideig a karácsonyi ünnepkör 
kedvelt dramatizált jelenete volt a „tüzes 
kemence"-játék. (Vö. tanulmányomat: 
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