
százoldalnyi név- és tárgymutatót állított 
össze. Ez a mutató segíti a kronologikus 
rendben felsorolt tételek között az eligazo
dást, egyben feltárja azt a tematikai gazdag
ságot, amely Péter László negyven évnyi 
munkásságára jellemző' i'A mutatót lapoz
gatva látható igazán, hogy kötetünk nem csu
pán személyi, hanem helytörténeti bibliográ
fia is. Szegednek és környékének irodalmi, 
történeti, néprajzi, nyelvészeti szempontú 
körüljárása azt sugallja, ezen a területen 
Péter László tudása kimeríthetetlen és egye
dülálló. A bibliográfia utalórendszere, az 
egymáshoz kapcsolódó cikkek „összehozása", 
az annotációk nagy száma pedig arra is utal, 
hogy ezekért a tényeken alapuló igazságokért 
gyakran komoly szakmai vitákban (vagy 
bírósági tárgyaláson, 2360., 2362. tétel) kel
lett megküzdenie. A bibliográfus takarékos
sága az információval csak néhány helyen 
tűnik fel, és ez sejthetó'en a tárgyalt szerző' 
szerénységének következménye, ott, ahol 
Péter László nívódíjairól van szó. Itt mind
két esetben csak az elismerésben részesített 
munkák tételszámát olvashatjuk, hadd árul
juk hát el, hogy Péter László az Ady-bibliog-
ráflától (1979) és a Móra Ferenc leveleslá
dája (1961) valamint Móra Ferenc levelezé
séből (1979) című kötetéről írt bírálatáért 
kapott nívódíjat, elismerésül a kritikai műfaj
ban is kifejtett magas fokú tudásért, vita
készségért a tények tisztelete védelmében. 

A bibliográfia névmutatója felsorolja Péter 
László írói álneveit is. Köztük a leghumoro-
sabb - egyben legjellemzőbb - a Prof. 
Bogarász. E saját maga választotta álnév 
jegyében kívánjuk Péter Lászlónak, hogy 
töretlen lelkesedéssel folytassa „ bogarászási" 
tevékenységét professzori szinten, Apró 
Ferenc pedig bizonyára örömmel kezdi meg a 
következő kötet Péter-bibliográfia anyaggyűj
tését is. 

Németh S. Katalin 

Könyvecske az szent apostoloknak méltóságokról. 
152 1. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata 
bevezetéssel és jegyzetekkel. Az eló'készítő mun
kacsoport tagjai Korompay Klára, Bánki Judit, 
Fodor Adrienne, Kovács Zsuzsa, Kozocsa Sándor. 
A bevezetést és a jegyzeteket írta Pusztai István. 
1985. 1501. 

Régi magyar kódexek sorozatcím alatt az 
ELTE Magyar Nylevtörténeti Tanszéke a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság közreműködésével 
nyelvemlékeink új kiadását indította el e „köny
vecskével". A Codices Hungarici sorozat alig gya
rapodó kötetei 15-16. századi kódexeink nagyobb 
részét belátható idó'n belül nem teszik hozzáfér
hetővé. E szerényebb igényű új sorozat szaporán 
megjelenő' követeivel, ha végleg nem is helyette
sítheti az akadémiai vállalkozást, hosszú idó're 
pótolhatja azt, nagy szolgálatot téve az oktatás
nak és a kutatómunkának. (A kötet bemutatása
kor tekintettel kell lennünk a gyors megjelentetés 
igénye mellett a viszonylag korlátozott anyagi fel
tételekre és a meglehetó'sen egyszerű nyomda
technikai adottságokra is.) 

A sorozat elsó'dleges célja a kódexek hasonmá
sának közzététele. A hasonmással párhuzamosan 
helyet kap a kiadásban a betűhű átirat is, mely 
ezután a kutatás (és az idézés) közvetlenül ellenő
rizhető' szöveg-alapja lesz. Egy rövid bevezető 
tanulmány foglalja össze gondos kodikológiai 
leírása mellett mindazt, amit a kódexről a kiadás 
pillanatában tudni lehet, latin forrás-táblázat és 
bő irodalomjegyzék kíséretében. 

