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Lexikon des gesamten Buchwesens. Zweite, völlig
neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Stuttgart
1985, Anton Hiersemann.
A könyvvel kapcsolatos ismereteknek lexikon
formában történő összefoglalása terén fél
évszázaddal ezelőtt úttörő jelentőségű volt a
Hiersemann-cég vállalkozása, amikor a Lexikon
des gesamten Buchwesenst (LGB) három kötetben
közreadta. E kiadvány az évtizedek múltával
egyrészt maradéktalanul elkelt, másrészt adatai
részben megöregedtek. 1952 és 1956 között Lexi
kon des Buchwesens címen ugyan jelent meg egy
szűkebb válogatás, amely koncepciójában más
volt és kevésbé igényes.
Ilyen előzmények után vállalta a most stuttgar
ti Hiersemann-cég az eredeti LGB új, teljesen
átdolgozott és bővített, második kiadásnak
közreadását. Céljuk a könyv előállításával, ter
jesztésével és befogadásával kapcsolatos mai isme
retanyagnak igényesés korszerű összefoglalása. Az
elsővel szemben a második kiadás (LGB2) immár
felöleli az informatika és dokumentáció területét
is, sőt az érintkező részek kapcsán részben a
levéltárügyre, kronológiára, diplomatikára és a
periodikákra vonatkozó ismeretekre is kiterjed.
Ennek tudható be, hogy az első kiadás kereken
12000 címszava immár 16000-re nőtt, jóllehet
egyes területeken (pl. a városok szerinti összefog
lalás, a nyomdászati szakkifejezések) erősen
csökkentette igényességét az új kiadás. A korábbi
címszavaknak mintegy nyolcad része így kima
radt, ami azt jelenti, hogy az új címszavak száma
várhatólag mintegy 5500 lesz, míg a régiből kb.
10 500 fog maradni. Ez több mint ötvenszázalékos,
vagyis igen jelentős bővítést jelent.
A régi címszavak is rendre átdolgozásra kerül
tek, különösen ami a megadott szakirodalmat
illeti. Mind ebben, mind az újak megírásában
mintegy 400 munkatárs segíti a kiadót, ami az
ötszöröse az első kiadásban résztvettekének. A
mostani gárda már szélesebb nemzetközi össze

fogásra utal, akik között magyarok is szerepelnek.
A korábbival szemben most már képek is segítik az
ismeretek közlését.
A nagyléptékű vállalkozás egyenként 80--—80
lapból álló füzetekben lát folyamatosan napvilá
got, amelyből évente három-négy megjelenésére
lehet számítani. A majd összesen öt vaskos
kötetből álló új lexikon közreadása tehát több
mint egy évtized múltán fog befejeződni. 1985-ben
az első füzet (A—Ammann) látott napvilágot,
amíg a következő esztendő három füzete immár a
„Bernhard" címszóig jutott el. E mostani ismer
tetés írójának eddig csak az első két füzet áll
rendelkezésére, amely az „Athos" címszóval zárul.
Átlapozva az első 160 lapot, ezeken magyar
vonatkozásokra is lehet találni. Önálló címszó
eddig csupán „Apponyi, Alexander G r a f (I. 116—
117.). Az „Aesop" cikkben a nyomtatott Ezópuskiadások sorában a cikk magyar származású
szerzője (Lenkey Zsuzsa) megemlít egy-egy cseh és
magyar kiadást is. Sajnos ez utóbbiba hiba
csúszott: „Klausenburg (Cluj) Georg Hoffreff [így!]
1553". Magyarul Ezópus először — Pesti Gábor
fordításában — a bécsi Singrenius-nyomdában
látott nyomtatásban napvilágot (RMNy 17). A
megadott 1553. esztendőben a kolozsvári nyomdát
nem Hoffgreff, hanem Heltai vezette, de akkor ott
a nagy görög mesemondó írása nem jelent meg,
hanem 1566-ban éppen Heltai Gáspár fordításá
ban (RMNy 219). De találni magyar vonatkozást
az „Admonter Riesenbibel" címszó alatt is, hiszen
ezt a kimagasló értékű bibliakódexet a 13. század
ban a csatári Sz. Péterről elnevezett kolostorban
őrizték. A 15. század elején már a nevet adó
Admontban, ahonnan 1937-ben került a bécsi
Nationalbibliothekba. A gazdag irodalom közlése
során, a magyar nyelvű Az Admonti Biblia (Bp.
