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ják a kiadvány díszítésére. A kiadó anyagi áldozatot nem kímélve 
igyekezett hozzáférhetővé tenni a Képes Krónika legszebb szöveg
részeit és a nagy középkori magyar miniátor díszítéseit. Dicséret illeti 
a sajtó alá rendezőt és a kiadót egyaránt, de ugyanakkor sajnálattal 
kell megjegyeznünk, hogy a képanyag visszaadásához nem az eredeti 
kódexet, hanem a BicsÉRDY-féle másolatot használták. Amíg Bécsben 
őrizték a kódexet, természetes volt, hogy publikációink nagy része a 
könnyen hozzáférhető BicsÉRDY-féle másolatot használta, amely a 
m á s o l a t természeténél fogva az eredetinek csak hamisabb mása lehet. 

Ma, amikor a kódex már Magyarországon van, még egy népszerű 
célokat szolgáló kiadványnak sem szabadna az eredeti helyett a máso
latra támaszkodni. Ezenkívül fokozza még a képek eredeti szépségének 
eltorzulását az is, hogy egyes miniatúrákat nagyított formában tesznek 
közzé. BERKOVITS ILONA. 

Schridde É v a : A magyar vezércikk első évei. Pécs, 1938. Hala-
dás-ny. 34, [2] 1. 

Kissé vázlatszerű dolgozatában szerző a magyar újságírás leg
művészibb hajtásának, a vezércikknek kialakulását rajzolta meg. 
Szorgalmas körültekintéssel gyűjtötte össze anyagát s csoportosítása is 
kielégítő. Beszámol a külföldi, főleg német sajtótudomány mai állá
sáról, természetesen itt is szorosabb értelemben vett témáját világítva 
meg. A magyar vezércikk szavának és műfajának KOSSUTH LAJOS volt 
atyja és legnagyobb mestere. Pesti Hírlapjában írt vezércikkei a ma
gyar újságírás legművészibb hajtásai: ma is eleven és friss lendülettel 
hatnak s a majdnem évszázados távolság semmit sem ártott közvetlen
ségüknek. A Pesti Hirlap többi vezércikkírója KOSSUTH iskolájába járt, 
az ő nyomdokán haladt, az ő — tehetsége nélkül. A korabeli többi 
hírlap vezércikkei még a KOSSUTH követőinek színvonalát sem érték 
el. KOSSUTH mellett lapjában a többi vezércikkező közül FÁY 
ANDRÁSÍ, PULSZKY FERENcet, a fiatalabb WESSELÉNYI MIKLÓSÍ és 
DESSEWFFY AuRÉLt lehet megemlíteni. Ugyancsak a nagy szónok nevé
hez fűződik a magyar újságírás, közelebbről vezércikkírás másik klasz-
szikusának: KEMÉNY ZSIGMOND bárónak a fellépése, kinek KOSSUTH 
LAJOS szárnyai alatt bontakozott ki újságírói zsenije. Ezekre az esemé
nyekre és mozzanatokra világít rá SCHRIDDE ÉVA sajtótörténeti szem
pontból, ha vázlatszerű, de úttörő dolgozatában, melynek az iro
dalomtörténet is hasznát láthatja. K. S. 

Crácíun, Ioachim : Bibliographie de la Transylvanie roumaine 
1916—1936. Revue de Transylvanie III . 4. Cluj. 1937, 8°., 366 1. 

IOACHIM CRÁCÍUN kétségkívül a legszorgalmasabb és legterméke
nyebb román bibliográfus. A MKSz ismertette már kiadványsorozatát, 
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a Bibliotheca Bibliologica-t (1937- 77-, 357. L). Cräciun évek óta dolgo
zik a román történeti bibliográfián, melynek 1921-től 1926-ig terjedő 
részét a kolozsvári egyetem román történeti intézetének Évkönyve 
(Anuarul Institutului de Is tőire N.acionala, Universitatea din Cluj II— 
IV.) már közölte, könyvészeti és könyvtártudományi előadásokat tart 
a kolozsvári egyetemen és a nemzetközi történeti bibliográfia állandó 
munkatársa. — Legutóbbi munkája, a román Erdély könyvészete, 
nélkülözhetetlen kézikönyv mindenki számára, aki Erdéllyel bár
milyen tudományos szempontból foglalkozik. Felöleli mindazt, amit az 
utóbbi 30 év alatt román és nem-román szerzők az erdélyi románság
gal kapcsolatban írtak. Bár, a szerző bevallása szerint is, elsősorban a 
román Erdély bibliográfiáját adja, az elkerülhetetlenül összefonódó 
problémák miatt meglehetősen bő kitekintést nyújt a magyar és szász 
vonatkozások irodalmára is. Úgyszólván nincs egyetlen adata sem, 
amelyik ne függne össze az erdélyi magyarság történetével. 

