
K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K 

Két ritka Giordano Bruno-kiadásról. A máglyán megégetett Giordano BRUNO 
müveinek első kiadásai méltán tartoznak a könyvészeti ritkaságok közé, hiszen az 
inkvizíció áldozatának halálával egy időben műveit is meg kellett semmisíteni. Érthető, 
ha BRUNO 31 különféle művének jelenleg csupán 451 példánya ismeretes a világ 71 könyv
tárában, — amint ez SALVESTRINI kitűnő BRUNO-bibliográfiájának most megjelent 
2. kiadásából kiderült.1 A világ nagy könyvtárai között legteljesebb gyűjteménnyel a 
British Museum (29), a Bibliothèque Nationale (28) és a moszkvai Lenin-könyvtár (23) 
rendelkeznek. Könyvtörténeti szempontból érdekes a példányok országok szerinti 
megoszlása : Anglia (166), Olaszország (77), Franciaország (49) stb.2 s hogy a 77 olasz
országi példány közül a Vatikáni Könyvtár, a világ egyik leggazdagabb könyvgyűjte
ménye, mindössze eggyel rendelkezik. 

Ami a magyarországi példányokat illeti, ilyenekről a bibliográfia nem tud. Korábbi 
kutatásaim során az Egyetemi Könyvtárban már sikerült egy kolligátumban BRUNO 
1582-ben megjelent Gantus öircaeus c. művére rábukkanni. A példány — sajnos — csonka, 
eleje és vége hiányzik. Valószínű viszont, hogy fennmaradása éppen e csonkasággal 
függ össze : az egykori könyvtáros, akinek feladata lett volna a mű elpusztítása, bizonyára 
visszariadt e barbárságtól, és megelégedett a könyv elejének és végének a kiszakításával, 
a mű „névtelenné" tételével. A fennmaradt 17—35. levél üres lapok közé fogva, Sebastian 
FoizMorcillo Dehistoriae institutione (l557)-já,hoz van kötve, XVII. század eleji könyvkötő 
keze által. A kolligátum 1710-ben jutott a Maria Thall-i kolostor birtokába, s onnan 
az abolíció során került az Egyetemi Könyvtárba.3 

E sikeren felbátorodva kérdést intéztem állami és egyházi könyvtárainkhoz, 
amelyek rendelkeznek XVI. századi anyaggal. A beérkezett kilenc válaszból örömmel 
állapíthattam meg, hogy a Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára (Debre
cen) ugyancsak rendelkezik egy ritka példánnyal4 : ez nem más, mint az 1612-ben meg
jelent Artificium perorandi. Míg a fent leírt Cantus Circaeus-n&k jelenleg 23 példánya 
ismeretes, emennek mindössze 8 példányáról tudunk,5 vagyis a ritkább művek közé tartozik. 
Nevezetessége, hogy BRUNO halála után 12 évvel adta ki J . H. ALSTEDIUS, a gyulafehér
vári főiskola későbbi professzora és APÁCZAI mestere ; hogy ebben Rómával való tudatos 
szembefordulás vezette-e, avagy még 12 év után sem jutott el hozzá BRUNO máglya
halálának híre, azt igen nehéz eldönteni. 

1 SALVESTRINI, Virgilio : Bibliográfia di G. B. (1852—1950.) 2. ed. postuma 
a etira di Luigi FIRPO. Firenze, 1958, Sansoni. 407 1. 

2 Összeállítva i. m. alapján. 
3 A töredék végleges identifikálását a moszkvai Lenin könyvtár által küldött 

kiváló fotókópiák tettek lehetővé, amelyekért e helyen is köszönetet mondok. 
4 ÖTVÖS János szíves közlése. 
5 SALVESTRINI i. m. 51—52., 160—162. 1. 
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E két kötettel hazánk is csatlakozik ahhoz a 10 országhoz, amelynek „Bruniana^-i 
nyilván vannak tartva. Némi valószínűséggel számíthatunk rá, hogy a könyvtárainkban 
folyó rekatalogizálás során még néhány előkerülhet a könyvritkaságokból, hiszen Magyar
ország a XVII. században protestáns diákjai révén élénk kapcsolatban állott Angliával,. 
Hollandiával és Németországgal, és nem tartozott azok közé az országok közé, amelyekben 
a reformációt eleve kiirtották s az „eretnek műveket" nemkülönben. Ebben az össze
függésben bizonyára nem véletlen, hogy Spanyolországban, B3lgiumban vagy Lengyel
országban BRxnsronak egyetlen első kiadása sem ismeretes, és Ausztriában is mindössze 
egyről tud SALVESTRINI bibliográfiája. 

MÁTRAI LÁSZLÓ-

Istvánffy Miklós Históriája 1622-i kiadásának történetéhez. ISTVÁNFFY Miklós 
(1538—1615) magyar története kéziratának első kötetét, amely az első húsz könyvet 
foglalta magában, 1600. november 30-án kezdte letisztázni.1 Hogy mikor fejezte be,. 
nem tudjuk, de valószínű, hogy közben a folytatásán is dolgozott, s amikor 1608. novem
ber 4-én Pozsonyban jobboldali szélütés érte, a 34. könyvben az 1606. év végéig jutott el. 
Felgyógyult ugyan, de írni nehezen tudott, és a 34—38. könyveknek csak nagyon rövid 
kivonatát készítette el. Az utolsó esemény, amelyet megemlít, BÁTHORY Zsigmond-
halála : 1613. március 18. Az Ajánlást RUDOLF királyhoz már 1608. január 27-én meg
írta, így lehet, hogy munkáját az 1606. évvel akarta lezárni. Később azonban elő-elő-
vette, s reszkető kézzel javítgatta. 1610-ben talán a kiadására is gondolt, mert ekkor az. 
Ajánlásban, a közben lemondott RUDOLF nevét áthúzta, föléje MÁTYÁsét írta, és a 
dátumában is az MDCVIII évszámban a VIII fölé X-et írt. Munkájának a címlapját 
1614-ben készítette el, valószínű tehát, hogy ekkor megint foglalkozott műve kiadásának 
gondolatával; erre azonban már nem került sor, mert 1615. április 1-én meghalt. 

Végrendeletében munkája kéziratát PÁZMÁNY Péterre hagyta,2 akivel igen jó 
viszonyban volt. PÁZMÁNY egyik levelében, amelyet 1605 végén írt IsTVÁNFFYnak, 
kitért a magyar történetirodalom szomorú állapotára, és biztatta IsTVÁNFFYt, hogy 
írja meg Magyarország történetét, ő van erre hivatva. ISTVÁNFFY válaszában elárulta 
neki t i tkát : már írja MÁTYÁS halálától kezdve, sőt az első felével el is készült, 
és ha Grácba megy, bemutatja neki ; a kiadását úgyis attól teszi függővé, hogy mi lesz 
az ő, SZTTHAY és más hozzájuk hasonlóknak a tanácsa a munkát illetőleg.3 

PÁZMÁNY meg is kapta ISTVÁNFFY halála után a kéziratot— 1617-ben már nála. 
volt—, lemásoltatta és az udvar elé terjesztette. Az 1617. december 13-ra összehívott, de 
1618. március 4-re elhalasztott pozsonyi országgyűlés alkalmával történhetett ez, 
amelyen a beteg MÁTYÁst FERDINÁND helyettesítette, akit a cseh rendek 1617 júniusában 
fogadtak el királyuknak. Három biztos volt melléje rendelve, s egyikük, ULM Lajos 
birodalmi alkancellár FERDINÁND parancsára már március 24-én Pozsonyból elküldte a 
kéziratot TENGNAGELnek, az udvari könyvtár igazgatójának, s kérte, hogy ezt a munkát, 
amely BONFINI folytatása, s amelyet ISTVÁNFFY magyar főúr nagy szorgalommal és szép 
stílussal írt meg, gondosan olvassa el arra figyelve mindenekelőtt, nincs-e benne olyan 
valami, ami a katolikus vallás, a császári felség és az osztrák ház vagy a német nemzet 
hátrányára van, vagy nincs-e benne valamiféle lényeges ténybeli tévedés ; minderről 
összefoglaló jelentést kért tőle. Az ügy gyorsabb elintézése érdekében azt ajánlotta,. 

