
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 
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(21, 11) javítanám indicativusra: omnia, quae vei 
fleri vei vitari potuisse videntur. Bár nem vizs
gáltam meg részletesen Brodarics igehasználatát, 
mégis megkockáztatom azt az állítást, hogy az 
előszó utolsó előtti mondatának kritikus részét ő 
így vetette papírra:...scimusnondeesse plures..., 
qui poterunt (22, 14: potuerunt helyett) haec, si 
voluerint exornare, quod si facient (uott: faciant 
helyett), tantum abest, ut stb. Hasonlóképp lehe
tetlennek vélem, hogy II. Lajos házasságkötésével 
kapcsolatban apervenerit (23, 8) alakot használta 
volna; helyesen: ..Maria, quam statim, ut ad 
annos pubertatis pervenit (vagy pervenerat), 
duxit in uxorem. Ezekhez hasonló, a lényeget ta
lán nem, mindössze a szövegkiadás színvonalát
rangját érintő, egy-egy szóra vonatkozó helyesbí
téseim lennének még a História esetében éppúgy, 
mint az Oratióéban, de áttérek más jellegű, talán 
szőrszálhasogatásnak tűnő észrevételeimre. 

Nyilván minden szövegkiadás egyik alapköve
telményét fogalmazta meg Kulcsár P. e szavak
ban: „a kis- és nagybetűs írásmód, valamint a köz
pontozás az értelmet követ" (latinul: 19. 1.) -
mondhatnók így is: a mai helyesírás szabályait. 
Mármost ha Magyarországon adunk ki latin szö
veget, nyilvánvalóan nem alkalmazhatjuk -
mondjuk - a francia grammatika szabályait, 
amely tudvalevően nem tétet vesszőt a mellék
mondatot kezdő kötőszó vagy vonatkozószó elé, 
míg a magyar nyelvtan kötelezővé teszi ezt; ez 
utóbbi viszont nem engedi meg - legalábbis nem 
javasolja - a vessző kitételét ott, ahol esetleg a 
francia megkívánja. Márpedig szinte nincs az 
egész kötetben egyetlen olyan oldal sem, melyen 
ne botlanánk központozási vétségekbe, olykor 
nem kis fejtörés árán igazodva csak el a mondat 
szövetében. Ez pedig, humanista prózáról lévén 
szó, nem is olyan egyszerű feladat. Éppen ezért 
vár az olvasó e téren is mennél több támogatást a 
szöveg kiadójától. Egy helyen azután a História 
szövege ez okból meg is kavarodik. A 163-164-es 
számot viselő mondatokról van szó, amelyeket a-
zonban nem lehet külön mondatoknak venni; ezt a 
magam fordításával igyekszem igazolni. 163. 
mondat: „Már azt megelőzően behatóan foglal
koztak a király személyével; voltak, akik úgy véle-
ledtek, hogy néhány ezer válogatott emberrel a 
hadsortól távol kellene állnia; mivel azonban úgy 
látszott, hogy a sereg ezt semmiképp sem fogja 
tűrni - mely (itt a latin többes számra vált!) meg
kívánta, hogy a király a szokásnak megfelelően 
vegyen részt az ütközetben, (következik a külön
választott 164. mondat:) szó esett arról, hogy a 
király helyett valaki más öltse magára a királyi 

fegyvereket; ám úgy tűnt, ez nem valósítható meg 
a sereg erőteljes számonkérése és megrökönyödé
se nélkül' (48, 7-12). Bizonyára fordítható szeb
ben is e mondat; a hangsúly azonban a szerkeze
tén van, amelyet mesterséges kettemetszéssel 
megváltoztatni az értelem csorbulása nélkül nem 
lehet. 

Míg a História egész szövegében csak ezt az 
egy föltűnő hibát találtam, az Oratióét sokkal 
problematikusabbnak látom. Igaz, Csapodi Csabá
nak csak egy hibáktól korántsem mentes, 1523-as 
nyomtatványról (unikum példány!) készült film 
állt a rendelkezésére, s ezt kellett, vagy kellett 
volna, jórészt a maga erejéből lehetőleg hibátlan
ná tennie. Mivel az Oratio szövegének egészét 
csak terjedelmesebb tanulmányban lehetne -
legalábbis részben - megnyugtató módon tisztáz
ni, itt meg kell elégedni egy-egy tipikus hiba meg
említésével. 

