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Meg kell jegyeznem itt - az egész szakma nevében pironkodva 
- hogy az innen-onnan egy éve hazatért kódexet a vele igen 
alaposan és eredményesen foglalkozó Vizkelety Andráson, a 
hazatértét újra meg újra szorgalmazó Vaijas Bélán és rajtam 
kívül eddig egyetlen filosz sem tartotta érdemesnek kézbe-
venni — Martinkó tanár úr sem! 

Azt gondolom, okosabb volna, ha az itt alkalmatlan alka-
lommal közölt csipkelődő jegyzetek helyett összefoglalná 
kutatásai eddigi eredményét, szembesítené ezt a hazatért 
kódex valóságával, s így adna egy tárgyilagos, elemző tanul-
mánnyal alapot a kérdés komoly szakmai megvitatásának. 

KERESZTURY DEZSŐ 

KIEGÉSZITËS „EGY KIADÓI TETT 
SZÍNE É S F O N Á K J Á É H O Z 

A Helikon könyvkiadó nemes törekvése, hogy régi magyar 
nyelvünk — irodalmunk e gyöngyszemét: az Ómagyar Mária-
siralmat korszerű technikával a nagyközönség számára hozzá-
férhetővé tette, mindenképpen dicséretes és jeles tett volt. A 
kiadó ilyen irányú tevékenysége már korábban is elismerést 
váltott ki. Miért kell most méltatlanul röviden — a kiadás 
„színéről" beszélni és hosszan a fonákjáról? 

Martinkó András első kérdésére könnyű a válasz. A hason-
más fotókópiájához fűzött „nyűgös szavai": „Az eddigi kópiá-
kon a második hasábnak kb. az alsó egyharmada üresnek 
látszott, a mostanin ennek helyén 8 egész és 5 kisebb-nagyobb 
mértékben elmosódott sort vélhetünk felismerni. Különösen a 
hasáb alsó harmada rejtélyes: elmaszatolt, elmosódott, elfakult 
írás van ott, vagy kikapart sorok, esetleg a fénymásolat 
készítése során a hártya túlsó oldalán levő szöveg átütése? 
Kukackodásnak látszik ez, pedig egyik-másik vitás kérdésben 
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alapvető fontosságú a felelet. Valahol utalni kellett volna 
erre." — Valóban így van, egy mondat a kolofonban és Mar-
tinkó András nem veti fel e kérdést. De így, Martinkó minden-
kit elmarasztal Gragger Róberttől — az emlék első ismertető-
jétől — napjainkig. 

Jakubovich-Pais: Ó-magyar olvasókönyvé ben (Pécs, 1929.) a 
126. lapon a következőket olvashatjuk: „az Ó-magyar Mária-
siralom szövegét egy hasonmással, magyarázatokkal és a kódex 
ismertetésével együtt Jakubovich Emil jegyzeteinek felhaszná-
lásával Gragger Róbert adta ki a MNy. 1923:1—13 és külön a 
Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványainak 19. száma-
ként, ezzel egyidejűleg Eine altungarische Marien-Klage címen 
az Ungarische Jahrbücher III, 27—46 es külön az Ungarische 
Bibliothek, Erste Reihe 7. számaként három hasonmással." 
Gragger az idézett helyeken a következőket írja: „A 134a. 
lapon más írás jelenik meg, nagyobb gót betűkkel, kéthasá-
bosan, és a 134b. lapig folytatódik, a magyar nyelvemlék felett 
és alatt; e latin szöveg tárgya Máriának, mint csillagnak (stella) 
a dicsőítése. A 134. levél b. lapján van a magyar nyelvemlék, a 
tévesen clairveauxi Sz. Bernátnak tulajdonított Planctus para-
frázisa. A versnek csak első fele van meg; mivel a következő 
135. levél ki van tépve, nem lehetetlen, hogy a magyar Mária-
siralom második fele is fel volt jegyezve, vagy hogy további 
magyar szöveg következett. Talán a kézirat későbbi olasz tulaj-
donosa idegenkedett a reá nézve idegen nyelvtől; ezt nemcsak 
a 125. és 135. levél kiszakítása sejteti, hanem az a körülmény 
is, hogy a későbbi tulajdonos igyekezett a magyar szöveget a 
hártyáról letörölni. Ez a 134. levél a. hasábján oly mértékben 
sikerült is neki, hogy a szöveg csak a fényképlemez segítségével 
lett teljes egészében olvashatóvá." (Gragger Róbert: Ómagyar 
Máriasiralom, MNyTK. 19. 5. lap). Eddig Gragger megjegyzé-
sei, melyek nem említik azt a 8 egész és 5 kisebb sort, melye-
ket Martinkó kér számon. Ma már tudjuk, hogy Gragger követ-
keztetései, már ami a szöveg letörlésére vonatkoznak, sem 
álltak szándékában az idegen tulajdonosnak - a hártyán nem 
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láthatók erőszakos beavatkozás nyomai - , sokkal hétköz-
napibb okok játszottak közre a szöveg eltűnésében. Vízkeleti 
András közli majd erre vonatkozó feltevését, amellyel bizo-
nyára mindenki egyetért. - De vissza az ominózus sorokhoz! 
Ezekről sehol nincs szó! Sőt eddig kép sem volt, mert Gragger 
hasonmásaitól kezdve (ezeket vette át a szakirodalom) egészen 
az első színes hasonmás megjelenéséig (Benkő Loránd: Az 
Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei. Bp. 1980.) csak az 
eredeti kódexet kézbe vevők tudtak, ill. tudhattak róla. Ezeket 
az ominózus sorokat Gragger fantasztikus teljesítménynek szá-
mító fekete-fehér hasonmásán egyszerűen kiretusálták. Ezt a 
hasonmást vettem át Simon Györgyivel együtt a Magyar nyelv-
emlékek című egyetemi tankönyvben (1977, 1978 és 1980. 
42. lap). Ezt vette át a Szöveggyűjtemény a régi magyar 
irodalomból. I. (Bp., 1963. IV. mell.), sőt megtalálhatjuk 
Benkő idézett művében az eredetiről készült színes hason-
mással szemben. A Benkő által közölt színes hasonmást találjuk 
a Helikon kiadványában is. - Tény és való, hogy egyedül Benkő 
Loránd utal az eredetiről vett hasonmás alapján (i. m. 34.) az 
ómagyar Mária-siralom szövegének hasonmás közléseire, de a 
Martinkó Andrástól felvetett ominózus sorokra nem. 

