
IRODALOM. 

K é k y L a j o s : B a k s a y S á n d o r . Budapest, 1817. 147. 1. Franklin-
Társulat kiadása. (Költők és írók. Élet- és Jellemrajzok az Irodalom Köré-
ből.) 8 r. Ára 3 kor. 

Kéky Lajos müve nem egészen úgy sikerült, mint szerettük volna s 
eddigi működése után vártuk is tőle. Az életrajz kissé fölszínes, az írói 
művek fejtegetése pedig nem eléggé elmélyedő. Baksay Sándor pályája 
egyszerű kálvinista papi pálya. Nincsenek benne hatalmas örvények, a 
melyek a lelket kegyetlen próbákra szorítják ; de nincsenek benne szem-
beszökőbb föllendülések sem, a melyek mintegy varázsütéssel a hír szár-
nyára kapják a lángelmét. Hanem ami az igazi papot legjobban jellemzi, 
a lelkes tanítás, belső világunk folytonos javítgatása szóval és tollal, az 
apostolok buzgóságával s a zsoltár rendületlen hitével, Baksayban oly tel-
jességgel megvolt, mint az újabb magyar költő-papok közül senki más-
ban. A múzsa sugallatát ós a biblia tanítását egy célra fordította, hogy a 
hívő léleknek táplálékot adjon. Maga is mondja, hogy voltakép szépiro-
dalmi művei is prédikációk, csakhogy azokat nem a szószékből tartotta. 
Az ilyen ember belső fejlődését tán nehezebb, de nem kevésbbé méltó írói 
feladat kissé behatóbban rajzolni. Nemcsak a külső változásokat vázolni, 
hanem egyszersmind vizsgálni, hogy az élet és tanulmányok mikép ala-
kítják a jellemet ; mikép kezdi az író szárnyait próbálgatni s milyen kísér-
letek után jut az általa elért legmagasabb színvonalra ; s végül mikép 
kapcsolódik bele a magyar elbeszélő próza történetébe s milyen helyet 
foglal el Jókai és Mikszáth mellett. Semmi kétségünk, hogy Kéky mind 
ezt igen jól meg tudta volna írni, s annál jobban sajnáljuk, hogy meg 
nem írta. S így könyvének első fejezetében csak életrajzi vázlatot nyújt, 
a melynek nem is a fontosabb fele van jobban kidolgozva, hanem a diák-
élet. De ez is inkább általánosságban tartva. Mintha Kéky az akkori diá-
kok, teológiai tanulók, szupplikánsok életét akarta volna inkább rajzolni, 
mint Baksay fejlődését. Kedvvel, részletesen szól például a szupplikáció 
népszerű intézményéről, használja a szupplikánsok közt dívó nyelvet is, de 
Baksayról e tekintetben is csak pár sort ír. Az olvasó azt is szeretné tudni, 
miért kellett Baksaynak, mint másodéves filozófusnak magántanulóvá len-
nie. A szabadságharcba csalogató gyermeki pezsgő vér más, vele egykorú-
aknái is igazában csak úgy nyilatkozott s úgy lohadt le, mint Baksaynál, 
anélkül, hogy az ily vágyakozást « hősködés»-nek, az apai szigor parancsá-
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nak való engedelmességet meg «kushadás»-nak kellene bélyegeznünk. Kéky 
különben több értékes adatot csak úgy mellesleg vet oda. Például mivel 
s hogyan vonja magára Arany János figyelmét, nem mondja meg, csak 
az adatra céloz. De kivált szerettük volna, ha néhány jellemző vonással 
elénk állítja hősét, mint embert és papot. 

