
VOLT-E AZ «IMÁDSÁG ÉS ÉNEK SZENT ISTVÁN KIRÁLY 
JOBB KEZÉNEK MEGTALÁLÁSÁRÓL» CÍMŰ NYOMTAT

VÁNYNAK 1484-IKI NÜRNBERGI KIADÁSA? 

Irodalomtörténeti kézikönyveink és könyvészeti munkáink 
rendszerint úgy említik a magyar királyság és magyar keresz
ténység megalapítójának : Szent iSTVÁN-nak jobbját dicsőítő fenti 
cimü imádságot és éneket, mint a legrégibb magyar nyomtat
ványt, amelynek azonban ma már egyetlen példánya sem isme
retes. Pedig, ha ezt az imádságot és éneket s a róla szóló iro
dalmat beható vizsgálat és szigorú, de tárgyilagos kritika tárgyává 
tesszük : arra az eredményre jutunk, hogy ez az 1484-iki nürn
bergi nyomtatvány sohasem létezett s hogy ennek énekszövege 
tulajdonképen nem egyéb, mint a 287 évvel később, 1771-ben 
Bécsben megjelent teljesen azonos tartalmú ének első versszak-
beli szövegének rosszul sikerült régiesítése, régies helyesirással 
való átírása. 

Szemügyre véve ama véleményeket, melyeket az egyes tu
dósok az állítólagos nyomtatvány négysoros énektöredékéről 
alkottak, úgy találjuk, hogy PÁPAY Sámuelt, ToLDYt, SZABÓ Ká
rolyt és FRAKNÓIÍ kivéve, kisebb-nagyobb mértékben mind azok 
kételkednek eredetiségében s XV-ik századbeli származásában, akik 
a négy sornyi szöveget tanulmány és kritika tárgyává tették.1 És 

1 LUGOSSY (Uj Magy. Múz. 1857. 5°6- 1-) KAZINCZY (Hazai Tudósítások. 
1807. 12. sz. 93—94. 1., Annalen der Literatur und Kunst. 1810. 434—435. 1.), 
SzoMBATHi János (ki a KAZINCZY cikkéhez a Hazai Tud. pataki példányában, 
a cantilena mellé ezt jegyezte föl : «NB. A' régi Írásnak mesterséges, de jól 
el nem talált követése». A SÁNDOR István Könyvesházába pedig, a KAZINCZY-
tól beragasztott papírszeletre, melyen a BARTALIS híradása áll, ezt irta : «De 
ez az Ének nem régi, hanem tsak egy jádzi elmének mostani költeménye».) 
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nem is csoda, mert hiszen már maga az méltán kelthetett gyanút 
a BARTALIS kortársaiban, hogy ő, vagy utódja, a nyilvános fel
szólításokra (Hazai Tudósítások. 1807. 93—94. 1. Magyar Futár. 
1857. nov. 19-iki szám) sem az ének szövegét nem közölte, sem 
a nyomtatványt senki ember fiának nem mutatta, nem is említve 
azt, hogy a közölt négy sor XV. századbeli származása ellen 
nyelvészeti tekintetben is alapos kifogásokat tettek, melyek azt 
mutatják, hogy itt egy sokkal későbbi kéz önmagát önkéntelenül 
is eláruló, rosszul sikerült munkájával van dolgunk. 

Én a BARTALIS által közölt négy sor előállását következőleg 
próbálom megfejteni. 

Mikor MARIA TERÉZIA a Szent IsTvÁN-ereklyének (Szent Jobb) 
Raguzából való hazahozatalát — ahol több mint kétszáz eszten
deig őrizték — kieszközölte s azt 1771-ben (június 1.) a raguzai 
küldöttségtől átvette, előbb a schönbrunni császári palota temp
lomába, majd onnan a budai királyi palota kápolnájába vitette s 
gondoskodott arról is, hogy «a szent jobb cultusát tájékoztató 
ismertetések, imádságok és énekek nyomtatásban való közrebocsá
tása által is emelje». FRAKNÓI Vilmos szerint ez alkalommal jelent 
meg a szent jobbot dicsőítő 22 versszakból álló ének, melyet 
FALUDI Ferenc a XV. századbeli ének egyetlen fönmaradt vers
szakának fölhasználásával szerzett.1 

Ha elfogadjuk is FRAKNÓI amaz álláspontját, hogy az 1771-ben 
Bécsben megjelent éneket FALUDI szerezte — mint a BARTALIS föl-
jegyzéséből látszik (Perperam itaque tribuitur Cantilena haec cl. 

