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MOLNÁR JÓZSEF - SIMON GYÖRGYI: 
MAGYAR NYELVEMLÉKEK 

(Budapest, 1976. Tankönyvkiadó.) 

Az irodalomtörténeti érdekló'dés is méltán figyel fel e jelentős, 
elsősorban nyelvtudományi munkára, mert nem csupán nyelvünk fejlő-
désének fél évezrednyi múltjából, de egyszersmind irodalmunk születé-
sének és kivirágzásának 1 0 - 1 6 . századbeli hagyományából is olyan 
páratlan értékű szövegközlést és értelmezést kapunk, ami nélkülözhetet-
len alapja lehet az innét továbbgyűrűződő interdiszciplináris vizsgála-
toknak. A kötet fő és közvetlen célja szükségszerűen a szorosabb 
értelemben vett „nyelvemlékek" közreadása és módszeres nyelvészeti 
vizsgálata, ámde a nyelvi dokumentumok akarva, nem akarva javarészt 
történelmi, művelődéstörténeti források s nem utolsósorban irodalmi 
alkotások is, mely körülményből okkal következik, hogy egy átfogó 
tudományos megvilágításban ezek az összetevők ugyancsak fényt kap-
nak, szembesülnek az eleddig elért szakismeretekkel, illetőleg^ új, köze-
lebbi s összetettebb felismerésekkel egészülnek ki. 

Messzemenően helyeseljük tehát azt a korszerű igényt - ami mellett 
a közreadók határozottan állást foglaltak - , hogy a szövegek nyelvi 
vizsgálatában követett komplex eljárásuk lényegében tudományközi 
célokat kíván szolgálni és segíteni. Természetes persze, hogy a mű 
mindenekelőtt mint nyelvtudományi teljesítmény érdemel elismerést, 
mégis érthető, hogy figyelmünket most és ehelyütt inkább a tudomány-
közi és az irodalomtörténeti összefüggések kötik le. 

A szerzők valóban szélesebb érdeklődés kielégítésére törekedtek: 
úgy kívánták legfontosabb nyelvemlékeinket bemutatni, hogy abból az 
„olvasó" megismerkedhessék nyelvünk régi állapotával, s ily módon nyil-
ván lássa, miként beszéltek, hogyan írtak, mint olvastak és milyen 
szavakat használtak hajdan volt eleink. Számít a mű egyfelől az érdek-
lődő közönségre is, másfelől a hazai és nemzetközi kutatás igényeire, de 
főfigyelmét mint „egyetemi tankönyv" a magyar szakos egyetemi hall-
gatók, tanárjelöltek tárgyukat megalapozó szakismereteire összponto-
sítja. Nagymúltú hagyomány folytatásáról és megújításáról van szó: az 
egymást váltó magyar szakos tanárnemzedékek „Zolnaf -ja(1894), Jaku-
bovich-Pais Ó-magyar Olvasókönyve (1929), Szabó Dénes Nyelvemlé-
kekbe (1952, 1959) és a jelen szerzőpár Egyetemi jegyzetben közkézen 
forgó „Szemelvények"-je után s nyomán, évtizedeknek szóló, tartósan 
mellőzhetetlen, kisugárzásában széles hatású kiadvánnyal állunk szem-
ben. 
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Feltűnő ezúttal a nyelvemlékekből közreadott szemelvények gazda-
godása, nagyarányúsága és változatossága. Közel száz hosszabb-rövidebb 
szövegegység tárul elénk gondos kiválasztásban; mintegy felerészben a 
16. század előtti kéziratos, felerészben a 16. századi nyomtatott for-
mákból. A kezdeti periódusból a töredékek, a glosszák és a rövidebb 
szövegek esetében teljes terjedelmű közreadást kapunk (így a Tihanyi 
apátság alapítólevele, a Halotti Beszéd és Könyörgés, az Ómagyar Má-
ria-siralom stb. esetében), a nagyobb terjedelmű művekből szükség 
szerint csak kiemelt részekhez, mintegy jellemző, bemutató ízelítőkhöz 
jutunk (mint а Jókai-kódex, a Huszita Biblia, л Margit-legenda, a Példák 
Könyve, az Érdy-kódex, továbbá Pesti Gábor, Sylvester, Ozorai írásai, 
Heltai, Tinódi, Bornemisza, Károlyi Gáspár stb. művei). Igyekeztek a 
szerkesztők a különböző nyelvemléktípusokra a leginkább megfelelő 
péida-szemelvényeket összegyűjteni, kiemelni: glossza, szójegyzék, ma-
gasabb rendű szövegek stb. 