1 Országos Széchényi Könyvtár, Mss. Quart. Lat. 2316. 
2 „Librum hunc historicum auctor morti vicinus . . . Vestrae Celsitudini . . . sibi 

coniunctissimo testamento legavit . . .", — olvassuk HIERAT Ajánlásában. 
3 ,,. . . ut eius in publicum edendab potestatem consilio domini Agriensis et 

Paternitatis Vestrae acsui similium integrum mihi reservem" (FRANKL V. : Pázmány 
Péter levelezése. I. k. Bp. 1873. 7.). 

. 
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hogy mivel két kötetről van szó, vegyen maga mellé egy képzett jezsuitát, aki egyben jó 
történész is, s ha végeztek, a kéziratot az összefoglaló jelentésükkel együtt juttassa el 
hczzá, kegy ő a császár elé terjeszthesse megjegyzéseikkel együtt.4 

Ezt a munkát, úgy látszik, TENGNAGEL maga vállalta ; dolgozott is rajta, de 
lassan, mert 1619. július 4-én PÁZMÁNY már kérte tőle vissza a kéziratot, amelyet, 
mint írta, nuper hagyott nála.5 Ebből azt következtethetjük, hogy az ULMtól kapott 
kéziratot TENGNAGEL visszajuttatta PÁZMÁNYIIOZ, aki azután később maga vitte 
-el s adta át Bécsben neki. TENGNAGEL július 6-án azt válaszolta, hogy még nem 
végzett a kézirat átnézésével. PÁZMÁNY erre megnyugtatta, hogy tudja, mennyit 
fáradott vele, s rajta lesz, hogy a ráfordított munkát ne legyen oka megbánnia.6 

TENGNAGEL azt ajánlotta, hogy a Históriát az antverpeni MORETUS adja ki, s hogy 
epistola dedicatoria vezesse be. PÁZMÁNY mindkét javaslatát helyeselte, s ő maga írt a 
híres nyomdásznak (,,nobis alias incognitum" — jegyezte meg), TENGNAGELnek pedig 
elküldött egy Nagyszombatban nemrég (nuper admodumj kinyomatott könyvet (libellus), 
amelynek bevezetése anyaggal szolgálhat neki a História bevezetéséhez; mellékelte 
hozzá ISTVÁNFFY életrajzának vázlatát is, hogy azt is beiktathassa abba.7 Az a könyv 
amelyet PÁZMÁNY TENGNAGELnek küldött, minden valószínűség szerint KITONICH 
•Jánosnak Directio methodica processus iudiciarii c. munkája volt. Ez ugyan inkább liber, 
semmint libellus, mert 434 4r lapból áll, de épp 1619-ben jelent meg Nagyszombatban, 
s a szerzője PÁZMÁNY Péternek és FORGÁCH Zsigmondnak ajánlotta. 

TENGNAGEL PÁZMÁNY biztatására ír t is a kiadás ügyében MoRETUSnak 1619. 
július 3-án, aki szeptember 3-án válaszolt rá: megköszönte az iránta és a PLANTIN-
nyomda iránt tanúsított bizalmat, de nagy sajnálattal közölte, hogy annyira túl van 
halmozva munkákkal, hogy nem vállalhatja a História kiadását. Nem szeretné azonban — 
írta —, hogy miatta késsen a munka megjelenése, azért arra gondolt, hogy WECHELIUS, 
aki BoNFiNit kinyomatta vagy egy másik németországi nyomdász vállalhatná ; ő csak 
örülne, ha sikerülne jól megoldani ezt a kérdést. MORETUS megírta ezt PÁzMÁNYnak is, 
és neki is megköszönte az irányában tanúsított bizalmat.8 

4 „Mein freundlichen gruesz unnd willige dienst zuvor. Treuester und hochgelerter, 
sonders lieber herr Dennagel. Ausz special bevelch der Königl. Würden zue Beheimb 
hat der herr beyligend continuationem históriáé Hungaricae Bomphinii zuempfhangen, 
welche mit grossem Vleisz unnd ziemblich schönem stylo dominus Nicolaus Istvamphy 
Hungáriáé magnas Selbsten geschrieben. Die wird dem herrn zu dem Endt geschickht, 
damit er sie mit Vleisz durchgehe unnd uberlesze, vor allem aber in Acht habe unnd 
notiere, was darinnen unser hl. catholischen Religion, der Rom. Kayl. May. unnd dero 
gantzem löblichen Hausz Österreich oder unser teutschen Nation zu Nachtheil wider 
Verhoffen hegriffen sein möchte, unnd darüber summatim sein Guetachten unnd Censur 
geben wolle. Zur Befürderung der Sachen möcht nit schaden, weil es zween Thomi seind, 
das Er etwan ain gelehrten Jesuiter so auch ain gueter Historicus zue sich zihe, unnd 
weiln der ain ein Thomum übersehet, immittels der ander den andern auch revidieren 
unnd hernacher collatis notis ain summarische Relation darüber begreiffen unnd die
selbige sambt den Thomis mir widerumb fürderlich zukommen lassen, damit hernacher 
das gantze Werckh der Rom. Kayl. May. unserem aller gnädigsten Herren mit Iren notis 
fürgetragen werden köndte. Gott mit unsz allen. Datum Preszburg den 24. Mártii anno 
1618. Desz Herren dienstwilliger Ludwig von Ulm." (Österreichische Nationalbibliothek, 
Wien, Mss. Cod. Vindob. 9737s, fol. 148r—148v. — Vö. A gr. Klebelsberg Kunó Magyar 
Történetkutató Intézet Évkönyve. X. 1940, 43.) 

5 HANUY F. : Pázmány Péter összegyűjtött levelei í. k. Bp. 1910. 201. 1. 
6 HANTJY i. m. 201 — 202. 1. 
7 Uo. 
8 „Clementissime et Doctissime Domine. Tuas Hl Julii datas (non alias priores) 

a septimanis aliquot accepi, at dubius hactenus, quo responsum mitterem, cum nullum 
urbis nomen, in qua viveres, adseriptum legerem. Opportune itaque illmi archiepiscopi 
iStrigonicnsis ad me epistola altéras abs te litteras expressit, quae Viennae te agere 
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PÁZMÁNYnak nagyon a szívén feküdt ez a dolog, s megkérte az épp akkor, 1619 
nyarán a frankfurti császárválasztásia utazó titkárokat — a magyar titkár FERENCZFFY 
Lőrinc volt —, nézzenek kiadó után. Ők el is jártak ebben az ügyben, s azt jelentették 
az érseknek, hogyha biztosítva van a kézirat kijuttatása, könnyen lehet kiadót 
találni rá. 

PÁZMÁNY erre rögtön írt TENGNAGELnek (szeptember 6-án) s kérte, hogy ha 
jónak találja, küldje el ő maga mindjárt a kéziratot az említett titkároknak (,,ad manus 
fidèles dictorum secretariorum") ; kívánatos volna ugyanis, hogy a munka már a tavaszi 
vásárra elkészüljön ; MoRETusszal úgy sem fog menni a dolog.9 

A munka további sorsáról pontosabb értesüléseink nincsenek, s nem tudjuk, 
miképp került az érsek HIERAT Antal kölni nyomdásszal kapcsolatba, aki 1622-ben 
megjelentette a Históriát. Hamarosan megtörténhetett ez, s így valószínűleg az 
említett titkárok közvetítették. PÁZMÁNY ugyanis már 1620-ban kiküldte neki a 
kézirat másolatát,10 s 1622 őszére készült el a nagy munka. HiERATnak PÁZMÁNYhoz 
intézett Ajánlása ugyanis 1622. szeptember 22-én kelt. Ebben olvashatjuk ISTVÁNFFY 
rövid életrajzát is, s ez azt mutatja, hogy PÁZMÁNYÍÓI megkapta a már említett 
életrajzi vázlatot is. 

HIERAT korának egyik legkiválóbb nyomdásza volt,11 s most is jó munkát 
végzett ; a későbbi kiadások messze mögötte maradnak minden tekintetben az 
1622-inek. 