A könyv nagyobb része Baksay írói működéséről szól. Kétségtelenül 
ez a sikerültebb rész. Egészben véve helyesen és alaposan fogja fel hőse 
írói pályáját. Kimutatja, hogy legtöbb elbeszélése «erős gyökérszálakkal 
kapcsolódik a valóságba» ; hogy Baksay épen azért tudja az elhitetés mű-
vészetét oly könnyen és hathatósan gyakorolni, mert minden valamire való 
munkája a saját vagy hozzátartozói életéből, megtörtént eseményekből 
sarjad. Ormánsági élményeiből és emlékeiből szövi elbeszélései, például a 
Nagymama karácsonya, A csudálatos történet s a Patak banya, stb. anya-
gát. De azzal itt is adós marad Kéky, hogy a nyers anyag és a belőle 
készült mű egymás mellé állításával kísérletet tett volna az író alkotó 
műhelyébe is betekinteni, képzeletének erejét valamennyire szemügyre 
venni. 

A könyv legsikerültebb fejezete a harmadik, a melyben Kéky essay-
szerűleg tárgyalja Baksay jelesebb műveit, nagy, de igaz és hellyel-közzel 
jellemzetes vonásokkal rajzolva az elbeszélések alakjait. Mélyebb lélektani 
fejtegetésekbe nem bocsátkozik, az események szálainak kapcsolatát nem 
nyomozza, de az egyes személyek feltűnő tulajdonságait élénk színekkel 
állítja elénk. Az életrajzíró felfogása, ítélete eléggé kialakult, munkája 
kereteit a megállapított mértékek szerint pontosan megrajzolta, csak azok 
teljesebb kitöltéséről kellett volna még gondoskodnia. Baksay elbeszélései-
nek eseményei szűk körben mozognak, de e kör határain belül duzzadó 
élet foly. Alakjai mind egyszerű emberek, jobbadán a nép fiai : a kálvi-
nista egyház papjai, papnéi, káplánjai, deákjai, mesterei, kurátorai, elöl-
járói, szolgái és pártfogói. Mindegyiknek volt mintája Baksay előtt s tán 
egy sincs, amelyik képzeletéből származott volna. S majdnem mindnyá-
ját azon a földön ismerjük meg, a melyhez az írót ifjúkori emlékei fűzik, 
a melyet hazánk és a világ középpontjának tartott, Baranya vármegyében. 
Ennek alsó fele, az ő kedves Ormánsága, minden természeti szépségeivel 
benne él képzeletében. Nemcsak mindenestül ismeri földjét és népét, hanem 
úgy szólva folyvást rajta és közte él, részt vesz munkájában, vagy leg-
alább állandóan figyel minden léptére. Igaza van Kékynek, hogy Arany 
Jánoson kívül nincs írónk, aki az alföldi magyar parasztot oly apróra 
ismerné, mint Baksay. Jókai egy-két alakjában elevenebben rajzolja, de a 
lélek mélyére nem száll úgy alá, nem oly mértékben ismerős, mint Bak-
say. Ezeket Kéky egy-egy pillanatra mind elvonultatja előttünk s rámutat 
főbb jellemvonásaikra. Csak még az elbeszélések szerkezetével kellett volna 
kissé részletesebben foglalkoznia. Néhány rövid észrevételt tesz ugyan 
Baksay fogyatékos szerkezeteire, de az író jellemfejlesztő és eseményszövő 
tehetségét a maga lényegében nem igen méltatja. Mindenesetre feltűnő, 
hogy egy oly különben jeles író, a közvetetlen hatású előadásnak, a zama-
tos magyar nyelvnek mestere oly csekély szerkezeti érzékkel bírt, a belső 
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idom iránt szinte közömbös maradt. Pedig ép a szerkezet erőssége egyik 
fokmérője a költő igazi tehetségének. Annál meglepőbb, hogy Baksay mind 
e mellett is kiváló író lehetett ; azonban műveiről ép emiatt hamarább 
is megfeledkezik majd az élő irodalom. 