A válogatás egészében imponálóan teljes képet nyújt, ami követke-
zik részben az elődök elvi s gyakorlati hagyatékának megfontolt követé-
séből, részben pedig a most szerencsésen hozzáépített új eredmények-
ből, a megújított eljárásmódból. Szempontunkból - igaz - több eset-
ben lehetne vitatni, hogy egyik vagy másik szemelvény helyett melyik 
másikhoz húzna inkább speciális, irodalmi érdekünk, ámde elismerve az 
alapv-jtó' követelmények lényegi beváltását, aligha lenne célszerű most 
részletekbe merülni. Csupán néhány problémakört jelzünk, amelyek a 
mű szükségszerűen bekövetkező újabb s átdolgozott kiadásakor mérle-
gelendők lehetnek. 

Az elődök nyelvemlék-bemutatási gyakorlatához képest nagy és 
feltétlenül helyeselhető előrelépést jelent a válogatásnak azon új elve, 
hogy ne csak „irodalmi" szövegek alapján mutassa be a nyelvet, de hogy 
céltudatosan nagyobb mértékben számítson az irodalomtól távolabb 
eső, művelődéstörténetileg jellegzetes emlékekre, a köznapi világ doku-
mentumaira, mint többek közül a misszilis levelekre, jogi iratokra 
(becsületbírósági ítéletre, kelengye-lajstromra), orvosi könyvre, szótárra, 
nyelvtanra, kalendáriumra, térképekre stb. Helyes és általunk irodalom-
történetileg is óhajtott, modern elv érvényesül itt, mert nemcsak a 
teljesebb nyelvi állapot tárul fel, de egyszersmind az átfogóbb mentali-
tásbeli háttér is kibontakozik. Sajnos igaz ugyanakkor, hogy ez a 
változás a közelebbről „irodalmi" hátrányára, az eleddig „bevett" kó-
dexirodalmi szövegek rovására történik. Megérthető, hogy az új általá-
nos igények beváltása érdekében egyes régebben beválasztott szöveg-
típusok mára háttérbe szorultak, kimaradtak (pl. Czech-, Jordánszky-
Kazinczy-, Érsekújvári-kódexek stb.). Ámde azt is látnunk kell, hogy 
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eme törvényszerű s helyes átrendezésen belül egy más, de ugyancsak 
űjigényű és frissen feltárt irodalmi szöveganyag is joggal helyét keresné, 
teret igényelne. Úgy véljük, hogy erre az igényre még nem jutott 
kielégítő reagálás. így például szembetűnő az arányeltolódás és hiány-
érzetet kelt, amikor az alapjaiban helyes irányú továbbfejlesztés még 
nem teljes nyomatékkal számol a reneszánsz irodalom világi, „gyönyör-
ködtető" tematikájának nyelvi emlékeivel, verses vagy prózai alkotásai-
val, holott az utóbbi évtizedek irodalomtörténeti kutatása éppen e téren 
hozott jelentős, szövegekre koncentrált felismeréseket, újdonságokat. A 
pusztán irodalmi érdeken túlnézve azt is látnunk kell, hogy a kor 
magánéletének és a mindennapok életvitelének feltárásában, széles tar-
talmi és nyelvi jegyeinek bemutatásában és szemléltetésében éppen ez 
a tematika szolgálhat gazdag s újszerű adalékokkal. 

