
ban inkább a manierista stíluselemeket figyel
hetjük meg, ő maga a barokk ember pátoszos 
szerepelni vágyásában tűnik elénk. Egyházi 
jellegű énekeit híveivel énekeltette, házassági 
verseit előző házasságaiból származó fiaival 
adatta elő. Egyebekben is tudatosan készült 
az utókorra: füzetébe minden kis versét gon
dosan beírta, még azokat a variánsokat is, 
melyeket maga törölt elkészült műveiből. S 
bár nála is megfigyelhető a Lipsius-iskola 
apolitikussága, Liszka harcáról a szepesi pré
posttal mégis értesít minket. S meg kell emlí
tenünk utolsó, már barokkos szellemű versét, 
melyben Babitsig előremutatóan szedi versbe 
a Miatyánk szövegét. 

Nyéki Vörös Mátyás a kötet harmadik 
írója. Versei számát és értékét tekintve egya
ránt a legnagyobb közöttük. Egymaga pél
dázza a XVII. század szellemi útját a sztoi-
cizmustól a manierizmuson keresztül a ba
rokkig. Nyéki életéről meglepő gazdag anyag 
maradt fenn, főleg győri papsága miatt. 
Versei is egyházi ihletésűek, Mária-dalai pe
dig — mint Klaniczay oly meggyőzően bizo
nyítja — manierista ügyeskedések, sápadt 
rózsa-koszorúk, kivéve utolsó Mária-énekét, 
mely a hazai barokk kezdetének tekinthető. 
Azonban bármennyire csiszoltabb is költészete 
a Pécseliénél és Csulyakéhál, nem forrósítja 
át olvasóját. Amazoké durvább, darabosabb, 
helyenként nehezebb léptű is. Helyzetdalo
kat ír, beleélve magát a szegény nincstelen 
(4 háza volt!) jobbágy nehéz helyzetébe, de 
vigaszul csak a sztoikus nyugalom már krisz-
tianizálódott változatát szánja: „Chendesich 
elmémet. . ." Bár életrajzából tudjuk: szívén 
viselte a szegénység sorsát, még a törökkel is 
levelezett érdekükben, a pusztító-rabló kapi
tányok ellen is oltalmat kér számukra. Hely
zetüket mégis csak kívülről látja, így igazi nagy 

Szomszédainkkal való kapcsolataink ügyé
ben nem első ízben emel szót a magyar törté
nelem- és irodalomtudomány. Még a nacio
nalista, soviniszta uszítás legféktelenebb kor
szakában is voltak „bátrak", „akik mertek" s 
megvétózták a gyűlölet, az uszítás törvénybe 
iktatott tényét, a kapcsolatok múltjának 
feltárására és további ápolására buzdítva a 
kölcsönös megértés jegyében. 

Az ország felszabadulása után szükség
szerűen következett be a szomszédainkhoz 
fűződő viszonyainkban is alapvető változás, 
épp a fejlődés, a továbbhaladás jegyében. 

líra nem keletkezhetett élményéből. Felfigyel 
„az szegények szavá"-ra, „figyel árvák kiál
tására", Dialógusában és Tiniinnabutum\ä-
ban egyaránt a „szegény gazdagok" szomorú 
túlvilági életét írja le, de verseiben nem 
annyira a lázítás, mint a belenyugvás hirde
tése dominál. A pokoljárás dantei útja nem 
adatott meg neki; és pokolképében derekasan 
eltér akár a Zsigmondot főni látó Tar Lőrinc,, 
akár a Heltai mesék 99. darabjának eszmei 
mondanivalójától. Borzalomfestéséről Kla
niczay Tibor magvasán emlékezett meg 
tanulmányában, helyesen látva, hogy az 
öröm hangjai sohasem csengtek tintinnabu-
lumként verseiből. Amit azonban nem ka
punk meg verseitől tartalmi szinten, megadja 
a versek néhol már egészen modernül ható 
művészi megformálásában. Ismeri a vers
írás minden fogását: képei igézetesek, bár 
kissé zsúfoltak, hasonlatai reálisak és jó meg
figyelőkészségéről tanúskodnak. Él az ismét
lés, fokozás és ellentét hatásával, a legked
vesebb fordulata a kérdezés, s ezek váltoga
tásával kitűnő hatást ér el. Versei mozgal
masak és zsúfoltak, vidéki templomaink 
barokk freskóit idézik. Nem idegenkedik 
azonban sorai között a korabeli élet ábrázo
lásától sem: Tinódi kulcsárokat fenyegető' 
éneke lehetett előképe a „hamis prókáto-
rok"-at leleplező énekeinek, s középkori 
haláltánc elevenedik meg Tintinnabulum-
jában, ahol a „pilises fejek" is megtalálják 
büntetésüket. 