Az iméntihez hasonló, erőszakosan kettészakí
tott mondatra példa a 23-26 . mondatokból álló 
egység; ezt az anaforisztikus mondatkezdetek is 
mutatják (Neque... Neque...: 68, 6 és 9), ezeket 
követi egy közbevetés (Quamquam...: 68, 10), 
amely legföljebb záró- vagy gondolatjel közé 
tehető, végül a lezáró antitézis (Sed...: 68, 11): 
ezáltal kerekedik ki a periódus. így ítélem meg a 
33-35. , 47-49. , 57-59. , 6 0 - 6 3 . stb. mondatok 
kérdését is. Ennek ellenkezője történt viszont pl. 
a 4-ben (65, 15-20), amely valójában két, egy
mástól teljesen különálló mondatból áll: az első 
állító, s a defraudaret szóig tart (65, 18); a quid-
del kérdő mondat kezdődik, s ennek grammati-
kailag-gondolatilag semmi köze nincs a megelőző
höz. A 17. mondat nem a praeditum-nál ér véget 
(67, 21), hanem az auderet-nél (67, 19); a videbat 
már új mondatot indít, stb. Egy-két olvasat is 
megkérdőjelezhető: a 28. mondat quamque szava 
(68, 23-24) nyilvánvalóan quam quod; a 69-ben 
levő et (71,6) csak ex lehet; a 87. kezdete helye
sen Ea gesserunt, quae (72,4), stb. Hiányolom az 
ún. locusok megadását is (evangéliumi citátumok, 
Am bro sius-idé zet). 

E kisebb-nagyobb hibák talán elkerülhetők 
lettek volna, ha a kötetet filológus szakember lek
torálja. Ez a kérdés már a megelőző kötettel 
(Thuróczy) kapcsolatban is fölmerült bennem, 
ezért nyomatékosan fölhívom rá a figyelmet. A 
sorozat köteteit világszerte vásárolják és használ
ják; ne bízzunk abban, hogy a szöveg gondozója 
(és ez minden szöveg mindenkori gondozójáról el
mondható, aki, mint mondani szokás: „a fától 
nem látja az erdőt", s aki annyira ismeri anyagát, 
hogy föl sem merül benne a gyanú, hogy valamit 
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másképp is lehet olvasni), tehát hogy a szöveg 
gondozója mindení megértett és minden homályt 
eloszlatott! Brodarics gyönyörű prózája - de 
minden egyéb, a tudományos világ „asztalára" 
leteendő szöveg - megérdemli és meg is kívánja a 
legnagyobb fokú gondosságot, ez esetben azt, 
hogy több szem lássa. S Brodarics még azt is, hogy 
szövegei végre méltó, nem hevenyészett tolmácso
lásban legyenek olvashatók magyarul is. Hogy 
most a latinul értők eredetiben olvashatják e két 
írását (már akik számára hozzáférhetővé válik a 
kötet), Kulcsár Péternek és Csapodi Csabának 
mondhatnak érte köszönetet. 

Boronkai Iván 

De Gulden Passer. Bulletin van de „Vereemging 
der Antwerpsche Bibliophielen". Jaargang 58-59 
(1980-81); 60. (1982): De EMBLEMATA van 
Joannes Sambucus uitgegeven door de Officina 
Plantiniana. Deel 1-2. Reproduktie van de 
Latijnse cditie van 1564 en van de tekst van de 
Nederlandse vcrtaling van 1566 en van de Franse 
vertaling van 1567. Uitgave verzogd. door Leon 
VOET en Guido PERSOONS. Antwerpen. 1981-
82.112,120 1. 

Az Antwerpenben megjelenő De Gulden Passer 
(Arany körző) című folyóirat elsősorban Német
alföld könyv-, könyvtár- és nyomdatörténetével 
kapcsolatos tanulmányokat, forrásokat és könyv
ismertetéseket közöl; nagyjából a mi Magyar 
Könyvszemlénknek felel meg. Talán a XIX-XX. 
századra vonatkozó közlemények száma ott keve
sebb, mint nálunk. 

