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A DEBRECENI KÖNYVTÁR 
KÖZÉPKORI KÉZIRATAI. 

I. A nürnbergi liturgikus kódexek. 

Vidéki könyvtáraink kézirattárait eddig leginkább részlet
kérdésekkel foglalkozó tudósok kutatták át, kik a kódexeket vagy 
megszabott feladatuk megvilágítására használták fel, vagy külön
leges tudományos céllal vizsgálták át. Az utóbbi időben a litur
gikus kéziratok után való kutatás dicséretes népszerűségnek örven
dett, s a régebben DANKÓ JÓZSEF és KNAUZ NÁNDOR által elindí
tott mozgalom legújabban KNIEWALD KÁROLY és RADÓ POLIKÁRP 
tollából friss hajtásnak indult. 

Manapság a vidéki könyvtárakban az átutazó kutató több
nyire csak vázlatos munkát végezhet. A kéziratok végleges össze
vetése, idegen hatások vizsgálata a készített jegyzetek alapján már 
csak a kódexektől távol történhetik meg. Napjaink háborús 
viszontagsága, a légiháborúk zaja megbolygatta a kéziratok csen
des polcait, a múlt életét féltve rejtegető csendet. Nem egy könyv
tár pincébe vitte értékes darabjait, az óvóhelyek nehezen hozzá
férhető páncélszekrényei zárják magukba az eddig békés kiállítás 
anyagául szolgáló kódexet.* A kutatónak ilyenkor gyors átlapo
lással meg kell elégednie, abban a reményben, hogy az utánajövők 
nyugodtabb munkája széles távlatokra fejleszti leíró munkája 
vázlatszerű kontúrját. A kéziratokról manapság minden feljegy
zés kettős értékű, mert — itt a külföldi könyvtárakban levő ma
gyar vonatkozású kéziratokra gondolok — a holnap nem ad biz
tosítékot a tervezett munka eredményes keresztülvitelére. 

Az ómagyar Mária-siralmat magában foglaló kódexről e 
sorok írásakor legszomorúbb hírek keringenek. Mikor 1936-ban 

* A kéziratokhoz a korrektúra javításakor 1942 novemberében, sajnos, 
már nem tudtam hozzáférni, az összes kódexet légvédelmi óvóhelyre szál
lították. 
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a kódexen dolgoztam, latin szövegét nem vizsgáltam át, azt hit
tem ugyanis, hogy megvan idehaza fényképmásolatban. Azóta a 
legbiztatóbb hírek ellenére sem sikerült a löweni kódex lefényké
pezett latin szövegére bukkannom. Isten ne adja, nem szeretnénk 
egy napon arra ébredni, hogy mind az eredeti kéziratnak, mind 
a fényképmásolatnak nyoma veszett. 

A vidéki könyvtárak anyagának összefoglaló ismertetése 
különösen a mai időkben, a kéziratkutatás elengedhetetlen cél
kitűzése és feladata. A debreceni könyvtár kódexeinek vizsgálatá
val célom volt a figyelmet különösen a liturgikus anyagra irá
nyítani, a szép miniatűröket művészettörténészeink figyelmébe 
ajánlani, és egyúttal megállapítani e kódexek eredetét, vándorlá
sát és sorsát. 

Szólni fogok a) a kódexek anyagáról, először az ú. n. Nürn-
berg-i csoportról, ahová b) a Szent Katalin-kolostor könyvei tar
toznak. Ismertetem c) a miniatűröket, d) a kódexek sajátosságait. 
A vegyes liturgikus csoport e) után a könyvtár liturgikus kódexei
nek a provinenciájáról f) és vándorlásáról szólok, bemutatva g) 
a KAZAY-féle gyűjteményt. Végül h), a magyar sajátságok és a 
magyar szenteknek e külföldi kódexekben található tiszteletével 
fejezem be vázlatos ismertetésem. 

* 

A kéziratok egyik csoportja különös fénnyel, áhitatos devó-
cióval ünnepli meg Szent Domonkos és Szent Tamás ünnepét. R. 
456; R. 461; R. 462; R. 463; R. 515; aug. 4-re írja: Dominici 
confessons patris nostri. A litániában is megkettőzik nevét a segít
ségül híváskor. (R. 520. fol. i n v.)1 S. Dominice, S. Dominicet 
Szent Tamás ünnepén boldogan éneklik (R. 464. f. 181) Quam 
felix Itália, drága kincsnek tartják őt, Thesaurus hunc quem edidit 
ordo darus dominici. (U. o.) Szent Tamás ünnepén (R. 456, f. 
264 v). Vir Thomas doctor ecclesie, lumen mundi, splendor Italie, 
antifonával kezdik a vesperást. Megünneplik translacióját (R* 
519, f. 14) éppúgy, mint a rendalapító Szent Domonkosét is. 
A dominikánus szentek köteles ünneplése is megtalálható. Április 
29-én duplex ünnepe van, Petri mr. Ordinis Praedicatorum-nak. 

1 A kódexek lapjai legnagyobbrészt nincsenek megszámozva. így a jel
zett foliók magánpaginációk és egy későbbi hivatalos lapszámozáskor helyes
bítésre szorulnak. 
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(R. 456), tehát a debreceni kéziratok egy csoportja kétségkívül 
dominikánus eredetű, valamelyik dominikánus zárda könyvtárá
ból, jobban mondva scriptoriumából származott. 

A kéziratok legnagyobb része dominikánus breviárium, ame
lyek részint férfi, részint női szerzet számára készültek. R. 452, 
f. 112 „testvérekről" beszél, kik ha vendégként is érkeznek, a 
zsolozsmát úgy kell végezniök, amint az a vendéglátó konvent
ben szokás. Fratres etiam hospites dum sunt présentes in conventu 
aliquo faciant officium sicut fit in conventu. Ez tehát férfi szer
zet házaiban lehetett használatos. Ehhez a csoporthoz sorolható 
R. 455; R. 462; R. 516; R. 520. 

Mindenütt testvérekről van szó, kik (pl. R. 455, f. 144 vo) a 
rubrikákban kapnak utasítást: Duo fratres stantes ante gradum 
altaris, a liturgikus cselekedetek végrehajtásához. Egyik breviá
riumot obituariumnak használták, augusztus 16-ra a kalendá
riumba bejegyzik: Obiit fráter Dominicus Leffler (R. 520). 

Megállapíthatóan a női rend számára készült R. 464, ahol a 
németül bejegyzett rubrikákban nővérekről történik említés: f. 119. 
Und darnach die Schwestern in der Kor sollend singen Xpe leison. 
R. 515, f. 186 v. Darnach die zwei Schwester in der Mitte des 
Kors singen... A zsolozsmavégzés módjáról szólva, apáca-elöljáró
ról tesz említést az R. 602, f. 118 v.: So man die disciplin nimpt, 
der convent spricht Confiteor die Wachnerin misereatur vri... H a 
sonló, női szerzet szokásaira valló tulajdonságokat mutat: R. 456; 
R. j 19; R. 601. Hat breviáriumról R. 451; R. 461; R. 463; R. 518; 
R. 522; R. R. 599, csak tüzetesebb kutatás tudná eldönteni, váj
jon férfi vagy női ág számára készült. 

A kódexek e csoportja határozottan nürnbergi provenienciára 
mutat, sőt közülök nem egyet magában Nürnbergben írtak egy ot
tani dominikánus apácazárda számára. Melyik volt ez a zárda, ahol 
a könyvtermelést ilyen magas fokon és művészi tökéllyel űzték? 
A kódexek beírásai alapján ez a Nürnberg-i Szent Katalin-zárda. 
R. 452 Nürnbergben készült: Scriptum et finitum in vigília scti 
Michaeli per Petrum Holtzman in Nurmbergk anno MCCCCLX 
quinto), tehát 1465-ben másolták. Kifejezetten a nürnbergi Szent 
Katalin-klastromhoz kapcsolódik az R. 456, hol többek között a 
belső fedőlapon ez áll: Disz puch gehört in dz closter zu S. Kathe
tin in nirmberg... Szent Katalinnak különleges tiszteletét hang
súlyozza az R. 601 kódex, hol (f 226) a szentnek két comme-

23* 
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moratióját találjuk. A könyvek nürnbergi származására utal egy 
másik, nem kifejezetten liturgikus, hanem misztikus élet útjait 
kereső, lelki oktatást nyújtó könyv, az ú. n. WITTWENBUCH.2 

A könyv bejegyzése szerint Das puch gehört in das Kloster zu St. 
Kathrin, a nürnbergi Szent Katalin-kolostor könyvtárához tar
tozott. A könyv, amint incipitje mutatja, beszélgetés egy karthausi 
szerzetes és egy özvegy között. Az explicitben világosan elárulja, 
ki írta, kinek a számára ezt a kódexet: Erhart gros kartheuser zu 
nürenberg am frawn Margret Mendlen witwen daselbens. hye 
entten sich die gesprecht der mendlenpuch. Alleluja. MENDELek 
régi patrícius család volt Nürnbergben. MARQUARD MENDEL, Mar-
garetha férje, 1381. február 16-án karthausi kolostort alapított. 
ö maga sokat utazott, idegenben érte a halál is, Velencében, 1385-
ben. Lehet, hogy özvegye belépett a domonkos apácák közé (1442-
ben), és ő az, aki később, 1472-ben Freiburgban, mint priorissza 
hal meg.3 Ezt a feltevést éppen a debreceni kódexek nürnbergi 
eredetére visszavezethető 17 kódexe támogatja, amelyek közül, 
mint később látni fogjuk, nem egy, svájci kapcsolatokat árul el. 
A kézirat szerzője pedig ERHART GROSZ karthausi szerzetes, aki 
j-j beszélgetésből, egy előszó és utóhangból szőtte össze munkáját. 
Jómaga különben rokonságban volt MARGARETHA MENDELICI, 
lelki vigasznak szánta munkáját, a karthausiak egykori jótevője 
feleségének. A Witwenbuchot 1446-ban készítette el, nemsokára 
ezután, 1450-ben meghalt.4 

A könyv debreceni jelenléte hangos bizonyíték arra, hogy 
ugyanahhoz a lelki közösséghez tartozott, ahonnét a dominikánus 
kódexek származtak, a nürnbergi Szent Katalin-kolostorhoz. 
Ennek a zárdának az életét, történetét kell közelebbről megvizs-

" gálnunk, mert hisz ebben a könyvtárban őrizték, ebben a környe
zetben írták és másolták a debreceni liturgikus kódexek fentebb 

2 Wittwenbuch oder Gespräche einer Wittwe mit einem Carthauser. XV. 
• sz. 183 számozatlan lap, 20X14 cm, egykorú borjúbőrkötés. VARGHA Z S . 

A debreceni ref. főiskola nagykönyvtára írásban és képben. I—II. Debrecen, 
1934, I. 19. no. 5. 

3 R E I C K E E. Geschichte der Reichsstadt Nürnberg. Nürnberg, 1896,286.1. 
* A kódexet RICHARD H U S S úttörő ismertetése alapján: Berichte d. Berl. 

Akad. über die wissenschaftlichen Untersuchungen. Sitz. v. 26. Jan. 1922 u. v. 28, 
Jan. 1926, D I E N E S ÉVA adta ki. G R O S ERHART: Das Witwenbuch. Hrsg. u. 
mit Einleitung versehen v. ÉVA D I E N E S . Debrecen, 1. Teil, 1936. 2. Teil 
Hrsg. mit Wörterbuch v. IRÉN LUGOSSY, 1941. 



A DEBRECENI KÖNYVTÁR KÖZÉPKORI KÉZIRATAI 349 

ismertetett összefüggő csoportját. A debreceni anyag alapján egész 
más, frissebb, tevékenyebb színben tűnik fel a nürnbergi klastrom, 
amelynek, bátran mondhatjuk, legszebb könyveit Debrecenben 
őrzik. 

Nürnberg régóta kedvelt fészke volt a dominikánus rend
nek. Az első férfi-kolostort 1248-ban kezdték építeni, 1271-ben 
a templomot, 1288-ban a kolostort fejezték be. 1277—1284-ig hat 
nagy rendi káptalant tartottak itt, ahol a rend legnagyobb taná
rai és tudósai is megfordultak. Az apácák klastromának alap
köve a XII I . századba nyúlik vissza. A városban lakó beginák 
átvették Szent Domonkos szabályait és Szent Katalin konventjét 
alakították meg. A XIV. sz. vége felé a fegyelem kezdett meg
lazulni, 1428-ban szigorú klauzurát vezettek be. A reformot a 
rend generálisa, BARTHOLOMEUS TEXERIUS, NICOLAUS NOTEL pro
vinciális, a nürnbergi férfikolostor priorjának, JOHANNES NIDER-
nek segítségével vitte végbe. A friss és egészséges rendi szellem 
kialakítására tíz nővért helyeztek át Ensisheim mellől Schönen-
steinbachból, Elszászbói GERTRÚD GWICHTMACHERIN perjelnővel 
az élen. Több mint negyven éven át vezette a kolostort (1428— 
1469). A debreceni kéziratok nagy többségét rendi kormányzása 
alatt írták. A nürnbergi apácakolostor lassanként a misztikus gon
dolat tápláló talaja, kisugárzó fókusza lett. Szellemi légkörét lel
kes eszmékkel tölti be NIDER, HEROLT és MÜLBERG. A kolostor 
tagjainak felvételekor a jámborságon kívül bizonyos értelmet, 
ügyességet, mondhatnám, tehetséget is megkívántak. MARGARETHA 
RiGLERiNt 1431-ben elbocsátják propter defectum discendi.5 Az 
új priorissza a könyvtárat újra rendeztette, katalógust íratott, a 
kéziratok írására nagy gondot fordított. Az elszászi apácák át
telepítésével a francia hatás ismét jogot kért magának, ezért talá
lunk debreceni kódexeinkben a liturgikus sajátságokon kívül 
(febr. 6. Vedasti et Amandi; febr. 21. Germani; Jul. 30. Abdon et 
Sennen) annyi francia hatásra mutató paleográfiai sajátságokat. 
A nürnbergi dominikánus zárda könyveinek nagy részét magában 
a Szent Katalin-kolostorban írták. Sokszor azonban éppen a leg
értékesebb példányokat mint hozományt hozták az apácajelöltek 
magukkal. Nincs kizárva, hogy az elszászi áttelepített apácák 

8 J O S T E S FRANZ: Meister Eckhart und seine Jünger, Friburgi Helvetio-
rum, 189J, XVII I—XXI . 1. 
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birtokában szép számmal voltak liturgikus könyvek. A könyvtár 
középkori katalógusát JOSTES6 közölte, de a debreceni könyvtár 
kéziratait nem találjuk benne. 

A kéziratok zöme a XIV—XV. századból való. A régebbi 
kéziratok esetleg valamelyik idegen (svájci) zárdából kerülhettek 
Nürnbergbe. Az R. 516, téli beosztású Pars Hyemalis breviárium
ban nem találjuk az 1323-ban szenttéavatott Szent Tamás ünne
pét, nincs kizárva tehát, hogy a kódex a XIV. sz. elején készül
hetett. Határozott évszámot találunk az R. 452, dominikánus 
breviáriumban, amelyet 1465-ben másoltak.7 A kódexek keletke
zése és íratása idején, Nürnberg a szellemi nagyságok találkozó
helye volt. Ebben az időben tartózkodik itt a híres csillagász, 
REGIOMONTANUS (1471—75), ALBRECHT DÜRER (1481—1542) és 
VEIT STOSZ (1447—1533). 

A debreceni kéziratok nürnbergi csoportja kétségtelen nagy
jelentőségű a nürnbergi miniatűrfestészet általános fejlődésének 
megrajzolásában. A dominikánus miniatűrfestészet részletkutatója, 
KARL FISCHER a nálunk őrzött 17 kódexből egyet sem ismert,8 

pedig a nürnbergi dominikánus kolostorok művészi életének értéke 
csak a debreceni kéziratok miniatűréinek tüzetes vizsgálatával válik 
teljessé. Alábbiakban nem térek ki e miniatűrök részletes leírá
sára és összehasonlítására, csak jelezni szeretném tárgyukat és a 
nürnbergi miniatűrfestészet fejlődése szempontjából való jelentő
ségüket. 

R. 451 dominikánus breviárium egynéhány miniatűrje kez
detleges kidolgozású, a keresztény élet nagy misztériumait örö
kíti meg. Föltámadás f. 7; Mennybemenetel f. 18; Szentlélek el
jövetele f. 21 v.; Szentháromság, az Atyaisten tartja a fölfeszí
tett Krisztust, két angyal a szenvedés eszközeivel f. 24 v.; Angyali 
üdvözlet, az örvendetes hírt vivő angyalnak kezében írás, rajta 
Ave Maria gracia p.; Szent Ambrus 83 v. Ezenkívül több szép 
iniciálét találunk elszórva előszeretettel geometriai vonalakból 

8 JOSTES FRANZ: O. C. 
7 Dominikánus Breviárium, 1465. Férfi szerzet számára készült pars 

aestivalis. Számozatlan lapok (401), 3 1 0 X 2 1 0 . Több kéz írása, kék piros 
kezdőbetűk. Barátkötés, kapcsokkal. VARGHA Z S . tévesen mondja missálé
nak. I. 19; no. 7. 

8 FISCHER K A R L : Die Buchmalerei in den beiden Dominikanerklöstern 
Nürnbergs. Nürnberg, 1928. 
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alakult kiképzésben. R. 51$ Dominikánus apácák számára készült 
XV. századi breviárium, elején f. 7, indákkal és levelekkel körül
futott oldalon Dávidot látjuk hárfával, iniciálénak kiképezve. 
A kódex másik, arany alapból kiemelkedő iniciáléja az angyali 
üdvözlet f. 100 v. R. 602, Dominikánus apácák XV. századi 
breviáriumának a 7. f.-án indák, levélképződéssel díszített olda
lon lévő angyali üdvözlet a nürnbergi dominikánus miniatűr
festészet kedves alkotása (I. kép). Szent Andrást jellegzetes iko
nográfiái jegyével az előzőhöz hasonló kiképzésű (f. 119) iniciálé
ban lelhetjük fel. F. 179-en, valószínűleg több mártírt jelképezni 
akaró, befejezetlen miniatúrát találunk. 

A legérdekesebb képek egyike a könyvtárnok svájci (bázeli?) 
eredetű kolostor liturgikus életéhez tartozó dominikánus breviá
rium belső bekötési borítólapján találjuk. R. 520, egy a fametszet 
hatását eláruló technikával készült tollrajz a kis Jézust karján 
tartó, félholdon álló Boldogságos szűz (Vierge allaitante). Az egész 
úgy hat, mintha valamely ex libris volna, amely a könyv belső táb
láján a kolostor jogos tulajdonát hirdetné. A képen a fametszet
utánzás ellenére kedves báj omlik el, s érdekes volna a miniatűrt 
DÜRER metszeteivel alaposabban összevetni (II. kép). 

A kódexekben igen gyakori az iniciálékból kifutó kék és 
piros filigrán, R. 464, Dominikánus apácák számára készült téli 
breviáriumban a piros-kék mellett már a rózsaszínű is megjelenik. 
A lap alján és felső szélén levéldísz is előtűnik. A betűk belsejé
ben sűrű a drolatikus állatok, figurák és mulatságos jele
netek ábrázolása, hasonlóak a nürnbergi dominikánus Scriptorium 
legrégibb termékeihez.9 R. 456, 461; 462. A későbbi kéziratokban 
a zöld szín is előbukkan. 

R. 515. A liturgikus kódexek nagy részében kétféle betűtípust 
találunk: a responsoriumok hol kisebbek, hol vékonyabbak, pl. 
R. 456, R. 515; az „m" az R. 516 Breviárium folyó szövegében 
4 mm, a vers és responsoriumban 2 ^ mm. A korrektor munkájá
nak nyomát a legtöbb kódexben megfigyelhetjük. A nürnbergi 
dominikánus klastrom scriptoriumában a kéziratokat gondosan 
átnézték. R. 522, imitt-amott német nyelvű utasításokat olvasha
tunk, pl. 31 v,-on: Schribe. 

9 K. FISCHER: O. C. Elsőszámú műmelléklet. Abb. 1. 
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RAYMOND DE CAPUA által elindított és 1396 körül véghezvitt 
reform, mint annyi más kolostor életében, úgy Nürnbergben is 
egészséges művészi élet fejlődését indította meg. A kezdetleges 
iniciálék helyét művészi kidolgozású miniatúrák foglalják el, s 
1430 körül már egy kiváló illuminatorukkal, KONRÁD WYSER-

rel dicsekedhetnek. 
A nürnbergi miniatűrfestészettel aránylag kevesen foglalkoz

tak. T H . RASPE értekezésén kívül10 K. FISCHER értekezése öleli fel 
a nürnbergi dominikánus élettel kapcsolatos miniatűrfestészet 
virágkorát, a XV. századot. Mindkét kolostor kivette részét a 
művészi munka elvégzésében, s a férfi és női rend egymást ki
egészítő érdemét nehezen lehetne elválasztani egymástól. 

A klastrom könyvtárának a XlV.században, a XV. sz. elején 
inkább francia eredetű és stílusú kéziratai voltak. Ez a tény, a 
dominikánusok igen erős párizsi kapcsolatait figyelembe véve, 
könnyen meg is magyarázható. A párizsi egyetemen tanult domi
nikánus másolók kezén keresztül érvényesülő francia hatást 
árulja el pl. a debreceni könyvtár R. 462. sz. breviáriuma, amely, 
úgy látszik, a könyvtár legrégibb anyagához tartozott. A cinóber
piros és párizsi kobalt-kék színek alkalmazása francia műhelyben 
szerzett gyakorlatot árul el, az iniciálékba beleszőtt drolatikus 
állatok, torzképek jellegzetes alkalmazásával egyetemben, ame
lyekből a XIV. sz. egyetemi életének még a következő század 
elején is kísértő víg humora csendül ki. Ebbe a csoportba tartozik 
R. 463, és emberi arcokat drolatikus felfogásban ábrázoló R. 519. 
A párizsi egyetem könyvdíszítő stílusának legközvetlenebb hatá
sát az R. 455, férfiszerzetesek számára készült breviárium mu
tatja, hol a kék és piros kapitálokat a lapszélen végigfutó piros 
és kék filigránok kísérik. A betűkbe szőtt drolerie-k, az iniciálé 
előtt /-alakú filigránok, a még mindig erős francia hatás alatt 
álló művész kezére vallanak (III. kép). 

A nünrnbergi míniatúrfestészetnek, a fametszet hatása alá 
került irányának is van képviselője Debrecenben. 

R. 520 a kis Jézust tápláló Szent Szüzet ábrázoló tollrajz 
reliefszerűen adja vissza a redőesést, de a kemény vonalak ellenére 
az arcon mégis szelíd báj omlik el. Ez a technika a miniatűr
festészetet is hatalmába kerítette, amint azt a nürnbergi iskolához 

10 T H . RASPE: Die Nürnberger Miniaturmalerei bis 1515. Strassburg, 1905. 
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tartozó NICOLAUS DE LYRA postulait tartalmazó egyik hazai kó
dexünkön jól megfigyelhetjük.11 

1470 felé a dominikánus zárda illuminátori tevékenysége 
lankad, megjelenik az első nyomtatott könyv Nürnbergben, az 
illuminatorokat már a könyvnyomtatók, ANTON KoBERGERek 
foglalkoztatják, s a fáradságos erővel készült kéziratok a műit 
gyönyörűséges példányai maradnak, utánzásra ösztökélő hatás 
nélkül. 

A másolók bejegyzései között kedves expliciteket találunk, 
a „Szüvem, lölköm, virágom, cinigém, aranyom, gombom, ágam 
levelem" Weszprémy-kódex bejegyzéséhez12 hasonlóan a R. 463. 
sz. kódexben, STRÓBEL JÁNOS másoló szívéből fakad fel a sóhaj: 
„Desiderio plena mea Helena, Ora pro Joanne Strobel." 

A nürnbergi dominikánus scriptorium másolóinak száma a 
debreceni kéziratok átvizsgálása után két névvel gazdagodik. 
Valószínű azonban, hogy a kéziratok nagyobb részét azok írták 
és másolták, kiknek munkáit a nürnbergi és más német könyv
tárak őrzik. így KONRÁD STARCK a XV. század közepének má
solója, a miniatűrfestészet terén pedig MARGARETHA KARTEUSE-
RIN, ki különösen liturgikus könyvek másolásában és díszítésében 
tűnt ki, 1452-ben egy missálé téli részén, 1463-ban nyári részén, 
1458 és 1470 között nyolc antifonáriumon dolgozott, épp abban 
az időben tehát, amidőn a debreceni kéziratok nagy része íródott. 

A középkori miniatűi festők, illuminátorok nevei legritkább 
esetben maradtak ránk. A nürnbergi Szent Katalin-klastrom híres 
illuminátorának, BARBARA GEWICHTMACHERIN nevét, a férfikolos
tor neves könyvkötője, kiről alábbiakban még szó lesz, KONRÁD 
FORSTER őrizte meg számunkra egy breviárium bekötési könyv
tábláján.13 Szokása szerint betűkkel díszítette a breviárium táb
láját s a Katalin-kolostor jelzett szerkönyvére a következő szö
veget préselte be: Lectionarius íste scriptus est per sororem Mar-
garetham Karteuserin et illuminatus per Barbarám Gwichtmache-

11 Bp. Egyet. Könyvtár, Cod. Lat. 94. BERKOVITS ILONA: A budapesti 
egyetemi könyvtár festett kéziratainak egy csoportja. Budapest, 1932, 12—13. 
1. (MKszle 1931.) 

12 HORVÁTH JÁNOS: A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Bp. 1931, 
142 1. 

13 Jelenleg Leipzig, Deutsches Museum für Buch und Schrift Kl. I. 42. 
Bd. I. L. FISCHER K. O. C. 60—70. 1. 
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rin monasterii sanctae Catherinae in Nuremberg, deo gracias. 
BARBARA GEWICHTMACHERIN dominikánus apáca volt, a Szent 
Katalin-klastromban, akárcsak MARGARETHA KARTEUSERIN. Nincs 
kizárva, hogy rokona volt az első priorisszának, GERTRUD 
GEWiCHTMACHERiNnak, ki a szellemi fellendülést elősegítő rendi 
reform következtében került a nürnbergi kolostor élére. A Lipcsé
ben őrzött breviáriummal való összehasonlítás, sőt FISCHER által 
közölt reprodukcióval való összevetés után is14 keze nyoma két
ségtelenül fellelhető lesz a debreceni anyagban. BARBARA GEWICHT-
MACHERIN 1491. augusztus 12-én halt meg Nürnbergben, tehát 
aránylag elég hosszú ideig dolgozhatott a dominikánus apácák 
scriptoriumában. 

A férfikolostor számára másolt PETRUS HOLTZMANN, ki 1465 
Szent Mihály vigiliáján fejezi be az R. 452, Dominikánus breviá
riumot, JOHANNES STROBEL a XV. sz. közepe táján R. 463, domi
nikánus breviáriumba írja be a fent idézett kedves latin monda
tot. Nincs kizárva, hogy laikus volt (ezt csak az Obituáriumok 
átvizsgálása után dönthetnők el), de ezen sem kell csodálkozni, 
mert a dominikánus rend szervezeti szabálya szívesebben vette, 
ha férfitagjai inkább tanulnak, mint másolnak.15 

A debreceni kéziratok a latin hivatalos liturgikus szöveg 
mellett igen gyakarn német nyelvű rubrumokat és előírásokat tar
talmaznak, akárcsak a magyar breviáriumok és szerkönyvek, pl. 
a szombathelyi premontrei antifonáléban Szent Lászlóról; „Zent 
Laczlo kyralnak mjseije ob iusti kyrie conctipotens" (54 f.), bizo
nyos utasítások, „ezt más kynlbe keres" (f. 16), „Laudes megh 
vagyon yrwan nagykymbe (f. 8).16 Jelzi, mit, mikor kell mon
dani: R. 452, fo. 371, an dem mitwochen zu der vesper . . .; R. 
464, fo. 119. Und darnach die Schwestern in der kor sollend sin
gen Xpe leison. . . ; ugyanilyen utasításokat találunk R. 515; R. 
518; R. 519-ben. Az R. 602 a venia tevés, a hibák bevallásának 
módját közli németül, fo. 118 v. So man die disciplin nimpt. Der 
convent spricht Confiteor. Die wachnerin Misereatur v r i . . . etc. 

1 4 FISCHER K: O. C. Abb. 27. 
15 W A L Z ANGELUS: Vom Buchwesen im Predigerorden bis zum Jahre 

1280. Beitr. 2. Gesch. d. Phil. u. Theol. d. M. A. Suppl. B. I II , L, Münster 
i. W. 193 j , 118. 1. 

18 GÁBRIEL A.: Breviárium típusú kódexek. Budapest, 1934, 33. L 



Psalterium. XIII. század Krisztus az Olajfák hegyén. 
Debrecen, R. $ij. f. 26 v. 
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A kódexeknek nemes a k belső tartalma, liturgikus sajátossága 
mutat Nürnberg felé, hanem külső köntösük, bekötési táblájuk is. 
A nürnbergi kódexek egy csoportját sajátos borpiros színbe ját
szódó kötésükről ismerhetjük fel. R. 455; R. 462; R. 516, R. 518; 
R. 519; R. 522. A kölni stílus befolyása erősen érvényesül R. 463, 
sőt R. 462 és R. 516-ban is, a sas és liliom váltakozó figurá
jában.17 Sajátos rajnai kötéssel pedig az R. 461 mutat rokonságot, 
úgyhogy a nürnbergi kolostornak Bázel felé észlelt kapcsolatai a 
bekötés révén is mind határozottabb bizonyságot öltenek. A deb
receni kéziratok jelentősége kötéstábla szempontjából is csak nő, 
ha meggondoljuk, hogy közöttük a XV. század egyik legnagyobb 
könyvkötőjének, FORSTER KoNRÁDnak kezemunkáját találjuk. 
FORSTER KONRÁD a nürnbergi klastrom szerzetese volt, 1434, 
1435, 1438-ban ugyanitt sekrestyés, jámbor foglalkozása azonban 
nem akadályozta meg, hogy mesterségének, a könyvkötésnek éljen. 
1433-ban már beköti kolostorának a XIV. században írt, és idő
közben megrongált köteteit. Sajátságos díszítő módszerével a 
könyvnyomtatás előfutárjai közé kell számítanunk. A kötéstáblára 
bélyegzőnyomatként szalagdíszszerűen betűket préselt; a több, 
egymás mellé lenyomtatott bélyegző folytán tehát összefüggő szö
veget kapott. FORSTER körülbelül 70 könyv kötését készítette 
részint maga, részint testvére, JÁNOS subprior, részint munkatár
sai, PETER HANSEN, JOHANN EYSTETER, WILHELM KING, JOHANN 
WIRSING segítségével, kikkel a Szent Katalin és a heilsbronni zárda 
számára dolgozott. Utolsó kötését 1459-ben fejezhette be, ekkor 
már élete alkonyán volt, a hatvanadik évét taposta. Kötései szét
szóródtak, Nürnberg, Erlangen, Lipcse, Bázel, Würzburgba vetőd
tek, a sors különös szeszélye folytán Debrecenbe is került egy. Az 
R. 453, a prágai Keresztesek számára készült breviárium táb
láján, mely később Nürnbergbe vetődött, ezt olvassuk: Anno 
(MCCCCXXXXVIII) 1 do | uuard I ich | gepunden von | brú
der | Conrad | Forster I prediger ordens | zu | Nuremberg. A kó
dex hátlapján a könyv tulajdonosát betűzhetjük ki. Dysz brevier 
i s t . . . in dem Closter zu San . . . Catheryn.18 

17 A. SCHMIDT: Bucheinbände aus dem XIV—XIX. Jahrhundert in der 
Landesbibl. zu Darmstadt. Leipzig, 1921. Taf. VIII. , IX., X. 

18 SALÁNKI JÓZSEF: Forster-kötések Debrecenben. Magyar Grafika, 1932. 
XI I I . 31—34. 1. FISCHER K.: O. C. Í J . 70. 1. 
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A nürnbergi kolostornak szorosabb kapcsolatait állapíthatjuk 
meg Bázellel. Könyvtárukban nem egy könyvet találunk Bern, 
Bázel, Zürich szellemi világából. Régi katalógusuk említést tesz 
egy könyvről, amelyet JOHANNES NYDER íratott le részükre Bázel
ben.19 Könyvkölcsönzés nagyon gyakori volt a svájci és nürnbergi 
klastromok között.20 A debreceni kéziratok között is felcsillan e 
meleg barátság szikrája. A bázeli férfi dominikánus zárdából 
került ki az R. 520, Breviárium plénum, XIV—XV. századbeli 
teljes breviárium szövege. A francia eredetű szentek egész sorával 
találkozunk, febr. 6. Vedasti et Amandi; febr. 21. Germani; Jul. 
30. Abdon és Sennen; oct. 16. Szent Gall apát, ezenkívül pedig 
október 11-re a kalendáriumba ezt a sokat eláruló bejegyzést talál
juk a templomszentelés évfordulójára: Dedicatio major is ecclesie 
Basiliensis, 

A bázeli szellemi élet mellett azonban a prágai egyetem kör
nyezetének hatását is szépen visszatükrözi a nürnbergi eredetű 
kódexcsoportunk. Az egyetem alapításával számos olasz és fran
cia tanár költözött Prágába, így a tanulók a német-szláv mellett 
francia-olasz befolyásnak is ki voltak téve. A prágai hatás inkább 
az iniciálék kidolgozásában jelentkezik, a lapszéleken színpompás 
f]euronnée-k, arany gyümölcsfürtök, akanthusvirágok bontakoz
nak ki. (R. 515, R. 602.) Alább látni fogjuk, hogy a prágai keresz
tesek breviáriuma is Nürnbergbe került, (R. 453), itt kötötte be a 
híres dominikánus könyvkötő FORSTER KONRÁD, tehát a Nürn
berg-Prága kapcsolatnak egy kézzelfogható emlékével állunk 
szemben. 

A könyvek sorsa a dominikánus apácák hányatott életével 
volt összekötve. Az első priorissza GERTRUD GEWICHTMACHER 
(1428—1469) alatt fellendült könyvkultúrára súlyos csapást mért 
a reformáció következtében beállt változás. A mozgalmas élet las
san zsibbadni kezdett, a nürnbergi magisztrátus JOHANN SCHWAN
HÄUSER személyében prédikátort kényszerített rájuk, és megtiltotta, 
hogy noviciusokat vegyenek föl. A nővérek száma tizenkettőre 

19 J O S T E S : O. c. 133. Item ein puch, das helt in im die XXII I I . col-
lacion der heiligen altveter, die uns unser erwirdiger vater, maister Johannes 
Nyder liesz schriben zu Pasel. 

20 KELCHNER E.: Eine Bibliotheksordnung aus dem Jahre 1259. Ein 
Beitrag zum Bibliothekswesen des Mittelalters. Zentralblatt f. Bibliotheks
wesen, 1884. 307—313. 
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csappant le, a legtöbbje már hetvenen túl volt. A bambergi kolos
tor a tilalom ellenére mégis négy noviciust küldött, köztük 
KORDULA KNORRÍ, a későbbi priorisszát, utolsót ebben a hivatal
ban, ki 1596. június 26-án, (mások szerint 1595 jan. 25-én) halt 
meg.21 Nevét egy debreceni breviárium is megörökítette az R. 
462, amelynek bekötési tábláján ezt olvashatjuk Dasz buch hat 
unsz geschinckt die Ew. fraw priorin | Cordula Knerren zu Nürn
berg, 1589. den 24 ápril. 

A nürnbergi apácakolostor 1596-ban a városi tanács birto
kába ment22 át, a szomorú sorsfordulatot egyedül MARGARETHA 
BINDER élte át, ki végül is a bambergi klarisszák klastromába 
vonult vissza. A nürnbergi apácákkal könyvcsereviszonyban lehe
tett KUNGUND ORTLIBIN, (ORTLIBIN KUNIGUNDA), ki az R. 456 
breviáriumot kérte kolostora számára. Disz puch gebort in dz 
closter zu S. Kathrein in nirmberg und ist der Erwirdigen mutter 
priorin Kungund Ortlibin verlihen ir lebtag darnach sol es dem 
obgemelten closter wider werden. CORDULA KNERREN, KUNGUND 
ORTLIBIN két név, amelyet a debreceni kéziratok őriztek meg szá
munkra a dominikánus apácaélet színes forgatagából. 

Ami a kolostor könyveit illeti, azok a nürnbergi tanács birto
kába mennek át, majd innen a városi könyvtárba kerültek. Nem 
egy kolostori könyv azonban Altdorfba is eljuthatott, amelynek 
főiskoláját 1576-ban alapították.23 Az altdorfi akadémia 1578-ban 
nyilt meg, és 1622-ben emelték egyetemi rangra, amelyet magyar 
diákok is nagy számmal látogattak. 

* 

A legfontosabb kérdés lenne, hogy kerültek ezek a kódexek 
Magyarországra? A terminus a quo, amelytől hozzánk jöhettek 
1589, mert ekkor az R. 462-breviáriumba még bejegyzik CORDULA 

KNERREN priorissza ajándékozását. Sajnos semmi közelebbi adat 
egyenlőre nem került elő, amely a provenienciára vonatkozólag 
felvilágosítással szolgálna, mert úgy látszik minden felvilágosítás
sal szolgáló adatot kitéptek, mint az R. 516 esetében. Közbevető
leg és inkább csak érdekességnek említem meg, hogy RÓMER FLÓ-

21 W E B E R : Kirchenlexikon 2IX. 571. 1. 
2 2 REICHE E.: O. C. 822. 
23 W E R N E R — S C H M I D T — H E R R L I N G : Die Bibliotheken der Universität 

Altdorf. Leipzig, 1937, 8—9. 1. 
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RIS utazása közben Nürnbergben, valamelyik antikváriusnál a 
kassai dominikánus zárdából származó kódexre bukkant. Ki tudja 
nincs-e e két vándorlás között valamilyen összefüggés?24 A kódexek 
a XVIII . század végén egy híres debreceni műgyűjtő, KAZAY 
SÁMUEL patikárus birtokában voltak. Ellenállhatatlan szenvedéllyel 
vásárolta össze a régi könyveket, érmeket és ritkaságokat. 1711-ben 
született Dunántúl és már mint debreceni polgár sokat járt kül
földön. OTTO FREDERICUS LIRES nevű kereskedővel 1739 táján be
járta Olaszországot, Firenzét, Mantuát, Sienát, állítólag Bajor
országba is eljutott. Arról, hogy Nürnbergben járt volna, nincs 
bizonyítékunk. „Experientianak és curiositasnak okáért" ment 
külföldre. Piac-utcai patikájában, a mai Svetics-bérház helyén, 
gyakran fordultak meg főnemesek és megcsodálták „auctoroknak 
összeszerzésében való nagy gondosságát". Kéziratgyüjteménye 
alkotja ma a Collectio Kazayana-t. Jómaga barátságos és meleg 
kapcsolatot tartott egyházi férfiakkal, ennek tulajdonítható, hogy 
az általa készített katalógus, úgy ahogy, helyes felsoroláson alapul. 
CHERNY JÁNOS patikus provizora emlegette róla, hogy „Kazay 
uram senkihez nem jár, sem magát mutatni, sem ebédre, mindazon
által a páter franciskánusok magukhoz olykor elvezetik".25 

Egyik magyar nyelvi nyelvemlékünkkel, a Debreceni kódex-xd 
kapcsolatban fennmaradt levélváltása igazolja, hogy kódexeit és 
régi könyveit igyekezett identifikálni. Pater BLAHO VINCE ferenc-
rendi szerzetes 1781-ben a debreceni kódexről ad felvilágosításo
kat, egyúttal csodálkozott, hogy Debrecenben, ahol valamikor a 
franciskánusoknak házuk is volt, nem maradt fenn több ferenc-
rendi kézirat.26 Gyűjtemények megszerzéséért TELEKI JÓZSEF, 
SZÉCHÉNYI FERENC gróf és JANKOVICH MIKLÓS egyaránt versen
gett, még JANKOVICH MIKLÓS kecsegtethette magát legtöbb remény
nyel. KAZAY gyűjteményét először neki akarta eladni. 1795. októ
ber 27-én találkoztak első ízben, és 2500 forintban egyeztek meg. 
Az apai ióváhagyás azonban nem érkezett meg, így JANKOVICH 
nem tudta megszerezni a gyűjteményt. Kérdés azonban, hogy 

24 Nürnbergi kódexek. Századok, 1870, 352. 1. 
25 ZoLTAi L.: Ujabb adalékok a könyv-, .régiség-, éremgyüjtő debreceni 

patikárius nemes Kazay Sámuel élettörténetéhez. Magyar Gyógyszerészet-
tudományi Társ. Ért. 1931. 211—224. 

26 NAGY G.: A' Debretzeni Reformatum kollégium könyvtárában lév5 
régi magyar kéziratról. Tudományos Gyűjtemény, VII . köt. (1836) 102. 1. 
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JANKOVICH MiKLÓsnak hosszas alkudozás után mégis nem sike
rült-e valamilyen kéziratot megkaparintania. A KAZAY birtokában 
levő nürnbergi dominikánus zárda könyveihez hasonló liturgikus 
szerkönyvet találunk JANKOVICH gyűjteményében is, amely innen 
a Nemzeti Múzeum könyvtárába jutott. így tehát a nürnbergi 
dominikánus zárda könyvtára újabb Magyarországon levő pél
dánnyal gazdagodik. A ké2Írat a Nemz. Múz.-ban Cod. Lat. 207, 
Orationale, amolyan Livre d'heures, Stundenbuch-féle imádságos 
könyv.27 Ami a tulajdonost illeti, a- kódexben a debreceni példá
nyokhoz hasonló beírást találunk: Disz puchlein gehört In das 
closter zu sant Kathrein prediger orden In Nur, tehát kétségen 
kívül a nürnbergi dominikánusoké volt. Érdekes, mintha ez a 
kódex igazítana el bennünket a nürnbergi kéziratcsoport vándor
lását illetőleg. A belső fedőlapján 1717-ből származó altdorfi be
jegyzést találunk. Nagyon valószínű, amint ez, úgy a többi is 
1717 után került Magyarországra, akár a künn tanuló református 
ifjak hozták haza, akár KAZAY vásárolta fel őket. 