1972) c. mű szerzőjének neve „Tünde Wehli"
formában szerepel, ami arra utal, hogy a lexikon
német szerkesztői nem tudták eldönteni, hogy
melyik az utó- és melyik a családnév. A keresztne
vet ugyanis következetesen a kezdőbetűjére
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rövidítik, ahogy ez ugyanott Mezey László 1981.
évi német nyelvű cikke kapcsán is történt.
Az első füzet burkolójára nyomtatott ideiglenes
előszó előre is kéri a hasznosítható észrevételeknek
a szerkesztőséggel történő közlésére az olvasókat.
Jogos ez az önkritkus magatartás, hiszen ilyen
rendkívül széles területekről és ráadásul sokszáz
szerzőtől gyűjtött cikkek tökéletes egyeztetése,
azonos igényességi szinten történő megjelentetése
szinte megoldhatatlan feladat. Aránytalanságokat
tehát így már néhány lap átnézése után is tapasz
talhat az olvasó, ami azonban a kiadvány használ
hatóságát nem befolyásolja. A sajtóhiba ördöge is
fel-felbukkan: pl. az „Äthiopien" címszóban az
olvasható (31. 1.), hogy Etiópia területe 122400
négyzetkilométer, vagyis pontosan egytizede a
helyes adatnak, mert a tizedespont elcsúszott.
A monumentális lexikont közreadói a könyvvel
foglalkozók igen széles körének szánják. Ezek:
antikváriusok, kiadók, könyvbarátok, könyv
gyűjtők, könyvkereskedők, könyvtárosok, levéltá
rosok, szerkesztők, szerzők. Az igényes kiadványt
Magyarországon is nagy haszonnal lehet forgat
ni, különösen amíg nem Iát napvilágot a hasonló
jellegű, magyar könyvlexikon.

Pfeiffer János—Szigeti Kilián: A veszprémi székes
egyház zenéjének története. (Dissertationes Hungaricae ex história Ecclesiae VI.) München 1985.
1943 1. és 15 melléklet

A kötet a veszprémi székesegyház csaknem tíz
évszázados zenei múltjáról szól. Szigeti Kiliánnak
a formába öntéskor komoly nehézséggel, objektív
adottsággal kellett szembenéznie. A 18—20.
század lebilincselő adatgazdagsága mellett a török
kori székesegyházi zenei élet teljes hiányával és a
középkor sovány anyagával kellett számolnia. Az
utóbbit a káptalani iskolára vonatkozó adatok, az
éneklőkanonokok és helyetteseik névsora, a
székesegyházi könyvtár 15. századi katalógusának
liturgikus könyvei, pontosabban annak egyetlen
ismert darabja, a Szigeti által korábban azonosí
tott Meskó püspök-féle 14. századi Pontificale
(OSzK Cod. Lat. 317), továbbá a pályáját
Veszprémben kezdő Lukács egri nagyprépost
adományából származó és csaknem teljesen meg
semmisült 1489. évi Missale és az 1469. évi
orgonaépítésről tájékoztató oklevél alkotta. Ilyen
körülmények között érthető módon Szigeti Kilián
nak az volt a célja, hogy szélesítse ezt a gyér
középkori forrásanyagot, a Meskó-féle egyetlen
veszprémi liturgikus kódex mellé újabbakat is
bevonjon vizsgálódása körébe. Szigeti két munká
val az általa veszprémi eredetűnek tekintett Praykódexszel és egy Missaléval (OSzK Cod. Lat. 94)
gyarapította forrásanyagát, s a Pray-kódexet
állította a veszprémi székesegyház középkori zenei
életének középpontjába. Ily módon a kötet kar
dinális kérdésévé vált a Pray-kódex veszprémi
eredete, hiszen különben a Pray-kódex alapján
készült, oktatásra, hangjegyírásra és éneklésre
vonatkozó részeknek nincsen helyük Veszprém
zenei múltjában.