Az elbeszéléseken kívül többi műveit csak mintegy mellesleg érinti 
Kéky. Néprajzi dolgozatait ugyan dicséri, de fordulatos és ragyogó színű 
előadásukat, az író megfigyeléseinek biztosságát s hűségét, jellemzéseinek 
találó voltát s aprólékos kedvességét még sokkal jobban is kiemelhette 
volna, mert ezek a maguk nemében valóságos minták. Nevezetes fordítá-
sának értékesítésére Kozma Andor ítéletét idézi, amely, ha talán egy kissé 
túlozza is Baksay ./Kaszának érdemeit, egészben véve elfogadható. Kéky 
szerint nem méltányolták e fordítást s ő védelmébe veszi ; azonban a kifo-
gásokat olyformán csoportosítja, mintha többé-kevésbé ő is igazat adna 
e kifogásoknak, kivált, hogy Baksay nagyon szerény vallomását is idézi, 
a ki csak érdemes próbálkozást lát fordításában. Pedig bármikóp ítéljenek 
e fordításról filológusaink, aligha mondunk sokat, ha azt mondjuk, hogy 
e fordítások (az Iliász-s az Odisszeia-töredékek) fölérnek maradandó értékre 
nézve Baksay eredeti műveinek összességével. 

A könyv előadása, stílje gondos, egyenletes, tárgyhoz mért, majd minde-
nütt lendületes. Kékynek jó magyar nyelvérzéke van, világos magyarság-
gal ír s meglátszik minden során, hogy kálvinista magyar fészekben szívta 
magába a hazai levegőt. Minden cikornyásságot kerül, csak a képes szólá-
sokat szereti néhol egy kissé a kelleténél is jobban. De szívesen olvassuk 
könyvét, a mely erre fogyatkozásai mellett is érdemes.1 

VÁCZY JÁNOS. 

: E>: 
K a z i n c z y F e r e n c tübincjai p á l y a m ű v e a m a g y a r nye lvrő l , 

1808. Kiadta Heinrich Gusztáv. Budapest, 1916. 195 L (Bégi Magyar Könyv-
tár 37. sz.) Ára : 3 kor. 

A tübingai Allgemeine Zeitung 1808 márc. 10-én egy pályázatot közölt 
amely később magyar újságban I s megjelent. Egy magyar hazafi 100 
aranyat tűzött ki e kérdésre : Lehetséges és tanácsos-e a magyar biroda-
lomban egyedül a magyart tenni hivatalos nyelvvé, beleértve a közoktatást 

1 Jó magyar nyelvérzékétől nem várnánk olyan szórendi botlást, mint 
az alábbi pár példában van. Az effélét nem említjük : «nem nézi sokra az 
iskolát» (78. 1.) eh. nem sokra nézi ; vagy : «több ízben csendül meg egy-
egy népdal-sor» (105. 1.) eh. több ízben megcsendül. . . hanem az ilyen 
kifejezésen érdemes gondolkozni : «meleg humorral rajzolja . . . az élelmes, 
ügyes kis ezermestert merész álmaival a debreceni kántorságról» (115.1.). 
Bizonyos, hogy ez nem magyaros mondatszerkezet, ellenkezik a magyar 
gondolatkifejezés minden megállapított szabályával, helyesen : a debre-
ceni kántorságról szőtt merész álmaival. Vagy ez : «A Patak bunya hosz-
szú értekezéssel kezdődik a szüle és banya mivoltáról s közben még ennek 
során is ki-kitór Jánoska és Sárika felkészítésére az iskolába s osztozko-
dására a szülétől tarisznyájukba készített mogyorókon» (125. 1.) Helyesen 
itt is a mondat végére kellene hagyni a képes határozókat : felkészítésére 
és osztozkodására, bárha a való közbeszúrása így bajosan kerülhető el. 

Irodalmotörténet. 2 8 
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i s? Kész-e erre a nyelv? Mi haszon és mi kár származhatik belőle poli-
tikai, kereskedelmi és irodalmi tekintetben ? A pályamunkák latin, német 
vagy francia nyelven 1808 július végéig a Cotta-féle könyvkereskedésbe 
küldendők be Tübingenbe, ahol a pályadíj le van téve. 

A pályázat érthető feltűnést keltett ós az akkori irodalmi vezér, 
Kazinczy elhatározta, hogy pályázni fog, nem annyira önszántából, mint 
br. Prónay László «parancsára», amint ezt ismételten hangoztatta. El is 
küldte pályamunkáját és később, minthogy többé semmit se hallott róla, 
elhatározta, hogy ő maga kiadja magyar ós német nyelven. De ez nem 
történt meg, mindössze egy részletet közölt belőle az Erdélyi Muzeum 
(1814), amely ez alkalommal azt is megjegyezte, hogy 21 pályamunka 
érkezett Tübingenbe, de ítélet róluk eddig nincs. 

