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106 
Kutassátok az írásokat. Román krónikaírók munkáiból. 
Válogatta, előszóval és jegyzetekkel ellátta: Pompiliu Teodor. Fordította: Varró János. 
Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár-Napoca, 1983, 3411. (Tanulók Könyvtára) 

A Veress Dániel összeállította Erdélyi magyar emlékírók című kötet párjaként 
megjelent könyv 21, eredetileg ószláv, görög, román és latin nyelvű krónikát, krónika-
töredéket foglal magába. Megjelentetésük magyarul teljes terjedelmükben is hasznos 
lenne, hiszen a XV—XVIII. század történész-kutatói számára is fontos azoknak a tör
téneti emlékeknek megismerése, melyek elsősorban természetesen Moldva és Havaselve 
történeti eseményeit tárgyalják, de mindig kitérnek az erdélyi fejedelmekkel, vagy a 
magyar királyokkal való jó, vagy rossz kapcsolatok leírására is. 

Pompiliu Teodor úgy válogatott az 1475-1762 közötti két és fél évszázad króni
káiból, hogy azokat a részeket emelte ki, amelyek kapcsolódnak Erdély történetéhez, 
vagy éppen Erdélyben keletkeztek, mint például a brassói Vasile esperes krónikája, aki 
a Szent Miklós templom történetét tárgyalja 1392-től az ő idejéig, 1633-ig, a XVIII. 
század elején élt Radul Tempea írása „A brassói Bolgárszeg szent templomának törté
nete", vagy a szilvási kolostor verses krónikája, amely 1762-ig írja le a kolostor törté
netét. 

Oláh Miklós Hungária című munkájából a Tiszán túli Magyarország, Moldva és 
Erdély leírása szerepel a kötetben; ez magyarul másutt is megjelent, csakúgy, mint Di-
mitrie Cantemir Moldva leírása. 

A hazai olvasóközönség ha csak egyes részleteiben is, de megismerkedhet Ma-
carie szerzetesnek a XVI. század közepén írt történeti munkájával, melyben Macarie 
kitér II. Szulejmán magyarországi hadjáratára, Szapolyai János és Beszterce város vi
tájára; a XVII. század első felében élt Grigore Ureche Erdély leírásával; Miron és Ni-
colae Costin moldvai krónikásokkal és a havaselvei krónikákkal is, melyek mindegyi
kében találkozhatunk a magyar történelem eseményeinek leírásával, értékelésével is. 
Pompiliu Teodor bevezetője jól igazítja el az olvasót a román történetírás XV—XVIII. 
századi történetében, jegyzeteiből megismerkedhetünk a román krónikaírókkal. Varró 
János azzal, hogy a krónikák íróinak hibás évszámait szövegközti jegyzetekben kijaví
totta, sokat tett a kötet használhatósága érdekében. 

Monok István 

„ . . . Külön tér... külön idő..." 
Babits Mihály fényképei. (Ikonográfia), összeállította W. Somogyi Ágnes. Az előszót 
írta Keresztury Dezső. Népművelési Propaganda Iroda, Budapest, 1983. 435 1. (Foto-
téka) 

A Fototéka sorozat Babits-kötete az anyag mennyisége miatt különbözik a so
rozatban már megjelent három korábbi (József Attila, Jókai Mór, Karinthy Frigyes) 
ikonográfiái összeállítástól. W. Somogyi Ágnes lelkiismeretes és fáradságos munkája 
ezúttal az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött Babits-hagyaték fotóanyagát dol
gozta fel. A közreadott ikonográfia szervesen kapcsolódik a Mint különös hírmondó... 