A szerzőknek sok s nemegyszer egymást kirekesztő szempontot 
kellett mérlegelniök akkor, amidőn egy-egy nagyobb íróegyéniség élet-
művéből emeltek ki szemelvényt. Mégis, többek közül Pesti Gábor, 
Heltai Gáspár vagy Bornemisza Péter szövegei között szívesen láttunk 
volna nagyobb arányban, illetőleg karakterisztikusabban „irodalmi" 
részletet. Kár, hogy Bornemisza elbeszélő prózája például teljesen 
hiányzik, továbbá, hogy a kor „igen szép históriái"-ból sincs legalább 
ízelítő. A mindössze két soros Soproni virágének mellett alig érintődik a 
szerelem-tematika. Idevágóan jellemző, hogy Ponciánus históriájából 
kapunk ugyan részletet, de éppen nem irodalmi megfontolásból, mert a 
két magyar változatból Eberus Balázs írását részesíti előnyben, holott a 
másiknak, Heltai Gáspár Ponciánusának többoldalú értékeire ismételten 
utalt az irodalomtörténet. Azt sem tartanánk túlzásnak, sőt igen hasz-
nosnak, ha egyes esetekben két azonos tartalmú, de más-más nyelvi s 
szemléleti felfogásban fogant mű párhuzamos részei együtt szerepelhet-
nének. Lehetséges, hogy ez már az irodalmi, szövegkritikai munkához 
adna alapot, de távolról sem feleslegesen. Példánknál maradva, a két 
Ponciánus históriának szerzőt felderítő munkájában nem kis szerepe 
volt az ilyen párhuzamos nyelvi vizsgálatoknak. (Vö.: Horváth János, 
Waldapfel József, Nemeskürty István idevágó tanulmányaival.) 

A kötet fő erőssége az egyes nyelvemlékek bemutatásában van, 
minthogy többszörös megvilágítást biztosít. Minden egyes nyelvemlék 
külön önálló fejezetet alkot, amelyen belül szisztematikusan rendeződ-
nek el a különböző közreadási és magyarázó tényezők. így kapjuk 
rendre-sorban a nyelvemlék hasonmás kiadását, rövid történeti leírását, 
betűhív átírását és olvasatát; majd pedig következik a nyelvemlék he-
lyesírási, nyelvjárási jelenségeinek kifejtése, az előforduló régi szavak 
magyarázata, továbbá a felderíthető források szükség szerinti m cg világi-
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tása. Minden közölt nyelvemléknek következetesen végigvitt ilyen tár-
gyalását a rávonatkozó szakirodalom jegyzéke zárja. A nyelvemlékek-
nek eme egyedi koncentráltságban, de mégis komplexen bemutatott 
sora - helyesen - kronologikus rendet követ általában, s ezért nem 
érthető, hogy néha miért tér el attól. (Például Lencsés György 1577 
körüli orvosi könyvét az 1522-beli Keszthelyi-kódex elé helyezik.) 

A szövegközreadás munkája igen alapos és körültekintő. A hason-
mások technikai kivitele még hagy ugyan kívánni valókat, mint az 
olvashatóság és a kellő nagyítások tekintetében, de zömében és közelí-
tően megfelel a célnak. Kár, hogy egyetlenegy színes hasonmást sem 
találunk a könyvben, noha a kiadó és nyomda a borítólapon, kívül 
bemutatja, hogy milyen szépen tudna ilyet produkálni. A könyvön 
belül azonban nem él ezzel a lehetőséggel, miértis nem ok nélkül juthat 
eszébe az olvasónak a „fenn az ernyő, nincsen kas" találó értelme. -
Egyértelmű elismeréssel szólhatunk viszont a már feldolgozott szöveg-
közreadásokról, azaz a betűhív átírásokról és a valószínű olvasatokról. 
Sokrétű, jeles tudományos vizsgálatokkal megalapozott, évtizedek mun-
kafolyamatának kitűnő összegezése fejeződik ki bennük. 