HOLTJB JÓZSEF 

Adalék a felenyedi papíimaltm íöittnctt'hez. Az erdélyi papírgyártás alig kutatott 
múl t jának egyik jelentős tényéie — a fehérvári-enyedi kollégium papírmalmának 
létére — hívja fel a figyelmet H E R E P E I Jánosnak e folyóiratban napvilágot látott érdekes 
közleménye1. Cikkéből •— főként közvetett adatok alapján — fény esik az alapítási 
sorrendben negyedik erdélyi papíimalcm működésére. Néhány közvetlen adattal szeret
ném H E R E P E I János eredményeit alátámasaztni, és bizonyos mértékben módosítani is. 

indicarent. Amplector singularem in me et officinám Plantinianam affectum, quo Hun
gáriáé históriám cudendam offers, at doleo ita modo occupari, ut eam prelis statim com-
mittere haud possim. Nam praeter breviaria aliosque solennes typographiae nostrae 
libros Tornielli Annales Sacros tertia fere parte quam antehac auctiores et Beatissimo 
Pontifici ab auctore nunc inscriptos excudo et mox R. P. Lessii De perfectionibus mori-
busque divinis libris XIV cudendis me praeparo, item que P. Hermanni Hugonis pro 
consultatione Lessiana libris tribus apologeticis, P. Thomae a Jesu De contemplatione 
divina libris sex aliisque, quibus iamdudum fidem meam et typos addixi. Itaque dum 
auscupandi ego commoditatem quaererem, Wecheliani, qui Bonfinium edidere, aut alii 
in Germania typographi opus absolverint ; nec ego utilissimae históriáé editionem 
diutius mea caussa differri velim, qui aliam ab aliis exornatam Spartam gaudeo, dum 
ego meam. Haec eadem illmo archiepiscopo scribo et ingentes ei gratias cum debito 
cultu repono. Resalutat te R. P. Rosweydus itemque eruditissimus d. Mireus, qui modo 
Antverpiae nobis adest, alias sermis principibus Bruxellae adhaeret eorundem sacellanus 
et bibliothecarius. Vale Clementissime et Doctissime. Antverpiae, in officina Plantiniana 
VHI. Idus Sept. MDCXIX. Clementissimae Dominationis Tuae addictissimus Balthasar 
Moretus." (Österreichische Nationalbibliothek, Wien, Mss. Cod. Vindob. 9737s, fol. 
180r— 180v.) 

9HANTJY i. m. I. k. 207. 1. 
10 „Prodit nunc tandem . . . História illa Ungarica, quam ante biennium . . ., 

ut typis excudenda committeretur, ad me misisti", — írta HIERAT az Ajánlásában. 
11 Bern a MALLINCKROT ; De ortu et progressu artis typ., Col. Agr., 1639, 124 ; 

J . J . MERLO : Die Buchhandlungen und Buchdruckereien ,,zum Einhorn", 22 
1 H E R E P E I János : Hol volt a gyulafehérvári académicum collegium papiros malma? 

Magy. Könyvszle. 1957. 364—368. 1. 



284 Kisebb közlemények 

Az enyedi kollégium és a város között, a törökbúza-dézsma kérdése felett évtize
dekig folyt per iratai között szerepel több XVII. század végi és XVIII. század e]eji kollé
giumi udvarbírói számadás későbbi másolata. Ezek közül először HAVASALLYI Sámuel 
1713—1714. évről szóló számadásában történik papírmalmunkról említés. HAVASALLYI 
feljegyzi a „papiros csináló" konvencióját, a molnárnak pénzért adott ,,czandora posztó" 
mennyiségét, a malom kerekeinek bélelésére kiadott apró deszkák számát, 20 konc 
papirt tartalmazó kötés, majd 10 konc nyomtatni való papír átvételét. A feljegyzésből 
az is kiderül, hogy RIBITZEI János mester, az akkori ,,papir-csináló", árendában tartja 
a malmot.2 

Míg tehát az 1713—14-es évek számadásaiban nyolc ízben is szerepel a malom, 
DÉNES János deák-provizor húsz évvel azelőtti számadásában szó sem esik róla, sőt 
a feljegyzésből az derül ki, hogy az udvarbíró valamely külső forrásból fedezte a kollégium 
— elég szerény — papírszükségletét.3 Ha tehát I. RÁKÓCZI György valóban létesített is 
Felenyeden papírmalmot, az a későbbiekben megszűnhetett működni (esetleg éppen 
az 1658-i tatárpusztítás következtében), s csak a következő század elején született újjá. 

A papírmalom további sorsáról, az 1714—1718 közötti időszakra vonatkozó 
provizori számadás ad felvilágosítást. Minthogy a malom ,,igen veszendőleg volt", 
felszerelését összegyűjtötték, és 1717-ben eladták a kolozsvári jezsuiták Monostoron 
működő malmának. A felszerelésről mindössze annyit tudunk meg az udvarbíró szűk
szavú feljegyzéséből, hogy annak vasból készült része ötödfél mázsát te t t ki.4 

A kollégium javainak 1722-ből származó összeírásában említés történik apapír
malom elhagyott épületéről, melynek kőfalát akkor már kezdik elhordani, de a „német 
rendszer" szerint épített papiros szárasztó sasfák még helyükön voltak.5 BARDOTZ Elek 
intéző 1750—1753 közötti számadásában már csak az elhagyott épületről szól.6 De a 
papírmalom elenyésztét bizonyítja KAPRONTZAI Ádám nyomdász 1779-beli beadványa is, 
melyben a főkonzisztoriumnak javasolja egy papírmalom létesítését a kollégium 
mellett,7 

Az új malom azonban csak 1819-ben kezd épülni, mint azt alapító táblája bizo
nyítja.8 A kollégium történetírója szerint 1819 és 1822 között készült el és 1843-ig műkö
dött.9 1822-beli leltára alapján alkothatunk képet felszereléséről, s ugyancsak ebből 

2 A papírmalomról említés esik a nagyenyedi Bethlen Könyvtár tulajdonában 
levő törökbúza-dézsmaper irataiban (522. sz. kézirat) a 707., 717., 718., 730., 735., 736., 
746., 756. lapokon. 

3 Uo. 682. 1. 
4 Uo. 915. 1. 
sUo. 1728-9 . 1. 
6 Uo. 1020. 1. 
7 Kolozsvári Ref. Egyházkerületi levéltár 1779/51. sz. 
8 A papírmalom alapítótáblája az enyedi történeti múzeum gyűjteményében 

található, annak H E R E P E I Károly-féle leltárában a 3305. szám alatt. A tábla bronzból 
készült 16 x 22 cm nagyságú, a következő felirattal „AETERNAE MEMÓRIÁÉ. LAPIS 
ANGULARIS HUJUS OFFICINÁÉ. POSITUS. ANNO. AERE CHRISTI ANAE 
MDCCXIX MENS. JUNIO. IMPERIUM. ORBIS AUSTRIACI. TENENTE. DIVO 
FRANCISCO. CAESARÉ. AUG. M. PRINCIPE. TRANSILVANIAE. PROCOS. M. 
PRINCIPATUS TRANSILV. EXCELL. COMITE. GEORGIO. BANFFI. ILLUSTRII 
COLLEGII SCHOLAR. ENYED CURATORIBUS SUPREMIS. EXCELL. COM. EME-
RICO BETHLEN. ILLUSTR. COM. PAULO TOROCZKAI PROFESSORIBUS CLA-
RISS. JOH NEMEGYEI. CAROLO MOHAI JOS KOVATS. SAM. KÖTELES. JOH. 
TOMPA. JOH. BARITZ. SAM HEGEDŰS STEPH. KERESZTES." 