SZILÁDY (R. M. K. T. I. 300—302. 1.), HORVÁTH Cyrill (írod. tört. 172. 1.), 
BODNÁR ZS. (Irod.-tört. 75. 1.), DÉZSI Lajos (írod.-tört. közi. 1897. 55. 1)., 
SZAMOTA Istv. (TMurmellius. III. 1.) VARJÚ Elemér (Könyvsz. 1899. 97. 1.), 
VÁCZY, PINTÉR. 

1 Századok. 1901. 901. 1. A nyomtatvány teljes címe: RÖVID TUDÓ
SÍTÁS | ÁJTATOS IMÁDSÁGGAL I ÉS | ENEKKEL-EGYÜTT, I SZENT | 
ISTVÁNNAK | MAGYAR-ORSZÁG | ELSŐ | APOSTOLI KIRÁLLYÁNÁK | 
DITSŐSSÉGES JOBB-KEZÉRÜL : | Melyet Fölséges, és Apostoli Király- | né 
Aszszonyunknak különös buzgósága Rá-1 guzából Hazánkba viszsza-hozott és 
Budán | az Udvari Templomban közönséges tisz- | teletre ki-tett. | BÉCSBEN, | 
Nyomtattatott Nemes Tamás János | Trattnern betőivel. | 1771. || 
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Viro. . . Francisco FALÜDI): az ö idejében is FALUDit tartották az 
ének szerzőjének, bár TOLDY szerint hibásan, mert a PRAY-tól 
följegyzett adat szerint inkább SZERDAHELYI József a szerző* — de 
azt már nem fogadhatjuk el, hogy FALUDI ezt az éneket a XV. 
századbeli ének egyetlen fönmaradt versszakának fölhasználásával 
írta volna. Kétségtelennek tartom, (FALUDI, vagy bárki írta is azt 
az éneket), hogy az a maga egészében, a% első sortól a% utolsóig 
1771-ben íratott. A Szent Jobbot dicsőítő éneknek ez a bécsi> 
1771-iki kiadása a% első, eredeti hadas. Az a körülmény, hogy 
ez első, eredeti kiadás 3-ik sz. levelének a lapján kezdődő imádság 
fölött eme cím olvasható «SZENT ISTVÁN | KIRÁLY | Dicsőséges 
Jobb-Kefének meg- | találás árúi való régi, és még \ i^^-dik Esçtend. 
Norimbergá- \ ban nyomtattatott | IMÁDSÁG». || : egyáltalán nem 
bizonyítja hitelesen azt, hogy az az imádság Nürnbergben való
ban kinyomatott 1484-ben. 

Az 1771-iki kiadásnak az 1484-es évszámmal kapcsolatos 
imádságra való hivatkozása szerintem minden kétséget kizárólag 
egyenesen az esztergomi egyházmegye használatára 1484-ben 
Nürnbergben nyomatott latin misekönyv (egy példánya a Nem
zeti Múzeum könyvtárában) latin Oratio-járas vonatkozik és pedig 
jól jegyezzük meg, hogy, bár ott nincs világosan, kifejezetten 
megmondva, hogy latin vagy magyar imádságot kell-e alatta 
érteni: mégis egész határozottsággal (figyelmen kívül hagyván 
most a BARTALIS híradását) állíthatjuk, hogy az 1771-iki ének 
szerzője a missale latin imádságára gondolt és hivatkozott ama 
címben s teljesen fölöslegesnek tartotta az IMÁDSÁG szó után 
odaszúrni, hogy : «magyar fordításban», mert hiszen minden olvasó 
láthatta, aki kezébe vette, hogy az előtte lévő szöveg magyar és 
nem latin. 