Szerettem volna a fentiekben érzékeltetni,, 
hogy milyen jelentős tett volt e nem túl jelen
tős írók műveinek kiadása. Irodalmi és műve
lődéstörténeti téren egy sereg problémát vet 
fel és segédkezet nyújt a XVII. század további 
kutatásaihoz. 

Végh Ferenc 

Mint a fenti kötet előszavában Vágvölgyi 
Tibor is hangsúlyozza, elérkezett az idő, hogy 
a felszabadulás előtti „ . . .elismerést érdemlő 
kezdeményezéseket szabadon folytassuk, kap
csolatainkat a szomszéd népekkel szorosabbra 
fűzzük, és korszerű tartalommal töltsük 
meg" (5. lap). Nos, épp a marxista történet-s 
irodalomtörténetírás művelőinek jutott és jut 
osztályrészül e kezdeményezések folytatása 
és „korszerű tartalommal" való megtöltése. 
A felszabadulás óta eltelt több mint másfél 
évtized alatt született is e tekintetben számos 
szép eredmény (Vö. pl. Kovács Endre: Cseh— 

A SZOMSZÉD NÉPEKKEL VALÓ KAPCSOLATAINK TÖRTÉNETÉBŐL 

Válogatás hét évszázad írásaiból. Összeállította és jegyzetekkel ellátta: Kemény G. Gábor.. 
Az anyaggyűjtés munkájában közreműködött: Fried István. Bp. 1962. Tankönyvkiadó V. 
1039 1. 
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magyar történelmi kapcsolatok. Bp. 1952., to
vábbá: szakfolyóirataink — elsősorban a Fi
lológiai Közlöny, Világirodalmi Figyelő — 
számos, a kérdéssel kapcsolatos írását Julius 
Dolansky, Komlós Aladár, Angyal Endre, 
Andrzej Seroszewski stb. tollából, legutóbb: 
Dobossy László: A szomszéd népek irodalma. 
Tankönyvkiadó V. Bp. 1962.), amely viszont 
— a távlatokat szem előtt tartva — még min
dig csak alapvetésnek tekinthető. Ezért is 
néztünk nagy várakozással a most közreadott 
kötet megjelenése elé, amely A szomszéd né

pekkel való kapcsolataink történetéből címet
viseli. A magyar és szomszéd népi kapcsola
tok olyan jellegű, marxista szempontok sze
rinti összegezésére ui. most került sor első 
ízben. 

El kell ismernünk, a kötetet összeállító 
Kemény G. Gábor nehéz feladatot vállalt a 
válogatás és összeállítás munkájával. Hét 
évszázad gazdag anyagából kellett kigyűj-
tenie, majd rendeznie a legértékesebb s a leg
jellemzőbb szemelvényeket. Kérdés most 
már, milyen eredménnyel zárult ez a proble
matikus, de rendkívül izgalmas és szép fela-
dat-Wgoldás? Sajnos, az a benyomásunk, a 
kísérlet nem járt teljes sikerrel, a kiadvány 
nem váltotta be maradéktalanul a hozzá
fűzött reményeket. Mind a válogatás mun
káját, mind a kötet arányainak elrendezését, 
mind pedig a szerkesztés metódusát bizonyos 
fenntartásokkal kell fogadnunk. 

A kötet nyolc fejezetéből az első a kezde
tektől Mohácsig terjedő időszak kapcsolatait 
mutatja be; a második a „közös elnyomó 
elleni függetlenségi-felszabadító harcok tör
ténetéből és irodalmából" kíván ízelítőt ad
ni; a harmadik a felvilágosodás és reformkor 
kapcsolatairól ad számot; a negyedikben kü
lön fejezetet kap az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc időszaka; az ötödik rész az 
önkényuralom és a kiegyezést megelőző idők 
kapcsolatait tárja elénk; a hatodikban talál
juk a kiegyezéstől a Tanácsköztársaság eltip-
rásáig terjedő idők kapcsolatainak dokumen
tációját; a hetedik rész a két háború közötti 
időszak és a második világháború alatti köze
ledést mutatja be; majd végül a nyolcadik 
fejezetben kap helyet a felszabadulástól 
1961-ig eltelt másfél évtized kapcsolattörté
nete. 