A posztumusz munka szerzői szerencsésen ki
egészítették egymást: Pfeiffer János (1897 1983),
a fáradhatatlan kutató, forrásközlő és szervező
szövetkezett a zene- és orgonatörténet kiváló
művelőjével, Szigeti Kiliánnal (1913—1981), s a
Pfeiffer
János által
nagy
alapossággal
összegyűjtött, döntően 18—20. századi, jobbára
ismeretlen forrásanyag formát és távlatot kapott
Szigeti
Kilián
nagyi vú
feldolgozásában.
Együttműködésük nyomán jelentékeny munkával
gazdagodott zene-, egyház- és helytörténeti irodal
munk. Szép kiállítású könyvük legfőbb értéke a
székesegyház 18—20. századi zenei életének
rendkívül adatgazdag bemutatása. A feltárt
levéltári forrásanyag feldolgozása számos új
eredményt hozott és remélhetőleg további kutatá
sokra ösztönöz. Az értékes munka megjelen
tetéséért köszönet illeti Adriányi Gábort, a sorozat
gondos szerkesztőjét és mindenesét, továbbá
mindazokat, akik az 1980-ban lezárt kéziratot
napvilágra segítették.

A kérdés megvizsgálása a jelen folyóiratba
tartozik. Annál is inkább, mert Szigeti Kilián a
kötetben (21. lap 46. jegyzet) olyan tanulmányára
hivatkozik, amelynek várható megjelenési helyét a
Magyar Könyvszemle 1981. évfolyamában és a
Slovenská Archivistika folyóiratban jelölte meg. A
Pray-kódex újabb vizsgálata című dolgozata azon
ban mind ez ideig sem a magyar, sem a szlovák
folyóiratban nem jelent meg. Lehetséges, hogy a
sajnálatosan hirtelen jött halál Szigeti Kiliánt
megakadályozta kézirata végleges formába
öntésében, leadásában, s az a hagyatékában ma
radt. De az is elképzelhető, hogy tanulmánya
lappang valahol. Bár sem a kéziratot, sem sorsát
nem ismerem, tartalmáról ugyanez nem mondható
el; lényegi mondanivalója ott található a kötetben.
Mezey László felfogásával szemben Szigeti
Ernyey József és Peter Ratkos nézetét követve és
továbbfejlesztve a veszprémi káptalani iskola
tankönyvének, illetve jegyzetének tartja a Praykódexet. Veszprémi eredete mellett három szinten
érvel: Veszprém város Gutheil Jenő által megraj-
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zolt topográfiájával, a halálozási bejegyzések
részbeni megfejtésével és liturgikus sajátosságok
kal véli állítását alátámasztani. Nézzük sorba
ezeket az érveket.
1. Való igaz, hogy a középkori Veszprémben
volt Keresztelő Szent Jánosról, illetve Szent
Margitról elnevezett plébániatemplom, és az előb
bihez Szűz Mária tiszteletére emelt kápolna is
csatlakozott. Nem tekintve 12. századi létezésük
igazolásának nehézségeit, annak semmi nyoma,
hogy a Keresztelő Szent János-egyháznak kettős
patrociniuma, János és Szűz Mária védőszentje
lett volna, és Szent Kereszt-oltár állott volna
benne. Az viszont tény, hogy a székesegyházban
volt ilyen oltár. Semmivel sem igazolható, hogy a
káptalant és a híveket érintő szertartások nem a
székesegyházban, hanem a Keresztelő Szent János
templomban zajlottak le. Ez a templom, miként
Gutheil nézetével szemben korábban kimutattam
(Századok 113/1979, 551), nem a várban, vagyis a
székesegyház közelében, hanem a városban, annak
káptalani területén, a templom védőszentjéről
elnevezett Szentiván városrészben állt. Az is
biztos, hogy ennek a plébániaegyháznak nem volt
olyan kapcsolata a főesperessel, mint Szigeti
külföldi analógiák alapján gondolta. A várban a
székesegyházon kívül a Mindszentekről elnevezett
és a katedrálisnál jóval kisebb egyház létezett,
melynek prépostja a székesegyházi főesperessel
volt azonos.
