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mindenütt fedő szöveggel, sőt, az idézet forrásaként (a 226. lap 52. 
jegyzetében, illetve a 401. lap 51. jegyzetében) más-más lapszámra 
való hivatkozással, amelyek közül az egyik nyilvánvalóan hibás. 

A felsorolt kritikai észrevételek azonban a gazdag, szép munká-
nak csak egy-egy részletére vonatkoznak, ám semmit sem vonnak le 
az egész könyvnek fentebb méltatott értékeiből. A kötet anyagát 
jól megválogatott, érdekes képanyag és gondosan összeállított név-
mutató teszi teljessé. (Szépirodalmi, 1985.) 

VÖRÖS IMRE 

AZ ELTE RÉGI MAGYAR 
IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉKÉNEK 

KIADVÁNYAIRÓL 

A következőkben négy olyan kiadványt ismertetek, melyek abban 
közösek, hogy valamennyi az ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti 
Tanszéke gondozásában jelent meg, annak „vonzáskörében" dol-
gozó fiatal kutatók, egyetemi hallgatók tanulmányait teszi közzé. 

Elsőként kell szólni a Prodromos címen megjelent, míves kiállítású 
kis kötetről, amely Tarnai Andort köszönti 60. születésnapja alkal-
mából. Mint a cím is utal rá: az egy-két oldalas dolgozatok csak 
előfutárai a Tarnai professzor aspiránsainak, volt tanítványainak keze 
alól majdan kikerülő nagyobb műveknek. A kötetben számos érde-
kes tanulmányt olvashatunk, így az Érdy-kódex egy legendájáról, 
könyvészeti, rétorikatörténeti, az alkalmi beszéd kutatásával kapcso-
latos témákról. Először látnak napvilágot Janus Pannonius eddig 
ismeretlen epigrammái — Weöres Sándor fordításában — , valamint 
Israel Voidiuss egykorú verse Zrínyi hadjáratáról, ugyancsak ma-
gyar nyelven. 

írók és művek a XVII— XVIII. sz.-ban (szerk.: Lancsák Gabriella és 
Hargittay Emil) Budapest, 1984. 

A kötetben közreadott, magasfokú szaktudásról tanúskodó négy 
tanulmányról érdemes külön-külön is szólni. (Valamennyi szerzője 
egyetemi hallgató.) 

Lanzeritsch Mária dolgozata Komáromi Csipkés György 1651-
ben, Utrechtben előadott Oratio Hebraea-jának értő elemzését adja, 
különös figyelemmel annak héber—magyar összehasonlító etimo-
lógiáira. Kimutatja, hogy húsznál is több azoknak a magyar szavak-
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nak a száma, melyeknek eredetét mind a mai napig nem sikerült meg-
nyugtatóan tisztázni, s amiket Komáromi Csipkés héberből ere-
deztetett. Kár, hogy a szerző a héber szavak mellé nem írta oda 
azoknak kiejtését és eredeti jelentését, hiszen így a héberül nem ol-
vasók számára is világos lett volna, hogy pl. a päzar (am. .szét-
szórni'), vagy a rägal (am. 'rágalmazni') tökéletes megfelelői a ha-
sonló hangalakú és jelentésű magyar szavaknak. A munkát teljesebbé 
tehette volna az Oratio fordítása is. 

Lancsák Gabriella dolgozata érett, tudós munka. Dobai Székely 
András (1634— 1713), a Felvidéken működő pietista szellemiségű író 
életrajzát primér levéltári források alapján állította össze, majd an-
nak egy eddig ismeretlen Cicero-fordításáról közöl tanulmányt, a 
függelékben mellékelve a teljes szöveget. (Érdemes lenne a Cicero-
fordításokban amúgy is szűkölködő szélesebb olvasóközönség szá-
mára is megjelentetni, mondjuk a Magyar Hírmondó egyik köteté-
ben, mint pár éve Pesti Gábor Aesopusát.) 

Czibula Katalin egy 1758-ban írt jezsuita iskoladráma (Kereskényi 
Ádám: Ágostonnak megtérése) sokoldalú elemzését nyújtja, széles 
kortörténeti háttérrajzzal. 

Pintér Márta egy eddig szintén kiadatlan, feltehetően 1767-ben 
színre vitt csíksomlyói iskoladráma (Inductio de Passione Christi) 
forráskritikáját és mintaszerű átírását készítette el. Ezt is hasznos 
lenne — a könyv alakban is nagy sikert aratott Csíksomlyói passió 
mintájára — megjelentetni. 