KAZAY Collectiójának leltára a Nemzeti Múzeumban is meg
van, amelyben a kódexekre vonatkozólag érdekes magyarázatokat 
is találunk. Ezekből megállapíthatjuk, hogy a birtokában levő 
kéziratok nem mindegyike került a debreceni könyvtár birtokába.2* 
A kéziratos katalógust tüzetesebben össze kellene vetni a ma meg
levő anyaggal, hogy lássuk pl. mi volt az az 1494. sz. r. jelzésű 
kézirat, amelyben az apátnők neveit sorolják fel? Valószínűleg 
obituarium, így rendkívül értékes művelődéstörténeti adatokat 
tartalmazó könyv. Nagyon lelkesedik KAZAY no. 1689. e. jelzésű 
Breviárium Mstum Ordinis Sancti Augustinién. „Omnium meorum 
librorum lithurgicorum hoc est breviariarum elegantissimum quod 
totum et completissimum est." KAZAY SÁMUEL végül is gyűjtemé
nyét a Debreceni Kollégiumra hagyta. A híres műgyűjtő adóssága 
rendezésének fejében vásárolta meg a Consistorium 1797-ben. 
KAZAY 87 éves korában halt meg. így kerültek a kéziratok mai 
lelőhelyükre a Debreceni Református Kollégium Kézirattárába.29, 

27 BARTONIEK E.: Codices Latini Medii Aevi. Budapest, 1940, no. 207. 
28 Nemz. Múz. Kézirat Fol. Lat. 11. L. GRÜNN A.: Kazay Sámuel érem-

gyüjteménye. Num. Közi. 1903 (II) 5—7. 1. 
29 ZoLTAi L.: A debreceni kollégium éremtárának keletkezése és a 

Kazay-féle gyűjtemény. Numizmatikai Közlemények 191$. (137—143O 
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IL Vegyes eredetű liturgikus kódexek, 
A debreceni könyvtár kéziratainak másik része nagyjából 

szintén KAZAY gyűjteményéből való, de ezeket már nem sorolhat
juk a nürnbergi dominikánus zárda szorosan vett liturgikus 
kódexei közé. Legközelebb áll a Szent Katalin-kolostorhoz a 
prágai keresztesek breviáriuma, amelyet a dominikánus zárda szer
zett meg, és itt köttették be FORSTER KoNRÁDdal. A Breviárium 
fratrum Cruciferorum30 kalendáriummal kezdődik. Jan. 28. Oct. 
Agnetis, másik kéz:Karoli imper. IX. 1.; Marc. 4. Transi. S. Wen-
ceslai, Dup; Marc. 9. Cirilli et Methodi IX. L; Máj. 2. Transi. 
S. Elizabeth; Jun. 26. Ladislai Regis et confess., amelyet egy másik 
kéz kihúzott. Sept. 5. Anniv. familiarum, benefact. Ord. Nri; 
Okt. 1. Remigii, Dedicatio eccl. Pragensis. 

A kódexet tehát minden kétséget kizárólag Prágában hasz
nálták, a keresztesek házában, kik különös tisztelettel emlegették 
a magyar királyi dinasztiából származó Boldog Ágnest. III . Béla 
lánya Constancia, Przémisl-I. Ottokár cseh királyhoz ment nőül. 
Házasságukból született Ágnes, kinek Szent Erzsébet, II . Endre 
lánya unokatestvére volt.31 A breviárium litániában, imádságai
ban szívesen és sokszor emlegeti Szent Adalbert, Vencel, Vitus 
patronusokat, Szent Vencelt egyenesen „beati patri nostri Wen-

30 R. 453. XIV. vége—XV. sz. 185 számozatlan 1. Pergament, 30X20 
cm, Prága. 

31 Anno incarnacionis dominice 1238 per sanctissimum patrem Grego-
rium papám nonum confirmatus est ordo fratrum cruciferorum [?] de regula 
Sancti Augustini quem fundavit adhuc in seculo existens Xpianissíma virgo 
AGNES regali genita ex progenie patre videlicet Przemislo illustri rege Bohemo-
rum, matre verő Constancia, sorore serenissimi principis domini ANDRÉE regis 
ungarie, patre sanete ELIZABETH, que tandem divina volente clemencia ordi-
nem sancti Damiani ingressa in domo sancti Francisci in Prága Xpo desponsata 
XLVI annis sponso suo ibidem sedulum exhibebat, obsequium. Que etiam sponsi 
vestigia secuta, terreno carcere soluto de hujus vite exilio anno incarnacionis 
ejusdem MCCLXXXI sexto nonas marcii celum petivit regnatura cum Xpo 
cui laus et glória ex tunc et nunc et in eternum. Notandum autem est quod 
fratres ordinis in prima sui creacione mansione fixa fruebantur ad sanetum 
petrum in Porzyecz similiter et etiam hospitale primum pro infirmis degen-
tibus eät ibidem construetum. Anno vero incarnacionis dominice MCCXXXVII 
Translata est (dominicanorum?) fratrum mansio in domum sei Fran
cisci in pede pontis Pragensis ubi fratres dominici ordinis xpo domino cotti-
die famulantur. Cod. Lat. R. 453. f. 8. 
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zeslai"-nak nevezi.32 A kódex a prágai dominikánusoktól kerül
hetett Nürnbergbe. 

A KAZAY-féle gyűjtemény legrégibb és a legszebb miniatűrök
kel illusztrált kódexe az R. 517-es Psalterium.33 Beatus vir-re\ 
kezdődik, de nemsokára egy későbbi kéz beírja Sancte Spiritus, 
doce nos quesumus, bonitatem, disciplinam, scienciam. A psalte-
riumban különösen szép sorokat találunk az oltáriszentséggel kap
csolatban, többek között az Adoro Te Devote-nak egy régi szöveg
változatával állunk szemben, amely joggal keltheti fel külföldi 
tudósok figyelmét, akár DOM WiLMART-ét, ki az Adoro Te Devote 
tradíciójáról klasszikus tanulmányt közölt.34 

A kódex litániájának szentjei a frank-vidékre mutatnak, 
f. 120. Kyliane, Ciriace, Mauricii, Dionisii, Gereon, Eustachii, 
Lamperte, Pantaleon, Albane, Godeharde, Remigi, Columbane, 
Galle, Gertrudis, Walpurgis. 

A kódex miniatúrái gyönyörű kivitelűek, s külön tanulmányt 
érdemelnének. Egészoldalas miniatűrt találunk f. 1. Az író, vagy 
másoló rövid tunikában pergament-szalaggal a kezében; f. 26. v. 
Krisztus az olajfák hegyén, alvó két apostola mellett, az angyal 
leszáll, hogy vigasztalja Krisztust; (IV. kép.) f. 36 király 
jogarral f. 47. Júdás árulása; f. 73. Krisztus viszi a keresztet; 
f. 75. Keresztlevétel. Végül a feltámadás egész lapot betöltő 
minatúrája zárja be a sorozatot. A kódex kötése XVI. századi, 
kapcsokkal és támaszvassal ellátva. A kézirat alaposabb tanul
mányozása művészettörténészeink érdekes feladata lesz. KAZAY 
katalógusában no. 1356. sz. alatt így írja le a reprodukált IV. 
képet: Jesus genuflexus orat, duo discipuli ad latus dormiunt, 
aingelus desuper volans consolatur eum, manus dextra e coelis 

32 R. 453. f- 163. 
83 Psalterium. XII I . sz. Perg. Papír; 94—101; 110—116; 123—124. Szá

mozatlan lapok. Több kéz. 
34 D O M A. "WILMART: Auteurs spirituels et textes dévots du Moyen Age 

latin. Paris, 1932. La tradition littéraire et textuelle de l'Adoro te devote. 
361—414. íme a magyar kódex szövege, f. 87 v. Ecce salus mundi, verbum 
patris, Ostia vera. Viva caro deitas, intégra verus homo, Tu deus esurio, qui 
non sinis exteriorem. Te deus interior sumeré possit homo. Transeat ad patris 
dextera xpi caro, cum quo disponit patris régna redemptor homo, Te vene-
randa caro xpi veneranter adoro. Corpus ave domini salus et reparacio 
mundi per te mundetur mens sensus purificetur, morbos averte pestes, piis-
sime (?) cnmina dele. 

Magyar Könyvszemle 1942. IV. füzet. 24 
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apparens in volucrum cum Scriptura tenet simile ei quod pergit 
e sinistra Jesu Christi.35 

KAZAY katalógusában találjuk megemlítve az R. 603. bam-
bergi egyházmegyében használt halotti zsolozsmát tartalmazó 
kódexet is, tehát ez is a Collectio Kazayanaból került a Collegium 
könyvtárába. Sequuntur brèves vigilie mortuorum secundum cho-
rum ecclesie Bambergensis, XV. századi szabályos írással egykorú 
kötéssel. Valamelyik későbbi possesor nevét is megőrizte JOAN
NES FELIX KUELBRUNCK személyében.36 Meg kell még említenünk 
az 1463-ból való Stundenbuch-ot R. 604.37 és az ugyancsak 
hasonló szerkezetű R. 606. XV—XVI. századi kis zsolozsma-
könyvet. 

A máramarosszigeti Líceum letétjeként került a könyvtárba 
egy XIV. századi breviárium, no 167, amely különös tisztelettel 
üli meg Kylian, Braxedis, Henrik császár, Apollinár, Wenzel, Kál
mán, Gál, Eusztách, Otmár, Szent Erzsébet ünnepét. F. 313-ra ezt 
jegyezte be: Sub anno dni MCCCLXXXX VIIII completus est 
liber iste proxima feria VI. ante festum sancti Bartihalomei apos
toli per manus cujusdam scriptoris. A debreceni kéziratok sorát 
az Oratóriumban kiállított két XV. századi graduáléval fejezhet
jük be.* 

A kódexek rövid ismertetése elég volt, hogy a véletlen össze
sodorta liturgikus könyvek között, a magyar szentek tiszteletét 
állapíthassuk meg. Szent Erzsébetet különös áhítattal ünnepelték 
Bázel környékén, hisz rajta kívül csak egy szent ünnepét jelölték 
piros betűvel. (R. 520.) Szent Lászlót a cseh keresztesek is felvet
ték breviáriumuk kalendáriumába. Hiába, az Árpádok vére, 
III . Béla lánya Constanza, és unokája Ágnes, őseik hathatós tisz
teletének öntudatos terjesztői voltak. 

A debreceni liturgikus kéziratok fent ismertetett része érde
kes kódexcsalád arcát árulja el. Akik eddig a nürnbergi domini-

35 Nemz. Múz. Fol. Lat. 11. pag. 74 (38). 
36 A kódex miniaturái: Lélek tisztítótűzben, Krisztus fenségében, Noé 

bárkája, Dávid hárfával, Dávid és Góliát. 
3 7 Fac. sim. VARGHA Z S . I. m. II . 11. sz. 

* Köszönetet mondok DR. LUKÁCS LÁSZLÓ könyvtárigazgató h. úrnak, 
kinek előzékenysége lehetővé tette a kódexekbe való tüzetes betekintést. 
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kánus kolostorok liturgikus és művészi életével foglalkoztak, 
sajnos, nem vették figyelembe a debreceni Kollégiumi Könyvtár 
patinás árkádai alatt meghúzódó anyagot. További kutatások 
majd a diplomatikus leírást hozzák magukkal és hazai dokumen
táció alapján is felleb.bentik középkori liturgikus életünk ismeret
len szépségeit. GÁBRIEL ASZTRIK. 

2 4 * 



MAGYARORSZÁGI MIKLÓS 
CASSINÓI MISEKÖNYVE (1418) 

A NEMZETI MÚZEUMBAN 

A középkori magyar-olasz kapcsolatoknak, közelebbről a 
magyar bencés (pannonhalmi) és montecassinói kapcsolatoknak 
emléke az Országos Széchényi Könyvtár 361. sz. középkori latin 
kódexe.1 Az értékes kódexre érdemes kutató és régész rendtársam: 
RÉCSEY VIKTOR hívta föl a figyelmet 1899-ben: „Egy müncheni 
antiquarius minap azt a szíves ajánlatot tette e sorok írójának, 
hogy egy középkori, pannonhalmi benczés apát kéziratos kódexe 
van nála. . . Vétel előtt megtekintésre kértem az értékesnek ígér
kező kódexet . . . Pannonhalmi könyvtárunk (itt nem közölhető 
okokból) nem tartotta meg Miklós apát ezen kéziratát, de nagyon 
kívánatosnak tartom, hogy mint magyar származású egyházi író 
termékét valamelyik egyházi maecenásunk vagy hazai könyv
tárunk megszerezné."2 Hála Istennek, RÉCSEY óhajtása a leg-
ideálisabban vált valóra: 1900-ban a Nemzeti Múzeum szerezte 
meg,3 J. ROSENTHAL müncheni antikváriustól. Hozzá a híres 
angol könyvgyüjtőtől, SIR THOMAS PHiLipPS-től került. A XIX. 
századból való bekötési táblán ugyanis e bejegyzés olvasható: 
„Philipps. M. S. 12 297." Honnan szerezte az angol gyűjtő a 
könyvet, nem nyomozható ki. Eleinte gyanakodtam, kódexünk 
nem a MEERMAN-kódexek közül való-e: PHILIPPS ugyanis 1824-ben 
JOHANN MEERMAN halála után tartott árverésen 190 latin kódexet 
vett meg Hágában. A kódex azonban nem található a PHILIPPS-
hez jutott MEERMAN-kódexek között.4 

1 Papírkódex, iv6 X i j ' i cm nagy, 1418-ból való, 149 fol. L. E. BAR-
TONIEK, Codices latini medii aevi, Budapest, 1940, 317—319. p. 

2 NICOLAUS DE HUNGÁRIA bencés apát XV. századbeli kézirata Mün
chenben, Magyar Sión 1899, 141—144. 

3 Orsz. Széchényi Könyvtár Növedéknapló 1900, 17. sz. 
4 V. R O S E : Verzeichniss der lateinischen Handschriften (Die Hand

schriftenverzeichnisse der kgl. Bibliothek zu Berlin XII) , Berlin, 1893, p. 
XI I I—XVII I . 
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RÉCSEY észrevette a kódexen, hogy gyűjteményes jellegű: az 
elején egy kis missale található,5 Glossae hymnorum, Ps. Prosper 
Epigrammata és Ad uxorem, Dicta Catonis, közben a legkülön
bözőbb pótlékok. Háromszor olvassuk ugyanannak az írónak 
kolofonját, ezeket RÉCSEY már közölte: 

„Expliciunt glose ymnorum per manus fratris Nicolai de ungaria: ad 
onorem beaté marie uirginis gloriose et sancti gerardi episcopi et martiris. 
Anno domini M-o CCCC-o XVII I . XVII-o die martij etc."6 

„Explicit liber qui uocatur prosper et est exceptus de libris beati 
augustini etc. per manus fratris nicolai abbatis (e szót törölték) de ungaria. 
Anno domini M-o CCCC-o XVIII-o. Feria proxima ante festum beati 
georgij martiris etc."7 

„Explicit liber magistri catonis per manus fratris nicolai ordinis beati 
benedicti abbatis de ungaria XI I I . die septembris Anno domini M-o CCCC-o 
XVIII.-o."8 

RÉCSEY még azt is megállapította, hogy a missale nem magyar 
használatra készült; egyébként MiKLÓsról csak azt tudhatjuk, amit 
a kolofon elárul róla: hogy magyar származású és bencés szerzetes 
volt. Apáti volta rejtélyes valami: egy helyen írja és azt is ki
törölte valaki, tán ő maga. BARTONIEK EMMA gondos leírása után 
először foglalkozom e missaleval és úgy vélem, sikerül megállapí
tani róla: montéeassinói bencések használatára szerkesztett úti 
missale, írója pedig, akárcsak az előbb említett három művecskéé, 
szintén magyarországi MIKLÓS, aki tehát eszerint Montecassinón 
élt 1418-ban. 

A kis misekönyv úti missale jellegét tartalma árulja el: a 
kalendárium és a miserend után9 csak a legnagyobb ünnepek 
vannak benne, a de tempore-részből semmi más, a szentek közül 
csak néhány (Keresztelő Szent János, Mihály arkangyal, minden
szentek),10 ami világosan mutatja, hogy utazó pap részére írták, 
mint ezt az egyszer már említett analógiák is bizonyítják.11 

Csupán a három miseimádság olvasható a következő szentekről:1* 

5 Fol. 3—58. 
8 Fol. 108. 
7 Fol. 149. 
8 Fol. 153. 
9 Fol. 3—14. 
10 Fol. 14—37'. 
11 MKSzle 1942, 5—6. 
12 Fol. 45—48' . 
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„De s. ambrosio. — De s. gregorio papa. — Ad laudeni et hono-. 
rem sei benedicti abbatis. — De s. georgio m. — De s. petro ap. — 
De s. matheo ap. — De s. paulo ap. — De s. katherina v. et m. — 
De s. jacopo aplo." 

Hol, kinek írták a kis úti misekönyvet? „A kódex hazai 
jellege ellen szól, hogy kalendáriumában a magyar szentek ünnepei 
nem fordulnak elő; mellette szól ismét az író NICOLAUS DE 
HUNGÁRIA neve és hogy a himnuszok glosszaírói szóló részt 
Szent Gellért püspöknek és vértanúnak, tehát magyar szentnek 
tiszteletére dedikálták": mondja RÉCSEY.13 Nem vette azonban 
észre, hogy világos olasz származásra vall a misekönyv, sőt az 
egész kódex; BARTONIEK EMMA már valószínűnek tartotta.14 Lép
ten-nyomon olaszos helyesírással találkozunk a misekönyv latin 
szövegében: „Oííaua (I, 2. 3. 4.) — Aleíii („Alessio" VII. 17.) — 
Madalene Marie („Maddalena" VII. 22.) — Asunc'10 Marie 
(„Assunzione" VIII . 15.) — Placiti monad („monaco" a latin 
monachus helyett) — oítia „hostia" helyett fol. 6. és 7.). A mise
könyvön kívüli részekben is ugyanezt tapasztaljuk: sőt itt egye
nesen olasznyelvű glosszákat is találunk.15 

A misekönyv bencés jellegét 2CL elején található kalendárium 
mutatja. A következő bencés ünnepeket találjuk itten: „Mauri 
abbatis (I. 15.) — S. matris Scholasticae virginis sororis Be(ne-
dicti) (II. 10.) — Benedicti abbatis (III. 21.) — Maiolis abb. 
(V. 11.) — Placiti monaci (X 5.)." 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk azonban, hogy pon
tosan meg tudjuk állapítani a missale montecassinói származását. 
Van benne ugyanis egy votív-mise16 „szent atyáinknak, Szent 
Benedek apátnak, Maurus apátnak, Piacidus vértanúnak és Scho-
lastica szűznek" tiszteletére. Benedek és Skolasztika sohasem sze
repel együtt bencés liturgikus szövegekben, közös misében, eddigi 
tudomásom szerint: ez már eleve Montecassinóra mutat, ahol úgy 
vélték, hogy Szent Benedek és Skolasztika közös sírban pihen. 

13 Id. cikk 143. 1. 
14 „Provenientia : Itália (?)": Codices latini 319 p. 
16 Fol. 82'. 109. 
16 Fol. 43—44': „Sequitur in Commemoracione sanetorum patrum 

nostrorum benedicti abbatis. mauri confessoris. placiti martiris. Et scolastice 
uirginis ad missam." 
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Minden kétséget eloszlat azonban ennek a votív-misének in-
troitusa: 

„Gaudeat ecclesia cassinensis proie beata cui benedictus adest. 
Scolastica uirgoque grata, ornant hanc maurus piacidus stirps 
nempe sacrata." 

Már csak az a megállapításunk van hátra, hogy a gyűjtemé
nyes kódexnek úti missale-részét is ugyanaz a NICOLAUS DE 
HUNGÁRIA, bencés apát vagy szerzetes írta, aki a három kolofon
ban szerepel. A tulajdonképeni Missalét szerintünk azonos kéz 
írta, mint a „liber qui uocatur prosper"-t,17 ezt pedig a 2. kolofon 
szerint MAGYARORSZÁGI MIKLÓS írta. A PROSPER-féle irat végén 
a másoló MIKLÓS ezt a fohászt írta le: 

„Ne scribam uanum 
Duc pia uirgo manum."18 

Ugyanezzel a lap tetejére írt fohásszal, ugyanaz a kéz a 
missalét kezdi.19 Az írás jellege és az azonosan egyszerű tollrajz-
initiálék mutatják a másoló azonosságát.20 

Ezzel bizonyítottnak vehetjük, hogy nemcsak a kódex túl
nyomó részét írta MAGYARORSZÁGI MIKLÓS, hanem a missalét is. 
Mivel ez kétségkívül a montecassinói bencések részére készült, 
a kódex többi részét is Szent Benedek szent hegyén írta, mégpedig 
1418-ban. Azonfelül, hogy magyar bencés, esetleg csakugyan apát 
volt MIKLÓS, többet nem tudunk: már RÉCSEY sem tudott e kér
désre választ adni.21 DOMBÓI IV. MIKLÓS pannonhalmi apát nem 
lehet, mert 1422-ben lett apáttá; Garamszentbenedeken volt ugyan 
MIKLÓS nevű apát ez időben, de ezt „NICOLAUS DE BoNONiA"-nak 
hívták. RADÓ POLIKÁRP. 

17 Fol. 8—59 a missale; fol. 114—149 Prosper Aquitanus kézirata. 
18 Fol. 149. 
19 Fol. 8. 
20 Pl. C: fol. 9. 42 —f. II6\ 124. — D: f. 12. 12'= f. 11/. 119*. — 

E: f. 33' = f. 118. — M: f. io\ 48 = f. 122'. 137'. — N: f. 11 = 11 j. — 
P: f. 11» = f. 117. — Q: f. i3=rf. 119'. — S: f. 10' = f. 118. — T: f. 
43 = f- 47-

21 Id. cikk 141. 1. 



M. TÓTFALUSI KIS MIKLÓS 
AMSTERDAMI BETÜMINTALAPJA. 

1940-ben megjelent „Régi hazai nyomdák mintakönyvei" 
című tanulmányom készülése idején mindent elkövettem annak 
érdekében, hogy M. TÓTFALUSI KIS MiKLÓsnak, a legnagyobb 
magyar betűművesnek betűmintakönyvét, füzetét, vagy lapját 
a magyar közönséggel való megismertetés céljából előteremt
sem. Mindhiába. Effélének létezését pedig föltételeznem kel
lett. Egyrészről irodalmi nyomok, másrészt logikai meggondolá
sok alapján. Először is Kis maga tesz említést valamiféle Bécsbe 
küldött betűmutatványról, melyről „a betűkészítők, tudósok, 
köztük jezsuiták, úgy nyilatkoztak, hogy annál szebbet soha 
sem láttak" {Mentség, 69. 1.). Azután meg a könyvnyomtatás 
föltalálása óta bevett, jó míves szokás volt ilyen mutatványlapok, 
minták, próbák készítése és terjesztése. Az élénk kereslet követ
keztében, már a XVI. század elején föllendülő betűkereskedelem
nek ezek az ú. n. Specimen typorum-ok, ebben vagy abban az 
öntődében készült különböző betűk próbalenyomatait összegyűjtve 
és családonkint specifikálva tartalmazó füzetek vagy lapok voltak 
az alapjai; a hirdetés, a vevőszerzés egyetlen, kezdetleges eszközei. 
E nyomtatványok erősen különböztek a többé-kevésbbé meg
őrzésre szánt tudós-, vagy vallásos-célú könyvtől: a jelennek ké
szültek, a kereskedelem, a gyakorlati élet számára; értelmetlenül 
egymás mellé zsúfolt betűket tartalmazó, minden szellemi tarta
lomtól ment röplapok voltak ezek; tisztára a könyvnyomtatót 
érdeklő betűformák gyűjteményei; az új sokszorosító művészet 
elemeinek, a betűknek száraz leltári fölsorolásai; használat után — 
haszontalanok ismét. Megőrzésre alig is érdemesek. Ezért is any-
nyira ritkák! így eshetett, hogy TÓTFALUSI amsterdami öntődé
jének a maga korában bizonyára igen elterjedt és sok szakember 
előtt ismeretes betűmutatvány-lapjából mindössze egyetlen pél
dány maradt fönn s az is mindmáig megbújt egy levéltári irat-
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kötegben. KELEMEN LAJOS levéltári főigazgató úr szíves baráti 
útmutatása alapján ott akadtam rá. 

Ennek a sűrűn telenyomtatott nagy ívrét alakú betűminta
lapnak, most föltalált unikumunknak annál nagyobb a jelentő
sége, mert M. TÓTFALUSI Kisnek éppen annyira nevezetes amster
dami betűkészítő (véső és öntő-) tevékenységére — miről eddig 
csak értesüléseink voltak — vet közvetlen világosságot. Végre 
tárgyi bizonyság — sajátmaga valóságos betűi — alapján is 
fogalmat alkothatunk magunknak Kisünk nemzetközi szerepéről. 
TÓTFALUSinak u. i. mindmáig csak magyar Bibliája céljaira ké
szült betűit ismertük amsterdami magyarnyelvű kiadványaiból; 
egyéb — latin, görög, héber — Amsterdamban készült betűit még 
eddig idehaza soha sem láttuk. Pedig világhíre éppen ezeken ala
pult. Most íme előttünk állnak. Minthogy betűmintalapunk a meg
jelenés évét nem tartalmazza, e tekintetben tisztára föltevésekre 
vagyunk utalva. Nézetünk szerint e mesteri betűknek minden bi
zonnyal Kisünk legérettebb idejében kellett készülniök, mikor egy
részt befejezte már élete nagy művét, a magyarnyelvű Biblia ki
nyomtatását, másrészt rég beérkezett és keresett betűmetszőnek és 
öntőnek, önálló, nagyobbszabású műhely, „nagybani üzem" tulaj
donosának kellett lennie, ki megengedhette már magának a hirde
tés fényűzését — amivel rendszerint csak ismertebb „házak" szok
tak élni — s vállalhatta az azzal esetleg együttjáró fokozott betű
előállítás „termelés" kénytelenségét. Mintalapunk keletkezésének 
időpontját tehát — e meggondolások alapján — a Biblia megje
lenése, vagyis az 1685. esztendő utánra kell tennünk. Emellett a 
föltevés mellett szól még az a körülmény is, hogy a Biblia ren
geteg betűvésői, öntési, korrektori és nyomdai munkája közben — 
mit a szöveg revíziójával együtt mind maga végzett — fizikai 
érkezése sem lehetett Kisünknek kifelé, idegen rendelők számára 
dolgozó betűöntő üzem vezetésére. 1684. augusztus 15-én TELEKI 
MmÁLYhoz és TOFEUSZ püspökhöz intézett levelében KTS még 
maga is beismeri, hogy a magyar Bibliához használt betűi nem 
tökéletesek, „de ennek oka részint az, hogy a mátrixokat akkor 
csinálta, mikor még tanulta a mesterséget". A Mintalap szép latin 
betűtípusai a technikai tökélynek tetemesen magasabb fokát s a 
mesterségbeli tudásnak valóban sokkalta nagyobb biztonságát 
mutatják is, mint az amsterdami magyar Biblia betűi. (Tgaz, hogy 
magyar és latin nyomtatásszövegek egybevetésénél mindig számba 
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kell venni a régi magyar nyomtatómesterek rengeteg nehézségét a 
latin betűnek magyar szöveghez alkalmazása, magyar ékezetek
kel való kiegészítése tekintetében. A latin nyelv s általában az 
ékezettelen nyelvek gyönyörűen egyenletes nyomtatásképét ma
gyar szöveg — mégha szedése ugyanabból a betűből történnék is 
— soha sem érheti el. Magyarnyelvű nyomtatott szöveg a latin 
mellett — esetünkben a Biblia szövege a Mintalapé mellett — 
mindig is szaggatottnak, egyenetlennek fog hatni. A XVII . század 
végének magyar ortográfiáját ezenfelül töménytelen hiányjel tette 
még nyugtalanabbá.) 

A hollandi nyomdászat stílusát, mikor Kisünk Hollandiában 
megtelepszik, néhány nagy nyomdászház képviseli. Kis szemlét 
tart előbb köztük, mielőtt elhatározza, hová áll be tanulni. A 
leydeni ELZEViR-nyomda meglátogatása után, az amsterdami 
BLAEU mellett dönt. Mestere, a BLAEU testvérek egyike — önélet
írásszerű „Mentség"-ében Kis egyszer sem nevezi meg, melyik: 
JÁNOS-e vagy PÉTER? — nem tartozott kora legeredetibb, új for
mákat teremtő betűművesei közé. TÓTFALUSI leírásából is az derül 
ki, hogy e BLAEU bizonyára igen derék mesterember lehetett, kitől 
a betűmetszés, és öntés technikai ismeretei és fortélyai hiánytalanul 
elsajátíthatók voltak, de túlnagy lelemény már nem telt. „Az én 
mesterem Romana és Rotunda Betűt meg lehetőst mettzett: de 
Cursivát nem, hanem én velem tsináltatta, ha mi defectus volt — 
is mátrixaiban", — mondja róla „Mentség"-éhen (45. L). 

A BLAEU-ház legnagyobbszabású kiadványának, a hat hatal
mas folio-kötetből álló, világhíres Atlas Novusnak 1676-ban, nem 
sokkal Kis Amsterdamba érkezése előtt megjelent németnyelvű 
variánsa a tipográfiai stiláris ingadozásnak és kiegyenlítétlenség
nek valóban jó példáját szolgáltatja. A német szövegek fraktúr-
betűje, a tulajdonnevek antikvája s a jegyzetek kurzívája válta
kozik ebben a hallatlanul költséges kiadványban (melyből azután 
mestere ajándékaképen Kisünk is hoz haza egy példányt), a leg-
tarkább összevisszaságban. Az egységes kompozíciónak e barok
kos fölbontása a nyomtatásképnek esztétikai szempontból alig 
válhatott javára. Jobb, különb stílusok hatását Kisünkre így hát 
másfelé kell keresnünk. Ha Kis betűépítő, és nyomtatóstílusának 
kialakulását nyomon követjük, lehetetlen a legismertebb hollandi 
nyomdászháznak, az ELZEViR-nyomdának óriási befolyását föl 
nem ismernünk. Már magának a „kisded"-forma könyvnek ked-
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velése és a velejáró kicsiny (5—6 pontos) antikvabetűnek elősze
retete is, ELZEViR-hatásra mutat. S ezt az előszeretetet Kisünk 
alkalmasint még hazulról hozta, összefügghetett ez az ELZEVIRC-

ket utánzó amsterdami JANSON magyar Bibliájának áhítatos, sűrű 
használatával is. (Mindaddig míg meg nem valósította, neki is 
ilyen „kisded", zsebben hordható magyar Biblia lebegett szeme 
előtt mindig.) De ez a hatás Amsterdamban közvetlenebbül is ér
hette Kisünket. A XVII. századnak betűben egyetlen, igazán 
eredeti formateremtője CHRISTOFFEL VAN DYCK, legfőként ELZE-
viReknek tervezett és metszett betűket. Kevéssel Kis Amsterdamba 
érkezése után, 1681 márciusában, ELZE VIR DÁNIEL özvegye föl
ajánlja az antverpeni PLANTiN-ház akkori tulajdonosának, 
MORETUS özvegyének egész betűöntődéjét, melynek fölszerelése 27 
sorozat bélyegzőből (patricából, és 50 sorozat kész matricából) 
állt, A „Specimen", a betűk próbanyomatait tartalmazó mintalap, 
amit ehhez az ajánlathoz mellékletül készítettek, néhai CHRISTOF-

FEL VAN DYCK betűiként tünteti föl az öntöde egész készletét.* Ez 
a betűmutatványlap azután, hogy az öntődét MoRETUsékkal meg
vétetni nem sikerült, nyilván bejárta az egész amszterdami betú-
piacot, mígnem végezetül a Kisünktől is gyakran emlegetett 
ATHiAshoz került. Ez a mintalap Kis előtt sem lehetett ismeretlen. 
Erre vall az is, hogy Kis később, 1686 tájt készült, fölírásaiban 
hollandnyelvű mintalapjának beosztása, tagolása és nyomdai el
rendezése e leghíresebb betűmetsző betűit tartalmazó mintalapot 
(tán az első ilynemű nyomtatványt, mi szeme elé kerülhetett) hí
ven követi. De ennek a mintalapnak s általán CHRISTOFFEL VAN 

DYCK betűrajzoló művészetének hatása Kisünkre egyébként is 
kétségtelennek látszik előttem. Különösen nyilvánvaló ez a kisebb 
grádusokban. A stílus-rokonság már első pillantásra szembetűnő. 
A hollandi betűművesség lassacskán elkorcsosítja és mediaevális 
elemekkel elegyíti a nagy pLANTiN-ház klasszikus forma-örökét, 
mit az még azon tisztán vett át a XVI. század francia 
nyomdászatától, s különöskép GARAMONDtól. A XVII . század 
holland betűt, amilyenné az kivált az ELZEvmek gyakorlatában 
kialakult, kicsinysége mellett is zömök, vaskosas alakja és szinte 

* Ebből a „Specimen"-ből kiválogatott mutatványok facsimiléi s az ön
töde eladására vonatkozó adatok UPDIKE, D. B. Printing types c. kétköte
tes művéből (Cambridge 1927.) származnak. (II. 30—37. lap.) 
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árnyalatlan vonalvezetés, a vízszintesek (az alap-, és oromvonal-
kák) túlhangsúlyozása, és a „t"-betű tapadó és kissé hosszúra sike
rült áthúzása teszi az értő szemében azonnal fölismerhetővé. Ez 
az a betűforma, melyen Kisünk ízlése, tanulóévei alatt nevelő
dött. Egyéni sajátosság és nagyobb forma-szabadság csupán a kéz
írás önkéntelenségeit tudatosan őrző kurzívában volt lehetséges ez 
időben. Sőt a barokk-kor megtűrte itt a kacskaringóknak és cikor-
nyáknak a nyomtatóbetű különállását szinte veszélyeztető szerte-
lenségeit s a túllendülést a betűegység zártságán. A ligatúrákkal 
egybekötött betűk csinos kacskaringókkal függhettek össze, itt-ott 
egy-egy betű befejező vonala kézírásszerűen hosszan elrántható 
volt, a nagybetűk díszesebbek lehettek és az „et" jel szinte orna-
mentális cirádaként hathatott. (Lásd a mellékleteket.) Kisünk, 
előkelő ízlésű, higgadt magyar emberhez illően, ebben is józan 
mértéket tudott tartani s csak csínján élt a barokk-kor szabadsá
gaival. Sőt éppen latin kurzívájában, mintegy megelőzve korát, 
öntudatlanul oly betűkompozíciós elvet pedz már, mely csak egy 
jó századdal később, a klasszicista antikvában teljesedik meg: az 
optikai hatás lehető iegnagyobbfokú egyenletességének elvét. H a 
a szépség ismérve a művészetek egyéb területein is az arány, két
szeresen az a nyomdászatban s a betűművességben, hol a szépség 
javát a szigorú mérték: a formák tisztasága és arányossága (az 
olvashatóság) teszi. E tekintetben Kis amsterdami betűmetsző 
működése — a kor általános stílus-jegyeit megtartva persze s azok
tól szükségkép meghatározva — valóban úttörő jelentőségűnek 
mondható. 

A mintalapunkon Groot Canon Cursiv és Clein Canon 
Cursiv néven szereplő nagygrádusú kurzívák a betűkompozíció
nak utolérhetetlen remekei s nézetünk szerint a legnagyobb hol
land betűmetszőnek CHRISTOFFEL VAN DYCKnek bármely, jócskán 
düledező kurzíváját messze túlszárnyalják. 

A teljes egészükben (a, o, d, b, p) vagy részleteikben (e, g, R) 
ovális alakú betűk ellipsziseinek hossztengelyei TÓTFALUSI Kisnek 
ebben a nagyszerű kurzívájában szinte mértani pontossággal pár
huzamosak, mind egymással, mind a többi betű nyílásával, mind 
a rézsútvonalakkal. A betűk duktusa tökéletes. Ez biztosítja a 
sorok gyönyörűen egyenletes pergését s a betűk egymásradőlését 
eleve kizárja. Ennél előkelőbb és szebb kurzívát csak a legnagyob
bak, BODONI és DIDÓT alkottak, száz évvel később! A közbeeső 
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időszak kitűnő betűalkotói, FOURNIER s a bécsi TRATTNER, de 
még maga a nagy BASKERVILLE is sokkal inkább foglyai még koruk 
díszítő szellemének, hogysem a formák leegyszerűsítéséig eljuthat
tak volna. De Kisnek ez amsterdami betűmintalapján látható 
mind a 29 féle antikva s a háromféle héber betű is minden tekin
tetben megüti a kor legjelesebbjeinek betúkompozícióit. Ez a lap, 
melyen először láthatjuk együtt Kis amsterdami oeuvre-jét, tel
jesen megérteti velünk mesterünk nemzetközi hírét és nagy kere
settségét. Külföldi kapcsolatai a pápával, COSIMO MEDTCIVCI, 
valamint a georgiai királlyal közismertek. Kár, hogy nem tudunk 
többet angliai szerepéről, miről Mentségében ő maga így emlékezik 
meg, hogy „ott is volt valami bajom". Viszályára distichont is 
farag: 

Anglia terra vale: fueras mihi Carcer & Orcus; 
Angelicam quo te dicere jure queam? (Mentség, 38. 1.) 

Ki tudja, ha ott nem keveredik — nyilván betűszállítási ügyek
ben — valami bajba, vájjon nem az ő gyönyörű betűin halad-e 
tovább az időtől, a mintáért mindig Hollandiába járó angol tipo
gráfia? (Már a XVII . század közepén azzal ajánlgatták az angol 
nyomdák kiadványaikat, hogy „nyomattattak hollandiai betűk
kel"; 1660-ban az oxfordi CLARENDON-nyomda betűanyagát D R . 
FELL bíboros a VosKENS-testvérektől szerzi be s most íme, a szá
zad végén, mint a Kisünkkel való pörösködés mutatja, már megint 
ottjárnak betűért.) 

Hogy Kisünk betűalkotó tevékenységét, a maga egészében 
szemlélhessük, kiegészítésül s az összehasonlítás kedvéért egybe
állítottunk Kis magyar betűiből — az amsterdamiakból és az itt
honiakból — egy ilyen „Specimen"-szerű sorozatot. 

Igen éles határt vonhatunk e betűk alapján Kisünk amster
dami és kolozsvári működése között. Sokat tesz itt persze a papi
ros minősége is. Az amsterdami Biblia finom, éles, kicsiny betűit 
hazai (erdélyi vagy szepességi) durvább, vastagabb, szemcsésebb 
papiroson, az elmosódás veszélye nélkül tán nem is lehetett volna 
használni. Hogy Kolozsvárott, legalább is közönséges, használati 
betűnek („kenyérbetűnek") másfajta, nagyobb és vastagabbra 
metszett betűt kellett Kisnek készítenie, annak nagyrészben az 
itthoni papiros gyengébb minősége is oka volt. Hiába szeretett 
volna Kis, papírmalom alapításával ezen a hiányon segíteni, min-
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den ezirányú lelkes agitációja az illetékesek közönye miatt kárba
veszett. Betűit alkalmaznia kellett a hazai viszonyokhoz. Apródad, 
elzevirszerű betűivel, az amsterdami Biblia 6 pontos finom kis 
antikvájával itthon legfölebb címlapjai egy-egy sorában találko
zunk. S nem látjuk többé viszont, minden barokkos túlzása elle
nére is egyik legbájosabb betűjét, az amsterdami Biblia bevezeté
sének aprócska kurzíváját, melyben a kis „k"-betű elragadó 
kacskaringója szinte beszövi az egész szövegképet, a „k"-betűnek 
a magyar nyelvben való sűrű előfordulása következtében. Amster
damban és itthon készített betűinek egybevetéséből — s különösen 
az itt először közölt Mintalap néhány gyönyörű típusának meg
ismerése után iehetetlen meg nem állapítanunk mesterünk alkotó
erejének az idő haladtával való csökkenését. A Hármas História 
bevezetésének stilárisan erősen ingadozó kurzívája meg sem köze
líti a Mintalap hasonló grádusú Parangon Cursiv-ját. S ezt nem
csak a nyelvbeli eltérés okozza. Ez már a formateremtő erő elbi
zonytalanodása. Megrendítő „Mentség"'-ének olvastán ezen nincs 
mit csodálkoznunk. Az alkotó erő szoros összefüggést mutat az 
alkotó kedvvel. Arranézve pedig, hogy Kisünknek kedvét szegjék 
s ezzel alkotó erejét fölmorzsolják, értetlen kortársai igazán min
dent elkövettek. 

Legyen szabad végezetül tisztelettel javasolnom, hogy ezt a 
nagyfontosságú unikumot, Kisünk ittközölt amsterdami betű
mintalapját, mai rejtekhelyéről, az Országos Levéltárból, Nemzeti 
Múzeumunk Régi Magyar Könyvtár III . gyűjteményébe tegyük 
át. Ott a helye! SZENTKÚT Y PÁL. 



AZ UNGARISCHE STAATS/ UND GELEHRTE 
NACHRICHTEN ÉS AZ OFNER ZEITUNG. 

— Két budai hírlap története. — 

1730-ban jelent meg az első budai hírlap, a sokban még 
rejtélyes sorsú Wöchentlich zweymal neuankommender Mercurius 
címmel és 1800-ban indult meg ugyanott a hosszúéletű és jólismert, 
közkönyvtárainkban több példányban is fellelhető Vereinigte 
Ofner und Pester Zeitung. A kettő között eltelt hetven esztendő 
alatt Buda az ország fővárosa lett, a nádor meg a főhivatalok 
székhelye. II. JÓZSEF sok reformmal teli évtizede a város kultú
rájáról is gondoskodott: színházzal és újsággal ajándékozta meg 
a hivatalnok-várost. Ekkor alapított SCHICKMAYER JAKAB egymást 
követőleg két hírlapot is, amelyek együttvéve tizenkét évfolyamot 
értek rrieg. Eddig jóformán ismeretlen sorsukat érdemes a meglevő 
források alapján összeállítani.1 

SCHICKMAYER JAKAB az 1780-as években tűnt fel Budán. 
Városi polgár ugyan nem lett, de hamarosan a háztulajdonosok 
közé került. Kamarai ágens volt, azaz pénzkölcsönökkel, vég
rendeletek végrehajtásával foglalkozott és ilyen minőségében több
ször szerepelt a budai tanács előtt.2 Érdemes felemlíteni, hogy 
a magyarországi német újságok alapításukat általában üzlet
embereknek köszönhetik. Amíg magyar hírlapjaink mellett iro
dalmi ambíciójú író vagy hazafi állt, a Pressburger Zeitung-ox 

1 A két hírlapnak nemcsak példányai, de emléke is majdnem elveszett. 
SZINNYEI J Ó Z S E F (Hírlapirodalmunk a XVII I . században, Vasárnapi Űjság, 
1862, 391—2 és 404—5) egyikről sem tud és életrajzi gyűjteményében sem 
található Schickmayer neve. Elsőízben GÁRDONYI ALBERT említette (A hír
lapírás kezdetei Budán és Pesten, Könyvtári Szemle, 1917). Töténetére lásd 
KELÉNYI B. O T T Ő adatokban gazdag cikkét (A Sajtó, 1927. 5. szám). 