Mint a címleírásból is kiderül, a folyóirat há
rom teljes évfolyamát Zsámboky MnosEmblema-
rá-ja latin, flamand és francia nyelvű kiadása rep
rodukciójának szánta. Az egész vállalkozás, a kü
lön az egyes editiók hasonmása elé a folyóirat 
szerkesztője, a Platin-Morctus Múzeum volt veze
tő je Prof. Dr. Leon Voet írt bevezetést. 

E bevezető egy kilenc részre osztott tanul
mány, amely az emblemagyűjtemények XVI. szá
zadi történetén át Zsámboky munkájának részle
tes leírásáig jut el. Andrea Alciati (1492-1550) 
Emblemata^ (1531, Augsburg, Steyner) után a 
XVI. század a műfaj igazi reneszánsza - erről 
számol be röviden Dr. Voet az előszó első részé
ben. Ezután hosszasan tárgyalja Christoph Platin 
cmlémás-könyv kiadásainak történetét: először 
Claude Paradin és Gabriel Simeoni Lyonban már 
megjelent könyvét (Les devises héroiques) adta 
ki franciául 1561-ban (ugyanez franciául még: 

1562, 1567; latinul: 1562, 1567, 1583). Sam-
bocusé volt a második, 1564-ben (további kiadá
sairól később számolunk be), majd Hadrianus Jú
nius munkája következett (latinul: 1565, 1566, 
1569, 1575, 1585; flamandul: 1567, 1575; fran
ciául: 1567, 1568, 1570, 1575). A klasszikusnak 
mondható Alciatit nyolc latin-nyelvű kiadásban 
jelentette meg (1565, 1566, 1567, 1573, 1574, 
1577, 1581, 1584). Végül ide sorolható Sambo-
cus: Icones veterum aliquot ac recentium medico-
rum (1574), Bernardus Fumesius:Z)e rerum usu 
et abusu (1575 s 1585) és Joannes Moerman: 
Apologi creaturarum (1584) című munkája. (E 
köteteik részletes bibliográfiai leírása a kiadás
történettel együtt megtalálható: VOET-GRI-
SOLLE, The Plantin Press (1555-1589). A bib-
liography of he Works printed an published by 
Christopher Plantin, at Antwerp and Leiden, vol. 
1-6. Amsterdam, (1980-1983). 

Zsámboky életútjának, tudományos tevékeny
ségének rövid vázlata után az Emblemata kiadás
történetet részletezi az előszó írója, elsősorban 
M. Rooses tanulmányára alapozva (De Plantijnsche 
uitgave van „Emblemata Johannis Sambuci" .)= 
Tijdschrift voor Boek- en Bibliothcekwesen, 2 
(1904) 7 - 2 1 . ). A magyar humanista 1563. évi 
genti tartózkodásakor került kapcsolatba ez ügy
ben Plantinnel, aki a vállalkozást felkarolva meg
bízásokat adott a metszetek elkészítésére. Lucas 
D'Heere. Pieter Huys, Geoffroy Ballain, Arnold 
Nicolai, Cornelius Muller és Gerard Janssens van 
Kampen munkája nyomán alakultak ki a nyomta
tásra kerülő változatok (az eredeti nyomóformá
kat ma is őrzik). A Platin-levéltárnak köszönhető
en pontosan tudjuk mennyi tiszteletdíjat kapott a 
szerző, a rajzok s a metszetek készítői, s azt is, 
hogy mennyi példányban jelent meg a könyv (ál
talában 1000-1300 példányt nyomtak). Arról is 
találhatók feljegyzések, hogy melyik könyvkeres
kedő mennyi kötetet vásárolt, tehát az egyes edi
tiók terjesztésének irányai is nyomon követhe
tők. Az első latin4dadás (1564) alapos bemutatá
sa után az 1566-ban megjelent flamand-nyelvűről 
nyerhetünk hasonló információkat. A fordítást 
Marcus-Antonius Gillis, flamand teológus készítet
te el (Hadrianus Június munkáját is ő fordította). 
A francia fordítás elkészítésével Plantin egy pári
zsi humanistát bízott meg, Jacques Grévint. A 
könyv 1567-ben hagyta el a nyomdát. 

A De Gulden Passer 1980-81-es összevont 
évfolyamában az eddigieket a flamand változat 
szövegrészeinek fotomechanikus másolata, s az 
első latin editio felének reprodukciója követi. A 
bevezető további részei, a francia szövegrészek és 
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