9 P. SZATHMÁRY Károly : A gyulafehérvár—nagyenyedi Bethlen-főtanoda története. 
Nagyenyed, 1868. 274. 1. Egy felenyedi malomból kikerült papír vízjegyében azonban 
„ENYED" felirat és a kollégium két hattyús címere mellett, az 1821 számok szerepelnek, 
a malom tehát ekkor már működött. 
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derül ki az is, hogy a malmot a kollégium ezúttal is bérbeadta (a malom inventáriumát 
lásd alább).10 1843 után KAZATSAY József és Antal enyedi polgárok létesítenek malmot, 
amelynek papírja egy kortárs feljegyzése szerint rövid idő alatt nemcsak Erdélyben, 
de a Királyhágón és Kárpátokon túl is állta a versenyt — a malom 1849-ben bekövetke
zett pusztulásáig.11 

„Inventarium Thecae chartariae dtto 29-a Maji. 1822. Rectore Samuele Köteles. Anno 1822. Die 23-a Máji 
ki rendeltettünk Hector Professor Tiszteletes T. Köteles Sámuel Urtol, hogy a Nemes Kolegyomnak Fel Enyeden 
lévő Pappiros Malmát Arendator Stolberg Krostof Uramnak inventarie adnok által, mely dologban kötelességünknél 
fogva eljárván, a következendöket találtuk 

A Meister Házában. 
1. Egy ujj fejér fenyőfából vésett ajtó, ujj zárral sarkokkal, fordítóval vonoval és kultsal. 
2. Az Ablakok egész készülettel eggyütt ujjak, és edgy fali jo ora réz verkel. 
3. Pádimentum ujj. 
4. Egy ujj zöld mázos kementze, száját edgy pánt vas tar tva. 
5. Egy hoszszu fejér egerfa jo asztal. 
6. A Kamarába bé menve, egy ujj fejér fenyőfából kivésett ajtó, zárral, kultsal fordítóval, vonóval, és 

sarkokkal. 
7. Egy ablak egész készülettel. 
8. Egy tűzhely kementze nélkül. 
9. A Konyhán az udvar felöl, egy kétfelé nyilo bérlett ajtó, ujj sarkokkal, zárral, fordítóval, vonóval, 

és két supridlivel. 
10. Egy jo sütő kementze, melynek száját edgy vas pánt tartja. 
11. Egy kis Katlanba edgy enyves vizet melegittö 9 vedres ujj üst. 
12. Ugyan csak a Konyhán az enyv fözö Házban menve edgy ujj vésett fenyő ajtó, ujj zárral, vonóval, 

sarkokkal, fordítóval, és kultsal. 
13. Az enyv fözö Házban két ujj ablak ujj készülettel. 
14. Egy enyvet fözö ujj réz üst 6 0 vedres deszka fedéllel és réz csövei. 
15. Egy enyves papirossat sajtoló ujj sajtó melynek a mutterin vagyon 4 quadrat vaspánt a Strof ján 3 vas 

Karika egy vas csap, és vékony Stroffal edgyütt. 
16. Egy enyves viznek való cserefa Kád, 4 vas abrontsokkal. 
17. Balra a Legények Házában edgy ujj fenyő fából vésett ajtó ujj zárral, sarkokkal, vonóval, kultsal, 

és fordítóval. 
18. Két ujj ablak ujj készülettel. 
19. Pádimentum jo. 
20. Egy ujj zöld mázos Kementze a Száját egy pánt vas tartva. 
Által menve a dolgozó Házban. 
21. Egy két-felé nyilo fenyőfából vésett Ajtó ujj Sarkokkal, vonókkal, és két supridlivel edgyütt, zár nélkül. 
22. A Dolgozó Házban az Udvar felöl egy kétfelényilo kerekfejü vas Szegekkel meg veretett bérlett ajtó 

ujj sarkokkal, vonókkal, zárral, kultsal, fordittoval, és két supridlivel edgyütt. 
23. Öt ujj ablakok ujj készületekkel. 
24. Egy víz Sajtó melynek a mutterén 4 övedzö vaspántok, két hoszszu pántok és két vas strofok vágynak. 
25. A Strofon 3 vaskarikák, és ezen kívül egy fogas vas karika, egy köldök Platten, egy vas csappal, és 

vékony stroffal edgyütt. 
26. Egy vas tartó, mely a fogas karikán jár, két vas karikával edgyütt. 
27. Egy sajtó Deszka edgy quadrát vas táblával. 
28. Ismét egv száraz sajtó 4 vas pántal, és két vas stroffal általfoglalt mutterrel, 3 karikával megkötött 

stroffal egy sajtó deszkával, vascsappal és vékony stroffal edgyütt. A Strofok és a nagy Sajtó Mutteré kevés ideig 
használhatok. 

29. Egy nagy merittö Cserefa kád 3 vas abrontsokkal edgyütt melyben vagyon egy réz ujj üst, tiz darabok
ból álló vas pléhböl csinált kürtövei, és edgy üst szájára való vas pléhböl csinált kerek ajtó, egyéb, arant minden 
nagy Sajtóhoz meg kívántató eszközökkel, és deszka fedéllel edgyütt. 

30. Egy kis matériáiét keverő cserefa kád, 3 vas abrontsokkal, mellybe egy czilinder felállítva vas serpe
nyőbe forogva 12. 1 y2 suchnyi hoszszuságu 4 szegü vas rudatskákkal, mely czilinderen vagyon 4 vas karika, és két 
végén két vas csap ezen kádot tartja 3 cserefábol készült czövek 3 cserfa keresztel, és deszka fedéllel. 

31. Egy fenyőfa gerenda 7 fogokkal, mely a czilindert forgatja, és ezen fenyő gerendát tartó 5 darabokból 
álló cserefa állás. 

32. Egy fa Luszter. 
33. Egy ujj kétfelé rekesztett czeich kasztén deszka fedéllel. 
34. Egy felállíttatott cserefa csö mellyen a kis kádba a viz dirigáltatik, és benne edgy csap. 
35. A Hijuban fel járó ujj grádits be deszkázva, ujj fenyőfa deszka ajtóval, borított zárral, kultsal és sar

kokkal. 
36. A Malomban benn egy ujj fenyőfából vésett ajtó, ujj zárral, sarkokkal, fordítóval, kultsal, és vonóval. 
37. Hat ujj ablakok ujj készületekkel, faragott kövei ki rakott padimentummal. 
38. A Víz tartó felé kimenve egy ujj vas szegekkel megveretett ajtó ujj sarkokkal, zárral kultsal, vonóval, 

fordítóval, melly ajtón mennek ki egy 6 fogú fenyőfából készült ujj gráditson. 
39. Egy rongyot sodró kádhoz szolgáló hoszszu cserfa vectis, mellynek a N. Nyugoti részében vagyon edgy 

9 fogú cserfából készült kerek cirkulus két ember fö metszve reá, 4 vas karikákkal, két vas csappal, és perselyekkel 
adgyütt, melly rudat tar t 4 cserfából készíttetett állás, ezen rúdnak a N. kelet felöl való végén vagyon edgy cserefábol 
készíttetett Kud, mely a nagy Gerendelynek a csapjába járandó könyök vasba jár, mely rúdon vagyon ket vas
karika 2 Strofmutterrel együtt és a közepébe bevésve egy másfél suchnyi hosszúságú vaspánt, mely rúddal com-
munikálodik egy más Darab, ugyan a fennebb irt hosszú cserefa rudat mozgató vectis egy Vaskarikával, egy 
vas Stroffal Mutterestöl és két oldalán felmenő 1 % suchnyi vas pántokkal együtt. 

io Nagyenyedi Bethlen könyvtár Szathmáry-féle okiratgyűjtemény (K) II . kötet, 
€3 számú darab. 

11 Vö. SZILÁGYI Farkas : Papírqyár Naqy Enyeden a 40-es években. Közérdek. 
II . (1883) 21. sz. 
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40. Egy rongy áztató és vagdaló Kasztén kétfelé rekesztvet Deszkából fenyöfatalpokon, és fenyő Osz
lopokkal. 