Ez magyarázza meg, hogy CSUTAK VILMOS által szerkesztett 
székely bibliográfia (Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum j o éves 
jubileumára, Szepsiszentgyörgy, 1929, 682—77^. 11.) mellett CRACIUN 
munkája a leggazdagabb erdélyi tudományos bibliográfia, mely kiter
jed a történelem és művelődés minden ágára. 4056 címadata felöleli 
a történelmet és segédtudományait (történetfilozófia, módszertan, tör
ténetírás, források, összefoglaló munkák, monográfiák korszakonként, 
helytörténet, ősrégészet, római régészet, családtörténet, címertan, érmé-
szet, ikonográfia, utazások, életrajzok, intézmények és társaságok tör
ténete), a nemzetiségek történetét és jelen állapotát (magyarok, szá
szok, svábok stb.), a művelődéstörténetet, néprajzot, a társadalmi, 
politikai, agrár, jogi, gazdasági, egyházi, katonai kérdéseket, a föld
rajzot, demográfiát, irodalomtörténetet, nyelvészetet, sajtót, színházat 
és orvostudományt. 

Magyar szempontból figyelemreméltó a magyar szerzők gyakori 
szereplése. ALFÖLDI ANDRÁS, ANGYAL DÁVID, BARTÓK BÉLA, BUDAY 
ÁRPÁD, CSÁNKY DEZSŐ, CSÜRY BÁLINT, EÖTTEVÉNYI OLIVÉR, FETTICH 
NÁNDOR, HORVÁTH JENŐ, Huss RICHÁRD, JANCSÓ BENEDEK, KARÁ
CSONYI JÁNOS, LUKINICH IMRE, MELICH JÁNOS, MESTER MIKLÓS, 
NÉMETH GYULA, NÉMETH LÁSZLÓ, SZÁDECZKY LAJOS, SZÁSZ ZSOMBOR, 
SZEKFŰ GYULA, TAMÁS LAJOS, VERESS ENDRE, VISKI KÁROLY a magyar
országi, BÍRÓ SÁNDOR, BITAY ÁRPÁD, BORBÉLY ISTVÁN, BOROS 
FORTUNÁT, CSUTAK VILMOS, DEBRECZENI LÁSZLÓ, FERENCZI SÁNDOR, 
FERENCZI MIKLÓS, GYÁRFÁS ELEMÉR, GYÖRGY LAJOS, JAKABFFY ELE
MÉR, KÁNTOR LAJOS, GÁL KELEMEN, KISS ÁRPÁD, KOVÁCS ISTVÁN, 
KRISTÓF GYÖRGY, LÁSZLÓ FERENC, LÉVAI JÓZSEF, MIKÓ IMRE, ORIENT 
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GYULA, RAJKA LÁSZLÓ, SZABÓ T. ATTILA, VALENTINY ANTAL stb., stb. 

pedig a kisebbségi magyar tudományt képviselik műveikkel. Különösen 
négy magyar szerző: BITAY ÁRPÁD (26), KRISTÓF GYÖRGY ( I I ) , ROSKA 
MÁRTON (36) és VERESS ENDRE (13) munkái fordulnak elő többször 
a címek közt. 

Egyébként, amellett, hogy hézagpótló könyvészeti segédeszköz, 
CRACIUN könyve érdekes áttekintést nyújt a román szellemtudomá
nyoknak a legutóbbi három évtized alatt történt fejlődéséről. Mind a 
tudósok, mind a munkák száma, valamint a kutatási területek szét-
ágazottsága kedvező képet nyújt erről a nagy lendülettel megindult 
munkásságról. A tizenkét tudós közül, akik a feldolgozott anyag majd 
negyedrészének szerzői, nyolcan, JOAN LUPAÇ, f GHEORGHE BOGDAN-
DUICÁ, ALEXANDRU LAPEDATU, ONISIFOR GHIBU, NICOLAE DRAGANU, 
SEXTIL PUÇCARIU, SILVIU DRAGOMIR és CORIOLAN PETRANU a kolozs
vári egyetem tanárai, ami eléggé megvilágítja „Dacia Superior" egye
temének jelentőségét a román kultúréletben. ZENOVIE PACLIÇEANU, 
GHEORGHE CIUHANDU és STEFAN METEÇ szintén erdélyiek, csak 
NICOLAE JORGA, aki egymagában 229 erdélyi tárgyú történeti munká
jával szerepel a bibliográfiában, bukaresti tanár. Az új nemzedék (több
száz név és mű) már nagyrészt a kolozsvári egyetemen nevelkedett, 
s a tudományszakok minden ágára kiterjeszkedő munkássága azt mu
tatja, hogy az erdélyi románság berendezkedett már a tudományos 
önellátásra. 