Ez a kép így összegezve megnyugtató 
lenne, ha nem állna a kötet élén hangsúlyo
zottan a következő alcím: „Válogatás hét év

század írásaiból". Ezután ugyanis joggal fel
tételezzük, hogy a kötet — legalábbis a lehe
tőségekhez mérten — arányos terjedelemben 
foglalkozik majd a XIII., XIV. század vagy 
éppen a felvilágosodás és a reformkor stb. kap
csolatainak történetével. Az első fejezetek 
anyagát fellapozva aztán csalódással kell 
megállapítanunk, hogy bizony 1800 előtti 
kapcsolataink históriája igen mostoha elbá

násban részesült, az egész kötet anyagának 
csupán egy tizednyi részére korlátozódik a 
XIX. századot megelőző idők kapcsolattör
ténete, ami bizonyos jelentős fogyatékossága a 
kötetnek. Félreértés ne essék, nem kívánjuk 
tagadni a közölt XIX. és XX. századi szöve
gek jelentőségét, azt sem vitatjuk, hogy 
1880 előttről sokkal gyérebb anyag áll a ku
tató rendelkezésére, de tán egy igényesebb 
szelekció, a szövegek gondosabb megváloga-
tása — akár a XIX. századi, akár a XX. szá
zadi részben — mégiscsak nagyobb terjedel
met biztosíthatott volna régebbi (nem is jelen
téktelen !) kapcsolataink bemutatásának. így 
sajnos, éppen csak felsejlenek — egy-két sze
melvény erejéig — a legfontosabb forduló
pontok: a tatárjárás eseménye, a huszitizmus 
problematikája, a Hunyadi-hagyomány, a 
mohácsi tragédia, majd Comenius munkás
ságának, s a kuruckori harcok (főleg népköl
tészeti) visszhangja. Nem hiányoznak ugyan 
olyan auktorok sem, mint Tinódi, Balassi, 
Gyöngyösi, Mikes Kelemen stb., de a kap
csolataikat szemléltetni kívánó dokumentu
mok igen kevés számúak. Még a Szigetvár 
elestének irodalmi utóéletét szemléltető szö
vegek válogatása — ami pedig szerencsé
sebbnek mondható ! — sem zárult, szerény 
véleményünk szerint, megnyugtató ered
ménnyel; egy kicsit mintha az ötletszerűség, a 
szövegek könnyebb hozzáférhetősége döntött 
volna a kiválasztást illetően. Szerepel itt 
Krnarutié Vazetje Segeta grada c. művének 
egy részlete, egy szerbhorvát hősi ének, 
Hviezdoslav magyar nyelvű Zrínyi-zsengéje 
stb., de vajmi keveset tudunk meg pl. a mi 
Szigeti Veszedelmünk és a horvát Zrínyiászok 
viszonyáról, vagy éppen a délszláv irodalom 
igen gazdag és változatos Zrínyi-hagyomá
nyáról, ami bizony — kivált irodalomtörté
neti szempontból — nehezményezhető. 
(Örömmel láttuk volna ezúttal pl. Ferenac 
Crnko Sziget elestéről szóló krónikájának 
néhány-részletét éppúgy, mint Andrija Kaéic 
Miosic szép Zrínyi-versét, amely a délszlávok 
között oly népszerű Razgovor ugodni naroda 
slovinskoga (A szláv nép kellemes társalgása) 
egyik legszebb darabja s egyben az illirizmust 
közvetlenül megelőző időszak legértékesebb és 
legtárgyilagosabb horvát Zrínyiásza.) 

Lényegében csak a XVIII—XIX. század 
fordulójától kezdődően tapasztalunk a fenti 
vázlatosságot illetően változást. Igaz, a fel
világosodás első (1796 előtti) szakaszának 
kapcsolatai sem rajzolódnak ki még kellően, 
de az 1800-at követő évek közeledési törek
vései már jobban tükröződnek a közölt sze
melvények alapján. Főleg Virág Benedek, 
Kazinczy, Toldy Ferenc, Bajza József, Szé
chenyi s a szerb származású, de magyar íróvá 
lett Vitkovics Mihály szerepének bemutatása 
mondható szerencsésnek a felvilágosodás és 
reformkor kapcsolatait tárgyaló harmadik 
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fejezetben, noha Vitkovics szerb népdalfor
dításainak bemutatása sem ártott volna itt, 
sőt! szívesen olvasnánk Kazinczy Azzan-
űgim'adját is, hisz benne a „szerbus manier" 
első magyar kísérletét üdvözölhette a kor 
olvasóközönsége. (Vö.: Horváth János: Ta
nulmányok. Bp. 1956. 268. 1.; Uő: A magyar 
irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. Bp. 
1927. 142—149.) A Vitkovics-fordítások is 
bírnak némi jelentőséggel, ha többnyire nem 
is követik az eredeti metrumot. Végső soron 
mégiscsak Vitkovicsé az érdem, hogy a re
formkor az ő eredeti szövegekből készített 
átültetéseiből ízleli meg a szerb népdalok 
hangulatát-világát. 