41. Egy megtört Matériáiét tartó Deszkából készíttetett 4 szegeletü Kasztén fenyőfa gerendákon álló 
fenékkel eggyütt. 

42. Két Darabból álló nagy materiát törő Válu 4 nagy Jukokkal melynek fenekén vagyon 4 darab 2 % 
suchnyi hosszúságú vas Platten, a Válluban hat vas pánt, és egy hosszú vas Kapots, mely a két Vállut egybe foglalja. 
Ugyancsak ezen Vállunak öbleiben 4 szita vas Strof, 4 szitával edgyütt 16 rongyot törő Stompok minden Stompba 
3 vascsákány, és minden Stompon egy négyszegeletü vaskarika, in Summa vagyon 48 vas csákány és 16 négy szege
letü vaskarika. Továbbá minden csákánynak a nyele vegin egy vas Platten vas Stroffal bé foglalva, in Summa 
16 vas Platten és 16 vas Strof, továbbá van még ezeken a Nyeleken 7 apró vaskarika, továbbá 8 Darab csákány 
nyeleket foglalókon, vagyon 8 kis vasstrof, ezeken kivül van még 16 Csákányokat felakasztó Vas Gilints, ütközőkkel 
eggyütt. Válluba bé eresztve 16 cserefa oszlopok, melyek között a Csákányok Nyelei forganak 4 kurta cső melyen 
a Csákányok alá a víz foly 4 vas karikákkal edgyütt egy hosszú fenyőfából készíttetett Csatorna melyből a Vizfoly 
a Csákányokra 3 cserefa oszlop vasszegekkel a Gerendákhoz felszegezve mely oszlopoknak a X. keleti oldalán áll 
a viz Csatorna, egy felállíttatott cserfa Csö vas abrontsal, és egy német csappal, melyből dirigalodik a Viz a Stom-
pokra. 

43. Egy nagy Gerendely meljen a viz kerék van két nagy széles tábláju vas csapokkal a tengely végébe bé 
eresztve, melynek a Malomba levő végébe vagyon edgy horgos könyök vas, mely a materiálét sodró kitsi kádnak 
maschináját forgatja. A tengelynek két végein vagyon hat kemény vas karika, a tengely derekát 4 Strofokkal öszve 
foglalt vas karikák, ezenkívül a tengely oldalába be vésve három edgy ölnyi hoszszuságu vas pántok. A vas csapok 
forognak két öntött réz perselyekbe, a Vizkerék 36 kurta vas Strofokkal van öszve foglalva, nemkülöm a kereszt-
fáji is 4 hoszszu vas Strofokkal. 

44. Egy matériát tartó kasztén fenyő deszkából, cserfa talpokkal és oszlopokkal, deszka fedéllel. 
45. Hollender maschinát forgató viz keréknek két tengelye végében két nagy széles tábláju vas csapok 

6 vas karikákkal bé foglalva, két öntött réz perselyekbe forogva, a külső viz kerék öszve van foglalva 36 kurta vas 
Strofokkal, és 4 hoszszabbakkal, meljek a keresztfákat tartják. 

46. Ugyanezen Gerendeljen levő félkerék öszve van foglalva 16 jo vas Strofokkal, mely bélkerék viseltes 
ugyan de még használható. 

47. A Hollender padjára felmenve egy ujj cserefa talpra készíttetett fenyőfából lévő grádits nyoltz léptsök-
kel, és edgy karfával, egy kis rostélyos ajtón bémenve mely ajtón vagyon edgy borított zár, és két kitsiny sarok, 
kults nélkül, az egész Hollender pad gyalult deszka, cserfába eresztett rostáljál körül véve. 

a) A Hollender malom vagyon a Hollender maschinán mely áll egy tiszta ujj cserfából készített 
válubol, melynek hossza 10 öl és 4 schug, szék 4 schug és Y2, a mélysége 4 schug és egy czol. 

b) Maga a Hollender maschina melynek cserefábol készült cziliderébe vagyon bé vésve 29 darab és edgy 
edgy schug, és 9 czolnyi hoszszuságu vasból készült kés, melyből 4 csonka, ezen czilinder alatt a Válu fenekébe bé 
vésve vagyon 6 a fennebiekhez hasonló hoszszuságu de szélesebb vas kés, ezen czilinderbe be foglalja a késeket két 
jo kemény vas karika, a czilindernek közepén keresztül jö, a mely forgatja ezen czilindert egy 7 schugnyi hoszszuságu 
vas rud, mely vas rud forog két öntött réz perselybe. — ezen vas rúdnak a viz felöl való végébe vagyon a bélkeréknek 
megfelelő ugy nevezett korong, két vas karikákkal, és 4 vas ékekkel. A Hollender Czilinderébe a két végén a vas 
rúdnak keményebben való állása végett nagyon bé verve két vas persely és 8 vas ék, továbbá a Hollender Maschiná-
nak dirigálására nézve vagyon edgy vas strof mutterrel, és kultsal edgyütt a Hollendert bé fedi egy fenyőfából készített 
ujj fedél, minden hozzá tartozó eszközeivel edgyütt úgymint szitával, és táblával. Továbbá vagyon edgy fenn álló 
cserfa csö edgy vaskarikával edgyütt, meljen a viz a Hollender maschinába dirigáltatik. Ezen csőbe vagyon bé eresztve 
edgy kurta cserfából készült és vas karikával megköttetett csö melly csőbe vagyon edgy német csap. — A Hollender 
padról ki-menve a Silip felé két léptsöjü fenyőfa gráditson edgy két sarkon nyilo kis ajtó van fa gilintsel. 

48. A Silip egésszen cserfából készülve jo 3 cserfából készült felhuzoval edgyütt, melynek felső része cserfa 
deszkával vagyon ki padolva, a vizkerekek alatt pedig fenyőfa deszkával, ugy szintén a Silipek is. 

49. A Malomnak viz felöl való oldala mind fenyő deszkával vagyon bé deszkázva, edgy kis ajtó van hagyva 
a viz kerékhez való ki járás végett. 

50. A Malomban egy enyves viznek való cserfa kád faabrontsokkal. 
51. Egy más kissebb cserfa kád 3 vas abrontsal, mely kotsonya zsir tartónak használtatik. 
52. Egy nagyobb és kissebb pappiros reszelő vas dróttal, a nagyobb fa rámára 4 lapos vas pántokkal, a. 

kissebb egész vas rámára szegezve. 
53. Egy pappirossat reszelő cserfából készült pad. 
54. Egy gyaluló pad 4 fenyőfa lábokon 5 suchnyi hosszuszágu 
55. Két kissebb és nagyobb fenyőfa csebrek, mellyek közzül kettő sir tartónak használtatik. 
56. Egy cserfából két vas abrontsal készült matériáiét hordó cseber. 
57. Két rongy vágó kés. 
58. 1 suchnyi hoszszuságu négvszegre metszett vas pipa. 
59. Egy strof kults. 
60. Egy materiálét hordó cseberre való jo vas abronts. 
61. Négy darab csökét öszve foglaló Hunyadon készült Piksen. 
62. Egy pánt vasból készült nagy Strofmuttert tekerő Strof kults. 
63. 3 Hollender Messer, mellyek közzül két darabnak mind a két füle le van törve és csak más szerszámoknak 

használhatok, ugyan e féle kés edgy darab, melynek a fél füle van le törve. 
64. Ugyan edgy más Hollender Messer melly a Hollender Válujának fenekébe le van törve. 
65. Egy vas pöröj jo. 
66. Egy fenyőfából készíttetett enyvező láda hozzátartozó 17 pappirosterittö viselt deszkákkal edgyütt. 
67. Egy enyvszürö fenyőfa deszkából készült láda sövény fenékkel. 
68. Egy Legénynek való fejér Agyfa, jo szalma sakkal, két lepedővel, egy párnával hajastol, és edgy pok-

rotztzal edgyütt. 
69. Egy más Legénynek való fenyőfa ágy. 
70. Három haszonvehetö jo kosarak, és 3 gyengébbek. 
71. Két jo rongyvágo töke Gyertyánfábol. 
72. A Keverő kádba a matériát forgató maschina alat t a közfalba két kis gömbölyög csiga 4 vas karikával 

és négy vas csapokkal. 
73. Fenn a hijuban 28 salakáterek 6 flügellel, egész készülettel. 
74. Huszonnégy hoszszu görbe kults vasak a gerendákban. 
75. A Száraztó létzeket tartó 11 pár oszlopokban 11 vas Strofok. 
76. 3 Cserefábol készült pappiros alá való székek. 
77. Eggyik oldalán két rendbeli száraztó létzek, ugy a másik oldalán is in summa 4 rendbeli szőr kötelekkel 

edgyütt. 
78. Két viseltes 4-k nrus alatt lévő formák, és két nro 2-oavadék formák. 