A nyelvemlékek rövid történetét ismertető részegységek fontos sze-
repet töltenek be a szükséges általános tájékoztatásban. Nyelvészeti 
összefüggésben nyilván elégedettek is lehetnénk, de kérdés, hogy a 
szerkesztők által hangsúlyozott más tudományágakra is számító és 
segítő elv miként érvényesül itt? Milyen hangsúlyt, milyen hozzáállást 
vált ki például az a körülmény, ha történetesen a „nyelvemlék" szerzője 
mint „szépíró" irodalomtörténetileg is rászolgál néhány ide kívánkozó 
ismertető szóra? Azt tapasztaljuk, hogy csak viszonylag ritkán kerül sor 
ilyen, igényünk szerint is egészen rövid és indokolt kitekintésre. (Nem 
irodalomtörténeti tevékenység helyettesítésére gondolunk.) Ha mégis 
adódnak efféle utalások, nemegyszer némely nézetkülönbséget sejtet-
nek. Heltai Gáspár esetében például zárójelben kapjuk a következő 
utalást („Századának egyik legeredetibb és legnagyobb prózai elbeszélő 
tehetsége volt"), amely megállapítást nyomban követ, illetőleg közrefog 
egy lényegében igaz, de mégis sajátos kiegészítés: „Heltai munkássága 
nemcsak irodalomtörténeti szempontból jelentős, hanem nyelvtörténeti 
vonatkozásban talán még jelentősebb." Talán! 

A kötet általában számít az irodalomtörténeti kutatások régebbi és 
újabb eredményeire, s szükségszerűen fel is használja azokat, bár több 
esetben marad még hiányérzetünk vagy fenntartásunk. így például 
Ozorai Imre és műve vonatkozásában, a Huszita Biblia, a Ponciánus 
históriája vagy éppen Bornemisza Péter értékelésének összefüggésében 
többé-kevésbé meghaladott irodalomtörténeti álláspontot foglal el a 
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jelen mű. Egyebekben egyes árnyalati nézetkülönbségek is jellemzőek. 
Az Érdy-kódex ismertetésekor például ilyen utaláson akadhat meg a 
szemünk: , A kódex írója egy lövöldi ismeretlen nevű karthauzi szerze-
tes volt. (Az irodalomtörténetben »Karthauzi Névtelenéként említik)". 
Tegyük hozzá, hogy mint egyik első „író egyéniségünket" nemcsak 
említik, de okkal tárgyalják így. - Milyen jó is lenne, ha egyszer végre a 
régi magyar írók névírásában a sokszor óhajtott egység létrejöhetne: 
Például itt a Károli Gáspár-forma a használt, míg az irodalomtörténet 
következetesen Károlyi Gáspárt igyekszik általánosítani. 

A magyarázatok legkülönbözőbb megközelítési módjai, mint a he-
lyesírási kulcs, a nyelvjárási jegyek kimutatása stb. hasznosan előreviszik 
a jobb megértést. Többrétű problémát okoz viszont a nyelvemlékek 
esetleges latin megfelelőjének, a forrásnak, és általában a latin, görög, 
német „háttér"-nek feloldása. Nem kívánjuk mindezt a bonyolult fel-
adatsort a kötettől számon kérni, csupán azt jeleznénk, hogy a magyará-
zatok néhol túlzottan is belátják a latin nyelvnek már-már ismeretlen-
ségbe szorítottságát, s eszerint gyakorta túlértelmeznek; másszor viszont 
egész szövegrészekre kiterjedő latin nyelvismeretet tételeznek fel. Pél-
dául a Veszprémvölgyi apácák görög nyelvű adománylevelének vagy a 
Tihanyi apátság latin nyelvű alapítólevelének teljes szövegét csak az 
adott idegen nyelven olvashatjuk. A csak magyarul tudónak azonban 
nyilván úgy lenne érdekes, ha e szövegekben előforduló magyar szór-
ványszavakat összefüggésbe tudná hozni az egésznek tartalmilag értett 
mondanivalójával. Ez azonban ezúttal még nem lehetséges. 