A kötet további (IV., V., VI., VII., VIII.) 
fejezeteinek anyagából — irodalomtörténeti 
szempontból — különösen a Petőfivel, Jókai
val, Madách Imrével, Arany Jánossal, Ady 
Endrével, Németh Lászlóval, József Attilával 
stb. kapcsolatos, illetve tőlük származó sze
melvények; a két háború közötti időszak — 
főleg idegen területen működő magyar írói
nak (Csuka Zoltán, Szenteleky Kornél, Sza-
latnai Rezső, a „sarlós mozgalom" tagjai stb.) 
közeledési törekvéseit, kezdeményezéseit be
mutató iratok; az Anton Straka személyéhez 
és működéséhez fűződő csehszlovák—magyar 
közeledési törekvést szemléltető dokumen
tumok tarthatnak érdeklődésre számot. Igen 
sajnálatos azonban, hogy még ez a gazdagabb 
öt fejezetet megtöltő, tehát végül is több 
körültekintéssel kezelt anyag sem mentes a 
hiányosságoktól, hibáktól. Bőven akad itt is 
vitatható megállapítás, pontatlanság, s — 
főleg a válogatásban — fogyatékosság. Ezek 
közül csak néhány kirívóbb esetre kívánunk 
utalni ezúttal. 

Nem derül ki egyebek között, mire ala
pozza a szerkesztő például a következő, Pető
fivel kapcsolatos megjegyzését: , , . . .Jova-
novic 1860. évi János vitéz-fordítása koránt
sem jelentette Petőfi meghonosodását a szerb 
irodalomban. Ezt csak Balagoje Branciénak 
sikerül majd elérnie a századfordulón." (258. 
lap.) Igaz ugyan, hogy Balagoje Brancic tevé
kenysége nem jelentéktelen Petőfi szerb re
cepcióját illetően, de fordításainak értékét és 
jelentőségét — a művészi kvalitásokat is 
figyelembe véve — mindenképpen túlzás 
így Jovanovicé fölé helyezni. 

Furcsának találjuk azután azt is, hogy a 
Veljko Petrovic, a kiváló szerb író-nesztor 
magyar kapcsolatait bemutató szemelvény
hez nem csatol a szerkesztő egyetlen eredeti 
írást sem a Croatiaban megjelent Petrovic-
írások közül, de még csak egy novellával sem 
dokumentálja az író magyarországi, a szerb-
magyar közeledés ügyét támogató és szolgáló 
fiatalkori működését. (Egyetlen, de nem jelen
téktelen írást közöl tőle 1930-ból, amelyben 
Petrovic a kossuthi Duna-konföderációs ter
vet teszi vizsgálat tárgyává. 757—764. 1.) 

