
SZENCZI MOLNÁR ALBERT ZSOLTÁRFORDÍTÁSÁNAK 
1612. OPPENHEIMI KIADÁSÁRÓL. 

A M. Tud. Akadémia tulajdonát tevő RÁTH György-könyv
tárban van két nyomtatott zsoltárfordítás-töredék. Az egyik áll a 
113—142, a másik a 115—142, 145—182. lapokból. A töredé
keknek címlapjuk nincsen s bár tükörük, betütypusaik ugyanazok, 
a szövegnek a lapokon és sorokban való eloszlása is nagyrészt 
egyező, van közöttük bizonyos eltérés is, ami arra a gondolatra 
vezeti a vizsgálódót, hogy egy és ugyanazon zsoltárfordításnak 
ugyanattól a nyomdától készített két kiadásával van dolga. Az 
egyik töredéknek tipográfiai különössége volt az oka, hogy 
mivoltát régebbi tulajdonosaik megállapítani nem tudták. Pedig 
foglalkoztatta őket a kérdés, amint az a könyvtábla belső oldalára 
s az előlapra írott bejegyzésekből nyilvánvaló. 

A bejegyzések tanúsága szerint az a töredék, amelynek néhány 
betűje szokatlan formájával félrevezette a vizsgálódókat, 1798-ban 
a SINAI Miklósé volt, aki sajátkezüleg a következőket jegyezte 
bele: «SINAI Miklósé Debreczenben. A. 1798. d. 27. Octobris. 
NB. Egy darabja ez MOLNÁR Albert azon Munkájának, mellyet 
BOD Péter a Magyar Athenasban 183-dik levélen, a 7-dik szám 
alatt így ad elő: a Palatina Catechesise a Belgiumi Agendával 
együtt, a Catechesist a SZÁRASI Ferenc fordítása szerint 1608. 8. 
Néhol a szollások formáját meg jobbítván ki nyomtattatta.» — 
A második bejegyzés NAGY Gábor régiségbuvár (KAZINCZY F. kor
társa) kezétől származik, aki szerint : «NB. Ez a' könyv olly ritka, 
hogy sem a' gróf SZÉCHENYI, sem a' gróf TELEKY, sem a' Pataki, 
sem a' Debreczeni, sem a' Primatialis, sem a' Pesti Universitas 
Könyvtáraiban nem találtatik; tehát unicum exemplar.» A har
madik ismeretlen kéztől származó bejegyzés a töredéket szintén a 
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MOLNÁR A.-féle Zsoltárfordítás 1608-iki kiadásából valónak tartja. 
A negyedik bejegyzés : «Kétségtelen újra nyomatása az oppen-
heimi 1612-iki kiadásnak, annak legtöbb hibáival, de nem mind
nyájokkal, s némely typographiai különbségekkel. TOLDY Ferenc 
észrevétele. 1869. júl. 2.» (Ismeretlen kézirás.) — SZILY Kálmán, 
az Akadémia fökönyvtárnoka, aki a RÁTH-könyvtárat rendezte és 
ismeretlen darabjait meghatározta,, azt írja: «MOLNÁR Albert 1612. 
évi oppenheimi kiadású Zsoltáraiból van mind a kettő (t. i. mind 
a két — egymástól különböző töredék). Ugyanezek a typographiai 
különösségek megvannak a RÁTH-könyvtár két példányában, 1. 115, 
119, 126 lapokon. 1907. okt. 3. SZILY Kálmán.» Az ő figyelmez
tetésére vetettem egybe újra a két töredéket s a két, ugyancsak 
a RÁTH-könyvtárban levő 1612-iki Zsoltárfordítást s az eredmé
nyeket a következőkben foglalhatom össze : 

Az egyik töredék (az, amelyben az &*, m_» betűk nincsenek 
meg; nevezzük rövidség okáért A töredéknek) s az egyik teljes 
példány (a példány) betüről-betüre, hibáról-hibára egyezik. A má
sik töredék (amelyben az <?_», ra_» betűk előfordulnak; nevezzük 
B töredéknek) s a második teljes példány (b példány) szintén 
tökéletesen egyeznek. Az A és a példány is teljesen egyezik — 
a h ív kivételével — a B, b példánnyal. 