2. A halálozási és egyéb bejegyzésekben sze
replő ismeretlen személyek azonosítása önkényes;
Szigeti az azonos személynevek viselőit tértől és
időtől függetlenül egyetlen személynek tekintette.
Közülük senki sem köthető a veszprémi székes
egyházhoz. Nezda 12. század végi veszprémi
őrkanonokságának sincs semmi alapja. A 12.
század végén a veszprémi őrkanonokok nevét
1181-ből és 1192-ből ismerjük, s egyiküket sem
hívták így, miként a kövekezők, az 1207-ben,
illetve 1214-ben említett veszprémi custos sem ezt
a nevet viselte (Wenzel I. 76, Fejér II. 279, Wenzel
VI. 320, Hazai Okmánytár V. 6.). A vélt őrkanonokkal kapcsolatba hozott Somogy megyei Nezda
település sem volt a káptalan birtoka.
3. Szent Gellért július 26-i ünnepének szereplése
a Pray-kódexben azon az alapon nem tekinthető
veszprémi liturgikus sajátosságnak, hogy Gellért
Bakony bél ben is tartózkodott, a veszprémi
egyházmegyében halt vértanúhalált, és ugyanitt
templomot építettek tiszteletére, továbbá a
veszprémi egyházmegyében fekvő Székesfehérvá
rott készült a Codex Albensis Szent Gellért antifoniája.
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Végeredményben Szigeti Kilián érveivel és
módszerével nem igazolható a Pray-kódex
veszprémi eredete, következésképpen a vele való
rokonság okán ide kapcsolt Missaléé sem.
Bármennyire is sajnáljuk, a Pray-kódex és a
tartalmára épülő fejtegetések nem tartoznak
Veszprém középkori történetébe.
SOLYMOSI LÁSZLÓ

Memoria. Der geschichtliche Zeugniswert des litur
gischen Gedenkens im Mittelalter. Hrsg. v. Karl
ScHMiD-Joachim WOLLASCH. München, 1984. 786
p., 30 t. (Münstersche Mittelalter-Schriften, Bd.
48.)
Münsterben még 1980 májusában tartották
meg a jelen tanulmánykötet alapját képező konfe
renciát Memoria. A liturgikus megemlékezés történe
ti forrásértéke a középkorban címmel. A már ha
gyományosnak tekinthető münsteri konferencián
ezúttal is a téma valóban legjobb európai kutatói
gyűltek egybe és összegyűjtött, kibővített dolgo
zataik az egyházi megemlékezés kérdéskörének
alapvető kézikönyvévé váltak a megjelenése óta
eltelt idő alatt. A kötet nemcsak szerzői, hanem
terjedelme miatt is figyelemre méltó, annak ellen
ére, hogy számos tanulmány már korábban megje
lent (így A. Angenendt: Missa specialis. Zugleich
ein Beitrag zur Entstehung der Privatmesse, M.
Borgolte: Freigelassene im Dienst der Memoria.
Kulttradition und Kultwandel zwischen A ntike und
Mittelalter — Frühmittelalterliche Studien 17,
1983; H. Wischermann: Grabmal, Grabdenkmal
und Memoria im Mittelalter - Berichte u. Forsch
ungen z. Kunstgeschichte 5.).