Kisebb közlemények 2 8 7 

79. 175 darab festett filtz posztó. 
80. Edgy hoszszu pappirossat tisztito fenyő asztal, fenyő fa paddal, és lábokkal edgyütt. 
81. Egy deszkát eresztő hoszszu pad. 
82. Hat darab pappirossat aggató kereszt, fenyőfából készitve. 
83. A középső hijuban feljáró grádits két karfával jo. 
84. A középső hijuban 14 kissebb és két nagyobb salukáterek egész készülettel. 
85. A viz felöl való deszkázaton két elé taszitto fenyötáblák. 
86. 4 Rendbeli száraztó fenyőfa létzek oszlopokkal edgyütt. 
87. A Két középső hijut egyben foglaló 8 par cserefaoszlopokban 32 vas strofok, mutterestöl edgyütt. 
88. A legfelsőbb hijjuban felmenve jo gradits kar nélkül és egy rendbeli száraztó létz. 
89. 12 Salukáter egész készülettel. 
90. A Malom N. keleti oldala mellett a viz felöl edgy pappirossat simitto cserfa rámára készíttetett deszka, 

oldalú és sendellyel be sendelyeztetett kitsiny szin, edgy jo üveg ablakkal, két vas sarkon forgó, és vas retezzel zárodo 
fenyő fa ajtóval, melyben van. 

91. Egy papirossat simító Vatzkor fából készíttetett Bot 3 vas abrontsokkal melynek a nyelében van egy 
ujjonan készült járom csap vas, két vas persellyekbe belé járva, mely járom vasat által foglalja a tengellyen két vas. 
karika, és edgy nagy vas szeg. 

92. A Simitto Botot hordozó cserefa járom két hoszsza vas strofokkal által van foglalva. 
93. Egy pappirossat simító 4 szegü Persányi kő. 
94. Künn az Udvaron a patak mellett edgy cserefa rámára készíttetett, deszkával bé vezettetett és sen

dellyel megfedetett rongy Magazinum, vas sarkokon forgó ajtóval, retez, s retez fővel edgyütt, ujj deszka felső pad
lózattal, és edgy vas sarkokon forgó hiju ajtóval, retez, és retezfövel edgyütt. 

95. Egy rongy mérő compona 9 ujj istrángokkal, 4 vas karikával, a bilanx tengelye végén két vas karika.. 
s két vas horog, bilanx jármában vagyon edgy vasszeg és két vaskarika. 

96. Edgy ujj árnyékszék két vas sarkokon forgó ajtóval. 
97. Künn az udvaron két strofnak való vatzkor fa. 
98. Edgy sertés ol. 
99. Edgy ökör pajta. 

100. Edgy pár cserfa rámával és cserfa czövekkel (mellyeknek oldala kővel ki van rakva) készíttetett víz
tartónak. 

101. A Pappiros malom körül a viz mellett tavallyi és ideji ültetett fűzfák találtattak megfoganva 80. 
102. Ezeken kivül adtunk által a Meisternek rongyot 156 az az Százötven hat mását és 30 fontot. 
103. Enyvnek való ketskelábot adtunk által 274 az az kétszázhetvennégy vékát. 
104. In Summa Szőr kötél ment által 9, az az kilentz mázsa. 
105. Ismét 3 mása 30 font. 
Hogy ezen inventarium a fenn irt időben miáltalunk egész pontossággal vitetett légyen véghez, bizonyítjuk 

]ST. Enyeden Május 29. napján 1822. esztendőben. 
Sánta Sámuel és Bonis György Mindketten ki rendelt Regius Deákok." 

DANKANITS ÁDÁM 

Pesti városi közkönyvtár létesítésének terve (1867—1874). A Fővárosi Könyvtár — a 
mai Szabó Ervin Könyvtár — létrejöttét évtizedeken át folyó harcok és viták előzték 
meg. Ezek sorában kevésbé ismertek az 1867-től 1874-ig terjedő időszak eseményei; ezek
ben TOLD Y Ferenc elgondolásai és tervei szerepeltek mozgató erőkként.* 

A kiegyezés évében Pest városa két nagyobb könyvgyűjteménnyel rendelkezett ; 
megkapta az 1850-ben elhunyt kiváló jogtudósnak FRANK Ignácnak mintegy 14 000 
kötetet kitevő nagy könyvtárát, ezenkívül a köz vádló tói átvett nyomdai kötelespéldá
nyokból is egy kisebb könyvtárra való gyűjteményt mondhatott magáénak. A FRANK -
féle könyvtár jogi szakmunkákon kívül egyéb tudományos és szépirodalmi művekből 
állt, és ideiglenes jelleggel az Egyetemi Könyvtár egyik szobájában kapott otthont. 
A pesti esküdtszéki kerületben megjelent művekből származó kötelespéldányok a bel
városi templom mellett állott régi városháza egyik harmadik emeleti helyiségében vártak 
rendezésükre és végleges elhelyezésükre. A főlevéltáros tartozott értük felelősséggel, 
de feldolgozásukra, használhatóvá tételükre már nem jutott ideje. E gyűjtemények 
sorsával mind az 1867. július 31-én tartott városi közgyűlés, mind a közművelődési 
ügyeket is kezében tartó Tanügyi Bizottság foglalkozott. A Bizottmány „ . . . egy 
városi könyvtárnak felállítását más művelt európai városok példájaként okvetlenül 
szükségesnek tartja", és egy Albizottmányt szervez és bíz meg azzal a feladattal, hogy a 
létesítendő városi könyvtár felállítására, szervezetére, kezelési módjára javaslatot 
tegyen. Az Albizottmány elnöke TOLDY Ferenc, tagjai N E Y Ferenc, BALLAGJ Mór és 
PREISZ Mór, jegyzője HAVAS Pál. 

* A Fővárosi Könyvtár története 1904-ig c. kézirat — KŐHALMI Béla tollából — 
a Szabó Ervin Könyvtár birtokában kiadásra vár. Jelen közlemény értékes kiegészítő 
adatokkal járul hozzá a könyvtár előtörténetének teljességéhez. Szerk. 
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Az Albizottmány működése TOLDY Ferencnek 1868 első hónapjaiban kidolgozott 
tervezetében csúcsosodik ki. TOLDY ebben egy közkönyvtár szükségességét nemcsak 
az egyén művelődése, hanem a társadalom fejlődése szempontjából is megvilágítja, 
amikor a könyvtár és az „előállító erő" közötti szoros összefüggésre ismételten rámutat. 
Korát és városát megértő széles látókör, előre mutató gondolatok jellemzik dolgozatát, 
amelyet most ismertetünk. 

TOLDY mindenekelőtt a városi könyvtár gyűjtőkörét határozza meg : 1. hazai 
és külföldi szépirodalom, történelmi, földrajzi, utazási és természettudományi művek, 
nyelvkönyvek, szótárak, enciklopédiák 2. ipari és kereskedelmi szakkönyvek. Szerinte 
elsősorban a „szorgalmas iparűző osztálynak" van szüksége a könyvtárra. „Csak egy 
nemzedék alatt is mennyire emelkednék ily intézet által a közmíveltség, s a technikai 
szakbeli ismeretek elterjedése által az ipari képzettség, ennek folytán pedig az elő
állító erő, a külfölddel való versenyezhetés, s igy végre a közjóiét." Ezután TOLDY a 
meglevő könyvalapról és a várható gyarapodásról beszél. A könyvtár alapja a FEANK-
féle gyűjtemény, továbbá a pesti esküdtszéki kerületben megjelent minden könyv, 
folyóirat és napilap. Növelni fogják a könyvtárat „számos ügybarátok és írók ajándékaik
kal, s nem lehet kételkedni, hogy Pestnek nem kevés polgára végintézetileg is meg fog 
róla emlékezni." Feltehető ezenkívül, hogy idővel a főreáltanodai könyvtár is beolvad 
az új intézménybe. „De valódi megteremtését ez intézet mégis a közgyűlés buzgó ügy
szeretetétől várja. E részben nem szabad fösvénykednünk, nem szabad elfelejtenünk 
azon horderőt, melylyel ily intézet éppen a közjólét és anyagi felvirágzás emelkedésére 
is csalhatatlanul bir." Ezután a könyvtár felállításához szükséges anyagi fedezetről 
beszél ; meg akarja győzni a kulturális kiadásoknál különösen óvatos városatyákat, 
hogy nem kell rendkívüli áldozatoktól tartaniok. 