2 Corr. mag. 1791:484; továbbá 1789:46, 2992; 1790:1884, I 8 8 J 
a Székesfővárosi levéltárban. A budai polgárkönyvek szerint egyébként egy 
Schickmajer Ignác 1789-ben felvétetett a városi polgárok sorába. 
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TRATTNER, a nyomdász, a pesti Neuer Kuriert MOLL, az ügynök 
hívta létre. Ez a körülmény bizonyára sokban megmagyarázza, 
hogy a XIX. század elején miért győzedelmeskedett a magyar
nyelvű sajtó olyan könnyen a német fölött. 

1786. augusztus 4-én SCHICKMAYER kérvényt nyújtott be a 
helytartótanácshoz maga és társai nevében, akik közül „Ant. Flor. 
Villich der Rechte Kandidat" szerepelt aláírásával, hogy enge
délyt nyerjenek Ungarische Staats- und Gelehrte Nachrichten cím 
alatt hírlap kiadására. Az engedélyt, az ilyenkor szokásos cenzúrai 
kikötések mellett, „Schickmayer Jakab társasága", ahogy ezentúl 
néhány éven át szerepelt, meg is nyerte. Nem tudjuk, hogy kikből 
állt ez a társaság; de ha meggondoljuk, hogy az Ofner Zeitungra, 
a lap utódjára és folytatására, a pesti KiLiÁN-féle könyvkereske
désben és a GLEiXNER-féle kölcsönkönyvtárban lehetett előfizetni, 
talán nem csalódunk, ha a kérvényt aláíró és egyébként teljesség
gel ismeretlen ViLLicnen kívül ezek körében keressük a társakat. 

Az engedélyt elnyerve, a vállalkozók 1786 novemberében 
terjedelmes előzetes jelentéssel fordultak a nagyközönséghez. 
„Ha igaz az, hogy minden valamennyire művelt államban, a 
jelenlegi időben hasznos és szükséges az olyan folyóirat, amely 
a bel- és külföldi eseményekről biztos hírt ad", továbbá ha igaz 
a magyarországi olvasóknak az a panasza, hogy a belföldi hírek
ről csak külföldi lapok útján értesülhetnek, úgy vállalkozásuk 
máris indokoltnak látszik. A kiadók, írják, a fővárosban laknak, 
ahol a híreket az országos hivataloktól, tehát első kézből nyerik 
és levelezést folytatnak az ország minden vidékével, valamint a 
szomszédos államokkal is. A lap beosztását és rovatait így tervezik: 

I. Államügyek általában (Staatsbegebenheiten überhaupt), ahol is első
sorban az osztrák monarchiára, azután a külföldi államokra vonatkozó 
hírek közül válogatják ki a legfontosabbakat és a legérdekesebbeket. 

II . Politikai helyi hírek Magyarországból (Politische Provinzialnach-
richten aus Ungarn), ahol uralkodói rendeleteket, a hazai ipar tanúbizony
ságait, rendőri és más nyilvános intézetek, valamint a hivatali előléptetések 
híreit közlik. 

III . Tarka-barka rovat, amely új felfedezéseket, hasznos tanácsokat, 
éleseszű erkölcsi cikkeket, elvetett vagy elvetendő előítéleteket, anekdotákat, 
régiségek leírását, kihalt tekintélyes családok történetét, pályatételeket, a 
legjobb irodalmi és művészi termékek ismertetését fogja tartalmazni. 

IV. Melléklet, amely az időjárásról, népszaporodásról, terményárak
ról, hivatali idézésekről, hirdetésekről stb. ad hírt. 
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Közölték végül, hogy a lap 1787. január 3-án indul meg, 
minden szerdán és szombaton 1—1 íven jelenik meg, amihez félív 
melléklet járul és LANDERER KATALIN nyomdája fogja előállítani.* 

A vállalkozók még arra is megkérték a helytartótanácsot, 
hogy felhívásukat köröztesse a törvényhatóságoknál; továbbá, 
hogy a legmagasabb helyről leérkező normálékat és rendeleteket, 
a hetente befutó terményárakat és az évenkinti összeírások ered
ményét közöljék velük. Hivatkoztak arra is, hogy az osztrák 
hatóságok ilyen téren támogatják az újságokat. Az új hírlap 
tartalmából következtethetjük, miként intézték el ezt a kérésüket: 
ha nem is hivatalosan, de mindent közöltek a szerkesztővel és 
már ekkor megkezdődött az a ' bizalmasabb viszony a lap és a 
helytartótanács között, ami mindvégig megmaradt. 

így indult meg 1787 elején az új budai hírlap. Fejlécét a 
finoman metszett magyar címer díszítette s alatta a Vergiliusból 
választott idézet volt olvasható: Provehimur portu. A LANDERER-
nyomda igen szépen, tisztán állította elő és, ami azon kor német
nyelvű nyomtatványai között feltűnő, latin betűkkel. A közönség 
körében kedvező fogadtatásra talált, az előfizetők' száma egyre 
emelkedett és nem csupán Magyarországon, de a határokon kívül, 
így Csehországban is sokan rendelték meg. 1788 végén a pesti és 
budai postahivatalok már összesen 682 példányt küldöttek széjjel 
és ebbe a számba nem foglaltattak a helybeli olvasók, akik a kiadó
hivataltól, a Zeitungskomptoirtól közvetlenül kapták meg lapju
kat.4 összehasonlításul érdemes felemlíteni, hogy ugyanakkor a 
fiatalabb pesti laptárs, a Neuer Kurier mindössze 274 előfizetővel 
dicsekedhetett,5 tehát ScHiCKMAYERék vállalata mindenképen jól 

3 A nyomtatott jelentés egy példánya Helyttan. Rev. libr. 1786 f. 1. 
p. 141—2 az Országos Levéltárban, ahonnan a többi adat is való. — Két
ségtelen, hogy KERESZTY ISTVÁN (A magyar és magyarországi sajtó időrendi 
áttekintése, Bpest, 1916) által említett Ofner Stadtzeitung, amely 1786—88 
között jelent volna meg, azonos az Ung. Staats- u. Gelehrte Nachrichten
nel. A mindenképen hibás 1786-os évszám hihetőleg a fentebbi előzetes 
jelentésből származott. 

* Int, Loc. 1788:692; 1789:120 a Székesfővárosi Levéltárban, ahon
nan kiderül, hogy ez volt az egyetlen budai hírlap, tehát egy külön Ofner 
Stadtzeitung elképzelhetetlen. Az Ung. Staats- und Gelehrte Nachrichten 
egyébként több ízben nevezte magát Ofner Zeitungnak (pl. 1788, 341. 1.). 

B K O S A JÁNOS: A Neuer Kurier története, MKSzle, 1941, í j j — 6 . 1. 

Magyar Könyvszemle 1943. IV. füzet. 25 
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megalapozottnak és kifizetődőnek látszott. Kezdeti sikere még 
további fokozódást ígért, hiszen egymást követték a történelmi 
események: II . JÓZSEF szerencsétlen török hadjárata, a francia 
forradalom kezdete és a nagy belpolitikai esemény: a fokozódó 
magyar ellenállás a Józsefi rendszerrel szemben, az országgyűlés 
összehívása és az 1790-es év majdnem forradalmat súroló ese
ményei. 

Ilyen körülmények között egyre növekedett a közönség 
érdeklődése, de megszaporodtak a lap vállalkozások is. 1788-ban 
megindult a Neuer Kurier Pesten és a haza két szomszédos fő
városában most már két lap versengett egymással. Ezenfelül más 
tervek is felmerültek és közülük különösen figyelemreméltó egy, 
az első magyar napilap terve. A budai STÖGER JÓZSEF 1790. októ
ber 25-én kérvényezte meg a hatóságnál, hogy Pesth- und Ofner 
Blättchen címmel lap indításához nyerjen engedélyt. Egy kraj
cárba kerülő, az egyszerű népnek szánt lapot tervezett, amely 
nem is önálló híreket adott volna, hanem csak „kivonatokat 
Európa legjobb újságjaiból". Bécsben egyidejűleg hét ilyen ki
vonat-hírlap is megjelent, amelyek nagy közkedveltségnek örvend
tek és ezeknek egyike, Das Wienerhl'dttchen című lebegett minta
kép gyanánt STÖGER szeme előtt. Kérvényének további sorsa isme
retlen ugyan, de azt tudjuk, hogy a tervezett lap sosem indult meg.8 

A politikai mozgalmak idején az Ungarische Staats- und 
Gelehrte Nachrichten-ntk is állást kellett foglalnia a kor mozgató 
eszméivel szemben. Politikai eszménye, mint olyan sok honorácioré 
abban az időben, a jozefinizmus volt és már az előzetes jelentés 
is ennek félreérthetetlen hatását tükrözteti. A jozefinizmusnak 
lényeges és magyar földön erős visszatetszést keltő eleme volt a 
centralizáció, ami a különböző részekből összetevődő Habsburg
monarchiát akarta erélyes rendszabályokkal összeolvasztani. 
A budai hírlap már híranyagának beosztásával is azt mutatta, 
hogy nem idegenkedik JÓZSEF centralizációjától: első helyen bécsi 
keltezéssel az összbirodalomra vonatkozó újdonságokat közölte, 
míg a magyar vonatkozásúak csupán a lap végén s a „Politische 
Provinzialnachrichten" cím alatt kaptak helyet. Másrészt pedig 

8 Int. Loc. 1790 : 397. A kérvényező STÖGERről további adatokat nem 
ismerünk. A budai polgárkönyvekben ugyan több STÖGER szerepel, de ezek
nek egyike sem volt vele azonosítható. 
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a tévítéletek ellen hirdetett küzdelem — a lap programmjának 
lényeges része — ugyancsak a felvilágosodás gondolatkincsére 
mutatott. 

Az így meghirdetett irányzathoz az újság hű maradt. Rögtön 
legelső számában a jozefinus könyvcenzúrát dicsérte meg, amely, 
jól tudjuk, enyhítette a régi szigorú rendszabásokat és csupán 
kevésszámú könyvet tiltott el. „Ez is bizonyítja elnéző alapelveit 
minden kaján megjegyzéssel szemben", fűzi hozzá dícsérőleg a 
budai újság.7 A felvilágosodott, abszolutista állam gazdaság
politikáját szolgálta az Ungarische Nachrichten akkor is, amikor 
figyelemmel kísérte a népszaporodást, gazdasági tanácsokat adott 
vagy az új találmányokról és felfedezésekről tudósított. Ez utób
biak között szerepelt egy rövid, de az utókort bizonyára érdeklő 
híradás arról, hogy „Watt úr Angliában egy gőzgépet talált fel".8 

A lap anyagának lényeges részét, a „Staatsbegebenheiten 
überhaupt" rovatot egy állandó bécsi levelező küldözte számról
számra és ha árvíz vagy hadi események következtében a bécsi 
posta nem érkezett meg Budára, a rovat is elmaradt. A bécsi 
levelező még más hátránnyal is járt, amennyiben a lap megjelen
ténél 3—4 nappal régebbi híreket közölhetett csupán és anyagát 
a bécsi hírlapokból állította össze. A hírlap magyarországi leve
lezői a németnyelvű honorácior-réteg tagjai közül kerültek ki és 
ennek tudható be az a körülmény, hogy a színmagyar vidékekről 
vajmi ritkán találunk híradást. Az önkéntes levelezők rendszer
telenül dolgoztak és 1788 farsangján maga a szerkesztő panaszolta, 
hogy nem kap tőlük anyagot. 

A források közül nem szabad kifelejtenünk a többi egykorú 
hírlapot sem. A hivatalos Wiener Zeitungot, valamint az erdélyi 
eseményekre vonatkozólag a nagyszebeni Kriegsbote-t rendszere
sen használták, de ezenfelül a Pressburger Zeitungot, a Lemberger 
Zeitungot, a Prager Zeitungot, a Magyarországon is sokat olva
sott grazi Bauernzeitungot, a Frankfurter Staats-Ristretto-t is 

7 Ung. Staats- u. Gelehrte Nachrichten, 1787. jan. 3., I. szám, 3. lap. 
Ez, valamint az 1792. márc. 21-i XXIII. szám a Nemzeti Múzeum könyv
tárában található (8499. sz. a ) s ennyiben kívánjuk pótolni DEZSÉNVI 
BÉLA nélkülözhetetlen bibliográfiáját. (A magyar hírlapirodalom első szá
zada, Bpest, 1941, J5 1.) 

8 Ungarische Staats- und Gelehrte Nachrichten, 1789, 795 1.) 
25* 
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idézték. Érdekes, hogy a francia, angol és olasz lapokból a budai 
hírlap, úgy látszik, semmit sem merített, pedig a pesti Neuer 
Kurier ugyancsak gyakran fordult hozzájuk. De a budai hírlap 
nemcsak ollózott, hanem az ő eredeti híreit is gyakran vették át 
más újságok, így a Prager Zeitung és különösen a már említett 
kivonat-újságok. Ezek közül az Auszug aller Zeitungen vagy a 
Das Wienerblättchen rendszeresen idézte a pesti és a budai hír
lapot. A bécsi Magyar Kurir is hivatkozott a „budai újságra" 
vagy a „Pesti Kurir"-ra,9 viszont a magyar vonatkozású esemé
nyekre, később a megyei hírekre vonatkozólag ő szolgál felvilá
gosítással német laptársainak. 

A politikai hírek megbízható közlését tűzte maga elé célul 
az Ungarische Nachrichten és amikor a török háború megindult, 
a hadi események lassan minden más rovatot kiszorítottak a lap
ból. Irodalmi ambíciója soha nem volt a szerkesztőnek és ebben 
is élénken különbözött a sokoldalú, színes Neuer Kuriertől. Szép
irodalmi közleményeket legföljebb a háború hatására engedett be 
lapjába, így egy hadi imát s egy huszárdalt. Tudományos cikke
ket is csak ritkán vett fel, így CSERMANSZKY GYULA báti ev. lelkész 
a földrajzi hosszúság meghatározásáról értekezett és TOLDY 
JÓZSEF kamarai méhészeti felügyelő folytatásos tanulmányban 
ismertette a méhtenyésztés hasznát.10 Úgy látszik, a hasznossági 
szempontot az irodalmi elé helyezte a lap és ilyen felfogás mel
lett valóban csodálatos, hogy ADELUNG német nyelvészeti nézeteit 
mégis magáévá tette, sőt, ezeknek érdekében még vitára is kiállt. 
Jóllehet könyvismertetéseket nem közölt, mégis ismertette ADE-
LUNGnak a német helyesírást tárgyaló munkáját és hozzáfűzte: 
„A mi időnkben, amikor minden írócska bátorságot vesz magá
nak, hogy megszabja a helyesírás szabályait, nagyon is kívánatos
nak tartjuk ezt a könyvet." Kevéssel utóbb pedig a Kriegsbote-
val keveredett vitába, amiért az még mindig GOTTSCHED régi 
helyesírási szabályait követi az ADELUNGéi helyett.11 

Irodalmi szempontból nem érdektelen a Melléklet rovat, 
amely könyvhirdetésekkel van tele. I t t nyitnak előfizetési fel-

9 így Magyar Kurir, 1788, 648 1. és 1789, 671 1. 
10 Ung. Staats- und Gelehrte Nachrichten, 1788, a 26. szám melléklete, 

332 és 248 1.; 1789, 58 és köv. számok. 
11 Ung. Staats- und Gelehrte Nachrichten, 1788, 48, 822 1. 
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hívást a szerzők megjelenendő műveikre; a pesti és budai könyv
kereskedők (WEINGAND, KÖPF, DIEPOLD) újonnan érkezett készle
tükről tudósítanak; kottákat, térképeket hirdetnek; POLLENCIG 
JÓZSEF, a trieszti származású és hosszabb időn át Pesten dolgozó 
rézmetsző a metszeteit ajánlja. A könyvek között a franciák és 
kisebb számmal magyarok is előfordulnak, így PÉTZELI JÓZSEF 
a meséit hirdette. Ezek a hirdetések bizonyítják a legerősebben, 
hogy a hírlap közönsége egybeesett a honorácior-réteggel; nép
lapra még nem volt szükség, mert a nép nem volt újságolvasó, 
viszont honoráciorok elégséges számmal akadtak ahhoz, hogy 
egy lapot fenntartsanak. 

Az Ungarische Nachrichten nem tűzött nagy, fellengzős célt 
maga elé. Csupán a közönség informálására törekedett és ezt 
sikerült elérnie. Bizonyítja ezt az első évfolyamok alatt elért 
sikere. A mozgalmas 1790—91. évekből a lapnak egy példánya 
sem ismeretes és amikor 1792-ből egy száma elénk kerül, a fejléce 
már megváltozott. Ezentúl a párnán nyugvó magyar koronát 
mutatja és a címét is, csekély eltéréssel, Hung. Staats und Ge
lehrte Nachrichten-nék írja. A korona felrajzolása, valamint a 
latinos „Hungarische" alak használata, úgy véljük, az 1790-es 
országgyűlésen feléledő magyar rendiség előtt való hódolatul 
szolgált; mert hiszen a szerkesztő sem vonhatta ki magát a magyar 
szellemi mozgalmak hatása alól., A lap további sorsáról, példá
nyok és levéltári adatok hiányában, ismét nem értesülünk és azt 
sem tudjuk megmondani, hogy miért szűnt meg 1794 június végé
vel, az első félév befejeztével. Tény, hogy ezekután mindaddig 
nem jelent meg hírlap Budán, amíg SCHICKMAYER JAKAB társasága 
ismét engedélyt nem nyert arra, hogy 1796 elejétől kezdve lapját 
újból kiadhassa.12 

Hihetőleg ekkor, az újrameginduláskor változtatta régi nevét 
Ofner Zeitung-ra.ls A fejléc egyébként is hangsúlyozta az elődjé-

12 Loc. 1796 :48 a Székesfővárosi levéltárban és Kosa: A Neuer 
Kurier története, 161—2. 1. 

13 Eddig általános vélemény volt irodalmunkban, hogy az Ofner 
Zeitung csupán 1798—99-ben jelent volna meg. Jóllehet az 1796—97-es 
évfolyamok ismeretlenek, a fentebbiek alapján bizonyos, hogy megindulása 
1796-ra teeendő. Az 1798. jan. 4-i számban (16. 1.) egyébként is arra szólítják 
fel olvasóikat, hogy előfizetésüket „újítsák meg", amiből nyilvánvaló, 
hogy a lap már előbb is létezett. 
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vei való összefüggést: itt is a párnán nyugvó szent korona volt 
látható, amit két kivont kardú huszár őriz. A lap csütörtökön és 
vasárnap jelent meg, rendszerint egy íven. Politikai felfogásában 
némi változás figyelhető meg: az egykorú jozefinista most a 
francia forradalom eszméivel rokonszenvezik, amint sokan mások 
is megtették abban az időben. Jóllehet a Martinovics-összeesküvés 
után az államhatalom reakciója egyre erősebb lett, az Ofner 
Zeitung mégis alkalmat talált a maga nézeteinek hirdetésére, 
így pl. a dublini parlament ülését leírva — nem minden szándé
kosság nélkül — hosszasan ismerteti Browne képviselő beszédét 
és ilyen gondolatokat idéz belőle: „Emberismeretem és tapaszta
latom arra tanít, hogy egy nemzet sosem lesz minden ok nélkül 
lázadó és a kormányzat köteles arról gondoskodni, hogy ne erő
szakkal nyomja el a lázadást, hanem az elégedetlenség okát szün
tesse m e g . . . Minden időben és országban eredménytelen maradt 
minden olyan kísérlet, amely az emberek véleményét erőszakkal 
és bajonettel akarta meghatározni."14 Az ilyen és hasonló kifeje
zéseket a korabeli olvasók megértették, amit az is bizonyít, hogy 
pl. a Nemzeti Múzeumban őrzött példányon egy egykorú kéz 
húzta alá e sorokat. A lap politikai állásfoglalásának is része 
lehetett benne, hogy olykor, a cenzúra következtében, fehér fol
toktól tarkítva jelent meg. 

A régi felvilágosodott gondolat tehát továbbfejlődött és a 
fiancia forradalom pártjára vonta a szerkesztőt. De régi felfogá
sának másik eleme, az összbirodalmi centralizáció végkép eltűnt. 
Jól tudjuk, hogy II. JÓZSEF halálát sehol sem élhette túl ez a gon
dolat, legkevésbbé Magyarországon nem, a rendi öntudattól duz
zadó nemesség közelében. Most már a magyar rendiség felé is tett 
engedményeket a budai hírlap, megyei híreket közölt és foglal
kozott a tisztújítással. De érdeklődése különösen JÓZSEF nádor 
felé fordult, aki megválasztása után a budai királyi palotába 
költözött és az első Habsburgként hosszabb időt töltött ott. 
Udvarában nem történhetett semilyen kisebb vagy nagyobb ese
mény, újévi üdvözlés, színházlátogatás, a palatínus név- vagy 
születésnapja, hogy azokról a budai hírlap hosszú és lelkes hír
adásokban be ne számoljon és ezt a szokását később utódja, a 
Vereinigte Ofner und Pester Zeitung is követte. E két lapnak nem 

Ofner Zeitung, 1798, 135; 1. 
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kis része volt benne, hogy JÓZSEF nádor hamarosan oly nagy 
népszerűségre tett szert magyar földön, akkorára, hogy vele 
bátyjának, FERENC királynak a féltékenységét is magára vonta. 
Másrészt viszont azt is tudjuk, hogy JÓZSEF nádor alkalomadtán 
személyesen is fellépett a Vereinigte Ofner und Pester Zeitung 
érdekében és azt szinte a vezetése alatt álló kormányszék hivata
los lapjának tekintette. 

Nemcsak a nádori udvarral, hanem a budai hivatalnoksággal 
is igyekezett jó viszonyt tartani a lap. A régi bécsi levelezés már 
teljességgel megszűnt: az első oldalon a magyar vonatkozású hírek 
kezdődtek, még hozzá a királyi adományok, hivatali előlépteté
sek, címadományozások, rendeletek, elhalálozások felsorolásával 
és ezt a szokását is fenntartotta a Vereinigte Ofner und Pester 
Zeitung. A pest-budai polgársággal már csak lazább kapcsolatot 
tartott és keveset foglalkozott, pedig MOLL a Neuer Kurierban 
szívesen írt róla; de azért pl. a pesti Rókus-kórház felszentelésé
ről hosszabb cikket találhatunk.15 

A francia forradalom nagy és hosszú ideig tartó háborúba 
sodorta Európát, amely adóban és katonáskodásban súlyos terhe
ket rakott a magyarságra is. A háború nyomán a hazafias érzés 
megerősödött és az Ofner Zeitung egyik legjellegzetesebb kép
viselője lett annak a „patriotizmusnak", amely akkoriban a 
magyarországi németnyelvű polgárságot meg a hivatalosokat el
töltötte.16 A lap örömmel adta hírül a „patrióta buzgalomnak" 
minden újabb megnyilatkozását, a hadsereg részére szánt önkéntes 
adományokat, megajánlásokat és lelkesen írt mindarról, ami a 
királyért és a hazáért, a „legmagasabb szolgálat" érdekében törté
nik. Bizonyos, hogy a magyarországi patriotizmus legfontosabb 
irodalmi megnyilatkozása az Ofner Zeitung és folytatása, a Ver
einigte Ofner und Pester Zeitung volt. 

Nem tudjuk ma már megmondani, hogy egy személy volt-e 
az, aki két ilyen ellentétes elvet, mint a forradalmi gondolkodás 
és a dinasztia-hű patriotizmus, rendkívül ügyesen egyesített a lap
ban. A magunk részéről — a Vereinigte Ofner und Pester Zeitung 
későbbi évfolyamait ismerve — hajlandók vagyunk azt feltéte-

15 Ofner Zeitung, 1798, 437—8. 1. 
18 Erről részletesebben KOSA JÁNOS: A magyar nacionalizmus kiala

kulása, Bpest, 1937, 5—6. 1. 
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lezni, hogy a SCHICKMAYER körüli társaság valamelyik ismeretlen 
tagja volt a forradalmi gondolkodású, viszont maga SCHICKMAYER 
mindig a hivatalosokhoz húzott. Felfogását lassan, fokozatosan 
érvényesítette és amikor a lap egyedüli tulajdonosa lett — ez leg
később a Vereinigte Ojner und Pester Zeitung megindulásakor 
következett be — politikája egyeduralkodó lett a lapnál és a 
tiszta patrióta felfogást többé semmi sem zavarta. 

Hírszolgálat dolgában az Ojner Zeitung mitsem fejlődött 
az Ungarische Nachrichten-ne\ szemben. Az a széles látókör, ami 
a Neuer Kuriert jellemezte, tőle mindig idegen maradt; amíg az 
pl. az amerikai Egyesült Államok alakulásával is bőven foglal
kozott, ez sosem tekintett oly messzire. Néhány újabb német
nyelvű lapot használt fel forrásul, így a Frankfurter Journalt, 
a Passauer Wochenblatt-ot vagy, s ez jellemző patriotizmusára, 
a Salzburger Zeitungból vett át egy, Károly főherceget, a had
vezért dicsőítő verset.17 

Jóllehet hírszolgálata a kor viszonyait tekintve sem volt 
tökéletes, az ügyes kiadó mégis megtalálta az utat az akkori 
Magyarország németnyelvű olvasóközönségéhez. Lapjának el
terjedtségével maga is meg volt elégedve és örömmel közölte, hogy 
1798 második félévétől kezdve a „kedvelt" neuwidi újságot is 
mellékelni fogja lapjához.18 Nem új melléklet megindításáról volt 
szó, ilyenekkel amúgysem kedveskedett a takarékos szerkesztő, 
hanem a lap belsejében, a híres neuwidi újságból átvett időszerű 
életrajzokat közölt. így az 1J99-CS csonka évfolyamban MOZART, 
SIEYÈS abbé, XVI. LAJOS, MÁRIA ANTOINETTE, KATALIN orosz 
cárnő életírását találhatjuk. Ezt a szokását is követte a Vereinigte 
Ojner und Pester Zeitung. 

Igen lényeges újítás következett be a lap tipográfiájában. 
Amíg eddig, a kor általános szokása szerint, mindent összefolyva 
szedetett és a sűrűn nyomott sorok között legföljebb a 2—3 rovat
cím hozott némi változatosságot: most híranyagát címekkel és 

17 Ofner Zeitung, 1799, 386 1. 
18 Előfizetési felhívás az 1798. évi XLIV. számhoz mellékelve, a Nem

zeti Múzeum példányához kötve. Nem tudjuk, hogy ez a vállalkozás kap
csolatban állt-e azzal, hogy a Neuer Kurier 1798 végével beszüntette a 
neuwidi újság mellékelését. Egyébként érdemes felemlíteni, hogy a neuwidi 
újságnak Bécsben készült utánnyomását már előbb is hirdette az Ung. Staats-
und Gelehrte Nachrichten (1789, LIII. sz. melléklete). 
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alcímekkel látta el s nagyobb betűtípussal szedette a város- vagy 
országneveket, ahonnan az értesülések jöttek. így az anyag át
tekinthetőbb, könnyebben olvasható lett és ez a beosztás, hosszú 
ideig megmaradván, a Vereinigte Ofner und Pester Zeitung egyik 
jellegzetessége lett. 

1799 végével SCHICKMAYER megvásárolta a Neuer Kuriert és 
a két lapot Vereinigte Ofner und Pester Zeitung név alatt egye
sítette. Az új lap az Ofner Zeitungga.1 szemben csak a címben 
jelentett újat. Hosszú fennállása alatt vajmi keveset változott és 
amikor 1845-ben, a Pesti Hírlap évtizedében megszűnt, már egy 
mindenképen elavult, régies újságtípust képviselt. 

KÓSA JÁNOS. 



A JAKOBINUS LANDERER MIHÁLY PÖRE 
I795'BEN. 

LANDERER MIHÁLY budai nyomdász perének a csomója 
mindössze 15 lapot tesz a MARTiNOVics-per iratai között.* 
A 15 lapos csomóban bennfoglaltatnak a kihallgatásáról felvett 
jegyzőkönyvek, a periratok és az ítéletek, sőt a 15 lap közül 
hét meg a felzet, vagyis összesen nyolc lap üres is. Amiből az 
látszik, hogy ennek a szerencsétlen nyomdásznak az ügyében az 
összes tényezők — a kir. ügyész, az ügyvéd és a bíróság — 
mindössze hét lapnyi papirost használtak fel arra, hogy a vérpad 
lépcsőire juttassák. 

Mi van ezen a hét lapon? Az első akta LANDERER MIHÁLY 
kihallgatásáról szól, ami 1794. december 22-én ment végbe 
a kir. táblai bizottság előtt. 

LANDERER MIHÁLY elmondja, hogy 35 éves, római katolikus, 
nyomdász és hogy budai születésű. Aztán elbeszéli, hogy egyszer 
véletlenül VÉRSÉGI páternél járt, aki átadott neki egy német és 
egy latin kátét. A német az emberről, a polgárról, a királyról, és 
az egyházi vezetőkről szólt, a latin pedig az ausztriai (uralkodó) 
ház részéről való sérelmeket sorolta fel. De ő mind a kettőt vissza
vitte VERSEGinek, mihelyt meggyőződött ijesztő és kárhozatos 
tartalmukról. Később úgy értesült VERSEGitől, hogy mind a 
kettőt elégette. 

A bíróság kérdésére elmondta, hogy VÉRSÉGI felhívta a káték 
tartalmának barátaival való közlésére is. 

De ő ennek a kérésnek nem tett eleget. Beszélt VÉRSÉGI arról 
is, hogy a káték terjesztésére titkos társaság alakult s közölte 
a társaság szabályait, ö le is írta a szabályokat, de öt-hat nap 

* Országos Levéltár. A MARTiNöviCS-per iratai 4. köt. No. 14. ad 
A. Acta Michaelis Landerer perduellis „Landereriana censuranda et asser-
vanda" felirattal. 
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után ezeket is visszaadta VERSEGinek. A szabályok mellett volt 
egy esküminta is, de ő esküt nem tett, csak arra való ígéretet, 
hogy nem beszél a dologról. Az átadott írásokból semmit ki nem 
nyomtatott. Kinyomtatásuk különben nem is állt volna a módjá
ban, mert anyja és testvérei kiüldözték a nyomdából. 

A bíróság kiterjesztette érdeklődését arra, nyomott-e tilos 
— azazhogy később eltiltott — könyveket? 

LANDERER válaszában kijelentette, hogy ilyesmit soha nem 
cselekedett. Az 1790-es országgyűlés idején nyomott ugyan 
TRENCK FRIGYES bárótól különféle iratokat, de ezeket a vármegye 
engedélye alapján adta ki. (TRENCKnek esze volt, fedezte magát!) 
LACZKOVICS JÁNOS részére is ő nyomtatta az „Oratio ad Proce-
res"-t magyar nyelven, de csak azért, mert LACZKOVICS igazolta 
előtte, hogy munkáját II. LIPÓT császár tudtával (és jóváhagyá
sával) készítette. A nyomást LACZKOVICS ÜELivuKkal együtt 
sürgette, a számlát DELIVUK fizete ki, a példányokat LACZKO-
vicsnak és ÜELivuKnak küldte el. SZENTMARIAYÍÓI semmit sem 
nyomott, nem is ismeri, mert csak kétszer találkozott vele, egy
szer a kávéházban, egyszer VERSEGinél. 

Sem a Társadalmi szerződést — amit SZENTMARIAY egészen 
le se fordított! —, sem a „De subsidiis", a „De statu ecclesiastico" 
és a „De limiiibus regiae potestatis" című könyveket — amiket 
HAJNÓCZY JÓZSEF írt és adott ki — nem ő nyomatta ki, s azt sem 
tudja, hol jelentek meg. 

Ez a vallomása a kir. ügyigazgató gyanúját nem oszlatta el, 
hanem vádat emelt LANDERER ellen. 1795. február 11-én nyúj
totta be a feljelentését a kir. táblához. Kifejtette, hogy LANDERER 
megszegte Istennek, a királynak és a nemzetnek tartozó hűségét 
és tagja lett annak a kárhozatos titkos társaságnak, amely 1794-
ben az ország forradalomba döntésére alakult s a király és a trón 
ellen szövetkezett. VÉRSÉGI FERENC pátertől átvette a veszedel
mes kátékat s ezzel részese lett az ország biztonsága és alkot
mánya ellen támadó szövetkezésnek s ezen felül különböző tiltott 
könyvek kiadásában és terjesztésében is segédkezett. 

Mivel pedig az ilyen szövetkezés nyilván királysértés és 
lázadás, Szent István király decretumainak 2. könyve 51. fejezete 
s az 1715. 7., valamint az 1791. 56. t.-c.-kek alapján azt kéri 
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a kir. táblától, hogy sújtsa fejvesztéssel és koboztassa el javait is, 
megindítván ellene a szükséges eljárást. 

, A királyi tábla az ügyigazgató előterjesztésének megfelelően 
február 23-ára idéztette meg (börtönéből) LANDERERÍ, még pedig 
úgy, hogy az iratok közt levő idézést ARADI ISTVÁN táblai esküdt
jegyző csak aznap kézbesítette. 

A február 23-án tartott perfelvételi tárgyaláson NÉMETH 
JÁNOS királyi ügyigazgató terjesztette elő vádjait s egyetlen 
bizonyítékul a bíróság elé tette a LANDERER kihallgatásáról fel
vett jegyzőkönyvet is. 

Vádjait 1795. március 17-én periratváltás közben is csak 
annyival támogatta, hogy LANDERER vallomásában elismerte, 
hogy a titkos társaságba felvétette magát, a kátékat leírta, a 
társaság céljait ismerte, LACZKOVICS JÁNOS írásait kinyomatta. 
Kéri tehát, hogy a vádban foglalt kérelemnek megfelelő ítélet 
hozassék. 

LANDERER MIHÁLY NAGY SÁNDOR ügyvédet vallotta védő
jéül, aki a védelmére kidolgozott iratában mindenekelőtt arra 
hivatkozott, hogy LANDERER cselekedeteiben a felségsértés vagy 
a lázadás semmiféle eleme fel nem található. 

LANDERER bevallotta ugyan, hogy VERSEGitől átvette és 
hogy le is írta a kátékat, de bevallotta azt is, hogy mihelyt a 
káték veszélyességét felismerte, visszaadta azokat VERSEGinek 
az ő másolataival együtt. 

Vallotta azt is, hogy a társaság céljairól és szabályairól 
tudomással bírt. 

Kérdés azonban, hogy egyáltalában felségsértésnek és láza
dásnak tekinthető-e, ha mindezt megcselekedte is?! 

Az ő nézete szerint egyiknek sem tekinthető, mert 
1. egyik kátéban sem foglaltatik semmiféle forradalmi terv 

s mert a társaságok igazgatóinak a vallomásai is azt bizonyítják, 
hogy a forradalmi tervet csak szeptember i-én akarták közölni 
a megbízható tagokkal (ámde ekkora már valamennyien börtön
ben ültek). 

Egyébként is a káté csak 5—6 napon át volt LANDERERnél. 
Mivel pedig a vádlottat a kir. ügyigazgató is idiótának bélye-
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gezte a JUHÁSZ páter ellen folyó perben, ebből az következik, 
hogy ennyi idő alatt sem meg nem értette, sem meg nem tanul
hatta sem a kátékat, sem a szabályokat. Hozzá LANDERER egyéni 
tulajdonságai miatt tagja sem lehetett a társaságnak, sem a káté
kat meg nem érthette, be se volt avatható a társaság további 
terveibe. 

2. Ám LANDERER idióta létére is elszörnyedve adta vissza 
a kapott írásokat VERSEGinek, tehát ha bűnt követett el, azt már 
ezzel is jóvátette. 

3. A bűnhöz, a forradalomhoz való csatlakozáshoz egyéni 
hajlandóság, illetve szándékosság is szükséges, ennek azonban a 
vád árnyékát sem szolgáltatta. 

4. LANDERER a kátét ugyan megismerte, de a társaság cél
jaira nem oktatták ki s a társaság elveinek a terjesztésére nem 
tett sem fogadalmat, sem senkit a káték ismeretébe be nem 
avatott. 

5. Aki a bűnt nem ismeri, bűnös nem lehet. De a bűnösség 
tudatához az is szükséges, hogy az illető a törvényt ismerje. 
A hülyének mondott vádlottról egyik sem tételezhető fel, tehát 
ezekkel a bűnökkel nem is vádolható. 

6. A bűn elemeihez tartozik a szándék és az elhatározás is, 
ámde a vádlott elszörnyedéssel adta vissza a kátékat s nem is 
lépett be VÉRSÉGI társaságába, hogy mondható hát részesnek 
olyan bűnben, amit egyáltalán nem akart elkövetni? 

7—8. A vádlott tökéletlenségének és értetlenségének a káték
ról szóló vallomásában is bizonyságát szolgáltatta, mert az 
emberről és polgárról szóló német kátéban egy szó sincs az osztrák 
ház által okozott sérelmekről, hanem mindez a franciából latinra 
fordítottban található. Ha a vádlott oktalanságból le is írta a 
kátékat, sem nem értette őket, sem nem csatlakozott hozzájuk, 
tehát nem lehet a felségsértés bűnében részes. De ha a két kátét 
megértette volna is — folytatja tovább az ügyvéd —, többet ő 
sem értett volna belőlük, mint azt, hogy az alkotmány refor
mókra szorul, amit a kátékon kívül ezer meg ezer büntetlenül 
kézen forgó könyv is követel. Ha tehát valaki egyik vagy másik 
kátét le is másolja — forradalomra törő szándék nélkül — az 
ezzel se felségsértést nem követ el, se büntetést nem érdemel. 

A vádlott egyébként valódi, forradalomellenes gondolkozá
sáról készséggel szolgáltat nyilvános helyekről származó bizonyí-
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tékokat. Nem eshetett felségsértés bűnébe végül azzal sem, hogy 
vármegyei cenzúra után, vagy II. LIPÓT császár engedelmével 
adott ki könyveket. 

Ezért a szerencsétlen, hülye vádlott a király kegyelmét s a 
börtönből való szabadonbocsátását kéri. 

A választ aztán az ügyvéd utólag megtoldotta még azzal 
a megjegyzéssel is, hogy VÉRSÉGI részéről a három csókból és 
ölelésből álló felvételt a vádlott nem vehette felvételrfek, hanem 
egyszerűen a jelek demonstrálásának, vagy barátok közt szoká
sos bizalmaskodásnak. 

A kir. ügyigazgató az ügyvéd megjegyzéseire csak azt tar
totta leszegezendőnek, hogy a káték közül a demokratikus francia, 
német és magyar nyelven is meg volt, a reformátorok társaságáé 
ellenben csak latin nyelven forgott közkézen, s hogy a kátékból 
az összeesküvés szándéka olyan nyilvánvaló, mint ahogy a fel
kelő nap után nappal, napnyugta után pedig éjjel következik. 

Az ügyvéd 1795. április 27-én kelt viszonválasza arra hivat
kozik, hogy a kátékban sehol nincs utalás a reformok forrada
lommal való megvalósítására. 

Egyébként a vádlott csak akkor lett volna felvehető a tár
saságba, ha a kátét megtanulja, amire képtelen, tehát nem vehet
ték fel s erre nincs is semmi bizonyíték. A leírás gonosz szándék 
és helyeslés nélkül történt. Ehhez járul az is, hogy az összeesküvés 
terve MARTINOVICS és LACZKOVICS vallomásai szerint nem volt 
teljes. A káték csak előkészítésre szolgáltak, tehát az összeesküvés 
bizonyítására sem elégségesek. 

Végül VÉRSÉGI papként állott vele szemben s fel se tehette 
róla, hogy rossz szándékokat melengessen keblében. 

Mindezek alapján felmentést kér. 
Az iratváltásra a kir. ügyigazgató azzal tett pontot, hogy 

a tények mást mondanak, s hogy eldisputálni a vádlott rossz 
szándékait szavakkal sehogy sem lehet. 

A kir. tábla 1795. május 2-án mondott LANDERER MIHÁLY 
felett ítéletet és tízévi börtönre ítélte LANDERERÍ. Még pedig csak 
a saját vallomása alapján — azért, mert elismerte, hogy a kátét 
és a felvételi szabályokat is leírta. A jelek ugyan azt mutatják 
— állapítja meg még az ítélet is —, hogy az összeesküvés tervét 
teljesen át nem látta, ez tehát enyhítő körülményül szolgál. Azért 
nem is ítéli halálra és jószágai elkobzására. De hogy megbűnhöd-
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jék azért, mert nyomdász létére ilyen veszedelmes társaságba 
került, szükségesnek tartja tízévi börtön kiszabását. 

Az ítélet ellen a kir. ügyész és LANDERER is tisztelettel fel
lebbezett. 

A hétszemélyes tábla már két nap múlva, május 4-én felül
vizsgálta az ügyet s LANDERER büntetését halálra és vagyon
elkobzásra súlyosbította. A súlyosbítás indokolása az volt, hogy 
LANDERER VÉRSÉGI közléseit megértette, a kátékat és a szabályo
kat leírta s csak MARTINOVICS elfogása után vitte vissza VERSEGI-
nek, amiből nyilvánvaló, hogy a társaság szándékaival is azono
sította magát. 

LANDERER kegyelmet kért. 
Kegyelmi kérvényét a király úgy intézte el, hogy a halál

büntetés helyett bizonytalan ideig tartó s későbbi kegyelmétől 
függő börtönre büntette. 1801. június 9-én JÓZSEF nádor fel 
akarta számolni a még függőben levő jakobinus-ügyeket s az el
ítéltek egy részét hatesztendei rabság után kegyelemre ajánlotta. 
LANDERER azonban még ekkor se szabadult, mert a nádor nem 
tartotta érdemesnek a király kegyelmére. Előterjesztése szerint 
ha igaz is, hogy gyüge, de ha arra volt esze, hogy tilos könyveket 
nyomtasson, s mert a kátéktól is csak akkor menekült, mikor 
MARTINOVICS elfogásáról hallott, tovább maradhat a börtönében! 

