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fölerősödő visszhangokat is a . . . népi * laikus imádságok« 
k ö z ö t t . . . . ? " 

Az előzőekben közölt néhány megjegyzésemet ezekkel a 
kérdésekkel - mint egyelőre a legfőbb pozitívumokkal - kell 
zárnom, de kikívánkozik belőlem egy kérés: tegyék hozzáfér-
hetővé az Ómagyar Mária-siralom bölcsőjéül szolgáló kódex 
bilingvis kiadását: azaz a latin szövegét és ennek magyar for-
dítását. Enélkül mi — akik nem vagyunk sem paleográfusok, 
sem tévedhetetlen latinisták - ez idő szerint csak a sötétben 
tapogatózunk. 

MARTINKÖ ANDRÁS 

SZÉLJEGYZETEK 
MARTINKÖ A N D R Á S CIKKÉHEZ 

Nem kívánok Martinkó András cikkével vitába szállni; né-
hány kérdést, megjegyzést mégis szükségesnek látszik hozzá-
fűznöm. 

Kérdem: nem túlzás-e egy, a nagyközönség számára nagyjá-
ból olvashatóvá tisztított és fölerősített fotokópia-nyomat — 
tehát egy háromszoros áttételű másolat — alapján minősíteni 
egy kivételes értékű magyar nyelvemlék „betűhív" átírását? 
Szabad-e „fölöslegesnek" minősíteni olyan megszokott jelzése-
ket, „bántó és fontoskodó" beavatkozásnak minősítve őket, 
amelyeknek hiányát egy másik szakember ugyanilyen joggal 
fölületességnek, hanyagságnak minősíthetné? De ezt vitassa 
meg Martinkó' tanár úr a szövegközlőkkel 

Egy a legtágabban értelmezett nagyközönségnek szánt kiad-
ványban lehet-e más szerepe egy igen rövidre szabott, szerény 
utószónak, mint az, hogy a végre hazaérkezett, nekünk — s 
csak nekünk! — oly kivételes értékű kézirat hasonmás kiadását 
a legszükségesebb tudnivalók összefoglalásával lássa el? Szűk-
szavúságot ír elő a hely, az idő, az illendőség. Ezért nem jut tér 
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egy ilyen összefoglalásban arra, hogy a szöveggel kapcsolatos 
legfontosabb — tehát főként dokumentumérdekű — írások 
idevágó részletein túl mást is idézzen az ebben nem szakkutató 
szerző. Túlméretezettnek tartom tehát, hogy Martinkó tanár 
úr Horváth János vagy Klaniczay Tibor szövegei alapján velem 
vitatkozik. Azok a kitűnő többi tudósok pedig csak azért 
maradtak ki a fölsorolásból, mert nem a Siralom egészéről, 
hanem csupán olyan részleteiről írtak, amelyek főként a szak-
embereket érdeklik. 

Némi mértéktévesztést érzek abban is, hogy a tanár úr 
megveregeti a vállam, amiért vonzó formában igyekeztem elő-
adni mondanivalómat, amiért olyasmikben, amikben egyetért 
velem, az ő álláspontja szerint nyilvánítottam véleményt, de 
leint, ha olyasmiről ejtek — inkább óvatos reménnyel, mint 
magabiztos fölénnyel - szót, amiről neki apodiktikusan ki-
jelentett ellenvéleménye van. Nem volt szándékomban a Sira-
lommal kapcsolatos részletkérdésekre szakmai alapossággal ki-
térni. 

Szívesen konzultáltam volna a kérdés egészét áttekintő 
szakemberekkel; ilyeneket, sajnos, nem ismerek. Martinkó 
tanár úrnak a cikkében idézett írását a Népszabadság 1982. 
június 19-i számában — amelyből megtudtam, hogy évtizede-
ket szánt e kérdések vizsgálatának — csak akkor olvastam, nagy 
figyelemmel, sokszor örvendve, nemegyszer fejcsóválva, ami-
kor az én kis írásom már benne volt az „átfutásban". S itt 
most, miközben örülök buzgalmának s aggódom túlbuzgalma 
miatt, arra kúrem: tartson mértéket. Úgy elvesztettem előtte 
már hitelemet, hogy föltételezi rólam: én írtam y-nal Bárczi 
Géza és o-val Jakubovich Emil nevét, s nem a sajtó ördöge 
tört borsot az én orrom alá is? Jól tudja: mindketten sze-
mélyes jó ismerőseim voltak, s Bárczi tanár úrról én is tudtam, 
amit más, hogy utálja a dzsentriskedő ipszilonozást. Hogy 
kívánhatja túlzás nélkül az egész Lőweni Kódex bilingvis ki-
adását? Azok az egyházi tartalmú szövegek laikust aligha 
érdekelnek, a szakmai kutató pedig tanuljon meg jól latinul! 
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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 