A régi szavak magyarázata szükséges és helyes célokat tűz ki. A 
gyakorlati megvalósításban vannak még egyenetlenségek. Fontosnak 
véljük e szómagyarázó tevékenységet - e munkában különösen —, 
minthogy az rengeteg művelődéstörténetileg és irodalomtörténetileg is 
hasznosítható tanulsággal jár. Csak helyeseljük tehát, amikor mélyebb 
szótörténeti dokumentáció felé hajlik, de kevésbé látjuk a kötetbe 
illőnek, amikor leegyszerűsítő, mechanikus eljárás ötlik néha a sze-
münkbe. Sajátos, hogy az általában önálló állásfoglalásra kész munka, 
amely kitűnő nyelvtörténeti szótárakra támaszkodik, helyenként csak a 
Pallas Lexikonra hivatkozva vél meghatározhatónak olyan fogalmakat, 
amelyek részben közismertek, vagy részben a mai felfogásból célirányo-
sabban lennének magyarázhatók. (Pl. innét származik a 175. lapon ez a 
magyarázat is: „Purgaeio = 'tisztítás, hashajtás' PallasL.", sőt folytatva 
„purgal = 'megtisztít, meghajt' PallasL."). Máskor, pl. a 278. lapon 
érthetetlen, hogy miért kell feleslegesen magyarázni így: „Tolna = Tol-
na", „Kerepes = Kerepes" „Pentele = Dunapentele"(? ) stb. 

Minden nyelvemlékhez külön-külön járul a bibliográfiai anyag, a 
kiadások és a legfontosabb irodalom felsorolása. Ebből a megoldásból 
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•fakad, hogy túlontúl sok önismétlésre kényszerülnek a szerkesztőit, ami 
azután nemegyszer egyenetlenséget és zavart okoz. Helyesebb lenne 
szerintünk a kötet egészére vonatkozó, átfogóan érvényes nyelvészeti és 
nem nyelvészeti munkáknak elöljáróban való megadása, és csak az 
egyedi vonatkozású műveket kellene közvetlenül a nyelvemlékeknél 
felsorolni. így például, csak az irodalomtörténeti összefüggéseknél ma-
radva azt tapasztaljuk, hogy a szerkesztek - helyesen - gyakran utal-
nak az Irodalomtörténeti Kézikönyv és a Magyar Irodalmi Szöveggyűj-
temény I. köteteire, de távolról sem minden szükséges esetben és 
korántsem egyöntetűen. Sőt rendkívüli változatosság alakul ki. Két 
tábor jöhet így létre: az egyikhez kívánatosnak tartják a Kézikönyve 
teendő utalást (Mária-siralom, Huszita Biblia, Komjáti Benedek, Sylves-
ter János stb.), a másikhoz viszont éppen nem kívánatosnak: (Halotti 
Beszéd, Jókai-kódex, Margit-legenda, Ozorai Imre stb.). Van, amikor e 
Klaniczay Tibortól szerkesztett Kézikönyv-kötet címjelzése rövidítve 
csak „MIrod T.", van, amikor A magyar irodalom története /.., de 
mindenkor a szerkesztő s szerzők bibliográfiailag precíz feltüntetése, 
rövidítés feloldása nélkül; sőt igen gyakran teljesen hibásan, így: „Varjas 
Béla: MIrod T.I." ( - 2 4 8 . , 260., 265_ 275. L stb. - ) - A Szöveggyűjte-
mény viszonylag szerencsésebben szerepel, általában rendszeresek az ide 
történt utalások. (A rövidítésfeloldás itt a szerkesztők kilétével is 
megismertet.) Tejes következetesség azonban itt sincs, mert hol a 
kiadásokban, hol az irodalomban tűnik fel. Egészében a bibliográfiai 
kronológia sem mindenkor szabályos. Egyéb speciális, irodalomtörté-
netileg érdekes, de egyszersmind ide is vágó bibliográfiai tétel hiányára 
még utalhatnánk, de ez már messze vinne. Kár viszont, hogy egyes 
„írói" nyelvemlék után egyáltalán nincs irodalomfelsorolás. (Pl. Soproni 
virágének. ) 

