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ják a kiadvány díszítésére. A kiadó anyagi áldozatot nem kímélve 
igyekezett hozzáférhetővé tenni a Képes Krónika legszebb szöveg
részeit és a nagy középkori magyar miniátor díszítéseit. Dicséret illeti 
a sajtó alá rendezőt és a kiadót egyaránt, de ugyanakkor sajnálattal 
kell megjegyeznünk, hogy a képanyag visszaadásához nem az eredeti 
kódexet, hanem a BicsÉRDY-féle másolatot használták. Amíg Bécsben 
őrizték a kódexet, természetes volt, hogy publikációink nagy része a 
könnyen hozzáférhető BicsÉRDY-féle másolatot használta, amely a 
m á s o l a t természeténél fogva az eredetinek csak hamisabb mása lehet. 

Ma, amikor a kódex már Magyarországon van, még egy népszerű 
célokat szolgáló kiadványnak sem szabadna az eredeti helyett a máso
latra támaszkodni. Ezenkívül fokozza még a képek eredeti szépségének 
eltorzulását az is, hogy egyes miniatúrákat nagyított formában tesznek 
közzé. BERKOVITS ILONA. 

Schridde É v a : A magyar vezércikk első évei. Pécs, 1938. Hala-
dás-ny. 34, [2] 1. 

Kissé vázlatszerű dolgozatában szerző a magyar újságírás leg
művészibb hajtásának, a vezércikknek kialakulását rajzolta meg. 
Szorgalmas körültekintéssel gyűjtötte össze anyagát s csoportosítása is 
kielégítő. Beszámol a külföldi, főleg német sajtótudomány mai állá
sáról, természetesen itt is szorosabb értelemben vett témáját világítva 
meg. A magyar vezércikk szavának és műfajának KOSSUTH LAJOS volt 
atyja és legnagyobb mestere. Pesti Hírlapjában írt vezércikkei a ma
gyar újságírás legművészibb hajtásai: ma is eleven és friss lendülettel 
hatnak s a majdnem évszázados távolság semmit sem ártott közvetlen
ségüknek. A Pesti Hirlap többi vezércikkírója KOSSUTH iskolájába járt, 
az ő nyomdokán haladt, az ő — tehetsége nélkül. A korabeli többi 
hírlap vezércikkei még a KOSSUTH követőinek színvonalát sem érték 
el. KOSSUTH mellett lapjában a többi vezércikkező közül FÁY 
ANDRÁSÍ, PULSZKY FERENcet, a fiatalabb WESSELÉNYI MIKLÓSÍ és 
DESSEWFFY AuRÉLt lehet megemlíteni. Ugyancsak a nagy szónok nevé
hez fűződik a magyar újságírás, közelebbről vezércikkírás másik klasz-
szikusának: KEMÉNY ZSIGMOND bárónak a fellépése, kinek KOSSUTH 
LAJOS szárnyai alatt bontakozott ki újságírói zsenije. Ezekre az esemé
nyekre és mozzanatokra világít rá SCHRIDDE ÉVA sajtótörténeti szem
pontból, ha vázlatszerű, de úttörő dolgozatában, melynek az iro
dalomtörténet is hasznát láthatja. K. S. 
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