így aztán LANDERER MiHÁLYnak még három évig kellett 
Kufsteinban senyvednie, míg végre kilenc esztendő letöltése után 
szabadon engedték, hogy ne kelljen a börtönben meghalnia. 

SZIMONIDESZ LAJOS. 



KÖNYVTERMELÉSÜNK A XVIII. 
SZÁZADBAN. 

I 
Sok szó esett már a XVIII . századi magyarországi köny

vekről és éppen ezek a kutatások mutatták meg, hogy voltaképen 
milyen keveset tudunk még erről a gazdag könyvanyagról, ame
lyet a korábbi kutatások talán éppen tartalmuknak nyelvi és 
stiláris nehézségei miatt hanyagoltak el. Az eddigi vizsgálatok is 
inkább nyomdászattörténeti, mint könyvtörténeti téren hoztak 
értékes eredményeket. Maguknak a XVIII . századi könyvek
nek, nemcsak mint ipari termékeknek, hanem mint szellemi alko
tásoknak vizsgálata még alig indult meg. Pedig a könyvtörténet 
nem hagyhatja számításon kívül azt a tényt, hogy a könyv mégis 
csak elsősorban szellemi alkotás, benne egyének és korok szelleme, 
gondolatvilága tükröződik, így tehát a könyvtörténet sem lehet 
meg a szellemi kapcsolatok, az általános szellemi háttér felderí
tése nélkül. 

Tehát nemcsak általános történeti, hanem könyvtörténeti 
szempontból is érdemes megvizsgálni ennek a kornak egész 
könyvtermelését, mégpedig nemcsak hozzávetőleges megállapítá
sok alapján, hanem a statisztika, mondhatnók a matematika leg-
exaktabb módszereivel. S ugyanekkor ez a műszer-szerű vizsgálat 
a kor szellemtörténetéhez is megbízható adalékokkal szolgálhat. 

A vizsgált korszakot is egészen mereven, mechanikusan 
választottuk ki 1701 és 1800, az évszázad kezdő és végső éve 
között. Ez a választás talán önkényes, azonban egyelőre könyv
történeti szempontból még nincsenek olyan általánosan elfogadott 
időpontok, amelyek megnyugtató módon, magából a könyvből 
s nem egyéb szempontokból kiindulva határolnák el az egyes 
korszakokat. Másrészt pedig ez a merev elhatárolás a kerek év
számokkal esetleges további kutatásokhoz is olyan kiindulópon
tot ad, amelyhez a megelőző és következő fejlődés képe zökkenő 
nélkül hozzáilleszthető. 
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Ezen a helyen nem is tűztünk ki magunk elé más feladatot, 
mint hogy SZABÓ KÁROLY és PETRIK bibliográfiái alapján száz 
esztendő Magyarországon megjelent (megjelenési hellyel és év
vel ellátott)1 nyomtatványait megjelenési évük szerint számba
vesszük. Igaz ugyan, hogy egyik bibliográfia sem teljes, sok 
nyomtatvány elveszett, sok pedig a bibliográfiák hiányossága 
miatt maradt ki, de jelenleg nem is az a fontos ránk nézve, hogy 
az egyes évek könyvtermelésének abszolút számát állapítsuk meg, 
hanem a változást, a fejlődést vagy visszaesést és annak okait 
kutassuk. A nagy számok törvénye pedig feljogosít arra, hogy az 
arányokat nagyjából megbízhatóaknak tekintsük. Nem valószínű 
ugyanis az, hogy egy-egy évből különösen sok nyomtatvány pusz
tult volna el, vagy hogy a bibliográfiák hiányossága éppen egy-
egy évet vagy időszakot érintene jobban. 

A vizsgálat céljára felhasznált 9673 nyomtatvány a megjele
nés éve szerint a következőképen oszlik meg: 

1701 77 1718 32 1735 63 
1702 74 1719 29 173e 68 
1703 79 1720 37 l737 tic 
1704 44 1721 52 1738 S« 
I70J 31 1722 44 1739 *7 
1706 53 !723 39 174c 42 
1707 59 1724 47 1741 63 
1708 60 1725 42 1742 77 
1709 58 1726 33 1743 é3 
1710 35 1727 57 1744 82 
1711 26 1728 54 1745 72 
1712 21 1729 52 1746 93 
1713 26 1730 56 174; 80 
1714 26 1731 64 1748 63 
I7IÎ 23 1732 63 1749 71 
1716 27 !733 62 1750 66 
1717 25 !734 65 I751 7Ó 

1 Csak a megjelenési hellyel ellátott nyomtatványokat vettük fel, mert 
a megjelenési hely nélkülieknél nem tudhatjuk, hogy Magyarországon jelen
tek-e meg, már pedig ezen a helyen csak a magyarországi könyvtermelést 
vizsgáltuk. Ugyanígy a SZABÓ KÁROLY közölte könyvekből (az Országos 
Széchényi Könyvtár kiegészített példányát használtuk fel) is elhagytuk azo
kat a magyarországi nyomtatványokat, amelyek a megjelenés helyét nem 
tüntetik fel, hogy a szempont különbözősége ne növelje a két bibliográfia 
aránytalanságát. 

Magyar Könyvszemle 1942. IV. füzet. 36 
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*s 1768 83 1785 163 
85 1769 85 1786 141 
58 1770 89 1787 149 
70 1771 114 1788 IJO 
74 1772 102 1789 187 
h 1773 98 179c 391 
79 1774 99 1791 273 
78 1775 

1776 
109 
161 

1792 226 

79 1777 167 1793 201 
104 1778 "7 1794 181 
81 U79 154 1795 258 
91 178c 217 1796 234 
93 1781 151 1797 191 
92 1782 143 1798 221 
79 1783 159 ^799 215 
H C 1784 155 1800 224 

Tehát 1701—1703-ban elég sok nyomtatvány jelent meg, 
s számuk majdnem egyenlő az egyes években. Ettől kezdve meg
lehetősen ingadozik és főleg nagyon csökken a könyvmennyiség, 
annyira, hogy 1711-ben már csak egy harmadát teszi ki az egy 
évtizeddel korábbinak. 1712-ben még ennél is kisebb számot 
találunk. Ettől kezdve megint lassan, egyenletesen növekszik a 
számuk, de még évtizedeken keresztül alatta marad a század kez
detén tapasztalt számnak. Itt természetesen figyelembe kell venni 
azt is, hogy PETRIK bibliográfiája jóval hiányosabb lehet SZABÓ 
KÁROLYénál, mivel sokkal kevesebb könyvtár anyagát tartal
mazza, mint ez. De még ha 20—25%-os különbséget is tétele
zünk fel, már pedig ennél nagyobb különbség nem nagyon való
színű, akkor is csak 1730 körül éri el a könyvtermelés az 1701-i 
mértéket. 

A könyvtermelés állandó, fokozatos emelkedését a század 
folyamán csak kisebb zökkenők szakítják meg. így jelentéke
nyebb visszaeséseket látunk a következő években: 1726, 1737— 
38, 1740, 1748, 1754, 1766, 1778, 1786, 1793—94, *797> 
(1762, 1768, 1781 és 1791—92 nem tekinthető ilyennek, mert 
csak a megelőző év nagy felszökése miatt tűnik visszaesésnek). 
Ezzel ellentétben feltűnő emelkedések a következők: 1721, 1727, 
1742, 1746, 1753, 1761, 1767, 1771, 1776—77, 1780, 1790—91 
és 1795. 

1752 
1753 
1754 
I7Î5 
VI* 
V57 
1758 
*759 
1760 
1761 
1762 
1763 
1764 
1765 
1766 
1767 
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Csapodi : „Könyvtermelésünk a XVIII. században" című cikkhez. 
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Az 1701—1711 közti hanyatlás oka világos: a Rákóczi-féle 
felkelés. Az állandóan váltakozó hadiszerencse, a folytonosan 
ingadozó hadszíntér lehetetlenné tette a nyugodt szellemi munkát 
és zavarta a nyomdák működését is, innen a számok különös hul
lámzása (jellemző az 1704—5-i első mélypont is), főleg pedig 
a felkelés végének teljes kimerültségét és a pestisjárvány pusztí
tását jól szemlélteti az 1711—12-i rendkívül alacsony szám. 

Nem ilyen egyszerű a kép további alakulásának magyará
zata. Első pillanatra arra lehetne gondolni, hogy a könyvcenzura 
és a nyomdaellenőrzés alakulása, ezeknek szigorítása vagy köny-
nyítése az ok, amelyben magyarázatot kell keresnünk. Hogyha 
azonban a számok hullámhegyeit és völgyeit összevetjük azokkal 
az időpontokkal, amelyekben a könyvnyomtatást vagy könyv-
cenzurát szabályozó rendeletek megjelentek,2 szorosabb összefüg
gést nem találunk. Nagyon jellemző e tekintetben, hogy mikor 15 
évi szünetelés után III . KÁROLY 1720-ban ismét elrendeli a köny
vek előzetes cenzúráját, ez nemcsak hogy nem mutatkozik meg a 
könyvtermelés csökkenésében, hanem ellenkezőleg ekkor és a 
következő évben éppen erős emelkedést tapasztalunk. Ugyanígy 
nem tapasztalni nyomát annak, hogy II. JózsEFnek könnyítő ren
delkezése (1782) vagy, a FERENC-féle reakció, a cenzúra meg
szigorítása (1793) bármiképen befolyásolta volna a nyomtatvá
nyok mennyiségét. Csak két időpont látszik összevágni: az 1726-i 
mélypont összeesik azzal az időponttal, amikor elrendelik, hogy 
privilégium nélkül nyomda nem működhetik és az 1754-i föltűnő 
hanyatlás, ami ugyanabban az évben következik be, amelyben 
elrendelik, hogy minden Magyarországon nyomtatandó könyv 
kéziratát Bécsbe kell küldeni előzetes felülvizsgálásra. Mindkét 
esetben azonban a mélypontot követő évben igen erős emelkedés 
tapasztalható. Ezek az átmeneti csökkenések tehát, ha egyáltalán 
kapcsolatba hozhatók a rendeletekkel, legfeljebb azt bizonyítják, 

2 A cenzúráról Id.: SCHERMANN EGYED: Adalékok az állami könyv
cenzúra történetéhez Magyarországon Mária Terézia haláláig. Budapest, 1928. 
(A Szent István Akadémia hittudomány-bölcseleti osztályának felolvasásai. 
II. k. 2. sz.) — SASHEGYI OSZKÁR: Német felvilágosodás és magyar cenzúra 
1780—1830. Budapest, 1938. (Minerva-könyvtár 130. sz.) — Természetesen 
csak a könyvcenzúra és nem a könyvrevízió változásait lehet itt tekintetbe 
venni, mert a revízió, a külföldről behozott könyvek felülvizsgálata nem be
folyásolta a hazai könyvtermelést. 

26* 
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hogy a korlátozó intézkedések adminisztratív feltorlódást, vagy 
az új rendszerhez való alkalmazkodás pillanatnyi zökkenőit okoz
ták csak, komolyabb és tartósabb hatásuk nem volt. 

Annak a bizonysága ez, hogy a könyvtermelés mennyiségét 
tulajdonképen semmi más nem befolyásolta, mint az általános 
szellemi és anyagi fejlődés: a békésebb idők beálltával meginduló 
nyugodtabb élet, az anyagi megerősödés, a lakosság számának 
emelkedése, főleg pedig a művelődés állandó bontakozása, az isko
láztatás terjedése, a művelt, író-olvasó réteg szélesedése. A szel
lemi kultúrának ezt a fejlődését semmi nem tudta feltartóztatni, 
legkevésbbé a cenzúra, aminek célja nem is az volt, hogy a 
könyvtermelést vagy a könyvolvasást csökkentse, hanem az, hogy 
irányítsa. A cenzúra meg akarta akadályozni s meg is akadályoz
hatta bizonyos irányú munkák megjelenését, gondoskodhatott 
arról, hogy a könyvekben nem kívánatos eszmék vagy kifejezések 
ne fordulhassanak elő, de nem tudta és nem is akarta megaka
dályozni a műveltség fejlődését, terjedését és az egyre fokozódó 
olvasóigény kielégítését. 

Az egyes évek esetlegességek szerint lényegtelenül ingadozó 
számadatai helyett sokkal világosabb képet kapunk erről a folya
matról, ha ötévenként vizsgáljuk meg a könyvtermelés mennyi
ségét, így a következő számokat kapjuk: 

1701—1705 30J Ï7SI—*755 354 
1706—1710 2éj 1756—1760 379 
I7II—I7IJ 122 1761—1765 458 

1716—172c IfO 176e—1770 446 

1721—1725 224 1771—1775 522 
1726—1730 252 177e—1780 816 

1731—1735 317 1781—1785 77* 
1736—1740 293 1786—1790 1018 

1741—1745 357 1791—1795 1139 
1746—i7$o 373 179Ó—1800 1086 

Világosan látható így az első, több mint egy évtizedes idő
szak hanyatlása, azután a mélypontról való igen lassú fölemel
kedés, az 1730 táján (helyesebben a részleteredmények szerint 
1727 körül) kezdődő erős emelkedés, azután 1740 és 1760 közt 
meglepően megakad a fejlődés. Ezután (pontosabban 1758-tól 
kezdve) megint feljebb ugrik a görbe, de az egész évtized átlaga 
meglehetősen egyenletes. Ez a három.évtized a barokk kor kitel-
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jesedése nálunk, egy szellemiség teljes kifejlődése, megállapodása, 
az a fordulópont, amikor elveszti átütő erejét, további fejlődésre 
való indítások már nincsenek benne, hanem a felszín alatt mar 
itt vannak azok az erők, a felvilágosodás és racionalizmus erői, 
amelyek rohamosan a felszínre törve félretolják a régit és izga
tott sietséggel a maguk képére formálják a kor gondolatvilágát. 
Az új szellemi áramlat érvényesülését kereshetjük a könyvterme
lésnek MÁRIA TERÉZIA uralkodásának utolsó éveiben meginduló 
rohamos emelkedésében. Különösen fontos ebben a tekintetben 
a Ratio educationis következtében kiadott sok tankönyv és talán 
itt említhetjük meg a BESSENYEIVCI kezdődő magyar irodalmi fej
lődést is. Mindkettő új korszaknak kezdete, jellegzetesen a fel
világosodáshoz kapcsolódó események. 

Az 1780. év szokatlanul nagy ugrása természetesen MÁRIA 
TERÉZIA halálára vezethető vissza, a halálesettel kapcsolatos 
számtalan megemlékezés, gyászbeszéd duzzasztja fel a számot. 
A következő évre már helyreáll az egyensúly, 1781-ben majdnem 
pontosan ugyanazt a számot találjuk mint 1779-ben. Nagyon 
meglepő azonban a következő évtized alakulása. Az a nagy emel
kedés, amit MÁRIA TERÉZIA uralkodásának utolsó éveiben talál
tunk, II . JÓZSEF uralkodása alatt megakad. H a az 1780-as év 
természetellenes többletét le is számítjuk, akkor is az 1775— 
1780 és az 1781—1785 közti évek számadatai majdnem egyen-
lőek. Sőt ha az 1790-ik év mintegy kétszáznyi abnormis többletét 
leszámítjuk, mint ami már II. JÓZSEF halála utáni események 
következménye, akkor uralkodása második felének könyvterme
lése is körülbelül megegyezik az előző két ötéves szakasz szám
adatával. Annak a jele ez, hogy II. JÓZSEF uralkodása szellemi 
téren nem hozott olyan átütő erejű föllendülést, mint talán gon
dolnók. Inkább egyenes folytatása MÁRIA TERÉZIA uralkodása 
utolsó szakaszának. Ugyanannak a szellemiségnek egyenletes 
érvényesülése. Nem is csoda, hiszen JÓZSEF nem volt különösebb 
barátja a magas-kultúrának, gyakorlati alkotások megvalósítá
sára törő egyénisége sok jó szándékú, de sikertelen kísérlete elle
nére tagadhatatlanul egyoldalú és nagyobb mélységek nélküli 
volt, bizonyos laposság, szellemi stagnálás korát is jellemzi. 

1790-ben a grafikon hihetetlenül felszökik. A magyar társa
dalom lázgörbéje ez, annak a hirtelen kirobbanó feszültségnek, 
lázas nyugtalanságnak, szinte forradalmi jelenségeknek képe, 
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amelyek II. JÓZSEF halála és az 1790—91-i országgyűlés körül 
játszódtak le. 1791-ben már némileg csillapulnak a rezgések, majd 
a következő három évben fokozatosan lecsökkennek normálisabb 
mértékre. 

Feltűnő azonban, hogy a század utolsó évtizedének könyv
termelése milyen sokkal felülmúlja a korábbi időszakokat. II . 
LIPÓT és FERENC uralkodása, a MARTiNOVics-féle összeesküvés 
leleplezését követő reakció egyáltalán nem befolyásolja a meg
jelenő könyvek mennyiségét, sőt mennyiségük messze túlhaladja 
azt a számot, amelyet II. JÓZSEF korában találtunk. Annak a 
bizonyítéka ez, hogy a szellemi fejlődést megkötni nem lehet, 
főleg pedig, hogy a magyar irodalom (most már elsősorban a 
magyarnyelvű szépirodalom) kibontakozása megindult és feltar
tóztathatatlanul halad előre. 

Következtetéseinket most csak a könyvtermelés számának 
változásaiból vontuk le, talán lesz alkalmunk máskor ugyanezt 
a könyvanyagot részletesebben is megvizsgálni, figyelembe véve 
nemcsak a mennyiséget, hanem a nyomtatványok tárgyának, 
nyelvének stb. változásait is. így is azonban a könyvtermelés vál
tozásaiban egy század szellemiségének tükörképét láthatjuk meg. 

CSAPODI CSABA. 



A TÉRKÉPKATALÓGIZÁLÁS KÉRDÉSE. 

Az Országos Széchényi Könyvtár bibliográfiai kiadványainak 
sorozatában most jelent meg az 1936—1940. évek térképeinek könyvé
szet i A terkepkönyvészet — melyet NAGY JULIA állított össze kiváló 
hozzáértéssel és nagy szorgalommal — más helyen bővebben fogjuk 
ismertetni. A magyar kartográfia történetének munkásai nagy öröm
mel fogadták a könyv megjelenését, mert Frrz JózsEFnek, a Magyar 
Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtára főigazgatójának 
érdeklődése — hogy a kiadványok sorozatába a térképkönyvészetet 
is felvette — ráterelte a figyelmet könyvtárainkban, levéltárainkban 
és másféle gyűjteményeinkben levő térképanyag szakszerű összeírásá
nak szükségességére. FITZ JÓZSEF továbbmenő nagy hálára kötelezett 
bennünket, amikor értekezletre hívta össze a magyar kartográfia tör
ténetének néhány művelőjét, hogy a terkepkönyvészet megjelenése 
alkalmából szakvéleményüket meghallgassa és további programmjának 
— a korábbi években megjelent térképek könyvészetének folytatása — 
menetét ismertesse. A munkaterv szerint folytatólagosan feldolgozásra 
kerül az 1921—35. évek térképészete, ezt a az első világháború moz
galmas éveit magábanfoglaló, 1911—20. években megjelent karto
gráfiai munkák összeírása követi. 

A megbeszélések folyamán felvetődött a térképek katalogizálá
sának »eddigi módja és a katalóguscédulák elrendezésének kérdése. 
Az értekezlet kívánatosnak tartotta, hogy minden hazai számításba 
jöhető gyűjtemény, könyvtár, levéltár, magángyűjtemény stb. — 
amennyiben térképállománya van — az 1911-ig megjelent térképeket 
egységes elv szerint katalogizálja, mert csak ennek az előmunkálat
nak elvégzése után lehet szó Magyarország térkép-bibliográfiájának 
összeállításáról. 

Könyvekben, folyóiratokban, újságokban stb. mellékletként vagy 
szöveg között megjelent térképeket is helyes felvennünk a kataló
gusba. Ha azonban a térképek csak a szöveg magyarázatára, érthe
tőbbé tételére szolgálnak, ha megjelent és hozzáférhető helyen levő 
térképek reprodukciói, akkor elhagyhatók. Ha az ábrázolás tárgya 
nem a Föld felületére van elhelyezve, akkor is mellőzendő a felvétele, 
mert ez már grafikon. Általában a katalogizálást végző tisztviselő 
helyes szakérzékének kell itt a határt megszabni. 
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A térképkatalógus beosztásának és elrendezésének jól megfelel 
az IRMÉDI-MOLNÁR LÁSZLÓ által ajánlott és NAGY JULIA által is hasz
nált négy főcsoport, valamint tartalom szerint további alcsoportokba 
való beosztás. De lehet a térképeket céljuk szerint is főcsoportokba 
beosztani, ahogy azt ECKERT javasolja. A tartalom vagy cél szerint 
rendezett alcsoportokba, hely szerint kell beosztani az anyagot. Az 
egy helyre vonatkozó térképeket megjelenésük éve szerint csoporto
sítjuk. Ezt a célszerű és a legtöbb külföldi gyűjteményben is követett 
osztályozást kissé részletesebben ismertetjük, miután NAGY JULIA — 
bár műve bevezetésében maga is utal erre, de nem így hajtotta végre, 
mert kiemelte a címleírásokban a szerző nevét s ezáltal a címleírások 
abc-jében szerző, helynév — ha első szó — és a cím szava felváltva 
szerepel. Kivitelében ugyanis az Országos Széchényi Könyvtár cím
leírásának szabályait követte és a térkép leírásában a szerző nevét 
előre vetítette ott is, ahol a név nem első szó. 

A térkép katalógusa a könyv katalógusától eltérő felvételt és 
kezelést kíván. A térkép abból a szükségletből keletkezett, hogy a 
Föld felszínén tájékozódni tudjunk. Tehát a térkép a térbeli egymás-
mellettiséget fejezi ki, a hol? honnan? és hová? kérdésekre felel, és 
különböző jelenségek térbeli elterjedésének szemléltető ábrázolására 
alkalmas. Több szellemi, művészi és technikai tényező együttműkö
désének eredménye; — így van szellemi tervezője, kivitelező rajzo
lója, réz-, fametszője, kiadója, nyomdája stb. A könyvkatalógus azt 
öleli fel, ami a könyv címlapján van, s ezzel a katalógus már kész 
is, beosztható és használható. A térképnek azonban — amint azt a 
térképkatalógust készítők nagyon jól tudják — néha címe sincs, igen 
gyakran pedig a szerzője sem állapítható meg. Valamely helyet azon
ban mindig ábrázol! A térképet tehát, az ábrázolt helyet illetőleg, 
behatóan tanulmányozni kell katalogizálása előtt, hogy ezzel beosztá
sát megkönnyítsük. 

Hogyan készítsük el tehát a térképkatalógus céduláit? Akkor 
járunk el helyesen, ha a térképet címe szerint írjuk le, de a hely 
nevét mindig előre vetítjük. A hosszú és terjengős címet szakszerűen 
rövidíteni kell és a fontost, lényegest úgy hagyjuk meg, hogy a cím 
értelme megmaradjon. A kihagyott részek helyét pontokkal jelöljük. 

MAGYARORSZÁG. Ungaria cum finitimis provinciis antiquitus nunc 
noviter et aucta édita, auctore G. M. Vischer. Anno 1687. 

BUDAPEST. Budae Ac Peste, Iconographica Descriptio... 1686. 
N. M. de la Vigne senior. 

PEST-PILIS SOLT-KISKUN VM. Mappa specialissima . . . Comitatuum 
Pest-Pilis et Solth . . . Balla. 1794. 
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A címfelirat eredeti betűtípusát, beosztását technikai okokból ne 
utánozzuk. A szerző neve nem emelendő ki, hanem a címben levő 
sorrend helyén marad, csak tipográfiai úton emeljük ki. A katalógus
cédulák abc-be rendezése pedig — a szakcsoportokon belől a helynév 
szerint történjék. Kivételt teszünk az atlaszokkal, mert azok olyan 
értelmű munkák, mint a földrajzi könyvek és ezért a szerzőnév előre 
teendő. 

Ha egy térkép címében több helynév fordul elő, minden hely
nevet beveszünk a katalógusba és az első főcímre utalunk. 

Nézzük meg mármost, hogyan alkalmazták ezt az elvet a tér
képkatalógusok összeállításánál. Régen a katalógusok címfelvétele a 
térkép címének pontos, részletes és szolgai lemásolásából állott. A leg
több multszázadbeli katalógus is ezt az elvet követte. A hosszadalmas 
címleírás, ha más adatot nem veszünk fel, a tájékozódást a legkevésbbé 
sem szolgálja. Az újabb térképkatalógusok, melyek tudományos cél
ból vagy könyvkereskedők használatára készültek, szintén sok kívánni
valót hagynak maguk után, bár igyekeznek betartani a fentebb emlí
tett szempontokat. így például HENRY STEVENS londoni könyvkeres
kedő cég katalógusában: Son et Stiles, 39 Great Rüssel Street, London, 
W. C. 1.: A Catalogue of Atlases et Maps . . . New Séries No. 24., az 
atlaszokat a szerzők neve szerint rendezi, a térképeket hely és azon 
belől a megjelenés, éve szerint állítja rendbe. A címet megfelelően rövi
díti. KARL W. HIERSEMANN lipcsei cég: Topographien, e t c . . . . Kata
log 60%., 1930., Kartographie, Katalog 593., 1929., az atlaszokat és, 
topográfiai munkákat szerző szerint, egyes városok és országrészek 
látképes és kartográfiai ábrázolását pedig hely szerint rendezi, a címet 
sorrendjében meghagyja. A bécsi GILHOEER ÉS RANSCHBURG-cég kata
lógusaiban is ezt az elvet követi: Deutsche Städteansichten, Karten 
etc. Katalog 198. Old Maps, Alte Landkarten, Katalog 240. Drei 
Jahrhunderte in Bildern, Flugblätter .. . und Landkarten des 16. bis 
18. Jahrhunderts. Katalog 258., az atlaszokat, topográfiai gyűjtő
munkákat a szerző neve szerint sorolja fel. A térképeket helynév sze
rint, az egy helynévre vonatkozó adatokat megjelenési évük alapján 
állítja sorrendbe. A helynevet — ha nincs elől a címben — előre ki
vetíti, a szerző nevét a helyén hagyja. Általában szakszerűen, gon
dosan készített katalógusok. JAQUES ROSENTHAL müncheni cég kata
lógusa Alte Atlanten, Landkarten etc. Katalog 96., 1938., az atlaszo
kat szerzőjük neve szerint katalogizálja, a térképeket helyszerint és 
évük sorrendjében állítja össze. A szerző nevét a címben helyén hagyja. 
A budapesti RANSCHBURG GUSZTÁV könyvkereskedő, Budapest, 118. sz. 
Antiquar könyvárjegyzék, 24. Cartographia Hungarica-összczllítisíL 
kevésbbé szakszerű, mert helyet, nevet és első címszót összekever az 
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abc szerinti összeállításban. A Magyar Kir. Hadilevéltár térképkiállí
tásának katalógusa: — A Magyar Kir. Hadilevéltár térképkiállítása, 
1937. Stádium Sajtóvállalat r.-t. Kiadja a Hadilevéitár Főigazgató
sága — a kiállított térképeket írja le. A felsorolás természetesen a kiállí
tás beosztását követi, a címek helyesen vannak felvéve. EPERJESY 
KÁLMÁN katalógusát: A bécsi Hadilevéltár magyar vonatkozású tér
képeinek jegyzéke, Szeged, 1929., a bécsi Hadilevéltár cédulakataló
gusának alapján állította össze, megtartva a gyűjtemény térképtárá
nak beosztását. A címleírásban a tényleges címhez alkalmazkodott és 
a szerző nevét ott hagyta, ahol a címben előfordult. Kár, hogy név
jegyzéket nem állított össze. GLÁSER LAJOS összeírása: — A karlsruhei 
gyűjtemények magyarvonatkozású anyaga. A Kir. Állami Térképészet, 
Budapest, 1933. — bevezetésében foglalkozik a térképfelvétel elvével. 
ő is megállapítja, hogy felesleges a térkép összes feliratainak lemásolása, 
csupán a cím szempontjából fontos szöveg leírására korlátozza a fel
vételt. Az ábrázolt hely nevét nem vetíti ugyan előre, de a szöveg
ben kurzívval kiemeli. Az elrendezésben a levéltárak köteteihez alkal
mazkodott és hely-, valamint névmutatót készített. 

A modern gyüjteménykezelés a címfelvétel mellett más értékes 
és használható adatokat is értékel, ami a katalogizálás szakszerű és 
tudományos munka-jellegét megadja. Bár a katalogizálás alapelveivel 
minden szakember tisztában van, mégis a térképek külön elbírálására 
való tekintettel — az egyöntetűség biztosítása érdekében — legyen 
szabad néhány alapelvet leszögeznünk. Ezzel hasznos szolgálatot vé
lünk tenni azoknak a munkatársainknak, akik könyvtárakban, levél
tárakban vagy más gyűjtőhelyeken térképkatalógust készítenek. 

Térkép, terv, alaprajz. Maradjunk meg úgy a kis-, mint a nagy
méretarányú térképeknél a „térkép" elnevezésnél. Terv — Project, 
Plan — az ember fejében van, még meg nem született valami, ha 
papírra is vetem, még nem biztos, hogy megvalósul. Például nagyon 
sok várnak, városnak tervrajza van, amely kivitelre soha nem került. 
Készíthet valaki városrendezési tervet, ami megvalósításra vár. Küszö
böljük ki tehát a „terv" kifejezést a kartográfiából. Alaprajz — 
Giundriss, Riss — pedig vonatkozzék a mérnökök épületterveire, ha 
azok kivitelre kerültek. A térkép ábrázolhatja a város épületeinek 
alaprajzát is, amennyiben méretaránya elbírja, de maradjon nagy méret
arányú térképnek. 

Mellékletként szereplő térképek. A könyvekben, folyóiratokban, 
lapokban stb. szereplő térképek bentmaradhatnak eredeti helyükön, 
összehajtva, vagy külön füzetben, tokban. Ajánlatos azonban külön-
lenyomatot beszerezni és azt mint térképet kezelni, mert ilymódon 
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sok hasznos adatot szerzünk a kutatóknak. A katalóguscédulára je
gyezzük fel a térkép előfordulási helyét. 

A katalóguscédula adatai. A címleírás előtt legfontosabb teendő 
a „hely" megállapítása, és első szóként való előrehozatala. Azután 
állapítsuk meg az „év"-et. Itt nagyon kell vigyázni, mert szó lehet 
vagy arról az évről, amelyre a térképtartalom vonatkozik, vagy a tér
kép tervezésének, rajzolásának évéről, vagy a tényleges megjelenés idejé
ről. Ha a térkép nem tartalmaz évszámot, alapos vizsgálatnak kell alá
vetni adatait, papírját, nyomási módját stb. A megbecsült évet ne a 
gyakran szokásos „ . . . század eleje", „ . . . század közepe", „ . . . sza
zad vége" szavakkal adjuk meg, hanem „ . . . körül" fejezzük ki. Pél
dául 1600 körül, 1850 körül, stb. így jobban be tudjuk osztani az, idő
szerinti sorrendet. 

Szerző neve. A térkép szerzője lehet szellemi tervező, rajzoló, 
metsző; máskor meg a kiadója, ajánlója, nyomdája neve van feltün
tetve. Általában igen célszerű minden, a térképen előforduló nevet le
írni és a névmutatóba bevenni. 

Kézirat, sokszorosítás. A térkép kézirat-voltának vagy a sokszo
rosítása technikájának megemlítése is nagyon fontos. Beszélhetünk 
tehát kéziratos térképekről, továbbá fa-, rézmetszetről vagy lithográ-
fiai stb. úton sokszorosított térképről, mindenik lehet színezett is. 
Másolatok fényképsokszorosítással is készülhetnek. Általában kerüljük 
a sokszorosítás módjának túlzásba vitt részletes osztályozását, mivel a 
sokszorosítás kiviteli módjának megállapítása nem szakember részére 
nagy nehézséggel jár. Legszerencsésebb eset, ha a térképen rajta van 
a sokszorosítás módja. 

Méret. A térkép nagyságának adatait — szélességXmagasság — 
egyszerű méréssel állapíthatjuk meg. Először a szélességet mérjük, mert 
a szem is először balról-jobbra haladva tekinti át a térképlapot. 
A térkép „méret"-éről beszéljünk és fél cm pontosságig mérjünk, mert 
a papírnak könnyen lehet pár milliméter nyúlása. A méretet a térkép 
keretén belüli területen mérjük, díszítést, külön címek, szövegek meze
jét stb. elhagyjuk. A melléktérképeket megemlítjük és ha külön helyre 
vonatkoznak, utalócédulát készítünk. 

Mérték. A térkép mértéke — méretarány, lépték — igen fontos 
adata a feldolgozásnak, miután a térképen mérést és számítást is 
végezhetünk. Ahol még mérföldekben van megadva, legcélszerűbb a 
mértéket tartalmazó vonalközt centiméterben lemérni és utána írni, 
hogy milyen és hány mérföldet jelent. Ennek az adatnak alapján ki 
lehet számítani a méterrendszer méretarányát. 
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Nem végzünk felesleges munkát, ha a térkép irodalmi adatait, 
értékelésére vonatkozó megjegyzéseinket stb. is feljegyezzük a kata
lóguscédulára. Ezzel sok utánjárástól kíméljük meg a kutatókat. 

A térképek gyűjteményének kezelésére vonatkozólag mindenütt 
többé-kevésbbé célszerű, kialakult gyakorlat van. Mint legalkalmasabb 
és az újabban felállított térképgyűjteményekben mindenütt alkalma
zott rendszert említem, hogy lapos, fiókos szekrényekben való fektetés 
a legcélszerűbb. Értékes térképet soha se függesszünk a falra, ahol 
fény, por érheti; csak ideiglenesen, kiállítás céljából tegyük rámába. 
Állandó kifüggesztésre több példányban meglevő és esetleg másolat-
térképeket használjunk. 

Reméljük, hogy sorainkkal alkalmat adunk a térképek katalogi
zálása kérdésének széles szakkörökben való megbeszélésére és további 
alapelveket még a hozzászólások után is megállapíthatunk. A kiala
kult módszer aztán alkalmas lesz arra, hogy annak alapján ország
szerte megtörténjék a térképeket tartalmazó gyűjtemények katalogizá
lása és az eredmények publikálása. 
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Nagy Júlia : Térképek 1936—40. Az Országos Széchényi Könyv
tár kiadása. 203 oldal. Az 1936—40. évkor magyar szakkönyvészete. 
Budapest, 1942. 

Nincs még egy olyan nyomdai termékünk, amely annyira mos
tohagyermeke lett volna — legalább is nálunk — a könyvészetnek, 
mint a térkép. Bár egyéb területeken sem találjuk meg nagy általá
nosságban a térkép túlságos megbecsülését. Csak a legújabb idők jele, 
hogy ezzel is foglalkozunk, sőt mondhatni mélyrehatóan foglalko
zunk. Pedig a térkép többet ad egy bizonyos tájról, mint bárminő 
részletes, akár kötetekre is terjedő leírás. A mai tudományos fel
készültség sem nélkülözheti, különösen a régi időkre nézve a térképet, 
amely úgyszólván kizárólagosan képes támpontot adni valamely 
nagyobb területről. Földrajzi bizonyító ereje természetes, hiszen már 
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művelése is ebbe a körbe vág. De a többi tudományok számára is 
oklevélnek tekinthető s azok mind jobban s jobban tekintik alapnak 
a régmúlt kutatása során. Multat bizonyító erejét tehát már fel
ismerték és — ha elkésve is — de lázasan forgatják a régi időknek 
ezt a beszédes tanúját. 

A ma világa igyekszik összegyűjteni ezeket a térképkincseket, 
és pedig úgy, hogy kellő időben és helyen mindig rendelkezésre állja
nak a kutatók százainak. így született meg lassan a térkép köny-
vészete. Ennek a gyűjteni igyekvő szellemnek az eredménye NAGY 
JÚLIA könyve is. A szomorúemlékű 1918. év eseményei után szárnyra
kapott magyar katonai térképészet, egyéb munkássága mellett, 
feladatául tűzte ki, hogy felkutassa az összes, Magyarországon létező 
és magyar vonatkozású, kinyomtatott vagy akár csak kéziratos tér
képeket és azokat jegyzékbe foglalja. Ez a feladat azonban óriási és 
mint mellékes munka nem végezhető el. Ez egész embert, sőt embe
reket kíván! A Magyar Földrajzi Társaság is szorgosan részt vállal 
à munkából, de természetesen csak azt tudta feldogozní, amihez hely
ben hozzáférhet. Hazánk nagy kincsestára, a Magyar Nemzeti 
Múzeum Országos Széchényi Könyvtára az első, amely kizárólagosan 
tűzte munkálatai élére a térkép könyvészetet. így született meg 
a címben megnevezett első részleges térképjegyzék. 

NAGY JÚLIA alapos munkát végzett. Művének ötévi anyaga 
tekintélyes és közel helyes beosztása jól szemlélteti a térkép tudomá
nyának hatalmasan fellendült életét. Dicséret illeti lelkes és kitartó mun
káját szerzőnek, aki az öt esztendő anyagát körültekintéssel hordotta 
egybe. Munkájában az öt esztendő sajtótermékeiből 1883 térképcímet 
közöl, amelyben bennefoglaltaknak azok a művek is, amelyek folyó
iratokban jelentek meg és még a térkép elnevezésére számításba 
jöhetnek. A bibliográfia összeállítása mindig a legterhesebb munká
latok közé számítódik és így, ha elgondoljuk, hogy a rengeteg folyó
iratot nemcsak átnézni kell, de az ott megjelent térképeket, illetve tér
képvázlatokat el is kell bírálni, oly értelemben, hogy annak a bibliográ
fiában hely is jusson, tisztán áll előttünk a feladat nagysága. Néhány 
sajtóhibát azért említünk meg, hogy azok helyesbítése valamilyen 
módon megtörténhessék. Ilyen például az 50. lapon az Osztrák
magyar monarchia áttekintő térképe, amely 75.000-es méretarányban 
két lapon van feltüntetve, és pedig két 157 X I O ° c m nagyságú 
papíron. Az Osztrák-magyar monarchiát 75.000-esben ilyen papír
nagyságon nem lehet ábrázolni. Nyilvánvalóan 750.000-es térképről 
van szó. 

A katonai térképeknél a térképek keretének aljára kerülő év
számmal vigyázni kell, mert az az évszám nem új kiadást jelent, 
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csupán új utánnyomást. Az évszám a Térképészeti Intézet belső ügy
kezelése végett kerül rá a térképre. 

A mű ügyes csoportosítása könnyű kezelhetőséget biztosít a ku
tatónak, mindössze — nézetem szerint — a vezérszavak megválasz
tása nem megfelelő. A könyvben ugyanis azok a térképek, amelyek
nek szerzői vannak, azok neve alatt vannak feltüntetve; azon tér
képek viszont, amelyek nincsenek szerzői névvel ellátva, szintén 
a térkép tárgya szerint vannak csoportosítva, de a vezérszót a cím 
első szava adja. Ez a rendszer így zavartkeltő. Egy térképnél a szerző 
neve másodrendű fontosságú és inkább a tárgyra kell tekintettel lenni. 
Térképjegyzékünk még kevés van, példák csak kevés számmal akad
nak, így tehát egy jól megszerkesztett térképészeti könyvészet 
a jövőre nézve mintául szolgálhat és kell is szolgálnia. A térkép
művek jegyzékei éppen ezért még nem mutatják azt a kiforrottságot, 
aminőt egyes más vonatkozású könyvészeti munkák már a sok év
tizedes fejlődés során elértek. A térkép új feladatok, új kérdések elé 
állítja a jegyzék szerkesztőjét, összeállítóját. Dr. BORBÉLY ANDOR, 
kitűnő térképtörténészünk, jól jellemzi a térképjegyzékre vonatkozó 
követelmények egyik legfontosabbikát, a betűrendes beosztást. A tér
kép — szerinte — mindig területet jelöl, tehát a „hol" kérdésre ad 
választ. Éppen ezért, így is keresi mindenki és igen helyes lenne ezt 
a tételt elfogadni és a térképjegyzékek szerkesztésekor ezt a meg
állapítást alkalmazni. Miután a szerzőség a térképnél másodrangú 
szerepet játszik, mindig a helyet kellene a betűrendes jegyzékben 
figyelembe venni. A szerzőkről — a teljesség kedvéért — a könyvé
szet végén, névmutatót lehet közreadni. Atlaszoknál természetesen ez 
az eljárás már nem volna helytálló. Ezeknél éppen a szerző a fontos 
és így a betűrendbe sorsoláskor ezek jönnek tekintetbe. Mivel az atla
szok amúgy is külön fejezetbe kerülnek, a térképnél BORBÉLY fent
említett tétele kitűnően alkalmazható. 

NAGY JÚLIA jelen munkájában ez a tétel még nincsen végre
hajtva, mert ő az Országos Széchényi Könyvtár könyvfelvételi sza
bályzatát követte a térképek címleírásában, de az ezután megjelenendő 
könyvészetek már e téren is megfelelőbbek lehetnek. 

A térképművek jegyzékelésekor a kéziratos anyag is sorrakerül, 
külön munkában felsorolva. Itt felvetődik az a gondolat, hogy azok
kal a kéziratos anyagokkal, amelyekről nyomat készült, mi történ
jék. Sok olyan értékes kéziratos térképünk van, amelyről nyomdai 
sokszorosítás történt. Itt leginkább a katonai térképek alapanyagára 
gondolok. A II . katonai felvétel 25.000-es anyaga többszínű művészi 
munka, erről egyszínű nyomat készült, de van olyan is, amely tel
jes egészében (tehát több színben) került forgalomba. Valamilyen for-
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mában a jegyzékösszeállításoknál erre is gondolni kell. így tehát 
háromféle bibliográfia készülne, de természetesen ezek mindegyike 
a Magyarországon lévő és Magyarországot ábrázoló anyagról lenne 
összeállítva. 