A kötet bevezetője joggal tekinti a szerzők
megközelítési módját interdiszciplinárisnak, a ta
nulmányok átfogják az anyagi és szellemi kultúra
kapcsolódó területeit az íráskultúrától, a jog- és
liturgiatörténeten át az építészet, festészet és
emlékmúszobrászat emlékanyagáig. Ez érthető is,
hiszen egy, az egész társadalmat átfogó társadalmi
jelenséget kutatnak, a liturgiához kapcsolódó
megemlékezést, amely az egyház szintjén az Isten
hitben összefogta az élőket és holtakat, mint a
fogadalmi mise titulusa is mutatja: „pro salute
vivorum et mortuorum". A megemlékezésben való
részesedés az egyén társadalmi helyzete szem
pontjából sem volt közömbös, kizárása — excommunicálása — megfoszthatta attól, hogy az idők
végezetéig — a feltámadásig — az adott egyházi
közösség tagja maradhasson. Miként egy Karo-
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ling-kori zsinat megfogalmazta: a püspökök, kleri
kusok a kiközösítettek részére „nee post mortem in
memoria eius nee scriptum nec oblationes pro illó
oíferre in ecclesia catholica non debent nec suas
elemosinas recipére" (idézi Wollasch tanulmányá
ban, 215. p.). A megemlékezésnek tehát két pillére
volt: az írásbeliség és a bemutatott áldozat.
Eckhard Preise a megemlékezés kalendáriumi
és annalisztikus formáit tekinti át - - figyelemmel
arra, hogy a liturgikus és történeti megemlékezés
feljegyzései
mennyire
elválaszthatatlanok
egymástól. Az elhunytak, illetve az egyház jótevői
neveinek lejegyzésére a computus temporum
különféle formái kínálták magukat (húsvét
táblákhoz, éves naptárakhoz, maryrologiumokhoz kapcsolódva stb.). A circuits anni liturgikus
célból lejegyzett névsoraihoz sokszor történeti jel
legű feljegyzések is csatlakoztak, mindaz, amit a
feladattal megbízott armarius érdemesnek talált a
feledéstől való megmentésre. A computus és me
moria kapcsolatára Gervasius Canturiensis szemlé
letesen utal: „autem annos Incarnationis Domini
annorumque menses computat et kalendas, actus
etiam regum et principum quae in ipsis eveniunt
breviter edocet, eventus autem portenta vei miraculam commémorât", id. 477. p. (Utalhatunk ezzel
kapcsolatban hazai kódexeink hasonló tartalmú
műfaji változatosságára, nem utolsósorban a
Pray-kódex igen gazdag computus és annales
anyagára.) Érdekes adatokat találunk a feljegyzé
sek lejegyzésének technikájára, pl.: „In libro
iugiter scedula dependeat, in qua cum plumbo
notentur obitus illustrium virorum", id. 506. p.
Imponálóan adatgazdag tanulmányában közben
bemutatja és értékeli a l l . századi regensburgi
annalisztikát, Otloh st. emmerammi szerzetes írói
és kódexmásolói működését, néhány officia capituli kéziratot, az ellwangeri Lectionariumot, a salz
burgi „Liber memorialist", a fuldai és lorschi
necrologiumok és annalesek viszonyát, Willibrord
kalendáriumát, a személyes jellegű megemlékező
bejegyzéseket (Heinricus Autisiodorensis) stb.
A megemlékezést biztosító — pro remedio/commemoratione animae — adományokat vizsgálja
Michael liorgolte a st. galleni okleveles anyagban,
pontosabban a St. Gallenben fennmaradt okleve
lekben. A tradíciós könyvekkel azonos tartalmú
okleveleket, a benefactores adományait és végső
soron emlékét megőrzendő tartották meg, amit a
szerzetesek évről évre - débita retributioként
megemlékezésükkel háláltak meg. Az apátság
birodalmi állása, szent ereklyéinek tekintélye és
befolyása a fennhatósága alá tartozó saját egyhá
zakban és kápolnákban is megfelelő garancia volt
az adakozók kéréseinek a jövőbeli teljesítésére. A

legérdekesebb feladat elvégzése sazonban még a
jövő kutatóira vár: a st. galleni fraternités könyve
inek (Verbrüderungsbuch) és az okleveles anyag
ban előforduló nevek egybevetése, ami mennyisé
gileg is jelentős adattal világítaná meg a középkori
liturgikus megemlékezés gyakorlatát.