Az „Apostolok méltósága" a sorozatindítás 
telitalálata. Ez a legjobb kisterjedelmű kódexünk, 
de nyclvemlékirodalmunk egészének is legbravú-
rosabb szerkesztménye. Feltételezhető, hogy a 
fordítás forrása, a latin nyelvű kolláció is magyar 
földön született. A szerző nemcsak nagyszerű 
stiliszta, akinél a traktáció könnyed eleganciája 
kitűnő dramatizáló érzékkel párosul, hanem meg
ejtő korszerű, európai műveltsége és különös iro
dalmi tájékozottsága is. A fordítás irodalomtörté
neti becsét növeli, hogy benne olvasható az első 
magyar nyelvű hexameter, az első Dante-idézet 
magyarul, s mint drámai kezdemény, az „Aposto
lok vetélkedése". 

1° Pusztai István tömör, de alapos bevezetésé
ben a kódex szakszerű leírása mellett nagy körül
tekintéssel fogfelja össze a kutatás eddigi eredmé
nyeit, s megadja a betűhív átírásnál követett elve
ket. Leírását csak a kódex szétszedése árán pon-
tosíthatta volna néhány esetben (vízjel, egykori 
fűzés), erre azonban nem volt mód. (A kódexek 
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méretének megadásánál a függőleges x vízszintes 
sorrend az általános, jelen esetben persze a hason
más kizárja a félreértés lehetőségét.) A Bevezetés 
maga mértékadó lehet az egész sorozat számára, 
színvonalát és terjedelmét tekintve is. 

„Az idézetek és utalások lelőhelyei" cím alatt 
helyet kapó forrás-táblázat a korábbi kutatások 
során feltárt forrás-lelőhelyeket tartalmazza. 
A bibliai idézeteket Szerecz A. Imre 1916-os 
adataira támaszkodva közli, néhány olyan hely-
lyel kiegészítve, melyekre a közreadók munka 
közben véletlenszerűen bukkantak. Szerecznél a 
bibliai locusoknak kb. egyharmada hiányzik. 
Műve kicédulázásánál sokkal rövidebb időt vett 
volna igénybe a bibüai helyek közvetlen azonosí
tása. (A Könyvecse általában jelzi a citátumot.) 
A lista kisebb fáradtsággal így hiánytalan és telje
sen pontos lehetett volna. Miért kell ennek a kér
désnek külön figyelmet szentelni? Mert a sorozat 
egyetlen vitatható pontjához érkeztünk, ez pedig 
a latin forrás szövegszerű közlésének a hiánya. 
Egy ideális kiadásban ugyanis a nylevemlék latin 
forrásával párhuzamosan jelenik meg. Sok egyéb 
kódexünkhöz hasonlóan azonban a Könyvecse 
forrása sem tisztázott. Igazságtalanság lenne a 
forrásfeltárás hiányosságait e vállalkozáson szá
monkérni. Mivel nyelvemlékeinkkel kapcsolatban 
rendszeres forrásfeltáró munka nem folyik, a tel
jes értékű kiadások érdekében vagy azt kellene 
megszervezni, vagy ezt az átmeneti megoldást vál
lalva legalább a magyar szövegeket közreadni, 
s evvel a forráskutatást is ösztönözni. A Beveze
tőhöz csatolt praktikus kis táblázat jelentősége 
ebben az összefüggésben megnő. 

A pontos irodalomjegyzéket Lázs Sándornak 
az Acta Juvenumban (1977, 8-28.) megjelent 
filológiai elemzésével egészíthetnénk ki. 