Zrínyi-dolgozatok I. (XVI. OTDK Humán szekció. Bp. 1983. ápr. 
5 —8.), 1984. (szerk.: Hausner Gábor— Kovács Sándor Iván) 

A kötetben azok a dolgozatok jelentek meg, melyeket a tanszéken 
szervezett Zrínyi-szeminárium hallgatói írtak és adtak elő az Orszá-
gos Tudományos Diákköri Konferencián. A szerzők valamennyien 
túl vannak már első publikációikon. Sajnos az ismertetés szűkre sza-
bott terjedelme csak válogatást enged meg a rendkívül gazdag anyag-
ból. Mindenekelőtt Orlovszky Géza tanulmányát kell kiemelni (A 
Zrínyi-könyvtár öt katalógusa), amely alapját képezi a zágrábi Zrínyi-
bibliotheca majdani tudományos feldolgozásának. (A kötethez kap-
csolódó függelékben az 1918-as Zrínyi-kiállítás katalógusának fakszi-
miléjét is megtaláljuk.) Tanulmányok olvashatók még Zrínyi lírai 
verseinek rímtechnikájáról, a költemények horvát fordításáról, a Szi-
geti veszedelem hasonlattípusairól és a XVIII— XIX. sz. fordulóján 
született kéziratos Tasso-fordításokról. 

Zrínyi-dolgozatok II. (XVII. OTDK Humán szekció. Debrecen 1985. 
ápr. 1 — 9.) Budapest, 1985. (szerk.: Kazinczy Andrea—Kovács Sán-
dor Iván) 
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A Zrínyi-szeminaristák legújabb nemzedékének publikációit ve-
heti kézbe az olvasó, ismételten meggyőzödvén azoknak tudományos 
felkészültségéről, s egyben tájékoztatást nyerve a tanszéken folyó 
szervezett kutatások irányairól. A tanulmányok jelentős része itt 
csak tartalmi kivonatban jelenik meg, hiszen vagy már napvilágot 
látott valamely tudományos szakfolyóirat hasábjain, vagy a közel-
jövőben fog megjelenni. így az Angol életrajz Zrínyiről, London 1664, 
amely a Zrínyi könyvtár sorozatának leendő II. kötetét fogja képezni. 
(Itt emlékeztetek rá, hogy a már megjelent első kötet is a szeminaris-
ták odaadó munkáját dicséri.) Ránki Judit Zrínyi-szótára már az 
Áfium, a Vitéz hadnagy és a Mátyás-elmélkedések teljes frazeológiai 
anyagát felöleli, s haszonnal forgatható az ötkötetes Széchy Károly-
féle Zrínyi-életrajzhoz készült mutató is. Egy tanulmány a hazánk-
ban is rendkívüli népszerűségre szert tett hellénisztikus regénynek, 
Héliodórosz Aithiopikájának (közismertebb nevén Chariclea) Czo-
bor Mihály által készített fordításával, illetve annak Zrínyire gya-
korolt hatásával foglalkozik. A szerény cím ellenére (Adalékok Zrínyi 
Adám pályaképéhez) Hausner Gábor és Orlovszky Géza tanulmánya 
a költő-hadvezér fiának teljes és hiteles pályaképét vázolja fel, kor-
rigálva ezzel a róla elterjedt, s mind ez idáig a köztudatban élő tévhite-
ket. 

Végül reméljük, hogy a Kovács Sándor Iván által kitűzött cél, 
tudniillik, hogy a Zrínyi-dolgozatok a „Zrínyi-kutatás rendszeresen 
megjelenő szakfolyóirata legyen", valóban megvalósul, örömet sze-
rezve ezzel nemcsak a Zrínyi-olvasók, de a régi magyar irodalom 
szélesebb táborának is. 

G R Ü L L TIBOR 

ZRÍNYI MIKLÓS PRÓZAI MŰVEI 

Négyesy László hagyatékából Kovács Sándor Iván vezetésével sajtó 
alá rendezte az ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének 

Zrínyi-szemináriuma 

Miként a kötet előszavában a sorozat főszerkesztője, Klaniczay 
Tibor írja „szokatlan, de nemes hagyományt felújító" sorozatot 
nyitott a Zrínyi Kiadó a Zrínyi-könyvtár első kiadványával. Néva-
dója életművének kiadására, a rá vonatkozó kutatások összegzésére, 
az utóélet feldolgozására vállalkozó legkiválóbb szakemberek szö-
vetkeztek a kiadó vezetőivel, és a munka eredményeként került kézbe 
az első vaskos (760 lapos) kötet, amely Zrínyi prózai műveit tartal-