NAGY JÚLIA sok fáradsággal összeállított munkáját olvasva 
vetődtek fel ezek a gondolatok, amelyek kizárólag azt a célt szol
gálják, hogy a most megindult térképjegyzékeléskor igyekezzünk a 
tökéleteset lehetőleg minél jobban megközelíteni. Ez az első fecske
ként szárnyrakelt, jól megszerkesztett mű biztosítékot nyújt a jövőre 
nézve, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyv
tárának támogatása révén az elkövetkező újabb munkák még inkább 
meg fognak felelni a tökéletesség követelményeinek. 

IRMÉDI-MOLNÁR LÁSZLÓ. 
* 

Azon a konferencián, amely folyó hó 14-én a Széchényi-könyv
tárban FITZ JÓZSEF főigazgató elnöklése alatt folyt le, a felmerült kér
dések közt volt egy, amely ütközőpontja a megbeszélésnek: 

Mi legyen a címszó, vagy szűkebbre szorítva, mi lesz annak 
kezdőszava? A Széchényi-könyvtárnak rendezésem alatt álló gyűjtemé
nyében MILKAU eljárását követtem, aki szerint abban az esetben, ami
kor a térkép szerzője megvan nevezve: a szerző neve lesz a címszó 
s maga a térkép tárgya csak azután következik. A másik vélemény 
szerint a kereső fél nem a szerző iránt érdeklődik, hanem a hely, a 
tárgy iránt, amelynek a képét keresi s így mindig a hely, a város, 
megye stb. neve álljon kezdőszóul s a többi azután következzék. 
A vita köréből ki vannak zárva az atlaszok: SANSON, DEZAUCHE, 
HOMAN, KOGUTOWICZ nagy gyűjteményei, amelyekben a szerkesztő 
neve lehet egyedül a vezető. Megjegyezni kívánom, hogy olyan rend
szert, mely minden igénynek megfelel: soha sem lehet szerkeszteni, 
mert azoknak az igényeknek és céloknak a számát, amelyekkel a 
kereső a térképtárhoz fordul, sohasem lehet előre tudni. És sohasem 
azon fordul meg a katalógus használhatósága, hogy a kereső azonnal 
rátaláljon valamire, hanem azon, hogy aki a térképeket rendezi és 
gondozza, bírjon annyi tárgyi ismerettel és áttekintéssel, hogy a hozzá
fordulót céljához vezesse. Az a rendszer is, amely a hely, ország stb. 
nevét teszi első helyre, sok esetben nem fog eligazítani. Vegyük a 
Peutingeriana Tabula-t, amely nevét PEUTINGER KONRÁD augsburgi 
régésztől kapta; a térkép maga szalagformában 12 lapból áll, ezek 
összefüggő rendet alkotnak s a francia tengerparttól egész Indiáig, 
Nagy Sándor útvonalának határáig terjednek. E térkép a régi római 
császárság hagyománya. Most már ezt, tárgyát tekintve, tizenkétszer 
kellene felvenni és mindannyiszor utalással PEUTiNGERre. — LATTYÁK 
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SÁNDORnak nagy tanulmánya van CLAUDIUS PTOLEMAEUsnak geo-
graphiájáról s ehhez egy csoport különböző tárgyú térképet mellékelt. 
Ezen rendszer szerint ezeket a térképeket is az ábrázolt tárgy szerint 
szét kellene választani. NIEBUHR C. a dán királyok megbízásából és 
költségén Ázsiában járva, felvette a Vörös-tenger arab partmentét több 
térképen, ezeket tehát mind szét kellene szedni és nem a NIEBUHR név 
alatt felvenni. De ki lehet a két gondolatot egyeztetni oly képen, hogy 
a MILKAU rendszere szerint legyen a címszó és ennek kiegészítésére 
egy olyan index, amely a helyek, az ábrázolt városok stb. címeit jelzi 
és ráutal mindazokra a számokra, amelyek alatt a keresett térképek 
a katalógusba be vannak sorozva. Index annyi készül, ahány körre 
oszlik a katalógus (Európa, Ázsia etc. Európán belül az egyes álla
mok). Lesz ezeken a körökön belül indexe a sculptoroknak és deli-
neatoroknak, a nyomdáknak, kiadócégeknek; mindezeknek összeállí
tása a magyar művelődés történeti útjára világít rá. Arra, hogy a 
XVIII . századtól felfelé miként kezd a térképszerkesztés minálunk 
mindjobban önállósulni, megszabadulni az utánzástól, vagy attól, hogy 
magyartárgyú térkép idegen állam térképgyárában készüljön s végül 
elérte azt a színvonalat, amely a külföldi legjobbstílű térképeknek 
megfelel. GARDA SAMU. 

Az Országos Széchényi Könyvtár térképankétjével kapcsolatos 
fenti hozzászólások szakszerűsége felment attól, hogy sorban és kime
rítően foglalkozzam a térképkatalógusok és bibliográfiák minden pro
blémájával. Ezért ugyanezeken a hasábokon néhány éve megjelent cik
kemre való utalással1 most csupán egynémely fontosabb kérdésre sze
retnék kitérni. 

Fontosnak tartanám — minden rokonságuk dacára — a kataló
gus és a bibliográfia problémaköreinek egymástól való elválasztását. 
A katalógus intézményhez és így helyrendi számokhoz kapcsolódik, 
mi az anyagleírás sorrendjét már eleve megszabja.2 A bibliográfia ezzel 
szemben tetszőleges szempontok szerint csoportosíthatja és sorolhatja az 
anyagot, tehát a térképeknél a szakbeosztás mellett megfelelően kiemel
heti az ábrázolt területet is, mint azt NAGY JÚLIA említett bibliográfiája 
teszi. A katalógus különböző korbeli anyagot tárgyal, ezért egyöntetű
ség kedvéért minden fontos ismertetőjegyét fel kell vennie, míg a 
biliográfia egy bizonyos korszak könyv- vagy térképtermését öleli 

1 GLASER LAJOS: A térképkatalogizálás problémái. Magyar Könyv
szemle. 1937. 241—6. old. 

2 Szerencsés kivétel ez alól az Orsz. Széchényi Könyvtár térképtára, 
hol a helyrendi számok a szerzők nevéhez alkalmazkodnak és így teljesen 
figyelmen kívül hagyhatók. 
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fel és ezért az ismertetőjegyek felsorolásánál alkalmazkodhat a korszak
hoz, így pl. egy modernkori térképbibliográfia mindenütt megadhatja 
a méretarányt, viszont nem szükséges, hogy kitérjen olyan ismertető
jegyekre, amik csak régi térképeknél fontosak (mint pl. a sokszoro
sítás módja). A katalógus csak jól megválasztott és megszerkesztett 
mutatókkal használható, míg a jól csoportosított bibliográfiánál a 
mutató másodrangú dolog. 

NAGY JÚIIA említett munkája elsősorban szakok szerint csopor
tosít, majd ezeken belül az ábrázolt területek szerint rendezi a térképe
ket és csak a harmadrangú rendezés történik a szerzők neve szerint. 
Épp ezért nemcsak a könyvtári gyakorlattal, hanem a logika szabályai
val is ellentétesnek látom IRMÉDI-MOLNÁR LÁSZLÓ és BORBÉLY ANDOR 

nézetét, akik ugyanakkor, amikor az ábrázolt terület kiemelkedő fon
tosságát hangsúlyozzák, azt kívánják, hogy az ábrázolt terület szerinti 
csoportosítás a második hely helyett a harmadik helyre szoruljon. 
Szerény nézetem szerint nemcsak hogy meg kell tartani az ábrázolt 
területeken belül a szerző neve szerint való rendezést, hanem még a név 
nélkül megjelent térképeket is bele kellene a logikai törés elkerülése 
végett valamiképen ebbe a rendszerbe illeszteni. Az „ismeretlen szerző" 
vagy „névtelen szerző" címszót gondolnám ezeknél alkalmazni. Ugyan
itt kell rámutatnom arra is, hogy a GARDA SAMU által említett PEUTIN-
GER KONRÁD nem szerzője a Tabula Peutingeriananak, hanem csupán 
névadója, tehát a PEUTINGER névnek GARDA intencióival ellentétben sok
kal inkább van helye a címek szerinti, mint a szerzők neve alapján való 
csoportosításban. Egyébként a Tabula éppoly jól megfér a „világtérké
pek" címszó alatt, mint LATTYÁK problematikus értékű térképei. 

A fenti hozzászólások nem térnek ki az említett ankét egyik igen 
fontos kérdésére: az Országos Széchényi Könyvtár térképkatalógusá
nak publikálására, holott az a könyvtár értékes régi atlasz- és térkép
gyűjteménye miatt alapvető fontosságú volna. Már az is sokat jelen
tene, ha legalább az atlaszanyagot, vagy az 1850 előtti egész térkép
anyagot fel lehetne ily módon dolgozni. Természetesen a katalógusnak 
fel kellene vennie a modern térképtudomány által megkívánt összes 
ismretetőjegyeket. Viszont az Országos Széchényi Könyvtár már emlí
tett helyszámrendszere megengedi, hogy a katalógus — a helyszámok 
említése nélkül — bibliográfiaszerűen készüljön. 

Nem feltétlenül szükséges, de mind elméleti, mind pedig gyakor
lati szempontból ajánlatos a kiadott és a kéziratos térképek kataló
gusainak külön-külön való publikálása. Ez annál is könnyebb volna, 
mert a m. kir. Országos Levéltár tervbe vette többezerre rúgó térkép
anyagának a modern szempontok szerint való elenchizálását és az 
elenchusok publikálását. GLASER LAJOS. 

Magyar Könyvszemle 1942. IV. füzet. 27 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

A sárospataki ref. főiskolában és Sárospatak környéke iskolái
ban használt i smer t és ismeretlen tankönyvek. 

SZILÁGYI BENJAMIN ISTVÁN sárospataki tanár, majd tolcsvai és 
sátoraljaújhelyi lelkész* összeállításából ismerjük a sárospataki iskolá
ban használt tankönyvek sorozatát. Megtaláljuk benne MOLNÁR 
GYÖRGY kolozsvári rektor „Elementa grammaticae" (RMK II. 351. 
618), MELANCHTON FÜLÖP „Grammatica major" (II. 567), KÁROLI 
PÉTER kolozsvári rektor, majd váradi lelkész „Elementa grammaticae 
graecae" (II. 327. 426), MELANCHTON FÜLÖP „Erotemata" (RMK nem 
ismeri), PÉCZELI IMRE komáromi rektor „Isagoge rhetorica" (a RMK 
nem ismeri), KECKERMANN „Rethorica major" (RMK nem ismeri), 
MELANCHTON FÜLÖP és Lossius LUKÁCS „Dialectica" (RMK nem is
meri), és KECKERMANN „Systema logicum" (RMK nem ismeri) című mű
veit, majd MAGIRUS JÁNOS Physiologiá-ját (a RMK nem ismeri), 
KECKERMANN Systema physicum-ít (a RMK nem ismeri), ALSTED és 
KECKERMANN Metaphysica-jít (a RMK nem ismeri), MELANCHTON 
FÜLÖP Loci communes-kx (a RMK nem ismeri), a heidelbergi kátét 
(II. 394. 565. 654), URSINUS és TRELECATIUS meg nem nevezett művét 
(a RMK nem ismeri), KECKERMANN Systema tbeologicum-zx (RMK 
nem ismeri), WOLLEBIUS és WENDELINUS Compendium theologicum-it 
(II. 484. WENDELiNUsét SZABÓ KÁROLY RMK-a nem ismeri). 

Mikor TOLNAI DALI JÁNOS lett az iskola rektora, URSINUS, 
POLANUS, SCHARPIUS, BUCANUS, TRELCATIUS, PAREUS, WOLLEBIUS és 
KECKERMANN műveit — velut compendia minus commoda — kiküszö
bölte az oktatásból s csak AMESIUS „Medullájá"-t (RMK II. 1562. és 
1563. sz., mindkettőnek csak egy 1685-ből való debreceni kiadását is
meri) és „Casus conscientiae"-jét hagyta meg. A metafizikát nem taní
totta, mert kijelentette, hogy metafizika egyáltalán nincs, KECKER
MANN és ALSTED fizikáját (a RMK nem ismeri) és egyéb műveit pedig 
lebecsmérelte s azt mondta, hogy csupa haszontalanságokat és hazug
ságokat tartalmaznak. KECKERMANN logikáját is zavarosnak tartotta s 

* ZovÁNYl JENŐ cikkei a „Theologiai Lexikon" részére a magyar
országi protestantizmus történetéből (1940) 456. 1. 
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nem tan í to t t a . A n n á l tökéletesebbnek t a r to t t a R A M A E U S filozófiáját 
( S Z A B Ó K Á R O L Y R M K - a nem ismeri). Végül kiküszöbölte B U C H A N A N és 
S P E T H E A N D R Á S lat in zsoltárverseit (SZABÓ K Á R O L Y R M K - a ezek egyi
két sem ismeri) is és magya r fordí tásokkal helyettesítette.* 

T O L N A I D A L I J Á N O S 1639—1642 köz t vezeti r ek to rkén t a sáros
p a t a k i kollégiumi oktatást,*"" tehát SZILÁGYI B E N J A M I N ISTVÁN tudósí
tása szerint az első könyvcsopor t 1639-ig lehetett t ankönyvü l haszná
la tban , a második pedig 1639-től kezdődőleg. 

Még pontosabb jegyzéke m a r a d t fenn a sárospataki ref. főiskola 
tankönyveinek a főiskola 1648. június 10-én összeállított szabályaiban, 
amelyek a köve tkező t ankönyveke t ír ják elő: 

a) a kisebb falusi iskolák részére: 
Alphabetarium cum brevi nomenclatura — a RMK nem ismeri. 
Donatus — a RMK 1583—1678 közt való kiadását nem ismeri. 
Grammatica Molnaris (II. 351. 618.) 
Vestibulum Januae lingvarum (II. 638. 61 j . ) 
Cato (II. 216. 269.) 
Colloquia Cornelii — SZABÓ KÁROLY RMK-a nem ismeri. 
Civilitas Morum Erasmi (II. 283. 1598-ból) vei his similes. 

b) A közepes falusi iskolák részére — mint Tolcsva, Bénye, Mád, 
Zemplén, Gálszécs, Helmec, Szerencs, Szentpéter, Hejcze, Kapós, Űjlak stb. 
— MOLNÁR Grammatica-ján túl (II. 351. 618.). 

Syntaxis Philipi Melanchtonis cum brevi et perspicua explicatione — 
— a RMK. nem ismeri. 

Prosodia Molnaris — a RMK nem ismeri. 
Prosodia Philippi vei Emmanuelis (?) — a RMK nem ismeri. 
„Classici autores pro exercitiis usurpari poterunt: 
Epistolae familiäres Ciceronis (II. 1607. ?). 
Janua lingvarum Comenii (II. 614. 637.). 
Erasmi colloquia — a RMK II . 2060. sz. a. 1701-nél régebbi ki

adását nem ismeri. 
Dialogorum sacrorum liber (?) — pro soluta oratione —, vagyis a 

prózaírók közül. 
Pro ligata (oratione) ~ a költők műveiből: 
Virgilius (II. 604.). 
Eobanus Hessus — a RMK nem ismeri. 
Buchananus — a RMK nem ismeri — aut saltem. 

' * SZOMBATHI, JOHANNES: Monumenta protestantium Hungáriáé eccle-
siastica. I. História scholae seu collegii ref. Sárospatakiensis (1860) 139—141. 
1. — Kivonatos fordítását adja MARTON JÁNOS: A sárospataki református 
főiskola története, I. (1931) 64. 1. j . jegyzetében. 

* * ZOVÁNYI J E N Ő i. m. 488. 1. 
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Virgilius evangelizans — a RMK. II . 873. sz. a. csak 1656-ból való 
kiadását ismeri. 

De ezek mellett különösen ajánlják — maxime cuique commendata 
esse volumus — a következő két művet: 

Invitationem progymnasmatum Anthonii — a RMK nem ismeri — et 
Phraseologiam Aldi Manutii — a RMK nem ismeri. 
c) A nagyobb községekben — Miskolc, Rimaszombat, Szikszó, Tálya, 

Szántó, Ungvár —. 
Rhetorica Peczelü — a RMK nem ismeri. 
Logica Keckermanni — a RMK nem ismeri. 
Grammatica graeca Petri Caroli (II. 675.) pro cinosura, pro exercitiis 

verő proponendae sunt 
Orationes Ciceronis — a RMK II. 768. sz. a. csak 1652-ből való 

kiadását ismeri —• cum débita analysi grammatica, rhetorica et logica. 
d) A partikuláris iskolákban — mint Göncön, Tarcalon, Tokajban, 

Keresztúrt, Liszkán és Űjhelyen — ex professo doceri débet 
Logica Keckermanni — SZABÓ KÁROLY RMK-a nem ismeri — theo-

retice et practice, itemque 
Graeca lingva . . . 
Fundamenta christianae religionis praeterea, catechetic£.s nimirum 

institutiones juxta 
Catechesin Siderii pro tyronibus (I. 610. 733.). " 

Catechesin Hejdelbergensem (II. 654.) pro majoribus et 
Ursini brevem aliquam epitomen — SZABÓ KÁROLIÍ RMK-a egyet 

sem ismer — in omnibus scholis ordinarie diebus Mercurii, Sabbathi ac 
Domini(ci)s fidelissime doceri jubemus.* 

A h á r o m feljegyzésben fe lbukkanó és csak va lamennyi re is meg

h a t á r o z h a t ó t ankönyvek mellé mindenüt t odajegyeztem, hogy SZABÓ 

K Á R O L Y R M K - a ismeri-e őket . 

H o z z á megnéztem SZTRIPSZKY H i a d o r Adalékait is, de ná la is 
csak h á r o m további m u n k a magyarországi kiadása n y o m á t ta lá l tam. 
Az egyik D O N A T U S Methodm-ának egy 1700-i, tehát elég távoleső 
k iadása (2706.), a másik M O L N Á R Grammatica-)^. 1698-ból va ló 2. 
kolozsvár i k iadása (2684.) és a ha rmad ik C I C E R O Epistolae familiäres 
c. műve 1664-ből va ló lőcsei k iadása (2587.). 

A z eredmény elég meglepő. 

* Országos Levéltár, Kam. Acta publ. 24. 42. — A sárospataki 1648-i 
zsinat határozatait más forrásból két részletben kiadta H E G E D Ű S LÁSZLÓ: 
„A tiszáninneni helv. hitv. egyházmegyék kormányzata a ,Carolina resc 
lutio' kiadatása előtt" és „Az 1648-i tanrendszer (A zemplényi ref. egyház
megye anyakönyvéből)" címek alatt. Sárospataki Füzetek, 1859. 475—483. 
i s 1862. 445—448. 11. 
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Az derül u. i. ki, hogy a magyar könyvészetben egész soruk isme
retlen a sárospataki főiskolában és a Sárospatak környékén levő isko
lákban használt tankönyveknek. 

Még pedig SZILÁGYI BENJAMIN ISTVÁN 1639-ig terjedő sorozatából 
ismert 5, ismeretlen 12, TOLNAI DALI JÁNOS 1639—1642 közt használt 
tankönyvei közül nem ismeretes egyik sem, az 1648-i szabályzatban fel
soroltak közül ismert I I , ismeretlen 16, vagyis összesen 16 könyv áll 
33 ismeretlennel szemben, másszóval: a tankönyvek kétharmada 
hazánkban ismeretlen kiadásban használtatott. 

Lehet ugyan, bár nem valószínű, hogy egyik-másik könyv nem is 
jelent meg hazai utánnyomásban. Ez azonban nem változtat azon a 
feltűnő tényen, hogy még a XVII . században is csak az egyharmadát 
ismerjük egy hazai protestáns főiskola tankönyveinek. És ha a tény 
maga általánosságban ismeretes is, egy ilyen különleges összeállításnak 
megvan az a haszna, hogy a kétszerannyi ismeretlen tankönyvcím fel
tárásával ösztönzésül és útmutatásul szolgál arra, mit kell keresnie és 
mit lehet még megtalálnia régi magyar könyvészetünknek, adatai tehát 
máris felveendők a régi magyar anyag nyilvántartásába. 

Az elég pontos könyvcímek alapján a további kutatásnak abból 
kell kiindulnia, hogy a használatba vett könyvek legnagyobb része 
külföldről való behozatal útján aligha volt megszerezhető, tehát ezek
ről utánnyomások készültek. Az utánnyomások hitele is nagyobb 
maradt, ha az új kiadások sem a cím, sem a kiadó, sem az évszám nem 
változott s nyilván az áruk is jobban tartható volt. 

Ezért az ismeretlen sárospataki tankönyvek hazai nyomású pél
dányai nem a címlapjaikról, hanem a betűikről és a kiállításukról 
ismerhetők fel, a hazai eredetűek felkutatása pedig újabb, sok ered
ményt igérő különleges feladat. SZIMONIDESZ LAJOS. 

A nagyszombati jezsuita nyomda XVIII. századi aprónyomtat 
ványai. Az 1726. esztendő jelentős újítást léptetett életbe a magyarországi 
nyomdatermékek kormányhatósági ellenőrzése terén, 1726. február 
8-án ugyanis a kancellária rendeletet intézett a helytartótanácshoz (Kan
celláriai levéltár, Conceptus expeditionum 1726. február Nr. 19), mely-
lyel arra utasította, hogy követelje be az összes nyomdáktól az 1712. 
évtől kezdődően előállított nyomdatermékek lajstromát, annak meg
jelölésével, hogy cenzúrázva voltak-e s ki cenzúrázta azokat? Utasítsa 
továbbá az összes nyomdákat, hogy a folyó évtől kezdve időszakon
ként küldjék be hozzá 3—3 példányban a nevezett időn belül előállí
tott sajtótermékeket, ameiyek azután a kancelláriához továbbítandók. 
Nem állapítható meg, hogy mi indította a kancelláriát e rendelkezés 
kibocsátására, mert a kancelláriai levéltárban található eredeti fogai-
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mazvány szerint írásos előterjesztés nem előzte meg a kancelláriai ren
deletet (non autem fuit specialis referada, sed tantum conclusum con-
silii), maga a rendelet is csupán azt hangsúlyozza bevezetésében, hogr 
több okból szükségesnek látszott megismerni a hazai nyomdákban elő
állított termékeket (ex pluribus eatenus coneurrentibus motivis scirc 
conveniret qualesnam libri aut alia etiam opera in typographiis in 
praefato regno nostro Ungariae habitis typis rnandentur). 

A helytartótanácsnak 1726. június 17-én a kancelláriához intézett 
jelentéséből megállapítható, hogy a helytartótanács végrehajtotta ugyan 
a kancellária rendeletét, eredménye azonban alig lehetett kielégítő, 
mert a helytartótanács 1752. június 2-án Győr, Pozsony, Lőcse, Buda, 
Sopron és Debrecen városok tanácsait, valamint a nagyszombati és 
kassai jezsuita rektorokat felszólította, hogy a nyomdatermékek be
küldésére vonatkozó utasítást tartsák be. (Helytartótanácsi levéltár. 
Miscellanea, fasc. 48. Nr. 240.) Ugyanezen ügyben a helytartótanács 
1754. március 5-én újabb szigorú rendeletet intézett a nevezettekhez 
(Helytartótanácsi levéltár u. o.), amelynek azután foganatja is lett, 
mert innen kezdve a nyomdák szemmelláthatóan pontosabban meg
feleltek a kiadott utasításnak. A nyomdai kötelespéldányok beszolgál
tatására vonatkozó rendelkezések hatása alatt a nagyszombati jezsuita 
nyomda 1754-től kezdve nem csupán a könyveket, hanem az apró 
nyomtatványokat is beküldte a helytartótanácsnak, ámbár erre utasí
tása nem volt. Maguk a beküldött apró nyomtatványok nem marad
tak fenn, fennmaradtak azonban a kísérő jegyzékek, melyek a bekül
dött apró nyomtatványok címeit tartalmazzák. Az apró nyomtatvá
nyok sorában figyelemreméltók a jezsuita iskoladrámák programmjai 
azért, mert az eddig ismert jezsuita iskoladrámák (TAKÁCS JÓZSEF: 
A jezsuita iskoladráma II . Budapest, 1937.) kiegészítésére kiválóan 
alkalmasak. Sajnos, csupán néhány esztendőről készültek ilyen részle
tes jegyzékek, de ezekből is megállapítható, hogy milyen bőséges volt 
a termés a jezsuita iskoladrámák terén. 

A jezsuita iskoladrámák címeit úgy közöljük, amint azok a neve
zett jegyzékekben foglaltattak. A közölt címek kiegészítésére TAKÁCS 
JÓZSEF idézett munkája használható fel. Az iskoladrámák címei után 
zárójelben feltüntetett városnevek a jegyzékekből vannak átvéve s 
azokat a helyeket jelölik meg, ahol az iskoladrámák előadásra kerül
tek. Ez a megjelölés amellett bizonyít, hogy ugyanazt az iskoladrámát 
több helyen is előadták, de az sincs kizárva, hogy ugyanaz a drámai 
tárgy került különböző feldolgozásban előadásra. A kísérőjegyzékek
ben foglalt iskoladrámák címei a következők: 

1754: Jugurtba (Nagyszombat), Trés pueri Babylonici (Nagy
szombat), Joacház (Nagyszombat), Emericus (Besztercebánya), Puerorum 
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détecta coniuratio (Nagyszombat), Heródes Judeae tetrarcha (Nyitrx), 
Dániel in lacum leonum coniectus (Nyitra), Jonathás (Szakolca), 
Jechoniás (Trencsén), Eliacim (Selmecbánya.) 

1754—55: Cuno (Komárom), Balthasar (Besztercebánya), Nico-
laus Esterházi (Nyitra), Aman (Nyitra), Messias rex Iudae (Selmec
bánya), Alexander (Selmecbánya), Oropastes (Szakolca), Idomenaeus 
(Trencsén), Heracleon (Trencsén), Mathaeus (Trencsén), Ascanias 
(Nagyszombat), Nero (Nagyszombat), Trifon (Nagyszombat). 

1756—57: Jehanguirus (Komárom), Pancratius (Komárom), Filius 
prodigus (Besztercebánya), Inermis rex (Nyitra), Michael Bogoris 
(Nyitra), C. Mucius Scaevola (Nyitra), Dasius (Nyitra), Mercurius 
(Nyitra), Alexis (Pozsony), Demetrius (Selmecbánya), Procopius (Tren
csén), Cirus minor (Nagyszombat), Ibraim (Nagyszombat). 

1759—60: Iovianus (Hradistye), Alvarus de Luna (Strassnitz), 
Quintus Flavius (Szakolca), Romulus et Remus (Trencsén), Sedecias 
(Besztercebánya), Pacuvim (Selmecbánya), Trés pueri Babylonici (Sel
mecbánya), Iorephus venditus (Trencsén), Aelius Seianus (Pécs), 
Alexander (Strassnitz), Octavius Caesar (Nagyszombat). 

1760—61: Nicolaus Zrinius (Strassnic), Aelius Seianus (Pécs), 
Alexander (Strassnitz), Ioas septennis (Selmecbánya), Caius Március 
Coriolanus (Besztercebánya), Corbalo (Trencsén), Solymannus (Nyitra), 
Syrao et Heracleon (Trencsén), Meleager (Trencsén), Saul (Nagyszom
bat), Der von der ewigen Weisheit (Magyar-Bród), Salamon et Geist. 

1761—62: Nehemias (Nagyszombat), Dámon et Pythie (Nagy
szombat), Babilas (Besztercebánya), Thaebae vindicatae (Nagyszom
bat), Emericus et Andreas (Trencsén), Lesbius (Szakolca), Thianus 
(Nagyszombat), Thobias iunior (Trencsén). 

Innen kezdve, sajnos, nem sorolták fel címük szerint az apró 
nyomtatványokat, hanem csupán fajonként jelölték meg azokat a 
következő módon: His accedunt directoria variarum dioecesum, Socie-
tatis, catalogi defunctorum variarum congregationum, litterae invita-
toriae, thèses, testimonia, assertiones theologicae, iuridicae, philoso-
phicae, variae orationes panegyricae, pagellae variae, periochae, reim-
pressi item libri ordinarii scholastici et precatorii, amiből megállapít
ható, hogy a nyomdában előállított apró nyomtatványok egyházi, 
ájtatossági és főleg iskolai célokat szolgáltak, irodalmi értéket alig 
jelentettek. GÁRDONYI ALBERT. 

A Gyóni-kötetek kiadásainak története» GYÓNI GÉZA élete 
valóságos regény, így hát sok az érdekesség kötetei kiadása körül is. 
Könyveinek kiadásai bizony nem mentek olyan egyszerűen, mint a 
legtöbb írónál, hogy elviszi a kiadóhoz vagy a nyomdába, s aztán 
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megjelenik a mű; hányatott volt az élete, különlegesek voltak könyvei 
kiadásának a körülményei is. Nem lesz érdektelen, ha ezeket felvázol
juk. Életrajza az irodalomtörténetre tartozik, itt csak érintjük, ami
kor a dolog természete kívánja. 

A kötetek életrajzi vonatkozásait, verseinek lelki indítékait, 
múzsáit, az egyes versek keletkezési idejét, változatait, érdekességeit 
GYÓNI GÉZA Összes Versei MEFHOSz. kiadásaiban (1941—1942-) 
találhatja meg az érdeklődő. A kiadásokkal kapcsolatban sok újdon
ság és érdekesség van még GYÓNI GÉZA Repülj már levelem . . . köte
tében is. 

1. Versek. írta GYÓNI Á. GÉZA. Pozsony, WIGAND F. K. könyv
nyomdája, 1904. 1901—03-ban írt verseiből szedte össze. Alapja a 
kötetnek: kéziratos „pozsonyi piros notesze" 1902—03-ból. A kötet 
előfizetési felhívások útján adódott ki. Ennek a könyvnek a címlap
ján használja először a GYÓNi-nevet; előző hírlapi közléseknél (Képes 
Családi Lajok, Nyugatmagyarországi Híradó) még ÁCHIM GÉZA van 
aláírva. 

Az előfizetőknek a megcímzett példányokat részben már teológus
társai adták postára, mert ő 1904. január 24-én amerikai párbajból 
kifolyóan öngyilkossági kísérletet követett el. 

2. Szomorú szemmel. Versek, 1909. Franklin-Társulat nyomdája, 
LAMPEL bizománya. — 1904-től 1909 elejéig írt verseiből szedte össze. 
1909. februári keltezésű előfizetési felhívás útján való gyűjtés és nagy
bátyjától, ACHIM ÁDÁM szarvasi ev. esperestől örökölt s GYÓNI GÉZA 
nagykorúságával esedékessé vált részvények ára tette lehetővé a kötet 
megjelenését. 

A kötet korrektúrája, szétküldése, sőt egyes példányok ajánlása 
e sorok írójára maradt, mert a szerző Boszniában volt fegyvergyakor
laton. 

Az ismertetések könyvészetének egyrésze megtalálható GULYÁS 
PÁL „Magyar írók élete és munkái" I. kötetében ACHIM GÉZA cím
szó alatt. 

3. Élet szeretője című kötetét GYÓNI GÉZA már 1911. márciusá
ban Sopronból hirdette előfizetési felhívásban „HOLLÓ JÁNOS festő
művész címlapjával", de elégtelen előfizetés miatt le kellett mondania 
kiadásáról. A soproni kudarcok után GYÓNI GÉZA szabadkai újsághoz 
került s anyagi helyzete a Bácskai Hírlapnál rendezettebb lett. Sop
ronból a versek múzsája bíztatta a kötet kiadására. Szabadkán a 
kiadást 1914-re tervezte a szerző. „HEUMANN M. bizománya"-képen. 
A Bácsmegyei Napló 1913. dec. 11-én jelentette is a közeli megjelenést 
és előfizetést hirdetett a könyvre; a GYÓNi-szerkesztette szabadkai 
Színházi Újság is hirdetett rá előfizetést. Ügy látszik azonban, nem 
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jött össze elég előjegyzés, mert a világháború kitöréséig, itthoniétéig 
a kötet nem jelent meg. 

A Przemyslből való Lengyel mezőkön, tábortűz mellett című, 
meg a hadifogságból való első, Levelek a Kálváriáról című kötetének 
itthoni nagy sikere után merült fel csak újra az Élet szeretője kiadá
sának gondolata. E sorok írója, köteteinek lelki gondozója féltette az 
oroszellenes przemysli versek íróját ott a fogságban a megtorlástól, 
azért leveleiben a kötetekről, mint GYÓNI GÉZA gyermekeiről írt neki. 
így vetette fel ennek a kötetnek a kiadását, mint „a kis Jolánnak 
intézetbe való adását". A hadifogoly költő beleegyezett és arra kérte 
„a gyámot", hogy „a kis Jolán kelengyéjét jól nézze körül". A sza
badkai kézirat alapján aztán némi kihagyásokkal megjelent a kötet: 
Élet szeretője. Versek, 1909—1914. Budapest, 1917. Athenaeum. — 
Második kiadás: 1918. ugyanott. — Az ismertetések könyvészetet 
lásd GuLYÁsban. 

4. Lengyel mezőkön, tábortűz mellett. — A két ostromot állt és 
éhség miatt elesett Przemyslben írt versek kiadásának a története a 
legérdekesebb. Csodás véletlen folytán öccse, ÁCHTM MIHÁLY tényleges 
honvédfőhadnagy is bekerült Przemysl védőseregébe. Az ő lelkes tiszt
társai fedezték fel az osztrák pionírezredben szolgáló költőt. PIACSEK 
KAMILL hadnagy vitte el a kéziratot a Tábori Újság szerkesztőségébe, 
ahol MOLNÁR KÁLMÁN dr. szerkesztő kapott rajta, GEÖCZE BERTALAN 
dr. pedig kieszközölte a várparancsnokságtól az engedélyt a kötet ki
adására. 

Az eredeti, przemysli kiadás címlapján a cím alatt ez van: 
„Versek. írta Gyóni (Áchim) Géza pionír. A cs. és kir. várparancsnok
ság jóváhagyásával a küzdő katonák karácsonyára. Przemysl, 1914. 
Minden jog fenntartva. Nyomatott Knoller és Fia könyvnyomdájá
ban, Przemysl." A belső címlap hátlapján pedig ez van: „E verskötet 
jövedelme a przemysli harcok alatt elesett hős népfelkelőink árváinak 
és özvegyeinek segítésére szolgál. A könyv ára 1 korona, s a pénz 
Piacsek Kamill hadnagy címére küldendő: 16. népfelkelő honvéd 
gyalogezred, 7. sz. tábori posta." 

Lengyel volt a nyomda, az, amelyben a Tábori Újságot is nyom
ták. Hosszúékezetű magánhangzók nem voltak benne. A magyar 
nyomdászok (beosztott katonák) néha bizony reszeltek is egy-egy 
lengyel ékezeten. A GYÓNi-kötetből 1000-es példányszámban 10 soro
zatot nyomtak. A nyomdai kézirati példány a Tábori Újság szerkesz
tőjének, MOLNÁR KÁLMÁN dr.-nak tulajdonában maradt. Utolsó verse 
volt az „Álom a sátorban," című. 

Itthoni kiadásai. Przemyslből GYÓNI GÉZA egyes verseket levelek
ben küldött haza szabadkai múzsájának. Ezeket lapja, a Bácskai Hír-
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lap közölte. Hazakerült olykor repülővel a przemysli Tábori Újság is; 
ebből a lapok közölték a GyÓNi-verseket. De maga a költő is küldött 
verseket a fővárosi lapoknak, különösen a Budapesti Hírlapnak. Eze
ket aztán e sorok írója gyűjtötte. De hazarepült RÁKOSI jENŐnek a 
przemysli füzet 3. ezréből egy teljes példány is. Ezt 48 órára kölcsön
kapva, kiegészült a gyűjtésem. Másolatokat készítettem az egész kötet
ről. Egy másolatot elküldtem TISZA ISTVÁN gróf miniszterelnöknek is. 
Szavahihető helyről hallottam, hogy nagyon megtetszett neki. Ezt 
mutatta az is, hogy mint az Országos Hadsegélyző Bizottság elnöke 
hozzájárulását adta ahhoz, hogy a kötetet a Bizottság kiadja. így 
jelent meg itthon 1915 márciusában az I. kiadás a Hadsegélyző Bizott
ság kiadásában, a Budapesti Hírlap nyomdájában 10.000 példányban 
az eredeti przemysli kiadáshoz képest a fent vázolt módon 7 verssel 
gazdagodva. Már októberben követte a II . kiadás ugyanott 3000 pél
dányban, ismét 3 verssel bővülten. GYÓNI GÉzÁval való virágnyelvű 
levelezésünkben a przemysli kötet, „a kis Géza". 

Az itthoni I. és II. kiadásnak a nyomtatásában is utánoztuk a 
kirepült várbeli példányt s a RÁKOSi-félének a címlapját is adtuk 
hasonmásban a rajtalevő kéziratos ajánlással együtt. így hangzott: 

„Méltóságos Rákosi Jenő úrnak 
nagy tisztelettel 

Gyóni Géza. 
Reménykedő magyaroknak 
Küldöm át a légen. 
Reménykedő magyarokkal 
A jó Isten légyen! 
Przemysl, dec. 20. 

Gyóni Géza." 

A 10 többletversből a Przemysíből kéziratban érkezettek „ ő r 
angyalánál (a szabadkai múzsánál) s az illető lapok főszerkesztőinek 
örököseinél vannak. Ugyanaz maradt a kötet versállománya, mint az 
itthoni II. kiadásban, a következő kiadásokban is még: III., 1916. 
jún. (4.000) és IV., 1917. máj. az Athenaeumnál. A kötet 1921-es 
athenaeumi kiadásába már — TSCHEIK ERNŐ hadifogoly-bajtárs szí
vességéből beletehettük azt a 2 verset is, amely még Przemyslben 
íródott, de onnan haza már nem kerülhetett. Ez az 1921-es kiadás 
egyenes leszármazottja az előző itthoni kiadásoknak, ezért találhat 
benne a kutató az eredeti przemysli kiadástól való némi eltéréseket. 

5. A német przemysli kötet és egyes verseinek más fordításai. — 
Előzően egyes verseket fordítottak le németre (VÉSZI JÓZSEF, SOMLÓ 
KÁROLY, S. MEHRING). 1915 nyarán ÁCHIM MIHÁLY főhadnagynak 
Drezdában élő sógora, WOTOCSEK RUDOLF, hazajött Besztercebányára; 
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ott hoztuk össze a przemysli kötet verseinek német fordításait. SIGMAR 
MEHRiNGnek, a magyarul nem tudó egyik német fordítónak kartár
sam, BÖHM (BÁNKÚTI) DEZSŐ dr. fordította prózában a verseket, s 
azokat MEHRING az eredeti formában költötte át. Könyvünk kedvéért 
akkor a kiváló magyar fordító, HORVÁT HENRIK is Besztercebányára 
jött: WoTOcsEK RUDOLF buzgóságából és anyagi támogatásával 1915 
végén megjelent a teljes przemysli kötet: „Auf polnischen Fluren, um 
Lagerfeuer". Dresden, 1915. C. C. MEINHOLD & Söhne". A verseket 
fordították az említetteken kívül: J. SCHNITZER, H . GLÜCKSMANN; 
a kötet prózai részeit: SOMOGYI PÉTER. 

Egyes versek fordításai a következő gyűjteményekben jelentek 
meg: GRAGGER RÓBERT „Anthologia Hungarica". Insel-Verlag, Leip
zig, 1923; Huss RICHÁRD „Ne bánts!" Debrecen, 1918; LEFFLER BÉLA 
„Ungersk Lyrik". Stockholm, 1926; GEORGES-PHILIPPE DHAS „Poèmes 
Hongr", 2. kiadás, Budapest, 1935; O. MÁRFFY „Palpiti del cuore 
magiaro nella sua lettera". G. B. PARAVIA & C., 1937. — Akad még 
finn, török, angol, szlovén fordítás is. Amiről e sorok írója tud, azt 
megemlíti GYÓNI GÉZA összes versei készülő 3. kiadásában az egyes 
versek jegyzeteiben. 

A Lengyel mezőkön című kötet irodalmáról GULYÁS PÁL munkája 
és GYÓNI GÉZA Összes verseinek „Irodalmi tájékoztató"-ja s jegyzetei 
adják meg a legszükségesebb irányítást. 

6. Levelek a kálváriáról és más költemények (a fogságból), 1915. 
Budapest, 1915. június. Athenaeum. — 1915-ben, a hadifogságban, 
Alatyrban és Krasznojarszkban „Őrangyal"-ához (ápr.—dec.) írt, de 
el nem küldött 33 verses levelét és 8 más versét GYÓNI GÉZA leírta 
egy füzetbe. Az 1915—x6. év fordulóján ROSTYNÉ FORGÁCH ILONA 
grófnő látogatott el a Magyar Vöröskereszt megbízásából Kraszno-
jarszkba, a fogolytáborba. Ö hozta haza a neki ajánlott s a család 
tulajdonában lévő füzetet. BAKY ISTVÁN, gyönki tanár, csererokkant 
még 7 új verset hozott hozzá. így született meg az új kötet, fogoly
levelezésünkben „a kis Miska". — Az ismertetések könyvészetének egy 
része „GuLYÁs"-ban. ' 

7. Rabságban című kötet. — GYÓNI GÉZA noteszekbe, füzetekbe 
írta Alatyrban és Krasznojarszkban e kötet egyes ciklusait (1915— 
1917). TSCHEIK ERNŐ, iglói rajztanár GYÓNI GÉZA kéziratairól selyem
papirosra lemásolta s mint csererokkant — egy faládika kettős fene
kébe rejtve — hazahozta. (Jelentette a Budapesti Hírlap 1918. május 
22-i száma.) Az Athenaeum 1919-ben kiadta a kötetet, élén TSCHEIK 
ERNŐnek GYÓNI GÉzÁról készített linóleum-metszet képével és a költő 
utolsó napjairól szóló levelével. A kötet itthon kapta a címét, így: 
„GYÓNI GÉZA: Rabságban. Utolsó versek (1915—1917)." 
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8. Versek. Béke, háború, jogság című kötete, amely 1926-ban az 
Athenaeum kiadásában jelent meg, anthologia volt költőnk régi 6 
kötetéből, néhány vers pedig'kéziratos füzetből került belé. A versek 
kiválogatásában az Athenaeum részéről BÓKAY JÁNOS segített e sorok 
írójának. 