2 A hasonmás maga technikailag nem tökéle
tes. Reméljük, hogy a technikai feltételek javulá
sával a sorozat e tekintetben is eléri azt a minősé
gi színvonalat, amit az átírás máris megvalósít. 
- Jelen esetben a hasonmás, az átirat és a jegyze
tek együttesen jelenítik meg az eredetit: a hason
máson nem látszik az a „3-as számjegy", amire az 
1. jegyzet utal (1); men orzag (1, 19); doctor 
(13,2); ygeketfz (43,23); bezedeeth (47,24) stb. -

3° A betűhű átirat pontosságát tekintve kifő 
gástalan. Ez részint az előkészítő munkacsoport
nak, részint Pusztai István a Birk-kódex közreadá
sánál már bebizonyított rendkívüli alaposságának 
köszönhető. Megjegyzéseim inkább az átírásnak 
technikailag kevésbé szerencsés megoldásaira vo
natkoznak, a./ A latin rövidítések rendszerét nem 
lehet másként használni. A propheta szóban a f> 

(pro) rövidítés nem helyettesíthető a p (per) rö
vidítéssel (4, 19; 8, 17; 15, 7; 21, 14; stb), mert 
az átírt szöveg értelmetlen lesz. b.) A lapszéli és 
sorközi betoldásokat hegyes zárójelben közli az 
átirat. Hegyes zárójelbe kerül a latin ca° (capitulo) 
,o' betűje, pedig ez nem betoldás, hanem a rövidí
tés része (7, 12; 7, 18; 10, 9; 11,14 stb) Ugyan
ez áll a doc2 (doctor) rövidítésre is (13 21). c / 
Külön figyelmet érdemel a nagy I, melynek két 
változatával találkozunk a kódexben. A díszeseb
bet nagy J-ként közli az átirat, ami a Jsaye (7, 
18); Jme (11, 19; 15, 8) és Jn (lat.) stb előfordu
lásokban teljesen indokolatlan. 

Egy nagyon ígéretes vállakózás első kötetét 
tartjuk kezünkben. Ha a hasonmás minőségén si
kerül javítani, a korltáozott lehetősgekkel találé
konyan élő új sorozat minden bizonnyal nyelv
emlékkutatásunk leghatásosabb ösztönzője lesz. 
A „tudományos utánpótlás" pedig a sorozattal 
párhuzamosan nevelkedik. A kötetek előkészí
tésében egyetemi hallgatók és frissen végzettek is 
részt vesznek. 

Madas Edit 

Stephanus Brodericus: De conflictu Hungarorum 
cum Solymano Turcarum imperatore ad Mohach 
história verissima. Edidit Petrus Kulcsár. - Oratio 
ad Adranum VI. pontificem maximum. Edidit 
Csaba Csapodi. Bp. 1985. Akadémiai K. 92 1. 
(Bibliotheca Scriptotum Medii Recentisque Aevo-
rum. Series Nova, tomus VI.) 

A XVI. század első felében élt kiváló humanis
ta e két munkájának közzététele nagy nyeresége 
mind a történet-, mind az irodalomtudománynak: 
az előbbi fontos, újjáértékelésre is méltó (sőt az 
Oratio esetében eddig ismeretlen) forrás birtoká
ba jutott, az utóbbi a kor esztétikailag is nagy ér
tékű dokumentumait vonhatja vizsgálódásai köré
be. - Kulcsár Péter a már sokszor és sokfélekép
pen kiadott História szövegének kritikai megálla
pításához három kéziratot és két korábbi ki
adást használt fel. Sikerült is neki csaknem 
hibátlan, az eredetihez valószínűleg egészen 
közel álló szöveget közölnie; aggályaim itt-
ott akadnak csupán. (Példáimat a lap, majd 
a sor számával idézem.) így mindjárt az első 
mondat alius szavát (21, 7) érzem problema
tikusnak: ebben a formában nem illek bele a 
mondatba. (Nem világos az sem, hogy a jelzett 
aliem variáns ide tartozik-e, vagy a mellette álló 
aliam szóra.) A következő mondatban a videantur-X 

725 