Joachim Wollasch a fraternitásokat, mint a
középkori életforma lényeges elemét vizsgálja. A 8.
századtól követi nyomon működésüket 12. századi
virágzásukig. Ekkorra már egész Európát
behálózták, maguk közé vonva egyházi, világi
tagokat, egyházi szervezeteket. Cluny szerepe
kiemelkedő e téren, II. Henrik császár is csatlako
zott a cluny-i fraternitáshoz. A Henrik által
kezdeményezett dortmundi szövetség (Totenbuch) 1005-ben halál esetére rögzítette a
résztvevők számára a liturgikus megemlékezést,
valamint abból az alkalomból a szegények megsegélyezését. Míg a Cluny által létesített fraternitásokban egyházpolitikai célokat is felfedezhetünk,
addig Henriknél az említett példánál a szász
ellenzék megnyerésére tett kísérletet is valószínűsí
teni lehet.
Herbert Edward John Cowdrey a fraternitások
jogi problémáit veszi számba. Vizsgálja a szerződé
sek érvényesülését a monostorok közötti viszá
lyokban, a szerzetesek vendégjogával, az anyagi
jellegű problémák esetén nyújtott segítséggel, az
apátok jogaival, a vizitációk, közös tanácskozások
gyakorlatával kapcsolatban. Johann Authenrieth
a Bodensee környéki kolostrok fraternitasai meg
maradt könyveinek nyújtja paleográfiai-kodikológia elemzését.
Jean-Loup Lemaître a liber capituli műfaját
elemzi franciaországi példák alapján. Tartalma
rendszerint martirologium, regula, lectionarium
(perikópák), necrologium. Táblázatokkal szemlél
teti a martyrologiumok és necrologiumok compu
tus és történeti jellegű összetevőinek arányát, a
használt martyrologiumok fajtáit, a szerzetesi és
kanonoki könyvtárakban a liber capituli és a
martyrologium-necrologium összekapcsolódásá
nak gyakoriságát (legmagasabb a világi kanono
koknál). Jean Vezin a műfaj datálásiés lokalizálási
nehézségeivel foglalkozik. Dietrich Poeck a cluny-i
nekrológ-irodalom terminusai elemzésével vázolja
fel a hagyománvozás fejlődését.
A liturgikus megemlékezésről levont műfaj
történeti tanulságokat két tanulmány (Gerd Althoff:
Beobachtungen zum
liudolfingixch-ottonischen
(ledenkwesen és K. Schmid: Die Sorge der Salier
um ihre Memoria) az Ottók és Száliak dinasztikus
hagyományőrzése gyakorlatával szembesíti. Ki
bontakozik az uralkodói adományok célzatossága,
az uralkodóért és a birodalomért mondott imádsá-

Szemle
gok, könyörgések
biztosításának
igénye.
Különösen érdekes az Ottók dinasztikus hagyomá
nya, amely nemcsak a genealógiai érdekű be
jegyzéseket tartotta számon, hanem a birodalmu
kat megalapozó magyarok elleni két nagy
győzelmük emlékét is megörökítette necrologiumaikban (933 Merseburg, 955 Augsburg). Ezzel
kapcsolatban Widukind maga is megjegyezte,
hogy Henrik a korábban a magyaroknak fizetett
adót Isten tiszteletére és a szegények megsegélyezésére fordította. Ezzel az évenkénti megemlé
kezéssel a győzelmek a dinasztikus történeti tudat,
legitimitás biztosítékaivá váltak.
Az említetteken kívül F. Ohly, B. Tellenbach
szélesebb horizontú tanulmányai, B. Kötting (Die
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Tradition der Grabkirche), A. Angenendt (Theolo
gie und Liturgie der mittelalterlichen Totenmemoria), St . Sonderegger (Personennamen des Mittelal
ters. Von Sinn ihrer Erfoschung), R. Kroos
(Grabbräuche-Grabbilder), W. Sauerländer—J.
Wollasch (Stiftergedenken und Stifterfiguren in
Naumburg), O. G. Oexle (Memoria und Memorial
bild) és K. Schmid (Andacht und Stift. Zur
Grabmalplanung Kaiser Maximilians I.) munkái
teszik teljesebbé a kötet tematikáját, igazolva a
liturgia, jogbiztosítás, történeti emlékezet és tu
dat, egyházi és politikai legitimitásigény szoros
összefonódását.
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