9. Összes versei. Sajtó alá rendezte GYÓNI FERENC dr. MEFHOSz 
könyvkiadó, Budapest, I. kiadás 1941. jún.; II., változatlan kiadás 
1942. jan.; III., javított és jegyzeteiben bővült kiadás előkészületben. 
— Ez a könyv GYÓNI GÉZA 6 régi kötetét foglalja magában teljes 
egészében, előszavaik nélkül, csak a verseket. Általános előszót, élet
rajzi tájékoztatót és jegyzeteket adtunk az elejére, illetve a végére. 
Az 1—3. kötetet az előző kiadások alapján adtuk benne. A 4—6. 
kötethez azonban van mondanivalónk, amit részben más alakban és 
csoportosításban az „összes versei" előszavában és jegyzeteiben is 
érintettünk. 

A 4. Lengyel mezőkön . .. című kötet közlését illetően ebben az 
„Összes versei" című könyvben alapunk a GYÓNI GÉZA katonaládá
jában később hazakerült példányok egyike volt; a 10 többlet versre 
vonatkozólag pedig mindig a leghitelesebb forrás. A 2 utolsó vers már 
a BALOGH IsTVÁNtól hazamentett GYÓNi-kézirat alapján volt ellenőriz
hető. Ezekből magyarázhatja meg a kutató, ha. az Összes versei 
przemysli része közlésében az előző itthoni kiadásokhoz képest itt-ott 
némi eltérést talál. Az ezirányú nyomokat lásd az összkiadásban az 
egyes versekhez írt jegyzetekben. Az „Őrangyalnak" levelekben meg
küldött versek, meg a kötet közlései közt levő különbségeket már 
részletesen megállapítottam GYÓNI GÉZA „Repülj már levelem . . . című 
kötetében. (Ezt a kiadást alább 10. alatt jelezzük). 

Az 5. Levelek a Kálváriáról stb. című és a 6. Rabságban című 
kötetek között ebben az „Összes versei" című összefoglaló kötetben 
átcsoportosítást végeztünk. A Rabságban című kötet leveles részét át
tettük a Kálváriás levelek I. részéhez, az athenaeumi Kálváriás-kötet 
„más költemények" alatt közölt verseit viszont az összefoglaló kötet 
R.abságban című része élére. 

A 6. Rabságban című kötetnek az Összes verseiben való közlé
séről is van megjegyezni valónk. BALOGH ISTVÁN 1920 nyarán haza 
hozta más kéziratos emlékekkel és relikviákkal együtt az addig csak 
a TscHEiK-féle másolat alapján kiadott kötetből ismert „utolsó ver-
sek"-et. Az összes versei közlésében tehát módunkban volt ellenőriz
nünk előző kiadásunk közléseit. A ciklusok sorrendje magától adó
dott. Időrendben helyeztük el őket. Ebből magyarázható az az át
csoportosítás, amit már fentebb jeleztünk. A ciklusok régi és új sor
rendjében még az a változás történt, hogy a „Jézus. Mai legenda" 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK 431 

című töredék lett az Összes verseiben az utolsóelőtti, míg a „Sötét 
hatalmak kezében" című ciklus — mint amely költőnk utolsó napjait 
tükrözteti vissza — lett az utolsó. Végül a régi, Rabságban című 
kötet függelékét, az „Angol dolgok" 7 fordított versét a tervbevett, 
„összegyűjtött versei" kötetének a végére szántuk. 

70. Repülj már levelem . . . A katonaköltő „Őrangyal"-ához írt 
szerelmes levelei. A Vitézi Rend Zrínyi-Csoportja kiadása. Buda
pest, 1942. augusztus. GYÓNI GÉZA halálának 25. évfordulójára jelent 
meg. Sajtó alá rendezte (előszóval, összekötő szöveggel és jegyzetek
kel ellátta) e sorok írója. Képek, hasonmások is vannak benne. Nem
csak levélközlés, több vers története és mozzanatai és megvilágosod
tak e könyvben. A levelek kézirata a szabadkai múzsa ( = „Őrangyal") 
birtokában. 

Előkészületben: A köteteken kívül összegyűjtött versek, mint: 
Összes versei. II. kötet. 

Tervben: Egy általános leveleskönyv, amely GYÓNI GÉzÁnak a 
többi múzsához, barátaihoz és családjához írt leveleiből tevődnék 
össze, súlypontja a békeidőre esnék. — Egy füzetre való összegyűlhet 
még prózai cikkeiből is, valamint szép számmal gyűlnek olyan versek 
és szépprózai megnyilatkozások, amelyek költőnkről szólnak s egy
szer, évfordulós alkalommal egy „Gyóni Géza-emlékkönyv"-be kiad
hatók volnának. GYÓNI FERENC. 

Hartleben Konrád Adolf kiadó lapterjesztési ötletei és a 
Patriotisches Wochenblatt. HARTLEBEN KONRÁD ADOLF 1804-ben 
németnyelvű hetilap kiadását határozta el. A lap szerkesztését LÜBECK 
JÁNOS KÁROLYra, a múlt század elejének hírneves polihisztor orvos
doktorára, Hont vármegye első fizikusára, tiszti főorvosára bízta. 
A hetilap első száma ily címen jelent meg: 

Patriotisches Wochenblatt 
fur Ungarn. 

Pesth, den 4. Januar. 1804. 

A hetilapból — úgylátszik — bőségesen maradtak példányok, s az 
élelmes kiadó összefűzette, borítékoltatta az egy-egy hónapban meg
jelent lapszámokat és folyóirat formájában forgalomba hozta ily bővebb 
címen: 

Patriotisches Wochenblatt für Ungarn. Zur Verbreitung gemein
nütziger Kenntnisse und zur Beförderung aller Guten und Nützlichen. 
Für Leser aus allen Ständen. Herausgegeben von JOHANN KARL 
LÜBECK, Doktor der Arzneikunde. Pesth, 1804. 
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A készlet azonban így sem fogyott el teljesen, egyes lapszámokból 
sok maradhatott s ezért 1807-ben az 1804. ápr.—júniusi számokból új, 
címlapkiadást állított össze, ily címen: 

Der patriotische Rathgeber fur den ungarischen Stadt- und Land-
wirth. Eine Auswahl der besten Abhandlungen über alle Zweige der 
Landwirtschaft. Für Leser aus allen Ständen herausgegeben von Dr. 
JOHANN KARL LÜBECK ersten Physikus des löbl. Honter Comi ta t s . . . 
Zweite Ausgabe des patriotischen Wochenblattes. Pesth, 1807. Bey 
Conrad Adolf Hartleben. 

E kisnyolcadrétalakú, magasszínvonalú gazdasági hetilapnak, 
mely Magyarország gazdasági viszonyairól és egyéb hasznos tudnivalók
ról tájékoztat, a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi 
Könyvtárának három példánya van. 

1. Borítékos, fűzött példány, 1804. január, február, április, májusi 
füzetek. 

2. Egykorú bőrkötésű példány, a gerincen bordó és zöld címkével. 
(A jANKOViCH-gyüjteményből.) 1804. jan.—dec. Ebben hiányzik az 
1804. január 11-i második számból a 49—64 lap. 

3. A „Der patriotische Rathgeber", egykorú papirkötésben. Ez 
tartalmazza az 1804. április—júniusi 14—25. számokat. 

A legteljesebb példány a bőrkötésű, jANKOViCH-féle példány, 
amely könyvtörténeti szempontból becses adatokat tartalmaz. Az első 
negyedévi kötetben, a januári számok után vannak kötve HARTLEBEN 
I., IL, I I I . és IV. a februári számok után V., VI., a májusi számok 
után 1., 2., 3., 4. számú könyvjegyzékei. Ezek a fűzött példányban 
nincsenek meg. A kiadó nyilván mellékelte könyvárjegyzékeit a szét
küldött példányokhoz s aki a füzeteket beköttette (a kiadó, vagy 
példányunk bibliofil tulajdonosa, JANKOVICH), a könyvjegyzékeket a 
hetilap tartozékainak tekintette. — A másik érdekessége, hogy a de
cemberi füzet közli az előfizetők: mágnások, nemesek, tisztek, könyv
árusok stb. névsorát. E névsor szerint a hetilap háromszáznyolcvanöt 
példányban küldetett szét. 

Hogy mennyire fontos tartozéka, nemcsak a könyvnek, hanem a 
folyóiratnak, újságnak is a boríték, a Patriotisches Wochenblatt eseté
ben is látjuk. Először is a borítékon sokkal több adat és szöveg van, 
mint az egyes számok homlokcímein, melyek csak a folyóirat főcímét, 
számát, megjelenési helyét s idejét tartalmazzák. Ezzel szemben a 
borítékon figyelemkeltő, a lap célját hirdető mondatok olvashatók: 
„Zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse und zur Beförderung alles 
Guten und Nützlichen".— „Für Leser aus allen Standen" — A szer
kesztő neve, foglalkozása, a kiadó neve és a kiadás helye csak a borí
tékon van feltüntetve. — A boríték második oldalán olvasható a 
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hetilap programmja: „Nachricht von dem Plan und dem Zweck dieses 
Wochenblattes", amely elsősorban a magyar föld ismerete és a magyar 
közgazdaság előbbrevitele. — Kéziratokat küldhet be az is, aki nem 
tud jól németül: „ . . . Beiträge, entweder auch in inkorrekter deutscher 
Sprache, oder in der ungarischen oder lateinischen Sprache liefern 
möchten, weil er sie dann mit aller Treue . . . übersetzen, oder faszli-
cher . . . korrekter für das Wochenblatt bearbeiten . . . würde." A bo
ríték harmadik és negyedik lapján pontokba foglalva ismerteti a lap 
tervezett rovatait, terjedelmét, előfizetési föltételeit, árát stb., s közöl 
egyéb folyóirat hirdetést is. 

A hetilap először hetenként jelent meg, azután havonként, össze
fűzve, borítékkal ellátva („Monat Januar. 1804), azután negyedéven
ként, a negyedévi három füzetet egybekötve (Erster . . . Band), s valami 
jeles férfiúnak ajánlva: az 1804. I. kötet „Dem Hochehrwürdigen 
Herrn SAMUEL THESCHEDICK", a IL kötet „Seiner Hochwürden dem 
Herrn LUDWIG MITTERPACHER V. MITTERNBURG". A három füzetekből 
álló köteteknek külön tartalomjegyzékük is van. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN. 

Használtak-e a kaszinók a könyv- és hirlapkiadásnak ? Előbb 
Pozsonyban, majd Pesten alapított első kaszinóival SZÉCHENYI ISTVÁN-
nak nem volt egyéb célja, mint az, hogy a magyar társadalmat moz
gásba, erjedésbe hozza. A SzÉCHENYi-adta példa hatására országszerte 
létesülő hasonló egyesületek — 1833-ban már 29-ről tud SEDLNITZKY 
kéme1 — szintén a társas együttlétre és a nemzeti műveltség emelé
sére fordítják minden gondjukat. A sátoraljaújhelyi kaszinóról meg
nyugodva jelenti Bécsbe a besúgó, hogy ott esténkint sokan egybe
gyülekeznek, megengedett újságokat olvasnak, billiárdoznak, kártyáz
nak és — „tisztességesen viselkednek".2 Pedig ennek a kaszinónak a 
jegyzője KOSSUTH LAJOS v o l t . . . A társaskörök hangja azután előbb 
a megyegyűléseken, majd az ország házában is hallhatóvá válik, nem 
tompíthatja már azt a magára eszmélt idegen rendőrség, de még 
magának az első alapítónak mérséklő szava sem. A nagy nemzeti 
eszmék és célok visszhangja veri fel a kaszinói szobákat, nem jám
bor olvasás, de egyre hevesebb vita folyik bennük, míg megérik moz
galmuk gyümölcse: negyvennyolc. 

Eléggé ismerjük a kaszinók hatását a SZÉCHENYI fellépését követő 
két évtized történelmére. De kétségtelen a szellemi életre, iroda
lomra, tudományra, művészetre gyakorolt befolyásuk is. Valamennyi 

1 ViszoTA GYULA: Gróf Széchenyi István írói és hírlapi vitája Kos
suth Lajossal. I. kötet. Budapest, 1927. XXVII. 1. 

s U. o. XX—XXI. 1. 
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kaszinó első dolga volt, hogy a fontosabb bel- és külföldi lapokra 
előfizessen, meg hogy könyvtárt gyűjtsön magának, olyan könyvtárt, 
amelyben ne hiába keresse a legújabb magyar könyveket az olvasó. 
A negyvenes évek sokat támadott konzervatív társaskörének, a 
Gyűldének, alapítója, LIPTHAY SÁNDOR, egész magánkönyvtárát oda
ajándékozta.3 A vidéki kaszinók is igyekeztek gondoskodni olvas
mányról tagjaik számára: ARANY JÁNOS az Életképeket a szalontai 
kaszinóban olvasta.4 Kétségtelen, hogy könyv és hírlap, meg azok 
közönsége közt hazánkban az 1830-as évektől kezdve új és döntő 
közvetítő tényező a kaszinó. 

Ennek az új művelődési tényezőnek hatását kísérli meg lemérni 
egy kortárs a Hasznos Mulatságok 1840. augusztus 15-én megjelent 
14. számában, „Casmóink' hatása nemzeti fejlődésünkre 's művelő
désünkre" című közleményében. A szerző, akinek mérlegén kaszinóink 
művelődési szempontból egytől-egyig könnyűnek találtatnak, M—. I—. 
betűjellel írja alá cikkét. Bár döntő bizonyítékunk nincs erre, kétség
telennek tartjuk, hogy a betűk mögött MÁJER ISTVÁN, a lelkes és 
szorgalmas esztergomi pap, a későbbi egyetemi tanár rejtőzik, ugyanaz, 
aki a réz- és fametszés terén fejtett ki serkentő működést és aki első 
képes hetilapunk, az Ábrázolt Folyóirat számára több illusztrált tudó
sítást írt. MÁJER ISTVÁN gyakorlati észjárására vall cikkének szám
szerűen értékelő józansága is. 

De hallgassuk őt magát: „Casinóink keletkeztekor minden hazafi 
örömtelve 's azon szép reménnyel kecsegtetve nézett a jövendők 
elébe, hogy illy egyesületekbe központosulván az anyagi és szellemi 
erők, az anyagiaknak mint eszközöknek összetéve gyarapuló tömege 
*s a' szellemieknek mint eszközlőknek gyakori és terjedelmesebb köz
lekedése, össze- 's közrehatása, legbizonyosabb és legrövidebb útja 
leend nemzeti fejlődésünk és művelődésünk helyes irányú előhaladá-
sának. E' nemes és szent szándék lelkesíté 's határozá, úgy hisszük, 
magukat az alapítókat e' casinói egyesületek létesítésére, 's ugyan e' 
szent ' szándék teljesedését várta minden józan szellemű magyar, ki 
nemzeti fejlődésünk- és művelődésünknek olly irányú előhaladását 
kívánja, melly elháríthatatlan akadályokba ne ütközzék és vissza ue 
bukjék még alább, mint a' hol előbb állott". 

riasználtak-e a kaszinók a nemzeti művelődésnek, úgy, ahogy 
azt várni lehetett tőlük? teszi fel most már a kérdést a szerző. A vá
laszt elsősorban az dönti el, használtak-e a kaszinók a sajtónak, mert 
,sa' sajtó egyik leghatalmasabb előmozdítója a' szellemi művelődés-

3 DEZSÉNYI BÉLA: Nemzeti Újság. Budapest, 1941. 15. I. 
* FARKAS GYULA: A „fiatal Magyarország" kora. Budapest, 1932. 22. 1. 
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nek". „Nyert-e hát a' sajtó casinóink által?" — kérdezi tovább 
s mindjárt felel is: „Nem csak nem nyert, hanem vesztett 's annál 
inkább hanyatlik, minél inkább szaporodik a' casinói egyesületek 
száma. Olly helyeken ugyanis, hol előbb 20 vagy 30 példány vétetek 
meg valamelly magyar könyvből, most alig kel 2 vagy 3 el, úgy
szintén hol elébb 20 vagy 30 példány járaték valamelly folyóiratból, 
most alig járatik 2 vagy 3; mert â' kik előbb olvasmányokat vet
tek 's könyvtáracskákat gyűjtögettek, most tagjai a' helybeli casinó-
nak, hol majd minden magyar könyv és folyóirat megszereztetik 's 
olvastatik". A következmény szerzőnk szerint nem lehet kétséges: 
„Ha e' szerint annyira kévésül a könyvvevők 's folyóirat-járatok 
száma, hogy a' magyar könyvek kiadói kevés vagy épen semmi jutal
mát nem látják fáradságaiknak, sőt néha még a' nyomtatási költsé
geket sem vehetik be: ugyan ki fog majd magyar könyveket írni *s 
kiadni? 's mi újat fognak aztán a' casmókban is olvashatni?" 

Tehát a kaszinók könyvvásárlása nemcsak hogy hasznot nem hajt 
a magyar kiadónak s így közvetve az írónak, hanem kárt okoz, mert 
az egyéni könyvvásárlók lesznek általa kevesebben. De más hiba is 
van a kaszinók könyvgyüjtése körül. „A' casinók ugyanis jó és rossz 
könyvet, csak magyar legyen, választás nélkül megszokták szerezni, 
hogy bármellyiket is kívánná egyik vagy másik tag, benne szükséget 
ne lásson: holott, casinók nem létében az olvasni szerető csak jónak 
tartott 's czélszerű könyvekre adná ki pénzét" — aminek következ
ménye megfelelő kiválogatás lenne: a selejtes művek kihullanának az 
olvasók rostáján, az érdemes szerzők pedig új és új alkotásra buzdul
nának. 

De a kaszinói olvasás módja sem alkalmas a művelődés előmoz
dítására. Mert a tagoknak — vagy, ahogy akkor nevezték, részvénye
seknek — csak helyben szabad olvasniok, könyvet haza nem vihet
nek. Már pedig ,,a' ki maga számára vesz meg valamelly könyvet, 
ezt, ha csak azért is, hogy pénzét hiába ki ne vetette légyen — egé
szen 's figyelmetesen is át szokta olvasni: mig a' casinóban majd bil-
liárd- és kártyajáték, majd hiába való csevegések 's szájaskodások 
pipafüstös lármái 's botránkoztatásai által megzavartatván, az olva
sást többnyire kénytelen félbeszakasztani s amazok közé vegyülni, 
úgy, hogy kevés könyvet olvashat rendszeresen és egészen á t . . . " 

Más forrásból is tudjuk, hogy a kaszinók hangos vitái, valamint 
az azokban folyó dőzsölések, kártyázások megbotránkozást keltettek. 
Ennek a megbotránkozásnak tudható be részben a negyvenes évek 
legjelentékenyebb társaskörének, a Nemzeti Körnek, többszöri meg
oszlása, éppen a komolyabb tagok kilépése.5 De kétségtelen, hogy 

5 DEZSÉNYI, i. h. 

Magyar Könyvszemle 1942. IV. füzet. aS 
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szerepet játszott ebben a politika is: a kormány híveinek s az ellen
zéknek egyre élesebb szétválása. 

Cikkünk szerzője maga sem elfogulatlan: mint a kormányhű 
Nemzeti Újságnak s melléklapjának, a Hasznos Mulatságoknak 
munkatársa, a kaszinók többségében hangoztatott eszmékkel nem 
értett egyet. Az is kétségtelen, hogy a magyar irodalom, a magyar 
újság- és könyvkiadás ügyét illető sötét jóslásai nem váltak valóra. 
De a könyv és az újság történésze számára érdekes a kaszinóknak, 
mint közönségszervező intézményeknek ez a — talán kissé éles —, de 
találó jellemzése. A kaszinók s a kávéházak szerepe az újság és a 
könyv életében nem elhanyagolható tényező. Hatással van a könyv
termelésre meg az olvasásra egyaránt, akár a komoly olvasóterem, 
vagy a népszerű kölcsönkönyvtár. A Hasznos Mulatságok cikke e 
hatás kezdetéről ad érdekes és hű képet, noha helytelenül vonta le 
a következtetést a pontosan leírt tünetekből. DEZSÉNYI BÉLA. 

Poriadásnak induló kéziratok és könyvlapok res taurá lása 
az Országos Széchényi Könyvtárban. A könyvtárosnak, ki főleg 
kéziratokkal és régi nyomtatványokkal foglalkozik, igen gyakran 
kerül kezébe olyan kézirat vagy régi nyomtatvány, melynek lapjai 
valósággal szétporlanak a kéz érintésére. Az ilyen könyvek rend
szerint huzamosabb ideig nedves helyen, pincékben, vagy rossztetejű 
padlásokon feküdtek. így a papiros magába szívta a nedvességet, mely 
aztán kioldotta a papírrostokat összekötő enyvezést és ha a könyv 
később száraz helyre került is, nem volt meg a papirosban az az anyag, 
mely a rostokat összeköti és így a papiros szétporlik. 

Az ilyen tönkrement papiroslapok megmentésére sikerült egy 
megfelelő eljárást kidolgoznom, mellyel megóvhatjuk a további rom
lástól ezeket a porladó kéziratokat vagy nyomtatványokat. Termé
szetesen itt nem művészi restaurálásokról van szó; a lényeg itt az, 
hogy a megmaradt kézirat-, vagy nyomtatványrészeket a jövő szá
mára meg akarjuk menteni. 

Az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtárából kaptam res
taurálás céljából a nagyértékű bártfai kéziratos hangjegy-gyűjtemény
ből egy füzetet, melynek lapjai a fentemlített állapotban voltak. 
A kéziratot egy külföldi könyvtár kérte kölcsön és e zenei kéziratot 
olymódon kívántuk előbb restaurálni, hogy mr'nden részecskéje meg
maradjon és kölcsön is lehessen küldeni, a nélkül, hogy valami kárt 
szenvedjen. A kéziraton megfigyelhető volt, hogy a betűk vonalain 
a papiros nem porlik szét, tehát a tinta megóvta az enyvezés kioldó
dását. Voltak olyan betűk vagy kótafejek, melyeknek csak az írott 
körvonalai maradtak meg. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK 427 

A fenti eljáráshoz hosszas kísérletezés és különféle papirosok ki
próbálása után egy egészen átlátszó és bizonyos zsírtartalmú papírt 
használtam, mely említett tulajdonságánál fogva egy esetleges későbbi 
nedvesedésnek is jobban ellenáll. 

A használt papirost hosszabb ideig tiszta vízben áztattam és 
utána finom keményítőcsirizzel vékonyan átkentem, vigyázva arra, 
hogy tükörsima legyen; ezután pedig a papirost minden irányban 
maximálisan kinyújtottam. Ezt a simaságot csak huzamosabb ideig 
tartó kenés után értem el, azután ráhelyeztem a megóvandó kézirat 
maradványait, melynek részeit nagyon pontosan összeillesztettem. Ez 
a művelet tartott a leghosszabb ideig, mert nagyon kellett vigyázni, 
hogy az egyes részek pontosan egymáshoz kerüljenek és a megmaradt 
részek teljes egészében olvashatóvá váljanak. Ezután, mint az alap
nál, egy másik papírlapot is az említett módon preparáltam és azt 
a kéziratra ráhelyeztem és óvatos dörzsöléssel a különböző papírok 
különböző húzási természete miatt a képződött gyűrődéseket teljesen 
kisimítottam. 

A kézirat- vagy nyomtatványrészek összeillesztését nagyon lelki
ismeretesen kell végezni, mert ha egy rész nem a helyére került és 
már a fedőlapot ráhelyeztük, többé nem lehet a hibát helyrehozni, 
mert a rossz állapotban levő papiros a nedvesség és a ragasztóanyag 
következtében már el nem mozdítható, mert szétmállik. 

Az így restaurált kéziratot két vastag papírlemez közé tettem. 
A papírlemez alá és fölé egy-egy vastag üvegtábla került, melyet nehéz 
súlyokkal préseltem. A préselésnél a papírlemez magába szívja a 
nedvességet, viszont a vastag üveglapok a nehéz súly alatt simára 
préselik a restaurált kéziratot. A megszáradt kéziratot bádoglemezek 
közé raktam és egy erős vasprésbe tettem. Mindkét préselés időtar-
ama 48—48 óráig tartott, mely után a kikerült kézirat olyan sima 
lett, mint a tükör, kitűnően olvasható és majdnem az mondható róla, 
hogy örökre megmentettük, mert olyan, mintha két üveg közé került 
volna. 

A fenti módon már több füzet ilyen zenei kéziratot, oklevelet, 
sőt molyok által szitává rágott régi újságlapokat is j-estauráltam. 
Hiányos pergamenlapokat is restaurálhatunk ilyen módon, de a per
gament és a használandó papírt különös óvatossággal kell áztatnunk, 
preparálnunk és igen nagy súly alatt préselnünk. Ezen eljárás alkalmas 
még pergamen-kódexlapok írásainak megvédésére a kopás és elhalvá-
nyodás ellen. 

Olyan esetekben, mikor régi könyveknek csak egyes részei van
nak így elporladva, egyébként a könyvlapoknak a nagyobbik felü
lete jó állapotban van, nem kell a könyvlapokat a megóvás érdeké-

28* 
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ben a fenti módon két lap közé preparálni, hanem a hiányzó része
ket hasonló papirossal kiegészítjük. Ez az eljárás azonban még na
gyobb türelmet és kitartást kíván, de kellő szakértelemmel szép ered
ményeket érhetünk el vele. 

Ugyancsak az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárából kap
tam a Cod. lat. 390. jelzetű kódexet restaurálás céljából. A kódex 
felső részén a lapok területének körülbelül egynegyed részén keresztül 
volt rothadva és a lapok felső szélei az említett területen részben hiá
nyoztak, részben porladó állapotban voltak. 

A szétszedett lapokat üveglapokra fektettem és a hiányzó része
ket hasonló papírból óvatosan kirajzolva kiszabtam és hozzáillesz
tettem, de úgy, hogy az új papír sehol sem feküdt a könyvlapokra 
rá, csak hozzáilleszkedett, miután a szövegrészből is helyenként hiány
zott, nehogy a megmaradt szövegből valamit is eltakarjon. Ezután 
fehér keményítőcsirizzel a poriadásnak indult részt és az új kiegé
szítő papírnak a könyvlaphoz illeszkedő részét mindkét oldalán egy
formán vékonyan bekentem és fehér selyempapirossal a ragasztás 
helyét beborítottam, szintén mindkét oldalon. Természetesen a selyem
papiros a ragasztóval bekent területnél jóval nagyobb volt és így 
száradás után az oda nem ragadt selyempapírszéleket óvatosan letép
destem. A ragasztás helyén a selyempapír tökéletesen hozzáillesztette 
az új kiegészítést és a poriadásnak indult részét is preparálta a könyv
lapoknak. A restaurálás után bádoglemezek közé igen erős présbe 
kerültek a lapok. 

A kódex lapjainak egy része teljesen hiánytalan volt, azonban 
a poriadás kezdetleges jelei már látszottak rajta. Az ilyen ép, de 
megpuhult lapokat a következőképen konzerváltam. Egy nagy fü-
rösztő tálba langyos vízbe kevés timsót és kevés enyvet oldottam. 
Az említett kéziratlapokat a timsós, enyves vízben kifürösztöttem és 
félig száraz állapotban bádoglemezek között préseltem. A fenti el
járástól a préselés után a lapok visszanyerték eredeti tartósságukat. 

A présből kikerült lapokból újra összeállítottam az íveket és 
korhű, valódi bordára fűzve egy eredeti XV. századbeli technikával 
készült, egész bőrkötést készítettem, mely kötést vak nyomással a 
következő rajzú vesétekkel díszítettem, a kódex első és hátsó tábláján. 

A tábla szélén körül egymásba folyó fonatos zsinórszerű dísz
hői egy sor került, ezen belül arányosan elosztva tizenhat fonatos 
dísz, ezután megint egy sor fonatos dísz, mint a szélén és a tükrön 
belül pedig nyolc nagyobb négyszögletes fonatú díszt alkalmaztam 

A leírt módon restaurált és saját tervezésem által díszített és 
készített kötéssel igyekeztem a kódexnek lehetőségig megfelelő korhű 
formát adni. SASVÁRI DEZSŐ. 
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Kccskcméthy Aurél 1849-es katonai lapjáról, 1849 júliusá
ban KECSKEMÉTHY AURÉL, a neves ügyvéd, újságíró és politikus, G Ö R 
GEY ARTHUR ösztönzésére „Való" címmel katonai lapot akart indí
tani. E szándékát nyomtatáiban elsősorban magának az indítani szán
dékozott lapnak 1849 júniusában megjelent „programmja", másodszor 
KECSKEMÉTHYnek a „Napló"-]z őrizte meg számunkra. A későbbi 
nyomtatott megemlékezések (RÓZSA MIKLÓS: Kecskeméthy Aurél nap
lója 1851—1878. — KERESZTY ISTVÁN: A magyar és magyarországi 
időszaki sajtó időrendi áttekintése íjoj—i86y. — ANGYAL DÁVID: 
Falk Miksa és Kecskeméthy Aurél elkobzott levelezése.) e két gyökér
ből táplálkoznak. Bár ANGYAL DÁVID jelentős könyvében utal a 
programm egy-két kifejezésére, de a lap megjelent programmját eddig 
senki nem ismertette. 

Tekintettel arra, hogy a közelmúltban a katonai lapok nálunk 
is feldolgozás alá kerültek, egyetértve SUPKA ERViNnek szíves aján
lásával — aki e programmra figyelmünket felhívta — időszerűnek 
látjuk a „Való" programmjával közelebbről is megismerkedni. 

A „Való" programmjának egy nyomtatott példánya megvan a 
Magyar Nemzeti Múzeum hírlaptárában 8379. sz. alatt. Az elég erős 
papírra nyomott 28*5 X 43 c m nagyságú, egy levélből álló nyomtat
vány magán viseli a 48-as idő minden jellegzetességét. A címbetűket 
díszesebb nagybetűkkel, a szöveg betűit korabeli ortográfiával nyom
ták. A szöveg fogalmazása, stílusa jellegzetesen KECSKEMÉTHY AURÉL 
kiváló egyéniségére mutat. Ezenfelül a mondatok hangzásából 
minden kétséget kizáró módon meg lehet állapítani, hogy mielőtt 
nyomdába adták volna, a kéziratot GÖRGEY ARTHUR is látta. Erre 
vallanak azok a mondatok, amik a hadsereg állapotáról nyilatkoz
nak. Éspedig: „ . . . ki netalán azt hinné, hogy hadseregünknél min
den a legáldottabb rendben 's hadügyünk a tökély ne továbbját érte 
cl nagy csalódásban élne". Ilyen meglátása csak annak lehet, aki 
— mint maga GÖRGEY is — hosszabb ideje benne él a hadseregben. 
Bár KECSKEMÉTHY is kiment a harctérre, de — mint RÓZSA MIKLÓS 
könyve IX. lapján írja —: „ . . . azért, hogy Göigey mellett katonai 
lapot csináljon — békepártit". A továbbiakban a szöveg indokokat 
sorol fel előző állítására, valamint arra a fontos körülményre, hogy 
miért kell katonai lapot kiadni. Ezeket mondja: „ . . . miután a5 most 
teendő épület századokra hatna be — oly feladat, melynek megoldása 
egyedül a' haza összes értelmiségének közműnk álásából várható; sőt 
az administrátio ephemer igényei, a' katonai rendőrség, eljárás, keze
lés naponkinti érdekei is egy szorosan katonai lap létezését mellőz-
hetlenné teszik". Ezekután megmagyarázza, hogy ne essék senki téve
désbe, ez a lap, tekintettel a hadsereg nagy fontosságára s arra, hogy 
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ágazatai a nemzeti élet más területeire is átnyúlnak, nem lesz kizáró
lag katonai. S erre elmondja a tulajdonképpeni programmot, mely sze
rint a lap a következőket igyekszik adni: hiteles hadtörténeti ada
tokat a fontosabb hadjáratokra vonatkozóan; tájékoztatást minden 
a hadüggyel kapcsolatos eseményről (s itt őszinte beszédre kéri ,,e' 
haza minden állású férfiait"). Politikai iránya: ,,a' civilisatio hódítá
saiért küzdünk; kormányformák feltétlen apostolai nem vagyunk . . . " 
S kimondja, hogy a szabadság, egyenlőség, testvériség elveiért „élni 
akarunk és halni merünk". 

Jelmondatot pedig Horátiusból választott, amit büszkén be is 
jelentett: „Si fractus illabatur orbis, impavidos fenent ruinae". 

Július elejétől kezdve hetenkint négyszer: kedden, csütörtökön, 
szombaton és vasárnap jelent volna meg. Előfizetési ára: helyben 
félévre, házhordozással (sic!) 6 ft., postán borítékban 7 ft. pp. Keltezés: 
„Pest, június 1849". 

Ez lett volna tehát az egyetlen pesti katonai lap abban az időben, 
mert — mint ismeretes — a többi Erdélyben és Komáromban készült. 
Hogy a lap milyen alakú, terjedelmű és kivitelű lett volna, arra 
— sajnos — semmi felvilágosítást nem kapunk. S mivel a július 13-án 
bekövetkezett világosi katasztrófa a lap megjelenését lehetetlenné 
tette, valószínűleg már nem is kapunk. Hacsak a későbbi kutatás 
nem vet felszínre egy erre irányuló mellékmondatot vagy elejtett meg
jegyzést. LUKÁCS JÓZSEF. 

Délvidéki gyűjtés. A Délvidék visszaszerzése után a Magyar 
Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtára azonnal megkezdte 
a jugoszláv területen megjelent hungaricumok összegyűjtését. 

Két könyvtári tisztviselő hivatalos kiküldetésben Újvidéken, Sza
badkán, Zomborban, Zentán gyűjtött. Az újvidéki és szabadkai közép
iskolák igazgatósága a legnagyobb fokban megértette a kultúrcélt és 
rögtön nagymennyiségű értékes anyagot adott át a tanári könyvtárak
ban fölöslegessé vált jugoszláv segédkönyvekből. Még ennél is érté
kesebb anyagot juttatott a „Miniszterközi Bizottság" a Magyar Nem
zeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtára rendelkezésére. De szá
mottevőek a visszafoglalt területeken a jugoszláv megszállás alatt 
használatban volt tankönyvek is, melyeknek lefoglalását a Könyvtár 
kérésére a m. kir. Honvédség vezérkari főnöke rendelte el. 

Ilyen módon a Széchényi Könyvtár 1250 darab szerb, horvát, 
német és magyar olyan könyvhöz jutott, melyet a Délvidék vissza
térte előtt nem sikerült megszereznie. Az elsődleges hungaricumokon 
kívül nagy számmal vannak képviselve a jugoszláv államra vonat
kozó politikai, statisztikai, közoktatásügyi és jogi természetű köny-
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vek, de fellelhetők a belgrádi, zágrábi és laibachi akadémiák becses 
forráskiadványai, továbbá szakbibliográfiák, szótárak és lexikonok; 
ugyancsak értékes az egy köbméternyi folyóirattömeg is, amely még 
feldolgozását várja. 

Az adományozott könyvek között voltak egyesek, melyek több 
példányban is előfordultak és voltak olyanok is, amelyek a Könyv
tár gyűjtőkörébe nem tartoznak. Ezen anyagból a Széchényi Könyv
tár ellenérték nélkül átengedett a Szláv Philologiai Intézetnek 217, 
a Magyar Történettudományi Intézetnek 142, és az Államtudományi 
Intézetnek 225 darabot. 

Az ajándékkönyvek elosztásánál a Könyvtár most is arra töre
kedett, hogy az egyes munkák a legmegfelelőbb helyre jussanak. Ezért 
a Könyvtár felszólította a tudományos intézeteket, hogy az érdeklő
dési körükbe vágó anyag kiválogatására a szláv nyelvekben jártas 
szakembereket küldjenek ki. Ez meg is történt a Szláv Philologiai 
Intézet, a Magyar Történettudományi Intézet és az Államtudományi 
Intézet részéről. GÁSPÁR MARGIT. 

Bakócz T a m á s és egy budai polgár misekönyvüzletének 
bonyodalmai . BAKÓCZ TAMÁS győri püspökségének idejét (1486— 
1492), életrajzírója a püspök politikai és diplomáciai tevékenységének 
rajzában foglalja össze. Már elöljáróban hangsúlyozza, hogy BAKÓCZ 
ezentúl is a királyi udvarban tartózkodott és a király legbensőbb 
bizalmát élvezte.1 Ha ezek a sokszor nagyon feszült légkörben lefolyt 
évek a püspök egész energiáját le is foglalták, bizonyos, hogy a köz
ügyek mellett nem vonta ki magát az egyházmegyéjét érintő ügyek 
intézése alól sem. 

A könyvnyomtatás feltalálása és elterjedése óta jelentős gondja 
lehetett az egyházmegyéknek az egyházaknak liturgikus könyvekkel 
való ellátása. Hiszen a jóval kisebb áron beszerezhető nyomtatott 
könyvek minden plébánia és templom számára hozzáférhetővé és el
használásuk esetén pótolhatóvá tették a szertartáskönyveket. Nem 
tudjuk adatokkal alátámasztani a magyar egyházmegyéknek e tárgy
ban folyamatosított intézkedéseit, de nagyon valószínű, hogy kellett 
ily rendelkezéseknek lenniök. Legvalószínűbb, hogy az vcgyes ordi-
náriusok és rendfőnökök maguk intézkedtek, hogy a lelkeszkedő pap
ság a megfelelő számú nyomtatott egyházi könyvhöz, elsősorban a 
misekönyvekhez jusson. Ez az intézkedés nálunk valószínűleg csak 
a XVI. század elején lehetett általánossá, amire a század elején sűrű 
egymásutánban nyomtatott esztergomi misekönyvekből is következ-

1 FRAKNÓI VILMOS: Erdődi Bakócz Tamás élete. Bp., 1889. 17. 1. 
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tethetünk. A folyamat azonban már 1480 körül megindult és csak 
a XV. század végéig az esztergomi misekönyvek 12—13, a pécsinek 
és a pálosoknak egy-egy misekönyv-kiadását ismerjük. A miseköny
vek gyors egymásutánban való nyomtatásának okát természetesen a 
kiadások példányának kicsiny voltában is kereshetjük, valamint ab
ban is, hogy a következő kiadások az előbbieknél tökéletesebbek 
voltak.2 

A nyomtatott misekönyvek elterjesztésének kérdésével hozhatjuk 
kapcsolatba azt a legújabban a székesfőváros történetéhez készült 
oklevélmásolatok munkálatai során előkerült oklevelet,3 amely bár 
tökéletlenül, de mégis bizonyos fényt derít a 'misekönyvek áramlásá
nak útjára. Ebben az 1491 január 13-ról keltezett oklevélben ÁDÁM 
GERGELY budai bíró és az esküdt polgárok hírül adják, hogy FOGEL
BAIDER SEBESTYÉN, néhai FOGELBAIDER LÉNÁRT budai polgár unoka
testvére, mint végrendelete fővégrehajtója és hagyományosa, — amire 
vonatkozólag a város kisebb pecsétjével ellátott igazolólevelet bemu
tatta — minden fi- és nőrokonával együtt, akiket a hagyatékból folyó 
terhek és sérelmek érintenek, megjelent Budavára tanácsa előtt és elő
adta a következőket: 

FOGELBAIDER LÉNÁRT életében nem messze a városházától, FÖR
STER GYÖRGY és BERNÁT aranyműves háza között fekvő házát ERDŐDI 
TAMÁS győri püspöktől átvett misekönyvekért fennálló ezer arany 
forintnyi tartozása fejében a püspöknek zálogba adta és a püspököt 
a város szokásai szerint a ház birtokába bevezette. LÉNÁRT elhalá-
lozván, TAMÁS püspök FOGELBAIDER SEBESTYÉNÍ bírói úton kötelezte 
az ezer forintnyi tartozás megfizetésére. Ezt a tartozást SEBESTYÉN 
LÉNÁRT hagyatékából nem tudván megtéríteni, arra kényszerült, hogy 
az említett házat ezer forintért zsidóknak adja zálogba. Idő múltával 
az uzsorakamat felnövekedése miatt látván, hogy a házat másként 
nem tudja a zsidók kezéből kiragadni — a tartozás a kamattal már 
1300 forintra emelkedett —, a házat minden haszonélvezetével és 
tartozékával testvérének FOGELBAIDER ANDRÁsnak és feleségének, BOR-
BÁLÁnak adta el örökjogon békés birtoklásra minden ellenmondás 
nélkül. Miután FOGELBAIDER ANDRÁS és felesége lefizették az ezer
háromszáz forintot WERES ÁBRAHÁM nevú zsidónak és ezzel a házat 
teljesen felszabadították, viszont FOGELBAIDER SEBESTYÉN a fi- és nő-
testvérek, nemkülönben a rokonság semmiféle tulajdonjogot a házzal 

1 KNAUZ NÁNDOR: A magyar egyház régi mise- és zsolozsmakönyvei. 
Esztergom, 1870. 1. 1. 

3 Az esztergomi székesfőkáptalan levéltárában Capsa 18. fasc. 7. nr. 
1. jelzet alatt. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK 433 

szemben nem tartottak fenn, FOGELBAIDER SEBESTYÉN megígérte, hogy 
ANDRÁS testvérét és ennek BORBÁLA feleségét, valamint örököseiket 
a ház békés birtoklásában és a vele kapcsolatos minden jogában saját 
erejével megvédi, amint ezt a város jóváhagyott ősi szokásai előírják. 
Ennek emlékezetére és megerősítésére a tanács ezt a pcesétjével el
látott privilegiális levelet adta ki. 