A könyvcímek francia fordítása, a terjedelmes szerző- és tárgy
mutató s az áttekinthető rendszerezés könnyen kezelhető kézikönyvvé 
teszik CRÄCIUN művét. Sajnálatos, hogy a hasznos munkát végző 
szerző a bevezetésben nem tartózkodik a szokványos sovén megjegy
zésektől s teljesen szükségtelenül emleget „fojtó magyar uralmat", 
„számtalan nyomorúságot, igazságtalanságot, üldöztetést", „népi és 
vallási elnyomatást". Ezek a kifejezések, melyekkel az előszó sűrűn 
tele van szórva, csak arra alkalmasak, hogy esetleg tévesen kedvezőt
len következtetéseket vonjon le a tárgyilagos olvasó a mű tulajdon-
képeni fontos részéről. Nem hallgathatjuk el továbbá azt az észrevé
telünket sem, hogy néhány kiválóan fontos munka, melyek a magyar 
tudományosságnak az erdélyi román kérdésben elfoglalt álláspontját 
képviselik és új eredményeik miatt nélkülözhetetlenek a tudományos 
kutató munkájában, elnézés vagy talán politikai ellenszenv miatt 
kimaradt a bibliográfiából. Szerintünk TAMÁS LAJOS könyve (Rómaiak, 
románok és oláhok Dácia Trajánában, Budapest, 1935), JANCSÓ 
BENEDEK Erdély története c. műve (Kolozsvár, 1931), a JANCSÓ BENE
DEK emlékkönyv (Budapest, 1931), A történeti Erdély c. gyüjtemé-
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menyes munka (Budapest, 1936), MELICH JÁNOS Honfoglalás kori 
Magyarországa. (Budapest, 1925—1929) vagy GÁLDI LÁSZLÓ román 
irodalomtörténeti cikkei (Apolló folyóiratban) nem hiányozhatnak 
a román Erdéllyel foglalkozó bibliográfiából sem. 

MAKKAI LÁSZLÓ. 

Régi magyar könyvek új kiadása. „A reformáció és ellen
reformáció korának evangéliumi keresztyén (református és evangé
likus) egyházi írói" címen D R . INCZE GÁBOR sorozatot indított meg, 
amelyben eddig megjelent: ALVINCZI PÉTER: „AZ Úrnak szent vacso
rájáról" c. unikum, Magyarország panasza s részletek az Itinerarium 
Catholicumból és a Postillákból, SZÖLLÖSI MIHÁLY: Bujdosó magya
rok füstölgő csepüje (1676), MEDGYESI P Á L : Praxis Pietatis (1636), 
NAGY SZŐLÖSI MIHÁLY: Lobogó szövétnek (1676), THOLNAY M I 
HÁLY: Szent Had (1676), MELIOS (JUHÁSZ) P É T E R : A szent Pál... 
levelének... a Colossabelieknek ... magyarázattya (1561). POLGÁRI 
GÁSPÁR: Mérges golyóbis (1706), Az Urnac vaczoraiaról (1559), 
Pápisták keringője (1661). Ugyané sorozatban megjelent „Részlet 
tizenhárom egyházi író egy-egy munkájából". A bevezető tanul
mányokat az egyes kötetekhez CSIKESZ SÁNDOR, B. PAP ISTVÁN, 
PAYR SÁNDOR, ZOVÁNYI JENŐ, INCZE GÁBOR, RÉVÉSZ IMRE, 
PAP FERENC írták. E sorozat hasonmásban közöl címlapokat és 
könyvdíszeket, a szöveget azonban könnyebben használhatás cél
jából mai helyesírással adja. A régi magyar irodalom kedvelői és 
egyháztörténészek számára így hozzáférhetővé tett e régi könyvek új 
kiadásai csak a tartalmat, a gondolatokat, fejtegetéseket mentik át a 
mai olvasó számára, — nyelvi, helyesírási és könyvészeti szempon
tokra nincsenek tekintettel, ami — tekintve a kiadás célját — nem 
róható fel mulasztásul. T R . Z. 

„A Zalán futása" első kidolgozásának kézirata 1933-ban a 
Magyar Nemzeti Múzeum Orsz. Széchényi Könyvtárába került (1. MK 
Szemle Űj Folyam XXXIX. 116 1.). Ennek szövege erősen eltér a 
végleges alaktól: címe „Árpád győzödelme a' Titeli síkon", Hajna 
neve itt még Kolma, később Bajna és sok olyan név szerepel benne, 
amelyek a kiadott szövegbe már nem kerültek be. Az énekek be
osztása is más. A CSÁSZÁR ELEMÉR szerkesztésében megjelenő Régi 
Magyar Könyvtár 41. kötetében KOZOCSA SÁNDOR most (1937) ki
adta az eredeti kéziratot „A Zalán futásának első kidolgozása" címen 
és alapos filológiai bevezetést írt hozzá. T R . Z. 