1 Uj Magyar Múzeum. 1857. 5°8- L 
2 TOLDY cikkében (Uj M. Múz. 1857. 506. 1.) e cím idézésében hibásan 

áll az 1448 évszám, mert az 1771-iki kiadásban 1484 olvasható ! BODNÁR 
Zsigm. is hibásan mondja, hogy az 1771-iki kiadás 1448-iki kiadást említ, 
mert azon 1484 áll I 

3 Ezt az Oratiot említi FRAKNÓI. Századok. 1901. 881. lap. TOLDY: Uj 
Magyar Múz. 1857. 506. I. 
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TOLDY és társai az imádság címének (1771-iki kiadás 5. 1.) 
olvasásakor, a BARTALIS híradását (Possidemus Orationem, & Can-
tilenam de Inventione dextrae S. Regis Stephani idiomate Un-
garico) ismerve s ezáltal befolyásolva gondoltak arra, hogy az 
abban olvasható hivatkozás magyar szövegű imádságra vonat
kozik. A BARTALIS híradásától függetlenül (ha t. i. azt nem ismerték 
volna) bizonyára csak a latin misekönyv latin imádságával hozták 
volna kapcsolatba s ez imádságot egyszerűen a latin szöveg 
magyar fordításául tekintették volna. Ez lett volna a legtermé
szetesebb és leglogikusabb fölfogás. 

Nem szabad tehát figyelmen kívül hagynunk, hogy az 1771. 
és 1797-iki kiadásokban egyedül csak a régi IMÁD SÁG-ra való 
hivatkozás olvasható és szó sincs ott egy régi és még Norim-
bergában 1484-ben nyomtatott énekről! Az 1771-iki kiadás 6-ik 
lapján az «17/ Eneh> cím alatt, szerintem, nem azt kell érteni 
amit TOLDY értett (Uj M. Múzeum. 1857. 507. 1.), hogy t. i. ez 
az új ének egy réginek az átdolgozása s csak ebben a formájá
ban új, hanem igenis azt, hogy szerzője a régi imádsággal szem
ben mondja ez énekről, hogy «Uj Ének». 

Ezt az éneket a maga egészében a nagy alkalom, a trónon 
kifejezett óhajtás hatása alatt készítette a szerző 1771-ben. 

így állván szerintem a dolog, most már az a kérdés: hogy 
tekintsük BARTALIS híradását? Nem kések kifejezni e tárgy tanul
mányozása közben kialakult s megerősödött ama meggyőződé
semet, hogy BARTALIS kezei között 1484-ben Nürnbergben nyom
tatott s Szent István jobbkezének megtalálásáról szóló magyar 
imádság és ének sohasem volt, sőt ilyen magyar nyomtatvány 
sohasem létezett; továbbá, hogy BARTALIS-ÍÓI az ő Notitia-j&ban 
közölt négy sorból álló énektöredék eredeti forrása az 1771-ben 
Bécsben megjelent «Rövid tudósítás ájtatos imádsággal és ének
kel...» cimü nyomtatvány 3-ik számú levelének b lapján kezdődő 
ének első versszaka, amelyet BARTAUS-nak múlhatatlanul ismernie 
kellett s amelyet ő talán azért, hogy annak az éneknek nagyobb 
tekintélyt kölcsönözzön s ezáltal a szent jobb iránti tiszteletet és 
kegyeletet fokozza: régiesített, vagyis a régi Írásmód szerint 
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kísérlett meg átírni s eredetét azon az alapon, hogy 1484-ben 
Nürnbergben az esztergomi egyházmegye részére egy latin mise
könyv nyomatott, mely egy, a szent jobbról szóló imádságot is 
foglal magában : 1484-re viszi vissza. Célja az átírással az volt, 
hogy az ének az olvasáskor úgy hangzék, mintha a XV. század 
végén írták volna. 