Ez a történet némikép hasonlít a XII I . száz. közepéig a csatári apát
ság tulajdonában volt GuTKELED-biblia történetéhez, azzal a lényeges 
különbséggel, hogy a bibliát a megszorult kegyúr zálogba tette és a 
zálogkönyvet nem tudván megfizetni, a biblia annál a FARKAS nevű 
zsidónál maradt, aki a patrónusnak pénzt folyósított. A zálog címén 
zsidó kézre került biblia azonban száz év múlva Admontban került 
ismét elő, mint GOTHARD érsek bibliája.4 

H a most már az okiratban foglalt adatokat megvizsgáljuk, első
sorban TAMÁS püspök szerepét, illetőleg a misekönyvekkel való kap
csolatát kell fontolóra vennünk. BAKÓCZ TAMÁS könyvtárának négy 
darabját ismerjük. Ezek között van a zágrábi székesegyház kincs
tárának missaléja, amelynek miniálását BAKÓCZ fejeztette be, továbbá 
a befejezetlen — talán FRANCISCUS DE CASTELLO által készített — 
esztergomi graduale.5 Nyomtatott könyvéről nincs tudomásunk. Bizo
nyos azonban, hogy e reánk maradt sovány adatok sem adnak fogal
mat BAKÓCZ könyvkultúrájáról és az egyházi szertartáskönyvekkel 
kapcsolatos ténykedéseiről sem. Mivel a győri egyházmegyének nem 
adott ki külön misekönyvet, bizonyos, hogy a győri is az esztergomit 
haszálta. Az i486—1492. években az esztergomi misekönyveknek 
négy kiadását ismerjük. Az első RATDOLTnál Velencében (1480), a 
második Nürnbergben, STUCHSnál (1499), a harmadik Brünnben, STA-
HEL-PREiNLEiNnél FEGER TEOBALD budai könyvárus költségén és 
könyvárus jel vény ével (1491), és a negyedik Velencében HAMANnál 
jelent meg. Ezeket megelőzően öt vagy hat esztergomi míssale kiadá
sáról tudunk.6 Mindezek között csak 1491-i kiadásnál van a nyom
dász és a könyv fogyasztója közötti tényzőkről, a könyvárusról tudo
másunk. FEGER TEOBALD mellett ebben a hét esztendőben RUEM 
GYÖRGY szintén mint budai könyvárus ismeretes, de az 1490-ben, 
Velencében megjelent De officio misse című mű mellett ő csak az 1493-
évi esztergomi misekönyv hártyapéldányain van mint könyvárus 

4 FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ: A Gutkeled-biblia. MKSzle 1892/93. évf. j 
és kk. 11. 

5 HOFFMANN EDITH: Régi magyar bibliofilek. Bp., 1929. 177 és kk. II. 
9 WEALE-BOHATTA: Catalogus missalium. London, 1928. p. 248—2ji. 



434 KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

megnevezve.7 A külföldhöz hasonló bizományi raktárakról, mint ami
lyen a velencei NICOLAUS JENSON által alapított vállalkozás volt, ná
lunk nincs nyom Hogy a BAKÓCZ által FOGELB A iDERnek eladott ezer 
forint értékű misekönyvek esete minden valószínűség szerint a könyv 
árusításának kérdésével függ össze, arra elsősorban a misekönyv na^y 
tömege enged következtetést. Bár FOGELBAIDER mint kereskedő, vagy 
könyvkötő nem ismeretes és nevével is tudtunkkal csak ezzel az üzlet
tel kapcsolatban találkozunk, mégis feltehetjük — más elfogadható 
magyarázat hiányában —, hogy FOGELBAIDER ebben az esetben a 
könyveket értékesítésre vette át BAKÓCZÍÓI. Valószínű, hogy foglal
kozása nem a könyvkereskedés, vagy könyvkötés volt, mert akkor az 
oklevélben feltüntette volna Buda tanácsa ezt a tényt, mint ahogyan 
minden iparos és kereskedő neve mellett e korban foglalkozásának 
megjelölését is megtaláljuk. A foglalkozás megnevezésének hiánya 
ugyan nem döntő érv, de tekintettel arra, hogy FoGELBAiDERről semmi
féle más adat nem maradt reánk, mégis következtetésünknek kiinduló
pontja lehet. Qondolhatunk arra is, hogy FOGELBAIDER a könyveket 
bekötésre vette át, mivel e korban és még jóval később is a könyv
kereskedő a könyvkötőmesterséget is űzte, amint ezt GALLEN JÁNOS 
kassai könyvkereskedő 1583. évi hagyatéki leltárából látjuk.8 Azon
ban ennek a körülménynek valószínűvétételére is hiányzik minden 
támpontunk. Az ügylet lebonyolódásának utóiátéka is arra enged 
következtetést, hogy a missalék FOGELBAIDER tulajdonából tovább-
áramlottak, mert valószínű, hogy az eset tárgyalásánál említés tör
tént volna arra a körülményre, hogy a missalék a hagyatékban meg
vannak. Az üzlet rendezetlensége és az elzálogosítással kapcsolatos kár 
FOGELBAIDER üzleti ténykedésére rossz világot vet, bár ennek meg
ítélésére a kísérő körülmények ismeretének hiányos volta miatt nincs 
elég alapunk. 

Az esztergomi misekönyvek árára közvetlen adataink hiányában 
csak távolabbi következtetéssel utalhatunk. Ha a Missale Vratislaviense 
ára 1497-ben 3%—4 frt (a kötött példány fél forinttal drágább)9 

körülbelül erre az árra gondolhatunk az esztergomi misekönyv eseté
ben is. E szerint BAKÓcztól FOGELBAIDER kb. 250 darab misekönyvet 
vett át, ami az akkori kiadások szokásos példányszámának kb. 
lU—Vs-ét tehette ki. 

7 VÉGH GYULA: Budai könyvárusok jelvényei. Bp., 1923. 14. 1. 
8 KEMÉNY LAJOS: Egy XVI. századi könyvkereskedő raktára. MKSzle 

1895. évf. 310. és kk. 11. 
9 FITZ JÓZSEF: A könyv története. Bp., 1930. 64. 1. 
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Felmerülhet végre az a kérdés is, hogy a szóbanforgó missalék 
valóban nyomtatott könyvek voltak-e, mert az oklevél szövegében 
csak misekönyvekről (pro libris Missalium) és nem nyomtatott köny
vekről van szó. Igaz, hogy a könyvnyomtatás feltalálásának korában 
a könyvek említése mellett gyakran szerepel nyomtatott jellegüknek 
kidomborítása, de nem valószínű, hogy BAKÓCZ nagyobbmennyiségű 
kódexet adott volna el egy laikus budai polgárnak. Mindenesetre az 
ügylet részletesebb körülményeinek ismeretére volna szükség, hogy 
a tárgy ilyen vonatkozásában is tisztán lássunk. 

Az egyetlen, aki az ügyletből kár nélkül került ki TAMÁS püspök 
volt, mert a zsidókat — bár pénzüket uzsorakamatostul visszakap
ták — a tanács az uzsora vád iával bélyegezte meg. Ez az eset is ada
lék lehet BAKÓCZ TAMÁsnak a gyakorlati élet tényeiben való jártas
ságához és ama tehetségéhez, hogy érdekeit mindig meg tudta védeni. 
De ebben az esetben az is valószínű, hogy az Egyház ügyét is szívén 
viselte. KELÉNYI B. O T T Ó . 

Nóvák László (1873—1942). 
A magyar nyomdatörténetnek érdemes művelője, a könyvnyom

dászat és a rokonszakmák enciklopédikus szakembere, nyomdászszak
lapok szerkesztője, a nyomdász továbbképzőtanfolyam vezetője, szá
mos könyv, tanulmány és cikk szerzője hagyta árván íróasztalát, 
amelyen a nyomdász szakközönség részére hasznos és maradandóbecsu 
művek születtek meg. Fáradhatatlan, termékeny munkása volt a nyom
dász szakirodalomnak: 1893-tól 1902-ig a Magyar Nyomdászat és a 
Nyomdászati Enciklopédia segédszerkesztője, 1903-tól 1910-ig a 
Grafikai Szemle főmunkatársa és a Magyar Nyomdászok Évkönyvé
nek szerkesztője volt, ami tudása iránt a legnagyobb bizalmat és el
ismerést jelentette szaktársai részéről. 

Főműve az általa szerkesztett Grafikai Művészetek Könyvtárá
nak VII—XIII . köteteként kiadott „A nyomdászat története" című 
műve, amely het kötetben tárgyalja a nyomdászat történetét a könyv
nyomtatás feltalálása óta 1928-ig, párhuzamosan mutatván be a kül
földi és a magyar nyomdászat fejlődését. Ha e műve nem alapult is ere
deti forráskutatásokon, mégis nagy nyeresége volt a szakirodalomnak, 
mert előtte sem a nyomdászat világtörténelme, sem ennek magyar része 
nem jelent még meg ily bő és a szakirodalomnak ily alapos feldolgo
zásában magyar nyelven. S bár „főképen nyomdászembereknek, a 
magyar kultúra nehézsorsú napszámosainak" számára készült e könyv, 
a magyar könyvtörténet kutatói is gyakran folyamodnak hozzá tájé
koztatásért. A nyomdatörténelmi adatok mellett az egyes korok szel
lemi áramlatait is ismerteti — nem mindig objektív kritikai megjegy-
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zésekkel —, a tanult könyvtörténész azonban e fejtegetéseket úgyis 
átlapozza, mert a szellemtörténeti fejlődés megismeréseért mindenesetre 
más forrásokhoz, vagy kézikönyvekhez fordul. 

Nóvák László halálát a magyar nyomda- és könyvtörténet kuta
tói is részvéttel veszik tudomásul, a könyvtárak pedig különös meg
becsüléssel fogják őrizni emlékét mindaddig, amíg nyomdászattörténeté
nek helyét a tudományos segédkönyvtár kézikönyvei között föl nem 
váltja egy újabb, gazdagabb anyagú magyarnyelvű nyomdászattörténet. 
Tehát — előreláthatóan — még hosszú ideig. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN. 
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Schmid, Günther : Goethe und die Naturwissenschaften. Eine 
Bibliographie. Herausgegeben im Namen der Kaiserlich Leopoldinisch-
Carolinisch Deutschen Akademie der Naturforscher von Emil ABDER
HALDEN, Präsidenten der Deutschen Akademie der Naturforscher. 
Halle (Saale), 1940. Buchdruckerei des "Waisenhauses. XV[i ]620 1. 4 0 . 

A munka megjelenésekor volt éppen 150 éves fordulója annak, 
hogy GOETHE, a munkát kiadó német természettudományi Akadémia 
egykori tagja, Metamorphose der Pflanzen című dolgozatában a nö
vényvilág fejlődésére vonatkozó útmutató és alapvető gondolatait ki
fejezte. Az Akadémia elnöke rövid előszavában közli, hogy ez a 
körülmény adott alkalmat a szerző által hosszú esztendőkön át gyűj
tött, tanulmányozott, összehasonlított anyag közrebocsátására. Való
ban egy egész emberöltő lankadatlan és következetes kutatómunká
jának eredménye ez a 29 fejezetre tagozódó impozáns kötet a maga 
4554 címleírásával, felölelve GOETHE életének és munkálkodásának 
a természettudományok körébe tartozó egész irodalmát, nyelvre és 
nemzetiségre való tekintet nélkül és minthogy A. BIELSCHO^SKY sze
rint „e pompás életnek több mint ötven esztendeje a természettudomá
nyoknak volt szentelve",1 úgyszólván egész életét. De lehetnek még a 
GoETHE-kutatásnak kiaknázatlan területei? Hiszen könyvtárakat töl
tenek meg a weimari költőfejedelemmel foglalkozó művek és alig van 
a világirodalomnak olyan nagysága, akinek személye az övéhez ha
sonló terjedelmű helyet foglalt volna el az alkotó és búvárkodó elmék 
termékeiben. Már K. GOEDEKE: Grundriss zur Geschichte der deut
schen Dichtungjz 1891. évi kiadásában közel 300 művet sorol fel a 
GoETHE-irodalomnál, ezenkívül a vonatkozó természettudományi 
munkák ismertetésénél 34 szerző 40 művének címleírását adja. Mégis 
méltán nevezi G. SCHMID munkáját úttörőnek, mert a természettudo
mányok története általában nem bővelkedik bibliográfiákban, a ter
mészetbúvár GoETHÉről korábban megjelent művek pedig részben nem 
terjednék ki ezirányú tevékenységének minden ágára, mint pl. F. T. 

1 GOETHE, 32. kiad. München, 1918. II. köt. 412. 1. 
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BRATRANEK: Goethes naturwissenschaftliche Korrespondenz 1812—1832. 
Leipzig, 1874. 2 köt. I. LXXXIX[ i ]4oo 1., II. [41424 l.,2 M. BÜSGEN: 
Über Goethes botanische Studien. Goethe-Jahrbuch, XI . köt. Frank
furt, 1890. 145—158. 1., J. H . F. KOHLBRUGGE: Historisch-kritische 
Studien über Goethe als Naturforscher. "Würzburg, 1913. V, 154 I.* 
és R. VIRCHOV: Göthe als Naturforscher und in besonderer Beziehung 
auf Schiller. Berlin, 1861. VI[2] i27 l.,4 vagy nem adnak teljes biblio
gráfiát mint R. MAGNUS, a heidelbergi egyetem gyógyszertan-tanára, 
az 1906. év nyári szemeszterében tartott Goethe als Naturforscher 
című előadásában.5 

E művek vázlatos ismertetésével szemléltetni kívántuk a hasonló 
felépítésű munkák hiányát és igazolni azt a tényt, hogy G. SCHMID 
bibliográfiájának egész áttekinthető és logikus rendszerét csaknem tel
jeyen a saját elgondolása alapján állította össze és amikor közre
bocsátja GOETHE sokoldalú természettudományi tevékenységének iro
dalmát, mely egyfelől szoros összeköttetésben áll koráéval, másfelől 
hatásában máig is érezhető, a természettudományok történetének egy 
egész korszakáról nyújt hű és részletes képet. De a természettudomá
nyokkal foglalkozókon kívül az irodalomtörténeti beállítottságú 
GoETHE-kutatók is találnak a kötetben sok kevéssé vagy egyáltalán 
nem ismert adatot, a könyvtárak, gyűjtők és antikváriusok pedig a 
bibliográfiai szabályok pontos és gondos betartásával készült köny
vészeti leírásokat. 

v Munkáját a szerző három fő csoportra osztja: I. GOETHE termé
szettudományi művei. II. A GoETHÉre vonatkozó természettudományi 
irodalom. III . GOETHE viszonya a természetbúvárokhoz és az orvo
sokhoz. 

Az I. csoport első fejezete a költő életében német és más nyelven 
megjelent természettudományi dolgozatok első, második és későbbi 

2 A GoETHE-család megbízásából adatott ki s főleg a természettudomá
nyokkal foglalkozóknak G.-hez intézett leveleit foglalja magában. 

3 Tartalma: I. G., mint összehasonlító anatómus. II. G. természetszem
lélete teológikus volt-e avagy mechanikus? III. G. álláspontja a párizsi Aka
démia vitájában 1830-ban. IV. G. és a metamorfózis tana. V. G. és a geológia, 
zárszóként. 

4 Tartalma: G, a természetbúvár és I—X. sz. melléklet, melyek a tárgy
körbe tartozó műveit és más természettudósokhoz való viszonyát taglalják. 

5 Megj. Leipzig, 1906. VII [1] 336. 1. Tartalma: botanikus munkák, 
osteológiai és összehasonlító anatómiaiak. „Farbenlehre", fiziológiai és fizi
kai optika, mineralógia, geológia, meteorológia. G. a természetkutató. 
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kiadásainak könyvészeti leírását adja 1770-től 1832-ig kronologikusan 
tekintet nélkül arra, hogy önálló művekként, vagy hírlapi és folyóirati 
cikkek keretében láttak-e napvilágot. A bibliográfus hármas célját: a 
világosságot, szabatosságot és teljességet6 maradéktalanul megvalósítja 
ezekben a cikkelyekben a szerző s a mechanikus leírásokon kívül rövid 
tartalmi referenciákat, a tájékozódást megkönnyítő életrajzi adatokat 
is közöl, ismerteti a művek keletkezésének körülményeit és hatásukat. 
A 2-ik fejezet a GOETHE által felfedezett állkapocsközti csontra 
(„Zwischenkiefer, os intermaxillare), a 3-ik az ilmenaui (a Thüringiai-
erdő északi felén, a szász-weimari nagyhercegséghez tartozó üdülőhely) 
bányászatra vonatkozó dolgozatokat írja le, a 4-ik a szerzők betű
rendjében a GOETHE közreműködésével készült kiadványokat, az 5-ik 
hátrahagyott természettudományi iratait két részben: a) egyes kiad
ványokban szakok szerint csoportosítva és GOETHE rajzaira vonat
kozó irodalom alfabetikus rendben, b) gyűjteményes munkákban kro
nologikus rendben. A 6-ik fejezetet GOETHE természettudományi Írá
sai későbbi és külön kiadásainak szenteli, megjegyezvén, hogy vala
mennyi XIX. századi kiadás összeállítása még a jövő feladata. A fel
sorolás szakok szerint s azokon belül időrendben történik. A 7-ik feje
zet GOETHE természettudományi dolgozatainak modern bibliofil- és 
magánkiadásait ismerteti, melyek éppúgy, mint az előbbiek, a német-
nyelvűeken kívül angol, francia stb. nyelven is megjelentek. 

A II . rész GoETHÉvel mint különböző természettudományi tár
sulatok tagjával foglalkozik, felsorolva Batáviától Zürichig mindazo
kat, melyeknek tagnévsorában szerepelt, köztük a mi Selmecbányánkat 
is (Ungarn bzw. Slowakei megjelöléssel), hol a „Societät der Bergbau
kunde nevű, 1786-ban alakult nemzetközi egyesület kiadványai - 1 . 
kötetének 4. lapján GOETHE, a weimari titkos tanácsos tiszteletbeli 
tagként szerepel.7 Ezután betűrendben következik a GoETHÉnek aján
lott, vagy az ő emlékének szentelt német-, francia-, latin- stb. nyelvű 
munkák, a nagy költő nevéhez fűződő elnevezésekre (GOETHE ásvány, 
növény, csont, hegy, vízesés stb.), műszereire, a tárgykörbe tartozó 
gyűjtemények- és múzeumokra vonatkozó irodalom ismertetése. 
A 159. 1. 841. sz. referenciája megemlékezik a M. Tud. Akadémia 
Goethe-szobájáról és az abban elhelyezett ELISCHER BoLDizsÁ.R-féle 
karlsbadi ásványgyüjteményről, melynek katalógusát HELLER ÁGOST, 
fizikus, főreáliskolai tanár, az Akadémia egykori főkönyvtárnoka8 

e V. ö. DR. GULYÁS PÁL: A bibliográfia kézikönyve I. köt. Bp. 1941. 72. L 
' Ld. G. SCHMID műve 139. 1. 706. sz. 
8 Ld. SZINNYEI: Magy. írók élete és munkái. IV. köt. 668—671. 1. 
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állította össze és közöl erre vonatkozó cikkeket.9 Itt jegyezzük meg, 
hogy G. SCHMID, aki bibliográfiai leírásait általában a művek köz
vetlen szemlélete alapján, „de visu" adja és megjelöli legalább egy 
lelőhelyüket, ahol ő használta azokat, hacsak a berlini Auskunftsbüro 
Deutscher Bibliotheken megállapítása szerint németországi könyv
tárakban meg nem találhatók, a magyar műveknél kivétel nélkül 
kénytelen a csillag tipográfiai jelét használni, mivel azokhoz nem jut
hatott hozzá. Közli egyébként HELLER ÁGOSTnak egy Németország
ban megjelent, a fizika történetével foglalkozó műve címét is, mert 
annak egy fejezete GOETHE yel foglalkozik.10 

A második főcsoportban két dolog egybeolvad: i . a természet
tudományi szakirodalom, mellyel GOETHE kutatásaiban és tanulmá
nyaiban foglalkozott, melyet feldolgozott, tovább fejlesztett, vitatott 
vagy helyeselt és 2. a történeti rész, melynek tárgya az ő személyére 
és a v le kapcsolatba hozható természettudományokra vonatkozó 
irodalom. Ez utóbbit a szerző 1932-ig, a GOETHE-jubileumi évig be
zárólag a maga egészében óhajtotta adni, a későbbieket — technikai 
okokból — csak kivonatosan. A történeti rész GOETHE természet
tudományi dolgozatai egykorú bírálatainak leírásával kezdődik, ter
mészetfilozófiájának 1832 előtti, majd 10—20 éves ciklusokra osztott 
s ezeken belül alfabetiko-kronológikus rendben összeállított irodalmá
val folytatódik, figyelembe véve a németországiakon kívül Francia-
01 szagban, Angliában, Hollandiában megjelent, e tárgycsoportba tar
tozó műveket is. Ugyanilyen rendben adja ezután a költő általános 
természettudományára, majd annak egyes csoportjaira (élettan, nö
vénytan, állattan, koponya-csigolya-elmélet tana, fénytan, színtan, 
ásványtan, földtan, vegytan, csillagászat, földrajz, számtan, orvos
tudomány és ezek különböző alosztályai) vonatkozó művek könyvé
szeti leírását. Az utolsó szakkör magában foglalja a GOETHE munkáiból 
vett orvosi megállapításokat, nyilatkozatait orvosi kérdésekről s az 5 
fizikai alkatát, betegségeit, gyógyfürdőzéseit, fcgbántalmait, szemüveg
használatát taglaló orvosi irodalmat. 

E csoportban néhány magyar szempontból figyelemreméltó cik
kelyt találunk. Az általános részben H. HELMHOLZnak, a weimari 
Goethe-társaság 1892. évi közgyűlésén elmondott, CZOGLER ALAJOS 

9 Magyar Szemle 15. évf. 1895. 327—331. 1., Frankfurter Zeitung 1895, 
jún. 6. sz., Goethe-Jahrbuch 17. köt. 1896. 273. 1. A katalógus az általa leírt 
kiadáson kívül magyar nyelven is megjelent: H. Á.: Az Elischer-féle Goethe-
gyűjtemény katalógusa. Bp. 1896. Akadémia. 143. 1. 160 és a Goethe-gyüjte-
mény. Akad. Értesítő, 1896. 317—320. 1. 

10 Geschichte der Physik von Aristoteles bis auf die neueste Zeit. Stutt
gart, 1882—1884. 2. köt. 
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által magyarra fordított, beszéde említését,11 hivatkozást TURÓCZI 
TROSTLER JÓZSEF dolgozatára a természettudós GoETHEről.12 A goethei 
optika és színtan irodalmában egy szerző nélküli cikk: Goethes Farben
lehre und der Philosoph in Zombor.n A zombori bölcselő, G. SCHMID 
megjegyzése szerint, EUGEN HEINRICH SCHMITT, aki ifjúságát részben 
valóban ott töltötte és éppen a cikk megjelenésének évében nyert a 
berlini filozófiai társaság pályázatán Die Geheimnisse der Hegel'schen 
Dialektik című, a társaság kiadásában megjelent tanulmányával dicsé
retet.14 Az őslénytant is magában foglaló ásvány- és földtani művek 
között PONGRÁCZ SÁNDOR15 előadását említi, aki GOETHE emlékének 
abból az alkalomból áldozott, hogy pontosan 100 év előtt, 1825-ben 
ünnepelte a német nép az élő költőfejedelem félszázados jubileumát. 

G. SCHMID magyarvonatkozású adatainak kiegészítéséül itt említ
jük meg, hogy ugyancsak PONGRÁCZ SÁNDOR tollából jelent meg a 
Debreceni Szemle 1927. évf. 608—612. l.-ján Goethe Faustja, mint 
természettudományi világnézet című közlemény. Azonkívül LAMB-
RECHT KÁLMÁN a Természettudományi Közlöny 51. köt. 11. sz. 302— 
303. l.-on (megj. a Magyar Tanácsköztársaság Közoktatásügyi Nép
biztossága megbízásából kiadott részben 1919. jún. 1.) a Kérdések é< 
feleletek rovatában rövid irodalmat közöl GoETHÉnek a természettudo
mányokhoz való viszonyáról általában és szakok szerint. Megemlíti, 
hogy HELMHOLZ Über Goethes naturwissenschaftliche Arbeiten 1853. 
című műve magyar fordításban HELMHOLZ népszerű tudományos elő
adásaiban jelent meg. (Természettudományi Társ. Könyvkiad. válla
lata. VI. k. 1874. 36—60. 1.) Akadnak LAMBRECHT K. felsorolásában 
G. SCHMID bibliográfiájából hiányzó dolgozatok is. így M. KRONEN-
RERG: Zur Geschichte der Naturphilosophie. (Die Naturwissenschaften 
I. 1913. évf. 888—893. 1.) K. BARDELEBEN: Über die bisher bekannten 
anatomischen Arbeiten Goethes. (Verhandl. d. Anat. Ges. V. 151—-157. 
1. V. ö. Anat. Anz. 1891. 174.) E. GAUPP: Die Materie des Schädels. 

," GOETHE természettudományi sejtelmei. Ford. Cz. A. Természettudo
mányi Közlöny, 24. 1892. S. 526—540. Ungarisch. — Über Helmholz Weima
rer Goethe—Rede von 1892. (G. Schmid 203. 1. 1243. sz.) 

12 GOETHE mint természettudós. Temesvár. Hunyadi kny. (Természet
tudományi füzetekből. 39. évf. 36 S. Goethe als Naturwissenschaftler. Unga
risch. (213. 1. '1336. sz.) 

13 Chronik des Wiener Goethe-Vereins. 2. Jahrgang Nr. 11. Wien, 
Dienstag, den 15. November 1887. . . . 40. 59—60. (361. 1. 2528. sz.) 

14 V. ö. SZINNYEI J.: Magyar írók élete és munkái XII. k. 506—509. 1. 
és KÉPES F. S.: Schmitt Jenő Henrik élete és tanítása Bp. 1908. 

15 GOETHE emléke a paleontológiában. [ = Goethes Erinnerung in der 
Paléontologie.] Természettud. Közlöny, 1925. S. 374—381. (406. 1. 2972. sz.) 

Magyar Könyvszemle 1942. IV. füzet. a g 
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(Ergebnisse d. Anat. u. Entwicklungsgesch. VIT. 793. 1.) Van az ott 
jelzetten kívül más kiadásban is megjelent mű.16 RÖMER GYULA, ter
mészettudományszakos brassói tanár is foglalkozott a természettudós 
GoETHEvel Brassóban tartott előadásaiban: Der Naturforscher Goethe. 
Megj. Kronstadt 1900. Schlandt ny. 18 1. 8° és Ist Goethe als Natur
forscher überschätzt worden című a Siebenbürg. Deutsch. Tagblatt 
1918. évi 13. 575—76. sz.-ban megjelent cikkében. Ugyanitt az 1904. 
évi 9295. sz.-ban Goethe und die Aerzte című névtelenül megjelent 
és CZIRBUSZ GÉZA dr. által & Magyar Állam 1896. évi 6j. sz.-ban 
GOETHE erotomániája cím alatt közzétett cikkek GOETHE és az orvos
tudomány irodalmát egészítik ki. Megjegyezzük még, hogy az Orsz. 
Széchényi Könyvtár állományában is sikerült a GoETHE-bibliográfia 
e fejezetéhez sorolható, onnan hiányzó két művet találni. HUMÁNUS:1 7 

Die naturgemässe Entwicklung des Menschen und Goethes Faust. Leip
zig 1891. Vg. J. G. Fidel [4] 140 1. 8° és WALLNER EDMUND: Die 
Harmonie und Cbaracteristik der Farben mit besonderer Anwendung 
auf Costümierung. Mit freier Benutzung von Goethes... Farbenlehre. 
Erfurt é. n. Bartholomäus. 20 [2] 1. 8° . 

A bibliográfia második csoportjának utolsó fejezetei GoETHEnek 
a technikához, mező- és erdőgazdasághoz való viszonyának többnyire 
hírlapi cikkekben megjelent irodalmát, majd az 1932. jubileumi év 
általános természettudományi könyvészetet foglalják magukban. Halá
lának 100 éves fordulója e szerint összesen 295, német-, angol-, cseh-, 
francia-, lengyel-, olasz-, spanyolnyelvű dolgozat megjelenésére adott 
alkalmat és a természettudományi társulatok világszerte kiállítások 
és emlékünnepélyek rendezésével áldoztak emlékének. Nem tér ki a 
szerző a magyar idetartozó anyag ismertetésére, melyből a követke
zőket idézhetjük. Dr. DONATH GYULA: A természetbúvár Goethe. 
Halálának 100 éves évfordulója alkalmából,18 ZECHMEISTER LÁSZLÓ: 
Goethe és a természettudomány. Pécs 1932. Dunántúl. 16 1. 8° . Ez 
utóbbi egy ünnepi előadás szövege és sok egyezést mutat szerzőjének 
Goethe mint természetbölcselő címmel a Búvár folyóiratban19 meg
jelent cikkével; itt adta közzé külön is kinyomatott Goethe a termé
szetkutató című dolgozatát is.20 Az emlékévben jelent meg Sopronban 

18 J. H. F. KOHLBRÜGGE: Historisch-kritische Studien über Goethe als 
Naturforscher. (Zool. Annalen V. 1912. 83—228. 1.) — G. Schmid, 1932. sz. 
a. szerzőnek csak önállóan megjelent e művét írja le. 

17 HUMÁNUS = EBERHARDT, EBNST. (Ld. Kaiser's Bücherlexikon 29. köt. 
Leipzig, 1899. 829. ill. 404. 1.) 

18 Természettudományi Közlöny 64. köt. (1932.) 104—106. 1 
14 1935. aug. I. évf. 8. sz. $30—532. 1. 
20 1935. máj. I. évf. 5. sz. 347—349-
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MÜLLNER, LUDWIG munkája: Epirrhema. Goethes Faust im Lichte sei
ner Naturforschung. Vg. der Röttig—Romwalter Druckerei A. G. 
Oedenburg, 401 1. 8° , melynek G. SCHMID csupán egy 1935. évi baseli 
kiadását ismeri.21 A német könyvtárak a Gesamtkatalog der Preussi-
schen Bibliotheken külön GoETHE-kötetének kiadásával vették ki részü
ket a jubileumi ünnepségekből, a mi Fővárosi Könyvtárunk pedig 
DRESCHER PÁL szerkesztésében tetszetős ünnepi kiadványban tette 
közzé állományának magyar- és idegennyelvű GOETHE irodalmát. 

DRESCHER PÁL azonkívül folyóiratunkban emlékezett meg a wei-
mari nagyhercegi könyvtárt használó GoETHEről,22 aki leginkább a 
természettudományi s főleg a fénytannal foglalkozó művek iránt érdek
lődött. A DRESCHER által idézett forrásmunkán kívül azonos tárgyú 
LERCHE, O T T O dolgozata: Goethe und die Weimarer Bibliothek. Leip
zig 1929. Harrassowitz. VIII [4] 138 l.23 

A második rész befejezéséül szerző a jubileumi év után munkája 
kiadásáig megjelent műveket a szerzők betűrendjében sorolja fel, a 
295 cím azonban, mint ő maga megjegyzi, nem öleli fel a teljes ide
tartozó irodalmat. A nálunk ezidőben megjelentek közül idetartoznék 
SZABÓ JÁNOS tanulmánya: Theophrastes Paracelsus mikrokosmos elmé
letének hatása Goethe Faustjára. Debrecen 1938.24 Forrásmunkái között 
néhány G. SCHMID által mellőzött címet is találunk. MORRIS, MAX: 
Swedenborg im Faust. (Goethe Studien) Berlin, 1902. PETSCH, ROBERT: 
Magussage und Faustdichtung. (Zeitschrift für Deutschkunde) 1920. 
U. a.: Die Geisterwelt in Goethes Faust. Frankfurt a. M. 1926. PEU-
CKERT, W I L L . — E R I C H : Pausophie. Ein Versuch zur Geschichte der 
weissen u. schwarzen Magie. Stuttgart, 1935. 

Műve harmadik főcsoportját szerző GoETHEnek a természetkuta
tók és orvosokhoz való viszonyát összefoglalóan tárgyaló munkák 
ismertetésével vezeti be, majd a „Sonderliteratur" című fejezetben 546 
nevet sorol fel, a természettudományok legkülönbözőbb ágával fog
lalkozókat és a németen kivül egyéb nemzetiségüeket (angol, belga, 
cseh, észt, finn, francia, holland, ír, lengyel, magyar, olasz, orosz, 
svájci, svéd stb.) megjelölve, milyen összeköttetésben állottak GOETHE-
vel és közölve a vonatkozó irodalmat. Bár a felsorolás nem lehet tel
jes, hiszen külön kötetre való lenne és szerző felhívja a figyelmet több 
e tárgykört részletesen ismertető munkára, végigkíséri a költő életét a 

21 V. ö. 496. 1. 3613. sz. 
22 GOETHE mint könyvtárhasználó. MKSzle 1937. 72. 1. 
23 Klny. Beihefte zum Zentralblatt für Bibliothekswesen 62. 
24 Klny. a Debreceni Ref. Kollégium Tanárképző Intézetének dolgoza

tai 18. sz.-ból. 50. [1] 1. 8°. 
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születésénél segédkező tudós asszony nevének említésétől kezelőorvosai
nak megnevezésén át egészen utolsó betegségének irodalmáig. Meg
tudjuk, hogy korának úgyszólván minden természettudományi és 
természetfilozófiai szempontból jelentős egyéniségével érintkezésben 
állott. Hegel, Herder, Humbolt, Lavater, Okén, Schopenhauer 
stb. neve mellett ott találjuk a német egyetemek, különösen a jénai, 
göttingai és lipcsei egyetem természettudományi katedráinak taná
rait, akiknek GOETHE részben hallgatójuk volt, részben később az ő 
tanácsára hivattak meg egyetemi tanszékekre, míg mások udvari 
orvosokul, kertészekül, vagy csillagászati és meteorológiai intéze
tek élére. 

Hazánkfiai közül első e csoportban a szerző által négy név
variánsban megjelölt „FERJENTSEK (Feriencik, Ferjencsik, Ferientsik) 
SÁMUEL (1793—1855)" meteorológus és jolsvai evangélikus lelkész, 
aki 1816-tól 1818-ig Jénában folytatott teológiai tanulmányokat 
s az ottani magyar társulat titkáraként is működött. Egy alkalommal 
bemutatták GoETHEnek s az megtudva, hogy iskoláit Beszterce- és 
Selmecbányán végezte, megjegyezte, hogy e két városból remekszép 
ásványokat kapott és felszólította, lépjen be a jénai mineralogiai tár
saság tagjai közé. A számára készült tagsági oklevelet 1818. január 
31-i kelettel GOETHE sajátkezűleg töltötte ki25 s Jénából való távo
zásakor a Hermann és Dorottya dedikált példányával ajándékozta 
meg. A meteorológiára, melynek későbbi munkássága javarészét szen
telte, figyelmét ugyancsak GOETHE hívta fel, aki nevét híres Napló
jába is bejegyezte.26 GÖDÖR JÓZSEF G. SCHMID adatai szerint ásvány-
gyűjtő, győri professzor és gyógyszerész volt (ez utóbbi adat téves), 
GoETHEvel való levelezése bizonyára abban leli magyarázatát, hogy 
1818-ban a jénai egyetemen avatták bölcsészdoktorrá, ott rendkívüli 
tanári minőségben előadásokat is tartott és 1821-ben GOETHE unoka
húgát vette nőül. Tagja volt a jénai nagyhercegi mineralogiai társa
ságnak, majd hazájába visszatérve, Győrben tanító, később evangélikus 
káplán, végül lelkész lett. Visszavonulása után papi munkákat írt, 
lapot szerkesztett Laura címmel, melyből 1824-ben két füzet jelent 
meg.27 SZÉKI TELEKI DOMOKOS gróf nevét von Szék (Teleki) címszó 

25 Ld. K. J. SCHROER: Goethe und ein Candidat der Theologie aus 
Ungarn. Chronik des Wiener Goethe-Vereins 3. Bd. Wien 1899. S. 9. 40. (G. 
Schmid által id. 135. 1. 618. sz. a.) 

26 FERJENCSIK SÁMUEL életét és munkásságát ld. SZINNYEI: i. m. III. 
köt. 423—42$. I. és FÖLDESSY GYULA: Goethe és egy jenai magyar diák. 
Magyarság, 1932. 48. sz. 12—13. 1. 

27 V. ö. SZINNYEI j . m. és MOKOS GYULA: Magyarországi tanulók a jenai 
egyetemen. Bp. 1890. 
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alatt idéz] a szerző, közölve, hogy az 1773—^1792 között élő magyar 
mineralógus, a marosvásárhelyi törvényszéki tábla ülnöke, 1796-ban 
Jénában a „Mineralogische Gesellschaft" első elnöke lett, életrajza 
megtalálható e társaság évkönyvében.28 TELEKI D. gróf ásványtani 
adatokat is tartalmazó útleírásainak magyar címe: Egynéhány hazai 
utazások leírása. . . Bécs, 1796, 333 1. 8° , német fordításáé: Reise 
durch Ungarn und einige angränzende Länder, aus dem ungarischen 
übersetzt durch Ladislaus v. Németh, Prof. am evang. Gymnasium 
zu Raab. Pest, 1805, 288. 1., 8° . Ugyanezen a lapon (591.) találjuk 
SZILÁGYI erdélyi orvos nevét, aki a Napló adatai szerint 1825. április 
29-én meglátogatta GoETHÉt. Keresztnév hiányában nehezen azono
sítható e név, feltevés csupán, hogy székelyföldvári SZILÁGYI MIKLÓS 
orvostudorról lehetne szó, aki 1838-ban a kolozsvári orvos-sebész 
tanintézet élet- és általános kór- és gyógyszertani tanszékére nevez
tetett ki.29 ZIPSER ANDRÁS KERESZTÉLY nevét (élt: 1783—1866)30 em
líti végül a szerző, mint geológus és meteorológus besztercebányai 
magyar tanférfiúét, akit a Napló ásványcserélőként tartott nyilván. 
E neves tudós és természettudományi író külföldön is elismert volt, 
több német egyetem tüntette ki díszdoktori oklevéllel, sok külföldi 
társaság választotta tagjává a földrajzi, topográfiai, bányászati, 
geológiai, meteorológiai és régészeti tárgyú munkákat író magyar 
tudóst. 

E csoporthoz tartozónak vehetjük még a magyar származású 
SCHROER, KARL JULIUS személyét, aki 1852—1861-ben a pozsonyi 
főreáliskola tanára és több magyarvonatkozású munka szerzője volt, 
bár működése nagy részét Ausztriában, német nyelven fejtette ki.31 

G. SCHMID nyolc helyen idézi nevét és feltünteti, hogy a Goethes 
naturwissenschaftliche Schriften című műhöz általa írott előszó a 
magyarországi Főherceglakon kelt 1883. augusztus 28-án;32 továbbá, 
hogy a 90-es években a Chronik des Wiener Goethe-Vereins kiadója
ként működött és GOETHE munkái weimari kiadásának társkiadója 
veit. Nem tér ki azonban a szerző Abenteur eines ungrischen Schul
mannes mit Goethe, Schiller und Wieland című értekezésére,33 mely 

28 Annalen d. mineralog. Societät zu Jena Bd. I. 1892. 345. és köv. 1. 
29 SziNNYEi i. m. XIII. köt. 907—908. 1. 
38 SZINNYEI i. m. XIV. köt. 1868. 1. szt. 1864-ben halt meg. Műveinek 

felsorolását ld. SZINNYEI J.: Magyarország természettudományi és matema
tikai könyvészete 1472—1875. 861—863. 1. 

31 V. ö. SZINNYEI i. m. XII. köt. 618—621. 1. 
32 (201. 1. 1220. sz.) 
33 Fünftes Jahresprogramm d. offen ti. Oberrealschule d. kön. Freistadt 

Pressburg, 1855. *—8- l« 
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egy SZLUCHOVINYI ANDRÁS nevű pozsonyi protestáns polgári iskolai 
tanárnak véletlen találkozását mondja el a német irodalom e három 
nagy alakjával, sem Goethes äussere Erscheinung című Berlinben 
1877-ben megjelent munkájának említésére. 

A GoETHEvel érintkezésben állott és természettudományokkal is 
foglalkozó tanférfiak sorát HRABOWSZKY DÁVID esztergomi főgim
náziumi tanár nevével egészíthetjük ki (szül. 1804, megh. a 60-as évek 
végén).34 Ő az agg GOETHÉT látogatta meg, résztvett a weimari 
nagy temetésen és ott szerzett élményeit Emlékképek némely híres 
férfiakról című közlemény Göthe-fejezetében (Felső Magyar Országi 
Minerva, 1834, 492—508. 1.) és Göthe halála című cikkében (Szem
lélő, 1836.) tette közzé. Természetesen megemlékeztek a német költő
fejedelem haláláról és temetéséről hazai lapjaink egykorú hírei is, 
ezekből szemelvényt a Fővárosi Könyvtár idézett Goethe-kiad
ványa ad (27. 1.). PosoNYi ERZSÉBET. 

Graebsch, I rene : Geschichte des deutschen Jugendbuches. Leip
zig: Harrassovitz 1942., VIII , 274 pag., nagy 8° . 

A történelem egybefüggő tények láncolata. Az események egyet-
lenségét az okozati kapcsok fűzik meg nem szakítható egymás
utánná, történelemmé. A szellem s így az irodalom történetének jelen
ségei is egymásból következnek. Az irodalom meteorszerű tüneményei
nek is vannak elődei; utódai (követői, utánzói) meg rendszerint gar
madával. Éppen ezért gyermekirodalom történetéről beszélni, már 
amennyiben történelem alatt szerves összefüggést értünk, legalább is 
túlzásnak látszik. Csak gyermekkönyvek vannak. A gyermekirodalom
nak összefüggő története nincs. A dolgok jobb tudója, KARL 
HOBRECKER ugyané tárgyról szóló tanulmánya meghatározásául szép 
szerényen be is érte az igénytelen „Alte vergessene Kinderbücher" cím
mel, meg lévén győződve róla, hogy e könyvecskék értéke leginkább 
singuláris (egyénenkinti) naiv bájukban s kuriozitásukban rejlik, 
semmint egymással való összefüggésükben. Egy-egy közülök alkalmas 
a gyönyörködésre, de nem valamennyi. Valamennyinek kapcsolatát 
keresni valamennyivel, tudós fontoskodásnál nem egyéb. 