A h ivén levő különbségekből ime egynehány: 

A. 114. 1. LVII. Soltar. B. 114. 1. LVII. Soltar. 

2. Szárnyad alávetem az én reménsé-| 2. Szárnyad alávetem az én reménsé-j 
gem. gern-.. 

Czac te benned leszen Uram én Czac te benned leszen Uram én 
ôrô | mem. ôrô | m e n u . 

3 . En ellenségimtől engem megment-j 3. En ellenségimtől engem megment-1 
hessen, hessen 

4. Velem én szent Atyám nagy sok jo-| 4. Velem én szent Atyám nagy soc 
kat tőnél. jókat | tőnél 

5. Az hatalmas Istê nagy irgalmas- 5. Az hatalmas Isten nag' irgalmas
ságát, sását 
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A. 114. 1. 13. 

Szent David propheta az ô léve-| 
lében, 

B. 114. 1. 13. 

Szent David propheta az Ô lévélé-1 
ben, 

14. Egyetemben véle az mi szükség-] 14. Egyetemben véle az mi szüksé-
ünkben 

Nyomorúk voltunkban ez földön 
tűnkben 

Diczérjük az Istent ô diczôségében, 
Az szent angyalockal, énekeljünc 

me | nyben. 

günk| ben 
Nyomorult voltunkban ez földön 

él | tünben, 
Diczőrjuc az Istent ô diczôségében, | 
Az szét angyalockal énekeljünc 

meny | ben. 

A. 115. 1. A) hasábjának alján: 

14. Szent David propheta az énekibe | 
Az nagy Ur Istenben való örömé

ben | 
|| 115. 1. b) hasáb 1. 2. sora 

Ezeket béirta nagy szépen veserk-
ben | 

Éneklő könyvénec hatvanöt részé
ben 

B. 115. 1. A) hasábjának alján: 

14. Szent David propheta az énekibe | 
Az nagy Ur Istenben való örömé

ben, | 
Ezeket béirta nagy szépen veserk-

ben, | 
|| 115 b) hasáb 1. 2. sora 

B. 
Éneklő könyvénec hatvan őt részé

ben. 

115. 1. b) hasáb: LXXIX. Soltar. 

Es az te szent fiad veled egye
tembe, | 

Es szent telec Isten őrőckőn őrőcké. | 
2. Mert elbéjüttec az pogány népec 

te | örökségedbe, 
Megferteztetéc szent templomodat 

az te hiveidbe. 
127. 1. b) hasáb utolsó sor. 

Az Barrbást elereszté. 

115. 1. LXXIX. Soltar. 

Es az te szent fiad veled egye
tembe-», | 

Es szent telec Isten őrőckőn őrőcke.-» | 
2. Mert elbéjüttec az pogán népet te | 

örökségedbe-», 
Megferteztetéc szent templomodat 

az | te hiveidbe.». 
127. 1. b) hasáb utolsó sor. 

Az Barrabást elereszté. 

Minthogy a négy egybevetett példány összes lapjai pontosan 
egyeznek — a h ívéi (113—128. 11.) kivételével, természetes, hogy 
nem kell két külön kiadásra gondolnunk. A mutatkozó különbségnek 
oka és magyarázata az, hogy nyomás közben, mikor már a h ívből 
bizonyos példányszám készen volt, a h ív megrongálódott, vagy 
széjjelesett, úgy hogy újra kellett szedetni. A néhány meg-
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nyújtott lábú e-> és m-» bekerülését pedig, melyek a Bb. h ivén 
kívül sehol nem fordulnak elő, magyarázhatja a szedő és korrek
tor vigyázatlansága, vagy az a lehetséges körülmény, hogy a 
nyomdában levő e és m (normális tipusú) betűk le voltak fog
lalva s a hiányt más typusú betűkkel pótolták. 

TRÓCSÁNYI ZOLTÁN. 