Ennyit tudtak az ügyről ezelőtt 100 évvel. A pályázat keletkezését és 
további sorsát mély homály födte. Az elsőt csak 1896-ban oszlatta el Wert-
heimer Ede. Az eszme a bécsi rendőrség egy tisztviselőjétől indult ki, 
aki elégedetlen lóvén a magyarországi közszellemmel, úgy vélekedett, hogy 
az irodalom útján lehetne rá hatni. Meg kellene tehát nyerni kitüntetéssel, 
hízelgéssel, megvesztegetéssel némelyeket különösen azok közül, akik külföldi 
lapokba írni szoktak, azonkívül alapítani kellene egy folyóiratot. A rendőrség 
főnöke helyeselte az eszmét, de megtoldotta azzal, hogy pályázatot is hir-
dessenek. Stadion külügyminiszter és Ferenc császár elfogadta mind a 
három javaslatot, így jött létre a szóban lévő pályázat.1 

Ezekben állapította meg Wertheimer a pályázat keletkezését, Hein-
rich pedig az ő nyomán elindulva a további sorsát. Közli a 21 pályázó 
nevét, osztályozza munkájukat az alapeszme szerint : a magyar nyelvet 
ajánlja kizárólag 5 ; részben, t. i. a német és latin mellett, 4 ; ellenzi 12. 
Kinevezték még az évben a bírálókat is, leginkább magyarországi tudó-
sokat és főurakat, a végén azonban jórészt mások írták meg a bírálatot. 
A bírálók kinevezése után a pályázat ügye hosszú álomba merült, a Napo-
leoni háborúk idején senki se tartotta érdemesnek vele foglalkozni. Majd-
nem 5 év telik el, míg Metternich külügyminiszter 1813 március 1-én 
elrendeli, hogy a pályadíjat adják ki annak a munkának, amely legmeg-
győzőbben mutatja ki, hogy a német nyelv behozatala hivatalos nyelv 
gyanánt milyen áldásos. Ennek azonban rögtön eleget tenni nem lehet, 
mert a bírálatok nem érkeztek még be és ismét jó idő telt el, míg az 
utolsó is megjött 1816 áprilisban. Dönteni azonban ekkor se lehetett, 
annyira eltértek egymástól a bírálók arra nézve, kinek adják a jutalmat. 
A Kazinczy munkája se maradt egészen észrevétlen ; 3 bíráló ajánlotta juta-
lomra, de csak második helyen. A bizonytalansághoz járult, hogy az egész 
ügy már teljesen idejét multa, a rendőrség főnöke tehát egyszerűen ad 
acta tétette 1817 április 20-án. És ezzel az ügy hivatalos részről örökre 
eltemettetett. Innen kezdve már csak a történelemnek van hozzá köze. 

Kazinczy pályamunkáját magyarul írta s aztán lefordította németre. 

1 Wertheimer Ede : Az 1807-ik évi magyar országgyűlés. Századok, 
1896. 
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Heinrich úgy találta, hogy a németsége igen gyönge, azért nyelvtani és 
helyesírási hibáit kijavította e kiadás számára. A német szöveg két, a 
magyar egy példányban maradt ránk. 

Ez rövidre vont lényege annak a munkának, amellyel Heinrich a 
Wertheimer kutatását kiegészítette. 

Az elmondottakból már tiszta képet alkothatunk magunknak a pályá-
zatról, amely lényege szerint félrevezetés volt, más célt szolgált, mint amit 
bevallott. Nem arra kerestek feleletet, hogy ajánlatos-e a magyart hivata-
los nyelvvé tenni, erről őket senki meg nem győzhette volna, inkább azt 
remélték, hogy általa újabb bepillantást nyernek a magyar ellenzéki, elé-
gedetlen szellembe és esetleg némelyeket elnémíthatnak. A pályázat bevallott 
célja tehát épen úgy nem igaz, mint az, hogy a pályadíjat egy magyar 
hazafi tűzte ki. A bécsi kormány volt ez a magyar hazafi. 