Minden könyvtár létalapja könyvek, személyzet és megfelelő épület. Pest város 
közkönyvtárának külön épületre van szüksége, „nem tanácsolható, hogy valamely 
más célra épült házban részére úgy ahogy kihasított néhány szobában összetömessék". 
Hová épüljön az új közintézmény? TOLDY Ferenc a főreáltanodának a Cukor utcában 
fekvő üres telkét ajánlja. Ez központi helyen fekszik ; mind a bel-, mind a külvárosokból 
könnyen megközelíthető, s emellett ez az utca csendességével egy ilyen intézménynek 
különösen megfelelő. Az épületet 40—50 000 kötetre kell tervezni. Költségét az építési 
alapból kell fedezni, ez nem fog rendkívüli terhet jelenteni, ha figyelembe vesszük, hogy 
a mintegy 100 000 kötetet befogadó Egyetemi Könyvtárnak új palotájára —- TOLDY 
szerint — 65 000 forintos beruházással számoltak. 

Mennyi szükséges az állomány gyarapításához ? A megindulást követő első tíz 
esztendő — mikoris gyűjteményünk alapjait kell megteremtenünk — nagyobb kiadásokat 
igényel, mintegy évi 4000 Forintot, azon túl évi 2000 Forinttal is beérnénk. A személyzet 
egy könyvtárosból, két könyvtártisztből és egy szolgából, illetve raktárosból állana. 
A könyvtáros évi fizetése 1200 Forint, a két tiszt 600—600, a raktáros pedig 300 Forint 
fizetést kapna. Az első tíz évben tehát az évi költségvetés így alakulna : 4000 Forint 
gyarapításra, 2700 Forint fizetésekre, 150 Forint egyéb kiadásokra, az évi összkiadás 
tehát 6850 Forint. „Ily eszközökkel aztán valóságos mintaintézet lenne Pest váiosa 
polgári könyvtára" — fejezi be TOLDY Ferenc pénzügyi fejtegetéseit. 

Az új intézmény létesítését s később felsőbb irányítását egy állandó könyvtári 
bizottságra kellene bízni. Ez városi képviselőkből s a Pesten működő három nagy könyv
tár, az Egyetem, az Akadémia és a Nemzeti Múzeum könyvtárának igazgatóiból állana. 
A Bizottság a következő feladatokat látná el : szakvéleményt adna a könyvtárépület 
beosztására és felszerelésére vonatkozóan, a személyzet kinevezésére javaslatot tenne a 
közgyűlésnek, segítséget nyújtana az első nagyobb mérvű beszerzések lebonyolításához, 
kidolgozná a személyzetnek szóló utasítást és a könyvtár használati rendjét, végül fél-
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évenként jelentést tenne a Tanügyi Bizottmánynak a könyvtár állapotáról és kívánal
mairól. A létesítendő polgári könyvtár vasárnap és ünnepnapokon délelőtt és délután is 
nyitva állana, míg hétköznapokon csak az esti órákban. TOLDY végül felhívja a közgyűlés 
figyelmét arra a körülményre, hogy az Egyetemi Könyvtár részére új épületet terveznek, 
s ha ez elkészül, a városnak döntenie kell, vagy átadja végleg a FRANK-féle könyvtárat 
az egyetemnek, vagy saját épületében fogja azt elhelyezni. A városi közkönyvtár létesí
tése tehát égetően szükséges, és annak építését még 1868-ban meg kell kezdeni. 

A kiváló irodalomtörténész javaslatával az 1868. március 28-i tanácsülés foglal
kozott először. Tervét elvben helyeslik, de mivel a Cukor utcai, a reáltanodához tartozó 
telek beépítésére vonatkozóan az iskola igazgatójának is van javaslata, a tanácsülés 
meghagyja a Tanügyi Bizottmánynak, hogy a két javaslatot egyidejűleg tárgyalja. 

A következő évek meddő tárgyalásokkal telnek el. Egy önálló könyvtári épület 
létesítésének tervét takarékossági szempontból elvetik, s azon tépelődnek, hogy milyen 
meglévő középületekben szoríthatnának a könyvtárnak helyet. Vannak, akik a reál
tanodában (a későbbi Eötvös József gimnáziumban), mások a Redut épületében vagy a 
Kötőutcai (később Piarista, ma Pesti Barnabás utca) iskolában vélik elhelyezhetőnek. 

Az 1872. július 19-én tartott tanácsülés ismét felkarolja az önálló épület gondolatát. 
A Ferencvárosban, a Két Nyúl utcában (ma Szamuely utca) lévő 450 négyszögöles városi 
telket tartja e célra a legmegfelelőbb helynek. Ugyanekkor kimondja, hogy a kinevezendő 
könyvtárosnak tanácsnoki, a két könyvtártisztnek pedig aljegyzői fizetést kell biztosítani. 
A könyvállomány gyarapítására szolgáló összeg évi 10 000 Forint, ,,az épület építkezési 
költségeire pedig már 1873-ban megfelelő mennyiségű pénzösszeg lenne fölveendő." 

Ugyanez év szeptember 11-én a közgyűlés is foglalkozik a létesítendő könyvtár 
ügyével, s annak „felállítását a városi lakosság szellemi műveltsége előmozdítására 
nélkülözhetetlen eszközéül ismervén, annak mielébbi létesítését határozatilag kijelenti." 
Nem helyesli azonban, hogy a könyvtár a Ferencvárosban a Két Nyúl utcában épüljön 
fel. Egy „díszes" könyvtári épület helyének a kijelölésére TOLDY Ferenc elnöklete alatt 
bizottságot küld ki. A bizottság alelnöke KIRÁLYI Pál, tagjai BALLAGI Mór, STEIGER 
Gyula, TAVASZ Endre, VÉCSEY Sándor, FORGÓ István, N E Y Ferenc városi képviselők 
és HORVÁTH János aljegyző. Készítse el egyúttal a bizottság a könyvtár felépítésének 
és fenntartásának a költségvetését. Amíg az állandó könyvtári épület elkészül, addig a 
FRANK-hagyatékot és a kötelespéldányokból álló gyűjteményt megfelelőbb ideiglenes 
helyiségekben kell elhelyezni. Erre vonatkozóan a közgyűlés a tanácstól vár javaslatot. 
A tanács ez év október 28-án kelt felterjesztésében valóban nem szűkölködik javaslatai
val. A két gyűjteményt ideiglenesen a következő helyeken lehetne elhelyezni : 1. a 
Kötő utcai iskola egyik nagyobb tantermében, 2. a Stáció (ma Baross) utcai iskola 
két üres helyiségében, 3. az építkezés alatt álló Két Nyúl (ma Szamuely), Temető (ma 
Mester), Nagy Kereszt (ma Kazinczy) vagy Szőlőhegy (ma Dankó) utcai iskolaépületek
ben, 4. a Lipót (ma Váci) utcában épülő új városházának „valószínűleg leendenek helyi
ségei", 5. a jelenlegi városházának lesznek üres helyiségei, ha a hivatalok jó része az új 
városházába (a Lipót utcába) fog költözni. 

Ily nagyfokú bizonytalanság tehetetlenséget leplez, s így a város tulajdonát 
képező gyűjtemények se ideiglenes, se végleges elhelyezése érdekében nem történik semmi. 
Az 1872. szeptember 11-i közgyűlés által kiküldött bizottság a következő év április hó 
4-én számolt be működéséről. A bizottság szerint a könyvtár helyének kijelölésénél 
elsősorban az olvasó érdekeire kell tekintettel lenni. A létesítendő könyvtár mindenekelőtt 
a kisiparosok és kiskereskedők művelődését fogja szolgálni ; ezek pedig nagyobbrészt 
a Belvárosban, továbbá a József- és Ferencvárosban laknak. Ennek figyelembevételével a 
bizottság azt ajánlja, hogy a városi könyvtárat az említett városrészekből jól megközelít
hető helyen, éspedig a Dologház melletti telkek ^egy részén emeljék. Helyesnek tartaná 

3 Magyar Könyvszemle 
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a bizottság, ha a könyvtár építésével egy oly építészt bíznának meg, akinek e téren 
speciális ismeretei vannak. Mint ilyent ajánlja SKAXNITZKY Antalt, aki ez időben készí
tette el az Egyetemi Könyvtár építési tervét, s aki külföldön tanulmányozta volt a 
könyvtári épületeket. Még mielőtt az épület elkészülne, össze kell állítani a beszerzendő 
művek jegyzékét, s ezért a személyzet kinevezése máris aktuális. Az új könyvtáros az 
építkezéseknél is hasznos tanácsokkal szolgálhatna. A könyvtárpalota elkészültéig a 
meglévő gyűjteményeket a régi városházán kell elhelyezni. 