A BARTALIS-ÍÓI említett 1484-iki nürnbergi nyomtatvány léte
zését eleve tagadják a következő tények : 

1. Azt BARTALis-on kívül (valóban ő sem látta) soha senki 
nem látta; pedig sokan (BURIÁN, HORVÁT, MÁRTONFI stb.) sokáig 
és gondosan kutattak utána. Ha jegenyei ismerősei, környékbeli 
plébánostársai, barátai, rokonai vagy bárki emberfia látta volna 
azt a kis íüzetkét: bizonyosan örömmel sietett volna tanúbizony
ságot tenni BARTALIS híradásának valódisága, igazsága mellett, 
mikor ő a Hazai Tudósításokban (1807.) megjelent fölszólításra 
(KAZiNCZY-é) hallgatással felelt s ezért «némelyek által mistificatio 
gyanújába vétetett». 

2. Sem irott, sem nyomtatott forrásaink, sem az ősnyomtat
ványokról megjelent legkitűnőbb könyvészeti szakmunkák (HAIN, 

PANZER, Paul MARAIS et DUFRESNE de Saint-Leon, PROCTOR, HOLTROP, 

M. PELLECHET) még csak említést sem tesznek arról, hogy 1484-ben 
Nürnbergben egy, a szent jobbot dicsőítő magyar imádságot és 
magyar éneket tartalmazó nyomtatvány hagyta volna el a KOBURGER 

Antal sajtóját; pedig a tudomány a régi könyvtárak porlepte 
papirhalmazaiból, fóliansaiból s újonnan fölfedezett torrásokból az 
utóbbi századok folyamán a részletes, tervszerű kutatások alapján 
annyi sok és oly becses adatot hozott napfényre, mely szerint 
lehetetlen, hogy ha az a nyomtatvány valósággal létezett : az egy
korú vagy közel egykorú, vagy későbbi kéziratokban vagy nyom
tatványokban fenn ne maradt volna annak legalább a címe, 
vagy az emléke. 

3. Nincs benne a Cantus Catholici cimű 1651-ben (H. n.) 
1674-ben Kassán, 1703-ban Nagyszombatban (R. M. K. I. 856. 
1159. 1679. sz.) megjelent legrégibb magyar katholikus énekes
könyvben. 
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«A régi Írásnak e mesterséges, jól el nem talált követése» 
valóban arra vall, hogy itt egy «jádzi elmének», «egy hiú ember 
idétlen, rosszul sikerült» nem: tréfájával, de a legnagyobb mérték
ben elitélendő könnyelműségével van dolgunk, aki egy 1771-ben 
írt szöveget 278 évvel próbál véníteni, de oly tollal, mely for
gatóját önkéntelenül is elárulja s e ténykedéseért aztán a késő kor 
kutatói méltán illetik a merész és áltató vállalkozót a «lidérckedés 
vádjával.» 

A régi helyesírásnak e rosszul sikerült utánzása fölött nem 
szabad csodálkoznunk. Az utánzás abban a korban, mikor BAR-
TALIS élt, eléggé nehéz dolog volt, mert a régi nyelvemlékek 
közül csak egyetlenegy volt ismeretes : a Margit-legenda, melyet 
először PRAY György történettudós közölt «Vita S. Elisabethae 
Viduae... nec non B. Margaritae Virginis. Tyrnaviae, 1770» 
cimü müvében a 251—377. lapokon, régi orthographiával ; má
sodszor névtelenül VAJDA Sándor tihanyi apát adta ki PRAY nyomán 
új helyesirással Budán 1782-ben. — BARTALIS minden valószínűség 
szerint ismerte a Margit-legenda PRAY-ÍÓI közölt kiadását s az is 
valószínű, hogy annak, mint nagy újdonságnak hatása alatt pró
bálta meg a FALUDI nevéhez fűződő Ének első négy sorának, 
mesterségesen, régi írásmód szerint való átírását. 

A BARTALis-féle éneket tehát nem kell XV. századbeli nyelvünk 
és egyházi líránk történetéhez fölhasználni, mert az nem egyéb 
mint az 1771-iki bécsi, első, eredeti kiadáú ének első négy 
sorának a régi írásmód szerint megkisérlett, mesterséges, de 
rosszul sikerült átirása. 

HARSÁHYI ISTVÁN. 

Magyar Könyvszemle. 1912. IV. füzet. 21 