A Kazinczy munkája értekezésnek elég terjedelmes, német fordítása 
kiadásban 80 és néhány lapot tesz ki, ez azonban nem mind Kazinczy 
munkája, bőven van benne mutatvány a magyar irodalomból. Bevezetésül 
történeti vázlatát adja annak, mi volt Magyarországon a hivatalos nyelv 
egész az 1807-iki országgyűlésig. Ezután áttér a voltaképi tárgyra a pályá-
zat kérdései szerint. 

1. Milyen hivatalos nyelvet kíván a magyar nemzet java és dicsősége ? 
Felelet : a magyart. 

2. Összeférne-e ez a magyar birodalom különböző nemzeteinek érdeké-
vel, milyen haszon és kár származna belőle politikai, kereskedelmi és iro-
dalmi szempontból ? 

Többféle haszon, a) A lakosság legnagyobb része megértené a törvé-
nyeket és rendeleteket, holott most a 7 millióból 5 millió sohase tudja 
biztosan, mi szabad, mi nem. 6) A különböző nemzetek közt megszűnne az 
irigység és féltékenység ; mindnyájan mint testvérek szolgálnák a közös 
anya, a magyar haza javát, c) Ebben az országban legbátrabb nemzet, 
legjobb katona a magyar. Ha a többiek megtanulnák az ő nyelvét, az ő 
erkölcseit is elsajátítanák, d) Legnagyobb haszna azonban a tudománynak 
és műveltségnek lenne. Míg nyelvünket nem emelik olyan polcra mint 
kell, műveltségünk továbbra is a büszke külföldiek lenézésének tárgya 
marad. Nálunk most a lakosság fele, a női nem, semmi műveltséggel 
nem bir és így neveli a gyermekeket is. De a fiú is az iskolában 15 éves 
koráig nem tanul mást, mint egy nyelvet, amelyben úgy, ahogy nálunk 
tanítják, soha tökéletességre nem juthat. (Kazinozy itt kétség kívül a latin 
nyelvet érti). És milyen gyümülcsöket ígér a magyar nyelv Európa iro-
dalmának ! Már megkezdte pályafutását. Móg az utolsó, de hamarosan a 
boldogok közé vegyülhet, ahol a szép germán és gall testvérek szeretettel 
fogadják növendéküket. 

Mindezekkel szemben vannak bizonyos nehézségek. Egyik az, hogy a 
magyar nyelvet tanulni és tanítani kellene, azok pedig, kik nem akarják 
megtanulni, bizonyos 'idő múlva elvesztenék hivatalukat. Ilyen módon úgy 
körülbelül 10 óv alatt magyarrá lehetnének a hivatalok. Másik az, hogy 
idegen tudósok nem lehetnének nálunk tanárok. De hát most mennyien 

28* 
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vannak ilyenek, amikor pedig a közoktatás nyelve nem magyar, hanem 
latin ? Aztán az ilyeneknek kivételesen meg lehetne engedni a latin vagy 
német nyelv használatát, amint Göttingenben is van példa latin előadásra 
német nyelvű iskolákban. Nekünk egyáltalán nem szándékunk a latin, 
sőt még a német nyelvet se teljesen kizárni. 

Kereskedelmi tekintetben a magyar nyelvnek a latin helyébe tétele se 
hasznot, se kárt nem jelent. 

3. Bir-e már a magyar nyelv az elengedhetlen képzettséggel ? 
Hogy mi mindennel argumentál Kazinczy e tétel bebizonyítására, 