A TOLD Y Ferenc elnöklete alatt működő könyvtárbizottság javaslatát a köz
gyűlésnek is megküldötte. 1873 Pest város önállóságának utolsó esztendeje volt, s a 
feloszlása előtt álló pesti képviselőtestület minden anyagi áldozattal járó javaslatot 
elhárított magától : „A közgyűlés az előterjesztett bizottmányi jelentésnek a hatóság 
jelen szervezetében tárgyalását kívánatosnak nem találja, hanem azt a legközelebbi 
jövőben szervezendő új fővárosi hatóságnak tartja fenn" — mondja az 1873. év július hó 
23-án tartott közgyűlés jegyzőkönyve. 

A három város : Buda, Pest és Óbuda egyesítéséből létrejött Budapest vezetősége 
még elvileg sem tartotta szükségesnek a városi közkönyvtár létesítését, s 1874 február
jában a tervet levette a napirendről. Még harminc éven á t folyt a harc a közöny és a 
szűkkeblűség ellen, míg 1904. október 15-én megkezdhette működését a városi köz
könyvtár, a későbbi Szabó Ervin Könyvtár.1 

TUBÁNYI KÖBNÉL 

Egy nyomaveszett Juhász Gyula-kötet. BARÓTI Dezső JUHÁSZ Gyula-monográfiá
jának bibliográfiai összeállításában1 olvassuk a következő tételt : „Orbán lelke. (Regény 
és novellák.) Budapest, 1926. Athenaeum." Bár nem találkoztam a könyvvel, innen átvet
tem magam is JUHÁSZ Gyula műveinek jegyzékébe.2 Mikor azonban kézbe akartam venni, 
meglepetéssel kellett megállapítanom, hogy sehol nem található : a szegedi Egyetemi 
Könyvtár könyvtárközi kölcsönzés céljából kereste részemre az ország minden nagyobb 
könyvtárában, de a válaszok sorban azt jelezték : ilyen kiadvány nincs. Már-már bele
nyugodtam, hogy BARÓTI bibliográfiájában elírás lehet, amikor egy másik, egykorú 
forrásban ráakadtam ugyenerre a tételre. A Petőfi-Társaság jubiláris kiadványában* 
a költő művei közt utolsóként említi : „Orbán lelke (novellák 1926)." 

Azután újabb dokumentumok kerültek elő. MIKES Lajos, az Est-lapok irodalmi 
szerkesztője 1925. szeptember 22-én a következő levelet küldte Juhász Gyulának :4 

1925. szept. 22. 
Kedves Juhász Ür! Az Athenaeum nevében írok most Önnek az Athenaeum levél

papirosán. Az Orbán lelke, mint bizonyára észrevette, már folyik a P. N.-ban.5 Ezért 
kétmülió koronát küldetek Önnek egyidejűleg a lapban való közlés fejében. Az Athenaeum 
szívesen megveszi a regényt könyvkiadásra. Minthogy azonban a regény rövid egy teljes 
tíz íves kötetre, arra kérjük Önt, hogy a regény után adjon még annyi novellát is, hogy 
a könyv körülbelül tíz íves legyen. Ha így megfelel Önnek a dolog, akkor legyen szíves 
és küldjön be egy csomó megjelent novellát vagy az én címemre, vagy az Athenaeum 

1 Források : Pest város levéltára, közgyűlési és tanácsülési jegyzőkönyvek és 
tanácsi iratok. 

1 BABÓTI Dezső : Juhász Oyula. Szeged, 1933. 68. 1. 
2 JUHÁSZ Gyula : Válogatott versek. Bp. 1956. 381. 1. 
3 A Petőfi-Társaság ötven esztendeje. 1876—1926. Szerk. SAS Ede. Bp. 1926. 214. 1. 
4 A szegedi egyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetében levő Kilényi-gyűjte-

ményben. 
6 Az Orbán lelke folytatásokban a Pesti Napló 1925. szeptember 15—október 1. 

számaiban jelent meg. 
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címére, s az Athenaeum elküldi majd Önnek aláírás végett a szerződést, melynek értel
mében Önnek 3 (három) millió koronát fizet a kötet első kiadásáért. Ezt a 3 milliót s zintén 
megküldik Önnek azonnal, mihelyt Ön a szerződést aláírta. Szóval a két helyről, amint 
megbeszéltük, összesen ötmillió koronát kap Ön. Egyébként minden jót kívánok és 

Jmaradok régi híve és tisztelője 
Dr. Mikes Lajos" 

JUHÁSZ Gyula válasza nem ismeretes, de nyilván elküldhette a kért novellákat. 
ESPERSIT János naplójában6 1925. október 17-i kelettel találjuk a következő bejegyzést : 
„Hazamenve, Juhász Gyulának egy levele érkezett, amelyben az Athenaeummal kötött szer
ződése jött meg s amelyet, figyelmeztetésem dacára, hogy az reá nézve előnytelen, mégis aláirt. 
A szerződést másolatban csatolom." A szerződésnek ESPERSIT ügyvédi irodája lilabetűs 
írógépén készült másolata be van ragasztva a naplóba, s következőképpen szól : 

,,Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rész vény társulat 
tekintetes Igazgatóságának, 

B u d a p e s t 
A mai napon a következőkben állapodtunk meg : 
1. Az Athenaeum kiadásra elvállalja „Orbán lelke" című novellás-kötetemet, 

melynek kéziratát átadtam. 
2. Az első kiadás példányszámát az Athenaeum állapítja meg, úgyszintén az 

Athenaeum kizárólagos joga a könyv megjelenési idejének megállapítása is. 
3. Az első kiadás honoráriuma fejében az Athenaeum jelen szerződés aláírásakor 

3,000.000.—• azaz Hárommillió koronát fizet nekem, mely összeggel az első kiadásra 
vonatkozólag minden anyagi igényem megszűnik. 

4. Tartozom a nyomdai korrektúrát és revíziót gyorsan és pontosan végezni. 
5. Az első kiadás elfogyta után az Athenaeum-nak minden további kiadásra is 

feltétlen joga van, a mindenkori tiszteletdíjra vonatkozólag azonban esetről-esetre 
fogunk megállapodni. 

6. Ha az Athenaeum bármelyik kiadás elfogyta után könyvemet többé kiadni 
nem óhajtja, a kiadói jog reám száll vissza és én a felett szabadon rendelkezem. 

Budapest, 1925. október 9. Tisztelettel:" 

E dokumentumok tehát mind azt igazolják, hogy az Athenaeum 1925 őszén 
valóban készült kiadni JUHÁSZ Gyula prózai írásaiból, Orbán lelke című kisregényéből és 
korábban a lapokban megjelent novelláiból egy kötetet. De, hogy ez végül megjelent-e 
vagy sem, nem tudjuk. Minthogy eddig egyetlen példányra sem akadtunk rá, föl kell 
tennünk, hogy a kiadás mégsem készült el, valami miatt abbamaradt. Meglehet, hogy a 
költő később, ESPERSIT rábeszélésének engedve, mégis meggondolta magát és fölmondta 
a szerződést. A Petőfi-Társaság részére készített bibliográfiájában nyilván ő maga vétette 
föl az akkor sajtó alatt levő könyvet, s BARÓTI bizonyára7 ebből vette át adatát, amikor 
a költő műveit sorolta föl, ahogyan én meg tőle vettem. A könyvnek mindenesetre 
nyomaveszett, s mindaddig, amíg legalább egy példánya elő nem kerül, nem vehetjük 
föl a költő műveinek jegyzékébe. 

P É T E R LÁSZLÓ 

6 Vö. PÉTER László : Espersit János. Bp. 1955. 40—42. 1. 
7 Szíves levélbeli közlése szerint már nem emlékszik, milyen forrásból származik 

adata. 
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