A két háború közötti idők és a felszaba
dulás utáni évek kapcsolatait tárgyaló feje
zetben igen súlyos mulasztást követ el a szer
kesztő azzal, hogy elmulasztja a kelet-euró
pai közeledés olyan jeles úttörőjének tevé
kenységét bemutatni, mint Gál Istváné, aki a 
felszabadulás előtt az Apollóval tett nagy 
szolgálatot a kelet-európai közeledés, meg
békélés ügyének, 1945 után pedig az ő szer
kesztésében látott napvilágot a Magyaror
szág és Kelet-Európa c. tanulmánykötet, amely 
a felszabadulás után első ízben ad rendszeres, 
áttekintést — méghozzá a legjobb szakem
berek (Angyal Endre, Balázs János, Bödey 
József, Csapláros István, Csuka Zoltán, Erős 
János, Fogarasi Béla, Gáldi László, Hadro-
vics László, Horváth Endre, Illés Béla, Já-
nossy Dénes, Komlós Aladár, Kovács Endre, 
Makkai László, Pável Ágoston, Somogyi Jó
zsef) közreműködésével — a magyar és szom
széd népi kapcsolatok történetéről. Ebből 
következik lényegében az Apolló jelentősé
gének, szerepének figyelmen kívül hagyása is 
(csak a jegyzetanyagban találkozunk vele). 
Ugyancsak nehezményeznünk kell aztán azt 
is, hogy Hadrovics László neve éppen csak 
egy eldugott jegyzetben szerepel (holott ő is. 
tett egyet s mást a közeledés, az egymást 
megismerés érdekében); hogy Dobossy László 
felszabadulás előtti, ugyancsak a közeledés; 
ügyét szolgáló írásaiból egy sort sem találunk 
itt; hogy Győry Dezső eme nemes cél szolgá
latában álló írásainak közléséről is megfeled
kezik Kemény; hogy Angyal Endre nevét le 
sem írja a kötetben, holott mind a felszaba
dulás előtti, mind a felszabadulás utáni évek 
során végzett kapcsolattörténeti munkája 
figyelemreméltó. (Angyal Endre: Ungarn 
und die Nachbarvölker. Bp. 1943. Andreas 
Angyal: Die slawische Barockwelt. Leipzig, 
1961., hogy csak a legjelentősebbeket említ
sük.) 

Úgyszintén nem értünk egyet azzal sem,, 
hogy a nyelvtudomány körébe tartozó, de a 
kelet-európai kapcsolattörténeti kutatások 
számára nélkülözhetetlen munkák és ered
mények bemutatását is mellőzi Kemény. 
Király Péter értékes könyvéről (A kelet-szlo
vák nyelvjárás nyomtatott emlékei. Bp. 1953.) 
még ugyan tesz említést egyik jegyzetben, de 
Kniezsa István nagyszabású munkáját (A 
magyar nyelv szláv jövevényszavai. Bp. 1955.) 
még csak meg sem említi. 

Végül, de nem utolsósorban tennénk 
szóvá néhány, lényegében a szerkesztés mun
kájával kapcsolatos problémát. Első kritikai 
megjegyzésünk a kötetben elhelyezett Bar-
csay és Orczy-szemelvényekkel kapcsolatos 
(1. 126—130. 1.), amelyeket Kemény — igen 
vitatható módon — kötetének második feje
zetében helyez el. Aki a magyar irodalom
történetírás berkeiben egy kicsit is járatos,, 
nyilvánvalóan tudja, hogy Barcsayt és Orczyt 
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a felvilágosodás irodalmának képviselőiként 
tartjuk számon (Vö. Waldapfel József: A 
magyar irodalom a felvilágosodás korában. Bp. 
1954.; Bóka—Pándi: A magvar irodalom tör
ténete 1849-ig. Bp. 1957. 217-220. 1.); továb
bá, hogy a felvilágosodás kezdetét az 1770 
körüli, pontosabban az 1772-es évben szokás 
megjelölni. (Vö. Waldapfel: i. m. 7.1.; Bóka— 
Pándi: i. m. 200.1.) Ezzel szemben, Kemény 
kötetének korszakolásában a felvilágosodás 
17 90-nel kezdődik?, — még kapcsolattörténeti 
szempontból is ! — Csokonai a magyar felvi
lágosodás első képviselője, Barcsay és Orczy 
pedig egyszerűen a 18. század irodalmának 
költője lesz, amelyben jól megfér egymás 
mellett Mikes és Orczy Lőrinc, vagy pél
dául Gyöngyösi és Barcsay. 

A szerkesztői munkára vonatkozó másik 
ellenvetésünk a lengyelekhez fűződő viszo
nyainkkal kapcsolatos. Igaz, Kemény több 
ízben hangsúlyozza (az Utószóban, s az egyes 
fejezeteket összekapcsoló szövegekben), hogy 
gyűjteményében nem törekszik a teljességre, 
hogy kiadványa „regionális" jellegű (992. 1.), 
azonban ez sem mentheti őt a lengyel—ma
gyar kapcsolatok bemutatásának mellő
zéséért. Századokon át tartó kapcsolataink 
jelentőségét szinte felesleges hangsúlyozni. 
Irodalmi és történelmi vonatkozásban egya
ránt a legrégibb időktől napjainkig terjed
nek, s még a nacionalizmus problematikája 
szempontjából sem lényegtelen, hogy a pári
zsi egyetemen a szláv irodalmakat előadó 
Mickiewicz hogyan foglalt állást 1848/49 
ügye mellett! Közös múltunk históriájából 

Melius Juhász Péter: Herbarium. [Szövegki
adás. Kisérő tanulmányok:] Bán Imre: Melius 
Juhász Péter. — Halmai János: Adatok a 
Herbarium orvos-botanikai értékeléséhez. 
— Natter-Nád Miksa; A Herbarium növényei. 
— Incze Gábor: Űtmutató a Herbarium 
használatához. Bp. 1962. Medicina K. 372 I. 
(Communicationes ex Bibliotheca Históriáé 
Medicae Hungarica. Redigit: A. Palla. 
Tom. 23.) 