belemélyedve a legapróbb részletekbe, egyes szavak értelmének magyará-
zatába, — azt fejtegetni annyi lenne, mint elveszni a részletekben az egy-
ség kárára. Különben is az irodalomtörténetet közelebbről csak az utolsó 
argumentuma érdekli. Hogy a magyar nyelv már ki van képezve, bizo-
nyítja irodalma, kapjuk tehát a magyar irodalom rövidre vont történetét. 
De ha ez érdekel bennünket leginkább, viszont ez a legkevésbé új, hiszen 
a pályamunkának épen ez a részlete — és csakis ez —jelent meg nyom-
tatásban, már jó száz év előtt (1814). Az irodalomtörténetnek van is már 
róla véleménye (pl. Badics Ferenc az Irodalomtörténeti Közleményekben 
1897. 274, Pintér Jenő III . 81). Kazinczy maga bevallja (1. Levelezése V. 
Bevezetés), hogy e munkához jó hasznát vette Pápay Sámuel új könyvé-
nek (A magyar literatura esmérete, 1808), amelyet épen akkor küldött 
meg neki a szerző (1808 május 8), amikor pályamunkáját írni kezdte. 
Bizonyára a régi irodalomhoz vette hasznát, amelyet különben túlságosan 
is rövidre szabott, annyira sietett áttérni Mária Terézia korára, ahol aztán 
már nem igen volt szüksége másnak a segítségére. A korhatárt kiterjeszti 
saját koráig, élő írókat is tárgyal, különös kedvvel Kis János barátját. 

Függelékül közli Heinrich Kopitar Bertalan osztrák cenzor bírálatát, 
mely részletesen foglalkozik az összes pályamunkákkal. Mint vörös fonál 
húzódik végig a terjedelmes dolgozaton annak folytonos hangoztatása, 
hogy a magyarok milyen kevesen vannak, saját hazájukban is kisebbség-
ben. Ezt csaknem annyiszor halljuk, ahány pályamunka van. Az össze-
foglaló befejezésben nagy örömmel állapítja meg, hogy 21 pályamunkából 
15 a magyarok arroganciája ellen nyilatkozik. 

Kopitar bírálata ókesszóló bizonyítéka az ellenséges osztrák szel-
lemnek és mint ilyen megérdemelte a közzétételt. 

A kiadó munkájára van néhány megjegyzésem. Mindenek előtt sajná-
lom, hogy nem adta a teljes magyar szöveget, amint megígérte. (Philol. 
Közi. 1899. 442.) A német szövegnek körülbelül a fele nincs meg magya-
rul. Igaz, hogy ez így van a Kazinczy kéziratában, de annak nincs semmi 
akadálya, hogy a hiányzó részek lefordításával teljessé tegyük a magyar 
részt, amely most magában nem olvasható. Csak egy példát hozok fel. 
A 157. lapon Kis János tárgyalása után következik egy útleírás, amelyről 
lehetetlen megérteni, hogy kerül oda. A rejtélyt a német szöveg magya-
rázza meg : 4 sor lefordítatlan maradt. Van úgy is, hogy a magyar szö-
veg teljesebb vagy mást tartalmaz, mint a német. Mind ez eltéréseket 
meg kell jelölni az új kiadásban, amikor t. i. Kazinczy összes munkái közt 
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rákerül a sor. Akkor érdemes lesz pár szót szólni az Akadémia kézirati 
példányáról is, amely tudomásom szerint már 40—50 óv óta ott van, tehát 
rég ki lehetett volna adni. Akkor majd ki lehet javítni e mostani kiadás 
néhány apróbb tévedését is, amelyek közül egyről mégis részletesebben 
kell szólnom. 

Kazinczy pályamunkáját átnézte ós javította Eumy Károly, aki 
Kazinczynál jobban tudott németül — mondja Heinrich (15, 32). Ennek 
én Kazinczy levelezésében semmi nyomát se találom, pedig Bumyval elég 
sűrű levélváltásban állott. «Bár volna Igló közelebb, hogy Ön átnézhetné 
és javíthatná pályamunkámat ; így Nitsch urat fogom felkérni» — írja 
Bumynak németül (1808 május 31), nem tudva még akkor, hogy Nitsch 
Dániel sárospataki tanár három nép előtt meghalt. Mikor ezt a halálhírt 
tudatja vele, a javításról nem beszél. Sőt mikor Cserey Farkast arról érte-
síti, hogy munkája az első postával indul Tübingába, hozzáteszi : Bumy 
nem sokat igér, de ő nem látta, nem tudja, mit írtam : (1808 július 2). 
Amikor pedig csakugyan felkéri a javításra, mert német fordításának ma-
gyaros a formája, egy szót se szól arról, hogy ilyen szívességet már egy-
szer tett neki. Pedig ez a felkérés 1808 december 8-án történt, amikor 
pályamunkáját már rég elküldte és most ki akarta nyomatni. Pályázatra 
küldött kéziratába ezt írta : Aus dem Ungarischen durch den Verfasser 
selbst übersetzt, amivel azt is célozta, hogy mentségül legyen a sok bar-
barismusért. Ezeket a nyelvi hibákat, mint láttuk, Heinrich is igazolja. 
Úgy kell lenni, hogy a pályázatra küldött szöveg átnézésére Nitsch köz-
bejött halála miatt senkit föl nem kért. 