Új kiadás esetén helyes lenne az apparátusban megbúvó egyenetlen-
ségek, pontatlanságok kiküszöbölése. Mert például a tartalomjegyzék-
ben tájékozódó irodalomtörténész (de az átlag olvasó is) meglepve kapja 
fel tekintetét, midőn ott „Soproni virágénekek?'(!)-ről értesül, s már-
már újabb felfedezésre gondol. Fellapozva azonban a 107. lapot, kide-
rül, hogy itt továbbra is csak egyetlenegy Soproni virágének létezéséről 
tudósítanak. - A rövidítések is csak akkor töltik be jól a szerepüket, ha 
következetesek és mindenkor biztosan lehet rájuk számítani. - Tech-
nikailag, mint tankönyv könnyebben kezelhető lenne, ha a teljes lapszá-
mozást sikerülne alkalmazni, minthogy most a betördelt hasonmások 
miatt közel fele-arányban hiányzik a paginázás a kötetben. 

Úgy tűnhet, mintha netán túlzottan is belemerültünk volna az 
előforduló apróbb-nagyobb hiányosságok láttatásába. De ha abból indu-
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lünk ki, hogy egy igen fontos szerepet betöltő, a magyar nyelv és 
irodalom múltjának megismertetése érdekében tanár-generációkat felké-
szítő s tovább inspiráló, jól megalapozott művel állunk szemben, akkor 
egy ilyen becses értékű munkával kapcsolatosan az igények joggal a 
legapróbb részletekig hatolhatnak. Egyszersmind őszinte örömmel üd-
vözöljük a mű intencióiban a tudományközi célok, a művelődés- és 
irodalomtörténeti tényezők figyelembevételét, illetőleg az ilyen irányú 
törekvések segítését. Eme elismerésre méltó s korunk sürgető igényéből 
fakadó szándék gyakorlati megvalósításának útjai még nem mindenütt 
kiépítettek ugyan, de rajtunk áll, hogy vállvetve a helyesen kijelölt 
irányban, jó alapokon mielőbb még előbbre jussunk. 

GYENIS VILMOS 

KIMONDHATA TLAN NYOMOR ÚSÁG 
KÉT EMLÉKIRAT 

A 15-16. SZÁZADI OSZMÁN FOGSÁGRÓL 

(Európa) 

Inkább fájdalommal, mint büszkeséggel töltheti el az embert, hogy 
magyarországi személyek tájékoztatták először Európát a török kézre 
került keresztény rabok sorsáról, ezzel kapcsolatban a törökök társa-
dalmi berendezkedéséről, szokásairól stb. Az Európa kiadónak 268 
lapos, a könyvkereskedésekben hamar szétkapkodott kiadványában en-
nek a dokumentumai kerültek első ízben magyar fordításban a magyar 
olvasóközönség elé. Az egy kötetben közzétett két munka közül az első 
a sokáig Sebesi Névtelenként emlegetett Georgius de Hungaria domini-
kánus szerzetesnek először 1480-ban Rómában Tractatus de moribus, 
condicionibus et nequicia Turcorum címmel kinyomtatott műve. A 
másik Gyurgyevics Bertalannak (Bartholomaeus Georgievits) Libellus 
. . . de afflictione captivorum címen Antverpenben 1544-ben napvilágot 
látott munkája, mely már ebben az első kiadásban is a keresztény rabok 
és a török hatalom alatt élő keresztények sorsáról és a török szokások-
ról szóló két külön könyv összeolvasztásaként jelent meg. 

A fordításnak, a kísérő tanulmánynak, jegyzetelésnek dicséretes 
munkájáért Fügedi Eriket illeti az elismerés. Egyetlen kifogásunk utó-
szavának az ellen a pár sora ellen van csupán, ahol a könyv magyar 
fordításban való jelen kiadását „indokolja" meg ( 2 3 1 - 2 . ) . A jó bornak 