Vegyük kézbe a kódexet! Az első pillantásra látszik, hogy 
ezek az ominózus sorok, egyszerűen „fantomok": az előző lap 
írásának átiűnése — átütése a hártyán. Ezt eddig senki sem 
említette, mert aki látta, nem tartotta érdemesnek már a 
felfedezéskor sem megjegyezni. Inkább az érdemel elismerést, 
hogy a szabad szemmel ma már szinte olvashatatlan magyar 
szöveget mégis sikerült olvashatóvá tenni a fényképezési 
avagy retus technika segítségével. 

A második az Ómagyar Mária-siralom betűhív átírásának 
kérdése. — Jóllehet a Helikon Kiadó kezünkben levő műve a 
kolofonban az átírást Molnár József és Simon Györgyi mun-
kájaként említi meg, az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez az 
átírás a fentebb említett tankönyvünkből (43.1.) származik. A 
tankönyvbéli közlés végén ott szerepel: (ÓMOlv. 127-128), ez 
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a jelen esetben sajnálatos módon lemaradt. Annak ellenére, 
hogy saját vizsgálódásaink alapján is az emlék betűhív átírásá-
ban erre az eredményre jutottunk, Benkő Loránd idézett mun-
kájával (35.1.) egyetértésben valljuk: „Legjobb nyomtatásra 
való áttételét 1. ÓMOlv. 127-8." . Ezt a kolofonban meg 
kellett volna említeni. — Jelen körülmények között nem kí-
vánok a transzliteráció kérdésével behatóbban foglalkozni, 
később egy külön tanulmányban még visszatérek e kérdésre. 

Valóban hiányolható, hogy a kiadvány miért nem tünteti 
fel, ki az „eredeti olvasás szerinti" szerzője. E tekintetben a 
kiadó a Hét évszázad magyar versei című kiadvány gyakorlatát, 
ill. szövegét vette át. Az 1954-es kiadás I. kötet 187. lapján ez 
áll: „Eredeti olvasás szerint". A két szöveg egyezik, azaz még-
sem, mert két eltérés található: 1. A 187. lap alján bútürüt / a 
Helikon kiadványában: butürűt; 2. A 188. lap tetején Tüüled / 
a Helikon kiadványában: Tüüle.* Bizony jobban kellett volna 
ügyelni az átvételnél. 

Végeredményben három mondat a kolofonban és a három 
kérdés nem vetődik fel. 

MOLNÁR JÖZSEF 

IGAZÍTÁSOK BABITS LEVELÉHEZ 

Dutka Ákos és a Holnaposok levelezéséből címmel Marth 
Hildegard értékes dokumentumokat ad közre az MTA kézirat-
tárának új szerzeményéből, a még földolgozás alatt levő Dut-
ka-hagyatékból (It, 1982. 386). Talán nemcsak a kutatást, 
hanem a kézirattári földolgozást is útbaigazíthatom néhány 
helyesbítő megjegyzésemmel. 

Az elsőként közölt levelet Babits Mihály írta — a közlő 
szerint is — talán nem Dutkának, hanem Juhász Gyulának. A 

•Ugyanakkor a Hét évszázad... 1972-es kiadásában (154. 1.) már 
butürűt találunk. 