Ha valamit még tévedésnek tartok, csekély jelentőségű (pl. az 1808 
július 27-én kelt levelet nem Prónay Lászlónak, hanem Cserey Farkasnak 
írta Kazinczy). 

A kiadó saját munkájának irodalmi formájára is lehetne némi meg-
jegyzéseket tenni, különösen a szerkezet szempontjából. Abból, hogy a 
bevezetés egyes fejezeteit nem látta eleimmel, csak utólag a tartalomjegy-
zékben, az következett, hogy nem került minden a maga helyére, ez pedig 
szükségtelen ismétléseket vont maga után. A pályamunkához tartozók sin-
csenek mind együtt. Az előszó, amelyet ugyan Kazinozy később mellőzött, 
de Heinrich közöl, szintúgy a jeligés levél tartalma közvetlenül a pálya-
munka előtt, bevezetés gyanánt, volna a maga helyén. Az se tűnik ki, mi 
a Wertheimer és mi a Heinrich kutatása. (Én másunnan állapítottam meg.) 

Azonban szívesen elismerem, hogy tudományunk nagyérdemű mun-
kásának jelen kutatása is értékes gyarapodását jelenti ismereteinknek. 
A tübingai pályamunka ugyan nagy részében politikai értekezés, de Ka-
zinczy írói arcképét is teljesebbé teszi. Ugyanaz az apostoli hév hozta 
létre, mely a magyar nyelv és magyar műveltség ügyeért egész életén át 
lelkesítette. A történelem ezt is hálás elismeréssel fogja megőrizni. 

SZIGETVÁRI IVÁN. 
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Szerecz Alajos Imre: Kódexeink párhuzamos szentírási 
t ö r e d é k e i . Budapest, 1916. 175 1. Franklin-Társulat kiadása. 

A szerző e művében előadja, hol fordul elő kódexben szövege a Mi-
atyánknak, Angyali üdvözletnek, Tízparancsolatnak, Szent Brigitta tizenöt 
imádságának, Szent Bernát zsoltárának, a Magnificatnak, Nunc dimittis-
nek, Benedictusnak s a passzióknak ; továbbá a biblia részeinek rendje 
szerint összeállítja a kódexek más tárgyú darabjaiból böngészett szentírás-
idézeteket. A különféle kódexeknek ezen szentírásszövegei közt egyezése-
ket és az egyezések alapján rokonságot állapít meg : az észlelt rokonság-
ból pedig azt következteti, hogy közös forrásul szolgált egy régi ma-
gyar, «már jóval a husszita-mozgalom előtt» keletkezett «annyira-ameny-
nyire teljes» bibliafordítás. 