A mai olvasáshoz átírt szöveggel jelent 
meg e felette érdekes mű, mely mint első 
magyar nyelvű füveskönyvünk s egyben első 
orvosi könyvünk, természettudományi jelen
tőségén túl irodalomtörténeti beccsel is bír, 
mert részletes bepillantást nyújt XVI. szá
zadi gyógyítási praxisunkba s ez időből körül
belül 2000 magyar növénynév emlékét örö
kíti meg számunkra. A szenvedélyes és kímé
letlen hitvitázónak ez az egyetlen világi 
tárgyú munkája nem önálló alkotás, mert 
szerkesztésénél Adamus Lonicerus-nak 1569-

elég a reneszánsz, a kuruc szabadságharc, a 
felvilágosodás, valamint 1848/49 eseményei
nek gazdag és progresszív tartalmú kapcsolat
történeti anyagát kiragadni, s ez is kellően 
indokolhatja hiányérzetünk kifejezésre jutta
tását. 

Harmadlagosan tennénk szóvá végül — 
ugyancsak a szerkesztői munkára vonatkozó 
— még egy megjegyzésünket: megítélésünk 
szerint sokkal célravezetőbb lett volna, ha az 
összeállítás munkáját Kemény megosztja az 
egyébként is közreműködő kiváló szakembe
rekkel (Zuzana Adamová, Rákos Péter, Ri
chard Prazák, Csanda Sándor, Sziklay László, 
Domonkos Sámuel, Csuka Zoltán, Szalatnai 
Rezső, Dobossy László, Póth István, Vujicsics 
D. Sztoján stb.) s esetleg különválasztva tár
gyalta volna a román—magyar, szerb—hor
vát—magyar, csehszlovák—magyar stb. kap
csolatok történetét. A Dobossy László szer
kesztette A szomszéd népek irodalma c. kiad
vány (Bp. 1962.) pl. határozottan ilyen szer
kesztői elgondolást követ! 

Ügy véljük, mindezek kellően bizonyít
hatják Kemény kötetével kapcsolatos fenn
tartásaink jogosságát, ha hozzávesszük az 
ilyenfajta bántó — jegyzetanyagban és szö
vegben egyaránt előforduló — hibákat: a 
765—766. lapon található Kosztolányi for
dította Ducic-vers utolsó sorában: „Szemem 
csupa könnyű, szájam csupa átok" (helyesen: 
, , . . .szemem csupa átok"; Urhegyi Emilia 
neve következetesen mint Urhelyi szerepel 
stb. 

Lőkös István 

ben megjelent Históriáé naturalis opus nóvum 
c. művéhez igazodott, de felhasználta emel
lett még Galenus, Plinius, Tragus, Matthiolus, 
Fuchs és Dioscorides könyveinek egynémely 
megállapításait, valamint a saját megfigyelé
seit is, amivel viszont azt bizonyította be, 
hogy kora színvonalán jelentős természet
tudományi műveltséggel rendelkezett. 

A Herbarium jelen kiadásának használatát 
négy kísérő tanulmány segíti. Bán Imre 
plasztikus társadalmi háttérben Melius szel
lemi arcképét rajzolja meg gondosan kiter
jeszkedve a kérdés legjobb irodalmára. Hal
mai János a mű orvos-botanikai értékelését 
adja, minek során Gombocz Endre korábbi 
feldolgozása alapján sikerül is a Herbárium
ban szereplő, mintegy 660 növényfajta közül 
körülbelül 480-at azonosítania. Sajnos, Melius 
művének megjelenését tévesen teszi 1574-re. 
Még ennél is kellemetlenebb, hogy a kiadás 
végén található orosz, német, angol, francia 
és latin nyelvű összefoglalóba is ez a hibás 
évszám került bele. Natter-Nád Miksa a tár-
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