
A KÓDEXKIADÁSOK KÉRDÉSÉHEZ.

A magyar nyelvemlékek sorozatos kiadásának már majd 150 éves múltja 
van. Révai Miklós «Antiquitates Literaturac Hungaricae* című sorozatának elsó 
kötetétől (1803) az Uj Nyelvemléktárig (1916) az emlékek közlésmódjában nagy 
haladás mutatkozik. Nem tagadható azonban, hogy még a teljes paleográfiái 
hűséggel közzétett kiadások sem a szó szoros értelmében vett tárgyilagos másolatai 
a nyelvi emlékeknek, hanem azok minden egyes szava, betűje megannyi ítéletet 
tartalmaz : ez és ez a jelcsoport így és így fejtendő meg, olvasandó. Különösen a 
romlott, szennyes helyeken, törlések, igazítások esetében van szükség a közzétevő 
állásfoglalására egyik vagy másik olvasási lehetőség mellett.

Mert a nyelvemlékek kézírásának megfejtése, elolvasása, lemásolása nem 
is olyan egyszerű feladat, mint amilyennek az a kódexbe való első betekintés 
után talán látszik. A M. Tud. Akadémia, akkor még a tMagyar Tudós Társaság* 
az 1832. év szeptemberében tartott harmadik akadémiai nagygyűlés határozata 
folytán gyűjtötte a régi magyar kódexek hű kéziratos másolatait. így került 
később az Akadémia könyvtárába többek között Gyurikovics István másolata a 
Jókai-kódexről (M. Cod. ívrét 80. Első példány:) és Elekes Jánosé a Döbrentei- 
kódexről (M. Cod. nyolcadrét 2:). Volf c nagy gonddal készült másolatokat össze
vetette az eredetiekkel: ahol szükségesnek látta, helyesbítette és csak azután 
használta fel azokat nyelvemléktári kódexkiadásaihoz.'Hogy mily sokat és lénye
geset kellett javítania, láthatjuk például Gyurikovics másolatának a margóján. 
Elekes másolata is nagy gonddal készült (vö. Keserű Moysesnek a másolathoz 
csatolt levelét : i. h.), ezt is összevetette Volf az eredetivel, ezt is javította, mégis 
mennyi hibát, pontatlanságot vet szemére Varga Daniján (MNy. XV, 134)! 
h A nyelvemlékek betűhív kiadásának még van egy jellemző fogyatkozása : 
mindazon sajátságokat, melyek a kiadás alkalmával esetleg elkerülték a közzé
tevő figyelmét, vagy amelyeket nem tartott feltüntetésre érdemeseknek, eltakarja.

A  források hozzáférhetővé tétele legközvetlenebbül és leghívebben hasonmás
kiadások útján történhetik. A régi emlékek új köntösükben is a források eredeti
ségével hatnak : minden másféle közlési módnál jobban biztosítják a szabad 
kutatás és véleményalkotás lehetőségét. De ez a mechanikus reprodukció is lehet 
hamis, ha az rossz, vagy nem megfelelő eljárással készült. Erre először a nyelv
emlékek vizsgálatával kapcsolatban Hubert Emil (A nyelvemléktan alapvonalai. 
Bp.» 1898. 63) jött rá. Meglepetéssel tapasztalta ugyanis, hogy a Halotti Beszéd 
eredetijében ott is vannak vesszők, ahol azt Zolnai hasonmása (Nyelvemlékeink 
a könyvnyomtatás koráig. Bp., 1894. 62. 1. után) nem mutatja. Ennek oka az, 
hogy vagy a fényképezésnél, vagy a klisé kidolgozásánál hibát követett el a cinko- 
gráfus. Az is lehet azonban, hogy a klisé jó, csak a nyomda nem tudta kihozni a 
halvány jeleket. De nemcsak ilyen természetű technikai hiba miatt lehet hamis 
egy hasonmás. Akkor az is lehet, ha nem alkalmas eljárással készült. Általában 
megállapítható, hogy nyelvemlékek (kódexek) hasonmásának elkészítésére nem 
megfelelő az az eljárás, melyet a vonalas klisék készítésénél alkalmaznak. Itt a 
foltok eltüntetésére többnyire körül kell födni a betűket, és ez szinte mindig a 
betűk alakjának a megváltoztatására, megvékonyítására, megcsonkítására vezet. 
Sok esetben dönteni kell a fölött, hogy egy foltocska része-e egy betűnek, írásjel-e, 
vagy sem. Még lelkiismeretes korrektúrával sem alkalmas ez az eljárás, mert ez 
esetben végső fokon nem fog különbözni a betűhív kiadásoktól. A nyelvemlék
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hasonmása legyen autotypia. Igaz, hogy a fototypiával készült hasonmásoknál 
talán piszkosabbnak, rendetlenebbnek tetszik, nehezebben olvasható, de legalább 
hú. Tudományos szempontból pedig ez az egyedül fontos.

Régen várt és nagyjelentőségű munkába kezdett tehát a Magyarságtudo
mányi Intézet, midőn elhatározta, hogy a XV— XVI. századi magyar kódexeinket 
hasonmás-kiadásban teszi közzé. Megindította a oCodices Hungarici* című soro
zatát, melynek első számaként nemrég megjelent a Jókai-kódex oííset-nyomású 
egyszínű hasonmás-kiadása. Az ízléses kiállítású, nyolcadrét alakú könyv 16 lap 
bevezetést és 170 hasonmás-lapot tartalmaz.1 E kiadással az Intézet azt is be akarta 
bizonyítani, hogy aránylag szerény anyagiakkal is lehet egész könyvet hasonmás
ban közzétenni.

A Magyarságtudományi Intézet kezdeményezése, úgy látszik, nem marad 
elszigetelt kísérlet. Már más, sőt igen tekintélyes intézmények is hozzákezdtek a 
hosszú évszázadok viszontagságai között is fönnmaradt drága kincsek hasonmás- 

, megörökítéséhez, leszik pedig ezt éppen ezekben a nehéz időkben, mikor 
a kódexek pusztulásának lehetősége ismét megnőtt. Mindenkinek az emlékezeté- 
ben vannak még az O-magyar Mária-siralmat tartalmazó Löweni-kódex végzetes 
sorsáról érkezett újsághírek! Egy kódex megsemmisülése esetén hiteles hason
mása pótolhatná az eredetit. Olyan kódex pusztulása azonban, melyről nem 
készült hasonmás, az egész nemzet számára pótolhatatlan veszteséget jelentene, 
így tekintve tehát a dolgot, a kódexeknek hasonmás-kiadásokban való közzé- 
tétele nemcsak tudományos, de nemzeti szempontból is nagyfontosságú és idő
szerű feladat.

Szabó Dénes.

1 A Stockholmi Magyar Intézettel közös kiadásban. Ára 15 pengő. Meg
rendelhető a Magyarságtudományi Intézetnél (Bp., VIII., Múzeum-kőrút 6— 8).
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