Lássuk közelebbről a szerző módszerét. Idézem : «merth por wagy : 
Es porra leez. Weszprémi-k. Nyet. II. 46. Ugyanúgy : Tihanyi-k. Nyet. 
VI. 155, Érdy-k. Nyet. V. 270.. . . quia pulvis es, et in pulverem rever-
teris. Gen. 3. 19.» (51. 1.) . . . «Pontos egyezések . . . Weszprómi-Tihanyi-
Érdy-k.» (53. 1.) A szerző ebben azt akarja mondani, hogy miután a 
Weszpr.-, Tih.- és ÉrdyC. illető szentírásidézete — mind a három — 
pontosan megegyezik egymással, ez az egyezés annak bizonyítéka, hogy 
mind a három codex szövegének szerzője, amaz ősi magyar bibliafordítás-
ból másolta ki a Genesis itt említett helyét. Mármost ha utánanézünk a 
három kódexidézet «pontos» egyezésének, azt látjuk, hogy az ÉrdyC. 
bizony nem «ugyanúgy» fordít, mint a Weszpr.- és TihC. Az ÉrdyC. 
513. lapján ugyanis ezt olvashatjuk: por hamw wagy ejmegh por-
raa hamwa leez. Ily tapasztalat arra figyelmeztet bennünket, hogy a 
szerző ilynemű megállapításainak mindaddig ne higyjünk, míg magunk 
szemével el nem olvassuk a csak utalással jelölt kódexhelyeket s úgy meg 
nem győződünk. De tegyük föl, hogy a Weszpr.-, Tih.- és Érdy C. emlí-
tett helye csakugyan pontosan egyezik. Gondoljuk meg azonban jól, mit 
jelent a szerzőnek erre alapított azon állítása, hogy ezen egyező sorok 
mind egy közös forrásból, az ős bibliafordításból vannak véve. A Weszpr-
C.-ben ama bibliai mondás «Az zenth alazatoffagrol» szóló elmélkedésbe 
van belefoglalva. Az az elmélkedés latinból való fordítás. Mármost — Sze-
recz fölfogása szerint — a mint az egykori magyar pap fordította az illető 
elmélkedést az előtte levő latin szövegből s elért ahhoz a mondathoz, 
hogy : «quia pulvis es . . .», hirtelen eszébe jutott, hogy az a Genesis 3. 
19. szövege, félbehagyta tehát munkáját, előkereste az «annyira-ameny-
nyire teljes» magyar bibliát, lemásolta abból azt a néhány magyar szót s 
csak azután folytatta megint fordítását a legközelebbi bibliai idézetig. 
Akkor megint elővette a magyar bibliát, mely nem volt ugyan teljes, de 
osudálatos módon éppen azok a részek megvoltak benne, a melyek a 
fordításul választott elmélkedésben előfordultak. A TihC. szövegének 
szerzője egy más darabot fordított, egy prédikációt «azzonunk marianak 
halalarol» s abban van idézetül a Genesisnek fönt említett mondata. Sze-
recz okoskodása szerint tehát a TihC. prédikációjának fordítóje is félre-
tette az előtte levő latin prédikációt és nyúlt a magyar biblia után, hogy 

« 
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azt a kis mondatot ne úgy fordítsa le a prédikáció többi részeivel együtt, 
hanem úgy keresse ki lemásolás végett a régibb bibliafordításból. Az 
ÉrdyC. szövegének szerzője szent Bertalan apostol legendáját fordította 
s abban érvén el az említett bibliaidézetig, az is ugrott föl a régi biblia-
fordítás titán stb. íme, ilyeneket kell elképzelnünk, ha Szerecznek igazat 
akarunk adni. Nyilvánvaló, hogy oly bibliai idézetek fordítása, melyek 
közös forrásra vissza nem vihető szövegekben fordulnak elő, közös for-
rásra vissza szintén nem vihetők. A latin elmélkedésekben, prédikációkban, 
legendákban elszórt szentírási idézeteket lefordították az illető darabok 
fordítói az illető darabok többi részeivel együtt, a szöveg rendjében. 

Ha a szerző a kódexekben előforduló bibliai részletek alapján akart 
kutatni egy ős bibliafordítás után, akkor nem kellett volna ez idézetekre 
semmit építenie s nemcsak a Miatyánkot, Angyali üdvözletet stb. kellett 
volna vizsgálni, hanem kellett volna, még pedig pontosan és értelmesen, 
a kódexekben előforduló minden szentírásrészietet, azokat is, melyekről 
műve végén jegyzéket állított össze. 

Végül annyit, hogy a szerző nem veszi figyelembe a kérdés újabb 
irodalmát. 

MÉSZÖLY GEDEON. 