Az irodalom története az emberi szellem eredeti megnyilatkozá
sait s e megnyilatkozások egymásutánját vizsgálja. S a gyermek-
literatúra bizony — csekély kivétellelj néhány szórványtól eltekintve — 
másodlagos. Nem önálló teremtő tevékenység eredménye, a maga 
spontanitására, a maga őseredeti alkotó kedvére hagyva, hanem deri-
vátum, származék. A gyermeknek csak jutott irodalom. Az, ami a 

SZINNYEI i. m. IV. köt. 1357. 1. 
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nagy irodalom asztaláról lehullt. A gyermekkönyvek legjava (sem 
Aesopus, sem Lafontaine, sem a népmese, sem a Robinson, sem a Don 
Quichote, sem a Guliver, sem Andersen) eredetileg nem gyermekeknek 
készült. Csak átvétel, átdolgozás, adaptálás útján került a gyermek
irodalomba. S az átdolgozás igen lényeges kelléke rendszerint a kép 
volt; a gyermeki képzelethez illeszkedő, illesztő illusztráció, megvilá-
gosítás. Még a nép költészete és a mese, a gyermekével legrokonabb 
képzelet szüleményei szorultak a legkevesebb átalakításra; de a gyer
mekek számára készült képek nélkül azok sem volnának eléggé gyer
mekkönyvek. Ha a legtöbb, igen bájos gyermekkönyv képanyagát el
hagynék, irodalom ugyan vajmi vékonydongájú maradna hátra. Az 
oktatókönyv más. Annak van történelme. Hogy a gyermekek oktatása 
miként történjék, arranézve minden kornak, mindig kellett valamiféle 
megoldást találnia s így a kontinuitás itt megszakítatlan. E szükség
szerű megoldások hiánytalan egymásutánja valóban történelem. De 
néhány jelesebb szemléltető könyv (Comenius, Basedow) kivételével 
inkább a pedagógia módszertanának története. A gyermekirodalom 
•— ami alatt legfőként a „szívképző" szépirodalmat értjük — egészen 
kései produktum; szinte csak a pedagógia századának, a XVIII . szá
zadnak találmánya. De még a legtöbb ezidőben keletkezett gyermek
könyv becsét is a bájos kühő, a kor művészi szemléletét tükröző ked
ves képanyag, egyszóval a kuriozitás adja, semmint az irodalmi érték. 
Az az ellenállhatatlan naiv báj, mihez túljózan korunk oly sóvárogva 
vágyódik vissza s mit ha föltalál, oly nosztalgikusán tud élvezni. 

Ezek szerint annak van hát igaza, ki, mint HOBRECKER is, ki
szemezgeti a régi gyermekkönyvek legjavát; bemutat néhány, a maga 
üde, együgyű bájában elragadó képes gyermekkönyvet s nem igyek
szik történelmet írni, ami, ha egyszer valóban megírnák, nem lenne 
egyéb az irodalomnak gyermekirodalommá átalakítása történeténél. 

Irene Graebsch sem ád, nagy szorgalommal egybehordott adat
tárában, a német ifjúsági könyv „történetében*'", a gyermekkönyvek 
egyes csoportjainak időbeli egymásutánjánál egyebet. S az még nem 
történelem. 

Figyelemreméltó fejezete Irene Graebsch könyvének a jelen ifjú
sági irataival foglalkozó befejező rész. SZENTKÚTY PÁL. 

Enyedi György : Gismunda és Gisquardus széphistóriája. Be
vezetéssel ellátta és közzéteszi Varjas Béla. Gróf Teleki Pál Tudo
mányos Intézet 1941. Erdélyi Tudományos Intézet [kiadása]. Minerva 
Irodalmi és Nyomdai R. T. nyomása. Kolozsvár, 1942. Nagy 8° . 
81 [3] 1. 

Irodalomtörténet-írásunk ENYEDI GYÖRGY Gismunda és Gisquar-
élusról szóló széphistóriáját mindezideig csak az 1582. évi és más, még 

« 
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későbbi kiadásokból ismerte, ez utóbbiak szövege pedig VARJAS BÉLA 
vizsgálatai szerint az 1582. évi kolozsvárinak a szövegére vezethető 
vissza. A közelmúltban a marosvásárhelyi TELEKi-téka „Magyar His
tória 3629/b" jelzésű kötetéből előkerült e széphistória 1577. évi deb
receni kiadása, melynek létezését korábbi bibliográfiai följegyzések 
alapján SZABÓ KÁROLY is feltételezte ugyan, de példányt belőle könyv
történészeink az utolsó száz év alatt nem láttak, legalább is nem 
említik. 

A Kolozsvárt lakó ENYEDI munkája VARJAS feltevése szerint elő
ször kéziratos másolatban foroghatott az olvasók között s egy ilyen 
másolat elkerülhetett a debreceni nyomdászhoz HOFFHALTER RUDOLF-
hoz, aki a széphistóriát alkalmasnak találta a kiadásra. Különben nem 
egy példa van rá, hogy Kolozsvárt lakó szerző munkája Debrecenben 
jelent meg először. 

A most felfedezett első kiadás szövegét VARJAS összeveti a máso
dik kiadás szövegével s bevezető tanulmányában kimutatja, -hogy a 
második kiadás színesebb s a kor költői ízlését jobban kifejező szép
história. E második kiadás átdolgozója, amint azt VARJAS belső, tar
talmi és stíluskritikai érvekkel valószínűvé teszi, aligha lehetett maga 
ENYEDI GYÖRGY. 

Az alapos s a korviszonyok, szellemi mozgalmak kiváló ismereté
ről tanúskodó irodalomtörténeti bevezetés út in VARJAS közzéteszi pár
huzamosan, kéthasábosan az 1577. évi (első) és az 1582. évi (második) 
kiadás betűhű szövegét, bőséges filológiai jegyzetek, sajtóhibaigazítások 
s az átdolgozás alapjául szolgált BEROALDO-féle latin szöveg kísé
retében. T R . Z. 

Gulyás Pál : A bibliográfia kézikönyve. Bevezetés á köny-
vészetbe. 2. kötet: A legfontosabb bibliográfiai segédkönyvek. Buda
pest, 1942, [Orsz.] Széchényi Könyvtár, (4) 400 1. 8r. 

GULYÁS kézikönyvének 2. befejező kötetét képező harmadik része 
több mint másfélezer bibliográfiát, illetve bibliográfiákat pótló kataló
gust és irodalmi felsorolással bőven ellátott kézikönyvet állít össze a 
következő csoportosításban: 

I. A bibliográfiák bibliográfiája. 
II. Egyetemes bibliográfiák. 

III . Nemzeti bibliográfiák. 
IV. Szakbibliográfiák. 
A felsorolt bibliográfiák megválasztásánál a szerző szempontja a 

használhatóság volt, így a nemzeti bibliográfiák közül azokat vette 
fel munkájába, „melyekre az átlagolvasónak kutatásai közben szüksége 
lehet". (46 1.) Ezért a legfontosabb angol, francia, német, olasz és 
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spanyol nyelven megjelent bibliográfiákon kívül a hazánkat környező 
államok nemzeti bibliográfiáit és a rokonnépek e tárgyú munkáit 
sorolja fel művében. A nemzeti bibliográfiák csoportjának magyar 
részében rövid, de alapos történeti visszapillantást ad a magyar 
bibliográfiaírás történetére. 

A szakbibliográfiák közül a „legfontosabb tudományszakok leg
jelentősebb könyvészeti összeállításaira" (12$. 1.) szorítkozott kiváló 
bibliográfusunk, hozzátehetjük azonban azt, hogy a magyarországi 
szakbibliográfiák anyaga szinte teljesnek mondható. Ezeknek egybe
állítása már magában véve is nélkülözhetetlenné teszi a könyvet 
könyvtárainkban. 

A munka használhatóságát fokozzák a művek bibliográfiai le
írását követő és a mű jelentősége szerint változó terjedelmű kritikai 
és tárgyalt munka jellegéről tájékoztató megjegyzések, melyekkel 
GULYÁS műve használóit gondosan útbaigazítja, milyen kérdésekre 
várhatnak választ az egyes bibliográfiáktól. Egyik-másik műnél a lelő
helyet is feltünteti, főként az Orsz. Széchényi Könyvtár külföldi 
bibliográfiai anyagánál. A mű használói szempontjából azonban meg 
kell jegyeznünk, hogy számos munka meg van az Orsz. Széchényi 
Könyvtárban, melynél elmaradt a lelőhely feltüntetése. Például 
SCHNEIDER (17.) Index bibliographicus első kiadása (18.) ARNIM, mely
ben magyar szerzők egyéni bibliográfiái is találhatók (22.), Der Buch
druck des XV. Jahrhunderts (30.) GW (31.)» GESSNER (35.), GEORGI 
(36.) stb. 

Igen gondosan készített Cím-, név- és tárgymutató zárja le a 
kötetet, mely egy kitűnő bibliográfiák bibliográfiájával gazdagította 
szakirodalmunkat. GORIUPP ALISZ. 

M. Beleznay M. Cecilia : A Felső-Magyarországi Minerva 
1825—1836. Eger, 1942. 61 [2] 1. 8-r. 

BELEZNAY M. CECiLiÁnak A felső-Magyarországi Minerva 182 s— 
1836. című doktori értekezése nyeresége a magyar sajtótörténetnek. 
A jó forrásokból merített munka éles fényt vet Felső-Magyarország
nak, helyesebben Kassának erre a XIX. században keletkezett folyó
iratára. 

Megtudjuk belőle, hogy e „nemzeti folyóírás" 1825. január havá
ban indult meg 403 előfizetővel, havonként jelent meg, képekkel tar
kán, 5 ív terjedelemben, 4-r alakban, később, 1829-től, 8-r formá
ban. A kiadó minden negyedévi kötet végén közölte az előfizetők nevét 
is, mégpedig foglalkozásuk, illetőleg rangjuk sorrendjében. ELLTNGER 
ISTVÁN, a kiadó, ívenkint 1 arany tisztelet díjat fizetett a munka
társaknak (DESSEWFFY JÓZSEF, DULHÁZY MIHÁLY, KOVACSÓCZY 
MIHÁLY, KAZINCZY FERENC, DESSEWFFY AURÉL, PONORI THEWREWK 
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JÓZSEF, TOLDI FERENC, GUZMICS IZIDOR stb.). — A lap megindulása 
tulajdonképen EixiNGERnek, e régi kassai nyomdászdinasztia tagjának 
érdeme. Az anyagi haszon mellett nemesebb cél, az irodalmi ízlés fej
lesztése is ösztönözte. A szellemi irányítást KAZINCZY barátjára, 
DESSEWFFY JÓZSEF grófra bízta, a kor egyik legképzettebb, legtudósabb 
férfijára, aki a pénzügy és a sajtó fellendítését, a sajtószabadság ki
vívását is tervbevette. így azután örömmel vállalta a lapot, mellyel 
a művelt arisztokrata társadalom tudományos és szépirodalmi igényeit 
is magyarnyelvű olvasmányokkal szerette volna kielégíteni, Kassát 
pedig a felvidéki irodalmi élet középpontjává akarta emelni. Nagy 
elfoglaltsága miatt a szerkesztési teendőket „titoknokára és bibliothe-
kárius"-ára, DULHÁZY MiHÁLYra bízta, a» népszerű kassai ügyvéd pedig 
a legnagyobb gonddal állította össze az enciklopédikus jellegű lapot. 
A Felső-M'agyarországi Minerva, hasonlóan az egykorú folyóiratok
hoz, inkább tudományos folyóirat volt, határozott szellemi irány 
nélkül. Anyagát heterogén elemek képezték; szépirodalmi cikkein 
KISFALUDY SÁNDOR és KÁROLY, VÖRÖSMARTY, BAJZA hatását érezzük. 
Szépprózája a novella, romantikus rege, monda és a „román", a kor 
művelt közönségének kedvelt olvasmánya. Igazi uralkodó műfaja 
egyébként a történelmi életrajz, a pszichológiai, filozófiai és az iro
dalmi tanulmányok voltak. — A folyóiratnak 10 évfolyama jelent 
meg, 1825—1836-ig 40 kötetben, amikor mecénásainak és munka
társainak fáradozása ellenére is megszűnt. Abban az időben még nem 
eléggé keresett a magyar könyv és a magyar folyóirat; a rossz köz
lekedési viszonyok, a szerkesztőség színhelyének elzártsága is elvágják 
a vidéki folyóirat útját a messzebblakó közönségtől. 

A hírlaptörténettel foglalkozók bizonyosan sok haszonnal for
gatják majd BELEZNAY rokonszenvesen, becsületes szorgalommal meg
írt tanulmányát. A modern sajtótörténeti kutatás azonban anyaga fel
dolgozásának még más módszerét is ismeri: hangsúlyozni lehetett 
volna a vidéki sajtó szükségességét és ezen belül DESSEWFFYben a kul
túra decentralizációjának lelkes harcosára is rámutathatott volna. 
E bevezetés után következne a lap történet: az engedélyezés, a meg
indulás körülményei, a szerkesztés munkája, a fellépő munkatársak 
sajtótörténeti értékelése (itt jegyezzük meg, hogy a szerzőnek való
színűleg nem kerülhetett kezébe DEZSÉNYI BÉLÁnak KovACSÓczvról 
szóló, 1941-ben megjelent tanulmánya), cikkeik ismertetése, bírálata 
a kor irodalmi igényének, az olvasók ízlésének szemszögéből is. Végül 
a vizsgált folyóirat helyének kijelölése periodikáink történetében. 

Ilyen követelésektől azonban doktori értekezés keretén belül el 
kell tekintenünk; ez inkább a hírlaptörténet régi munkásainak el
engedhetetlen feladata. SZEMZŐ PIROSKA. 



ISMERTETÉSEK 451 

P . Takács Ince O. F. M.: Magyar ferences aszketikus élet és 
aszketikus kiadványok különös tekintettel a XVII. és XVIII. szá
zadra. Budapest, 1942. Stephaneum. 103 1. 8°. (A Szent István Aka
démia hittudományi és bölcseleti osztályának értekezései. I I I . kötet, 
7. szám.) 

Jó szolgálatot tesz a szerző e rövidre szabott ismertetésével, mert 
bepillantást enged a magyar ferences irodalom szellemébe. Még köze
lebbről ismerteti a kiválóbb magyar ferences egyéniségeket és rámutat 
mindegyiknél, mennyiben mozdították elő a magyar ferences könyv
termelést. 

Fontos megállapítása azonkívül a magyar ferences irodalom 
indítóokai között a lelki igénylés mellett a tudományok művelése. 
A XVII . században kezdődnek meg a stúdium generálék. Az ezeken 
elhangzott előadásokat Conclusiones ex universa theologia vagy philo-
sophia címmel ki is kellett nyomatni. Később úgy segítettek a kiadási 
nehézségeken, hogy egy már előzőleg közismert könyvhöz hozzáragasz
tották és így látott napvilágot. Sok embert ejtett ez a dolog tévedésbe, 
amikor a valódi cím helyett ilyen felírást használnak: Conclusiones... 
(Pl. SZINNYEI JÓZSEF KOSA JENŐ egyik könyve gyanánt felemlíti: Con
clusiones ex universa theologia... 1750. Itt csak egy vizsgáról van 
szó, amelyben ő elnökölt.) 

A harmadik részben tárgyalja P. TAKÁCS az irodalmi részt, rövi
den összefoglalva a magyar ferences írói alkotásait a kódexirodalomtól 
napjainkig. Külön tárgyalja a latinnyelvű magyar ferences aszketiku-
sokat, akik között találjuk SZÁLKAI BALÁZSÍ, SOFRONI PÉTERt, (Prae-
conizatio S. Johannis a Capistrano) KAPISZTRÁN szent JÁNOS társát, 
TEMESVÁRI PELBÁRTot (Stellátium, Exposiúo), EASKAI OSVÁTOÍ (Ka
pisztrán élete, Constitutionen), ESZTERGOMI IMRÉÍ, PÉCSVÁRADI G Á 
BORT, IGALI FÁBIÁNT, SEGÖSDI LuKÁcsot. 

A magyarnyelvű ferences kódexirodalommal foglalkozik a szerző 
VARGHA DÁMJÁN a Szent Ferenc nyomdokain című könyvben közzé
tett bő tanulmánya és egyéb forrásmunkák alapján. Az Ehr en féld— 
Jókai, Virginia, Nádor, Simor, Nagyszombati, Deheczeni, Veszprémi, 
Lobkovitz, Vitkovics, Kazinczy, Teleki, Székelyudvarhelyi, Lázár, 
Tihanyi és a Guary kódexek ferences kéztől származnak. 

Ezután tér át a szerző a XVII . és XVII I . század magyar feren
ces irodalmának ismertetésére. Tekintettel arra, hogy ebben a korban 
csak úgy öntötték a könyveket, eltekintünk rövid ismertetésünkben a 
részletezéstől és csupán a főbb szempontokat említjük, amelyek szerint 
a szerző ezeket az írókat csoportosította. Általános lelkiéletre vonat
kozó művek, lelkigyakorlatos elmélkedések, Krisztus kínszenvedéséről 
szóló művek, Mária tisztelete. Szent Ferenccel foglalkozó könyvek. 
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Szentek tiszteletét terjesztő, liturgikus imakönyvek. A Szent Ferenc-
renddel, kordaviselőkkel és terciáriusokkal, nem különben az utolsó 
dolgokkal foglalkozó írásművek. Itt több helyen találkozunk megjegy
zésekkel, amikor egy-egy könyvről mások tévesen vagy egyáltalán nem 
vettek tudomást. A XIX. század nagyobb ferences íróiról fényképeket 
is látunk (ALBACH SZANISZLÓ, BÁDY VALÉR stb.). 

A függelékben a XIX. és XX. század magyar ferences irodalmát 
tárgyalja, előbb a folyóiratokat, majd a könyveket az előbbi fejezet
ben alkalmazott csoportosítás szerint. 

A befejezésben P. TAKÁCS külön kijelenti, hogy ez a munka nem 
kíván teljes képet nyújtani a magyar ferences irodalomról, hanem 
csupán keretül szolgálni a további kutatásokhoz. 

Nem hozza a szerző a magyar ferencesek német- és tótnyelvű 
írásműveit, sem pedig a profán tudományról tárgyaló könyveiket. 
Ezek mind újabb területek, amelyek feldolgozásra várnak. Ezt a célt 
szolgálja a Szűz Máriáról nevezett rendtartomány, amikor rendtarto
mányi könyvtárost nevezett ki, akinek munkája bizonyára sok tekin
tetben kibővíti P. TAKÁCS ismertetését. P. PFLEGER FARKAS O. F. M. 

A Fővárosi Könyvtár évkönyve XL 1941. Bpest Szfőv. házi
nyomda. 396 1. 4 0 . 

Immár tizenegyedszer jelenik meg a Fővárosi Könyvtárnak ez 
a közismert, nívós kiadványa, a szokott gazdag tartalommal és ízléses 
kiállításban. 

Mindjárt az elején találjuk ENYVVÁRI JENŐ igazgató jelentését a 
Fővárosi Könyvtár 35. évéről, 1941-ről. A háborús nehézségek ellenére 
is örvendetes fejlődésről ad hírt a jelentés. Bár a könyvtárnak 26 al
kalmazottját hívták be katonai szolgálatra, a többiek fokozott telje
sítménye révén a munka mégsem szenvedett fennakadást, amint azt a 
statisztika mindennél beszédesebben igazolja. Hogy csak néhány ada
tot említsünk: az 1941. évi gyarapodás összesen 22.039 darabot tett ki, 
az előzőévi 20.732 darabbal szemben. Ebből a központra 1941-ben 
9372, 1940-ben 8273 darab esett. Ez annál is tekintélyesebb szám, mert 
a gyarapodás legnagyobb részét vásárlás útján szerezte a könyvtár: 
1941-ben 19.856, míg 1940-ben 17.653 darabot; a központra ebből 
7189, illetve 5194 darab esik. 

Az új szerzemények között értékesebb ritkaságok is szerepelnek: 
két ősnyomtatvány, igen sok magyarvonatkozású Relation és több 
régi magyar könyv. A különgyüjtemények — köztük elsősorban a 
Budapesti Gyűjtemény — szintén jelentékeny gyarapodáshoz jutottak. 

A könyvbeszerzésre fordított összeg az 1941. évben összesen 
125.835 pengőt tett ki, de az nem derül ki a közölt statisztikából, hogy 
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ennek mekkora hányada esett a központ beszerzéseire. A könyvkötés 
költségei (a fiókokkal együtt) 18.700 pengő körül jártak; a központ 
részére 3388, a fiókoknak pedig 956 új kötés készült, míg a javított 
kötetek száma a tizenhárom és félezret is meghaladta. Érdekes, hogy 
ez utóbbiakból a központra alig ezer kötet esik. 

A könyvtár állománya 1941. végén 531.657 darabra rúgott, amely 
mennyiségnek több mint a fele, 286.619 darab, a központra jut. Itt 
említhetjük meg, hogy a központnak az említett évben 465 folyóirat 
és 34 napilap járt rendszeresen. 

Az év folyamán a könyvtárnak összesen 27.051 kölcsönzője volt, 
ezek közül 2343 a központban. Helyben olvasva és kikölcsönzéssel 
együttvéve 1,532.216 kötetet használtak; ebből a számból a központra 
225.232 kötet esik. Érdekes összehasonlításokra ad alkalmat a napi 
átlagforgalmat kimutató statisztikai táblázat is: ennek adatai szerint 
1928-ban a központ és a fiókok együttes napi átlagforgalma még csak 
2772 kötet volt; ez a szám a következő évben már jóval háromezer 
fölé emelkedett, 1936-ban már a négyezret is meghaladta, 1940-ben 
pedig már 5037 kötetet számlált. Végül 1941-ben elérte az eddigi leg
magasabb értéket, 5760-at. Mindezek a közölt számadatok tekintélye
sen meghaladják az elmúlt évek átlagát, tehát arra mutatnak, hogy a 
Fővárosi Könyvtár jó beszerzési politikát folytat és mindig eredmé
nyesebb kapcsolatokat tud a könyvtárlátogató közönséggel kiépíteni. 

Mint az előző években, úgy most is közli az évkönyv a tisztvise
lők nagyobb tanulmányait és könyvészeti összeállításait. Ez alkalom
mal WITZMANN GYULA Néperővédelem című bibliográfiája nyitja meg 
a sort, mint az Aktuális nemzetpolitikai kérdések irodalma a Fővárosi 
Könyvtárban című tanulmánysorozat ötödik tagja. Szinte külön tanul
mánynak is beillő, alapos bevezetésében ismerteti WITZMANN a kérdés 
lényegét, rövid történeti áttekintést ad róla, majd vázolja a nehézsé
geket, amelyek a kérdés irodalmának elhatárolásával kapcsolatban fel
mei ülnek; végül részletes magyarázatot ad a bibliográfia használatára 
vonatkozólag. A négy és fél ívre terjedő, jól tagolt bibliográfia a kö
vetkező fejezetekre oszlik, amelyeknek mindegyike még számos al
csoportot foglal magában: Néperő és népesedés általában, népesedés
elmélet; népesedéspolitika; mennyiségi népesedéspolitika; minőségi népe
sedéspolitika, fajegészségügy; a népesedés mennyiségi és minőségi ele
meinek viszonya egymáshoz; házasság- és családszociológiai vonatko
zások; néperő egyéb viszonylatban. A bibliográfia kitűnő tájékoztatást 
ad a Fővárosi Könyvtár igen gazdag népesedéspolitikai anyagára 
vonatkozólag. Fontosságát a mai időkben talán hangsúlyoznunk 
sem kell. 
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A második tanulmányt RELKOVIC NÉDA írta, A budai jogkönyv 
(Ofner Stadtrecht) harmadik kézirata a Fővárosi Könyvtárban címmel. 
Ez a XVI. század elejéről való kézirat a budai jogkönyv harmadik 
ismert kézirata, amelyet a Fővárosi Könyvtár 1938-ban szerzett meg 
magánkézből. RELKOVIC először a kéziratnak a már régebben ismert 
másik két kódexhez való viszonyát tisztázza a szövegvariánsok alap
ján, majd pedig a kézirat nyelvi sajátságait tárgyalja. Tanulmánya 
második részében a budai jog fejlődését ismerteti, végül a harmadik 
részben azt kutatja, hogy melyik város használhatta a szóbanforgó 
kéziratot; a különböző lehetőségek gondos mérlegelése és egymásután 
való kirekesztése révén arra az eredményre jut, hogy a kéziratot min
den valószínűség szerint Kolozsvár használhatta, mert Buda jogával 
élt és a kódex függelékében ránkmaradt hűbérjog is erre a városra 
utal, ugyanis itt valószínűleg a hűbérjog is használatban volt, tekin
tettel Kolozsvárnak a szász városokkal fennálló kapcsolataira. 

Ezután K O C H LAJOS tanulmánya következik, Kacsch Pongrác 
„János vitéz"-e; adalék a budapesti színjátszás történetéhez címmel. 
Az érdekes tanulmányt abból az alkalomból közli az évkönyv, hogy 
a Fővárosi Könyvtár az elmúlt évben megszerezte a daljátéknak a 
szerző kézírásával készült, egyetlen példányban meglevő vezérkönyvét. 
K O C H élvezetes stílusban, színesen írja le a daljáték megszületésének 
történetét, ismerteti a korabeli színházi és zenei áramlatokat, a körü
löttük lefolyt hírlapi vitákat, leírja a daljáték diadalútját a bemutató 
előadástól kezdve az egymásután következő százas jubileumokon át 
egészen a legújabb időkig, amikor már az Operaház is műsorára tűzte 
és a szegedi szabadtéri színpadon is előadták a „János vitéz"-t, az első 
igazán magyar daljátékot. 

A kötetben utolsónak találjuk NÉMETH ENDRE hazánkban úttörő 
jelentőségű tanulmányát: Jog és törvényhozás a könyvtári életben. 
Kissé talán különösen hangzik, de tény, hogy a könyvtár jog még egé
szen újkeletű, fiatal tudomány. A könyvtárak aránylag nem régen 
nyitották meg kapuikat a közönség szélesebb rétegei előtt, tehát 
természetes, hogy a könyvtárlátogató közönséggel fennálló kapcso
lataik sem tekinthetnek nagyobb múltra vissza. Csak ezeknek 
a kapcsolatoknak a létrejötte óta merülnek fel gyakrabban a 
könyvtárak életében olyan jogi természetű problémák, amelyek 
végül is szükségszerűen a speciális könyvtárjog kialakulásához 
vezettek. NÉMETH először a könyvtár jogi helyzetét határozza meg 
és kifejti, hogy mennyiben jogtárgy és mennyiben jogalany a könyvtár. 
Tanulmánya további folyamán könyvtári törvényhozásunk fejlődéséről 
ad történeti áttekintést, majd ismerteti, a magyar közkönyvtárakra vo
natkozó szervezeti jogszabályokat. Részletesen szól a könyvtárak gyüj-
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tési köréről, ügyviteléről, működéséről, pénzügyeiről, a könyvtári alkal
mazottakról, valamint a fegyelmi jogról. A következő fejezetben a 
használati jogszabályokat ismerteti általánosságban és részleteikben; 
ezekkel kapcsolatban kitér a szerzői jog és a sajtójog könyvtári vonat
kozásaira is. Végül a beszerzési jogszabályokat és ezekkel kapcsolat
ban a kötelespéldányokra vonatkozó rendelkezéseket ismerteti, majd 
megemlékezik a jogszabályokkal még nem kielégítő módon rendezett 
könyvtári problémákról, elsősorban a könyvtárosképzés, továbbá a 
könyvtári együttműködés, valamint a könyvtári könyv fokozott jogi 
védelmének és a kötelespéldányok szétosztásának kérdéséről. NÉMETH 
a könyvtári élet jogi vonatkozásainak összefoglalásával igen hasznos 
munkát végzett a könyvtárosok számára, mert a könyvtár jog szá
mukra általában meglehetősen idegen tárgykörét közelebb hozta hoz
zájuk. Manapság pedig már minden könyvtárosnak feltétlenül tisztá
ban kell lennie — szorosanvett szaktudományán túl — a könyvtár 
jogi vonatkozásaival is. 

Az évkönyv végén mintegy kilenc ívnyi terjedelemben a Fővárosi 
Könyvtár 1941. évi szerzeményeinek válogatott jegyzékét találjuk, a 
szokásos gondos összeállításban, tizedes szakrendszerben csoportosítva. 

Gondosan szerkesztett név- és tárgymutató, valamint a kurrens 
tolyóiratok és napilapok jegyzéke teszi teljessé a kötet gazdag tartal
mát és mozdítja elő lényegesen annak használhatóságát. 

GRONOWSKI IVÁN. 

Nádas Rózsa : Közgazdasági archívumok. Budapest, 1942. 8r. 
28 1. (Különlenyomat a „Közgazdasági Szemle" 1942. évi 3—4. 
számából.) 

A gazdasági archívumok fontos szerepét és nagy jelentőségét ná
lunk aránylag még kevéssé ismerik. Pedig a mai kor gazdasági életé
nek vizsgálata el sem képzelhető archívumok segítsége nélkül, mert 
csak ezek nyújthatnak betekintést a gyorsan változó jelenségek egész 
organizmusába. 

A gazdasági élet jelenségeit a múltban sem lehetett a társadalmi 
életjelenségektől elszigetelve vizsgálni, az utóbbi évek irányított terv
gazdasága azonban már egyre jobban politikummá is vált. E sokrétű 
összefüggéseket a kutató már nem képes kizárólag a könyv- és levél
tári adatok segítségével áttekinteni, szüksége van a napi- és szaksajtó 
gazdag híranyagának, valamint hatóságok, testületek, érdekképvisele
tek, vállalatok stb. legkülönfélébb kiadványainak ismeretére is. Szinte 
elképzelhetetlen, hogy ezt az adatgyűjtő munkát bárki elvégezhesse. 
Az archívumok feladata e másutt fel nem lelhető források gyűjtése, 
rendszerezése és kiértékelése, hogy anyagával a tudományos kutatás 
és a gyakorlati vizsgálódások számára segédkezet nyújtson. 
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A gazdasági archívumok igazi hazája Németország. Kialakulásuk 
a század elejére vezethető vissza, mikor a nagy termelési verseny szük
ségessé tette, hogy a vállalatok állandóan figyelemmel kísérjék a leg
újabb eredményeket. A nagyvállalatok maguk rendeztek be ilyen 
üzemi archívumokat, míg a kisebbek a kereskedelmi és iparkamarák
hoz fordultak felvilágosításokért. Ez eredményezte a berlini, hamburgi, 
leipzigi stb. kamarák gazdasági archívumainak kiépítését. 

E gyakorlati célú archívumok mellett már a világháború előtt is 
jelentős szerephez jutottak egyes tudományos, főleg pedagógiai archí
vumok. 

A világháború utáni nagy gazdasági átalakulás, az egész kötött 
gazdasági rendszer szükségessé tette egy nagyarányú gazdasági pro-
gramm kidolgozását. Az archívumokra itt már fokozott feladat várt, 
mert nemcsak az egyének vagy egyes vállalatok érdekeit szolgálta, de 
az egész ország gazdasági irányítása is munkájukra támaszkodott. 
Ezért áldoz a német állam ma is hatalmas összegeket az archivumok 
minél tökéletesebb kiépítésére. 

A tanulmány részletesen ismerteti e rendkívül érdekes intézmé
nyek szervezetét és munkáját, de itt csak a legfontosabbakra tudunk 
vázlatosan rámutatni. 

Az egész birodalmat átfogó hálózat élén a Pressearchiv des 
Propagandaministeriums áll, mely szinte példátlan munkateljesítményt 
mutat. Az átnézett belföldi napi- és hetilapok száma meghaladja a 
400-at, a külföldieké a 300-at (8—9 magyar lapot is feldolgoznak). 
A napi kivágások száma eléri a 3000-t s ez a hatalmas anyag beérke
zése után pár órával szakszerű csoportosításban rendelkezésére áll az 
érdekelteknek. 

Gazdasági szempontból igen fontos az Archiv des Reichs-
ívirtschaftsministeriums, mely egészen speciális szakrendszerével át
tekintést nyújt a világgazdaság pillanatnyi helyzetéről. 

Németország egyik legrégibb gazdasági archívuma a hamburgi 
Weltwirtschafts-Archiv, melynek egyik fő jelen tősége, hogy innen bárki 
díjtalanul kaphat rövid idő alatt felvilágosítást. Anyagának túlnyomó 
részét lapkivágások teszik, melyek hatalmas szakkönyvtárához hasonló 
rendszerbe vannak csoportosítva. Körülbelül 5000 napilap, szaklap és 
folyóirat kerül feldolgozásra, ezekből naponta 1000—1200 kivágás 
készül. Az intézet 30 éves fennállása óta több mint 7 millió kivágást 
készített. E hatalmas anyag tudományos kiértékelését az 1937-ben fel
állított Welt-Wirtschafts-Institut végzi. 

A tudományos archivumok klasszikus példája az Institut für Welt
wirtschaft an der Universität Kiel archívuma. A feldolgozott lapok
hoz viszonyítva aránylag kevesebb a kivágások száma (naponta kb. 
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iço), mert elsősorban csak a tudományos szempontból kiértékelhető 
adatokat gyűjtik. Rendkívül érdekes azonban a mellékarchivumokban 
gyűjtött dokumentációs anyag. 

Gazdaságtörténeti szempontból igen jelentős Németország két 
nagy iparvidékének, a Rajnavidéknek és Saarvideknek gazdasági 
archívuma: a Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv zu Köln és a 
Südwestdeutsches Wirtschaftsarchiv, ma Saarwirtschaftsarchiv. 

Csaknem valamennyi német nagyvállalat és bank keretében talá
lunk ma is gazdasági archívumokat, de ezek közt is kiemelkedik 
jelentőségében a Deutsche Bank archívumának munkássága. Nemcsak 
a napi- és szaksajtót dolgozzák fel, de rendszeresen gyűjtik valamennyi 
németországi és a jelentősebb külföldi részvénytársaságok és vállalatok 
(összesen kb. 13.000) archivális anyagát. Ez Németország legteljesebb 
cégarchivuma, dossziéi száma meghaladja a 70.000-t. 

Magyarországon sajnos, nem találunk ezekhez hasonló nagy
arányú intézményeket. 

Pénzintézeteink közül a Magyar Nemzeti Bank, a Pénzintézeti 
Központ, a Magyar Általános Hitelbank stb. tart fenn állandó sajtó
szolgálatot, ahol a referensek számos bel- és külföldi lap alapján készí
tik el sajtószemléjüket. Igen jelentős a Budapesti Áru- és Értéktőzsde 
gyors hírszolgálata is. 

Egyetlen nyilvános jellegű gazdasági archívumunk a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara archívuma. Harmincéves fennállása óta 
egyre szélesebb körre terjeszti ki vizsgálódásait, feldolgozva vala
mennyi magyar és több külföldi napilapot. A napi kivágások száma 
100 körül mozog és ezeket szakcsoportokba rendezve bocsátják a 
kutatók rendelkezésére. 

A Magyar Gazdaságkutató Intézet archivális gyűjteménye körül
belül 300 külföldi és 100-nál több magyar közgazdasági és statisztikai 
folyóiratból és jelentésből áll. Főleg a rokoncélú intézmények kiadvá
nyait gyűjtik. Tervbevették az archívum további kiépítését és anya
gának a decimális rendszer szerinti katalogizálását is. 

Említésre méltó még a Székesfővárosi Statisztikai Hivatal kere
tén belül működő Budapesti Piackutató- és Árstatisztikái osztály gaz
dasági adatgyűjtése. 

Az Országos Mezőgazdasági Kamara archívuma főleg a hazai 
mezőgazdasági viszonyokra vonatkozó adatokat gyűjti össze. Leg
utóbb állította fel archívumát a Földművelésügyi Minisztérium is. 

A Fővárosi Könyvtár újságszelvénygyüjteménye minden vonat
kozásban gyűjti a Budapestre vonatkozó cikkeket. Csak az értékeseb
beket őrzi meg, így a hírlapkivágások száma ma nem több 50.000-nél. 

Magyar Könyvszemle 1942. IV. füzet. 30 
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A Gróf Teleki Pál Tudományos Intézet tagintézményei is gazdag 
adatgyűjtést végeznek a magyarság, a vele együtt élő és szomszédos 
népek helyzetére vonatkozóan. 

Az elmondottakból kitűnik, hogy a gazdasági adatgyűjtés tekin
tetében még sok tennivalónk van, mert ezek egyike sem nyújt át
tekintést az egész gazdasági életre. NÁDAS RÓZSA, mint e kérdés ala
pos ismerője, világosan látja, mik volnának itt a tennivalók. 

Sürgősen meg kellene kezdeni mind a jelenre vonatkozó, mind a 
múltból még fellelhető dokumentációs anyag gyűjtését. A legfontosabb 
lenne egységes programm megállapítása és a résztvevő intézmények 
harmonikus együttdolgozása. Főszerepet kapnának itt az érdekképvise
letek, mert szervezetük kiterjed az egész országra és ez igen meg
könnyíti a munkát. 

Ezenfelül szükséges lenne egy országos gazdasági archívum felállí
tása is, amely az országos adatgyűjtést, valamint a külföldi forrás
anyagok beszerzését és feldolgozását végezné. Az archívum megalakul
hatna valamely állami intézmény (pl. Miniszterelnökség) keretében, ez 
esetben összevonását jelentené az egyes minisztériumok sajtószolgála
tának. Talán előnyösebb volna egy önálló intézmény felállítása, me
lyet állami támogatással az érdekképviseletek és nagyvállalatok tarta
nának fenn. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ilyen esetben job
ban lehet számítani ezek részvételére a közös munkában. 

A jól megszervezett gazdasági archívum ma már oly fontos az 
állami élet irányítói és a gazdasági jelenségek kutatói számára, hogy 
nagy kár lenne felállítását tovább halasztani. HANSKARL ERZSÉBET. 

ím 
A Közegészségügy magyar i rodalmának válogatott jegyzéke 

az 1920. utáni évekből, összeállította ZNAKOVSZKY EMMA. Buda
pest, 1942. Magyar királyi állami nyomda. 171 [1] 1. 4-r. (Különlenyo
mat a Mai magyar egészségügyi közszolgálat című munkából.) 

A húszas évekig tisztán közegészségügyi irányú önálló szakfolyó
iratok alig jelentek meg magyar nyelven és az önálló közegészségügyi 
könyveink száma is igen kicsi volt. A háború végéig a közegészség
ügy művelőinek száma is aránylag szerény volt és magyar szakirodalmi 
termésünket aránylag könnyen át lehetett tekinteni. 

A háború után e tekintetben gyökeres változás és rohamos nagy
lendületű fejlődés indult meg. A közegészségügy a legszétágazóbb 
tudományok egyike; úgy tudományos, mint gyakorlati irányban rend
kívül sokfelé ágazik el és ennélfogva érthető, hogy amikor a köz
egészségügyi tudomány elméleti és gyakorlati művelői hazánkban a 
jelen század húszas évei felé rohamosan szaporodni kezdtek, a köz
egészségügy köréből közzétett dolgozatok, önálló munkák, doktori 



ISMERTETÉSEK 459 

értekezések stb. a legkülönbözőbb tudományszakok és hivatáskörök 
kiadványaiban jelentek meg. Évről-évre százszámra és egyre növekvő 
tömegben jelentek meg a tisztán tudományos, elméleti irányú dol
gozatok mellett az alkalmazott közegészségügy óriási körének leg
különbözőbb ágaiba tartozó közlemények, amelyek javarésze kellő 
rendszerbe foglalás nélkül a kutatás számára hozzáférhetetlen, sőt 
bizonyos idő múlva elveszett anyaggá lett volna. Egyetemeink, kísér
leti intézményeink munkatársai, a magángyakorlat és az ipar körében 
működő szakemberek százai vizsgálataik, tanulmányaik, kutatásaik 
és gyakorlati észleleteik eredményeit azok természete szerint az elmé
leti tudomány, az orvosi és gyógyszerészi szakma, a magyar statisz
tika, technika és szociális jellegű szakfolyóirataiban jelentették meg. 
Kétségtelen, hogy a rengetegül szétfolyó hatalmas anyag a maga sok
oldalúságában a források tömege folytán valósággal holt kincs csupán 
a tudományos és gyakorlati irányú kutatás számára mindaddig, amíg 
e gazdag anyag bibliográfiai rendszeres feldolgozása meg nem történik. 

E kutatómunkát gonddal végezte el ZNAKOVSZKY EMMA, aki a 
közegészségügy magyar irodalmának válogatott jegyzékét állította 
össze az 1920. utáni évekből, összesen 3674 művet válogatott össze, 
melyet alapos szaktudással, világos rendszerbe csoportosított. 

Kár, hogy a bibliográfia összeállításánál csak a közigazgatási 
szakemberek érdeklődési köre volt tekintetbe vehető és így kimaradt 
a bakteriológia, serológia, továbbá a közegészségüggyel szoros vonat
kozásban álló szociológia és szociográfia. 

Hiba, hogy az összeállító az önálló műveknél nem közölte a lap
számot és így a kutató nem láthatja a források terjedelmét. Jó lett 
volna, ha ZNAKOVSZKY névmutatóval látta volna el a könyvét. 

GÁSPÁR MARGIT. 

Radó István î A Sopron sz. kir. thj. város közkönyvtárában 
őrzött Széchenyi-könyvtár töredék címjegyzéke. D R . KAMENSZKY Á R 
PÁD, Sopron sz. kir. thj. város polgármesterének előszavával. Sopron, 
1941. Sopron sz. kir. thj. város közönségének kiad. 8°-r. 48 1. 

A SzÉCHENYi-emlékév egyik termékeként jelent meg, Sopron vá
ros közönségének kiadásában, a város közkönyvtárában őrzött SzÉ-
CHENYi-könyvtár töredékének címjegyzéke. A címjegyzéket RADÓ IST
VÁN állította össze, aki gróf SZÉCHENYI ISTVÁN könyvtárának c töre
dékével már két korábbi tanulmányában foglalkozott, köztük folyó
iratunk 1938. évi évfolyamában.1 A bevezetésben röviden vázolja a 
töredék történetét; négy csoportba osztja a 226 műre (283 kötet) ter
jedő s bizonyítottan gróf SZÉCHENYI ISTVÁN könyvtárából származó 

1 MKSzle, 1938. II . füz. 113—122. 1. 

30* 
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könyvanyagot: 1. „Széchenyi István sajátkezű aláírását vagy bélyeg
zőjét viselő könyvek"-re (95 mű, 120 köt.); 2. „a szerző gróf Széche
nyihez szóló sajátkezű ajánlásával ellátott könyvek"-re (44 mű, 44 
köt.); 3. „Széchenyi munkái"-ra (4 mű, 21 köt.); 4. „a Széchenyi
család egyéb tagjainak tulajdonát képezett könyvek"-re (83 mű, 98 
köt.); kiemeli SZÉCHENYI nagy műveltségét, széleskörű, minden tudo
mányágat felölelő érdeklődését, amit a műveknek nyelvek (hét nyelv) 
és szakok szerint való csoportosításával világít meg; utal gyakran 
előforduló lapszéljegyzeteire is, elmélyedő olvasásának tanúbizony
ságaira. 

Maga a címjegyzék négy részre oszlik: a fentemlített csopor
tokra. Az egyes csoportokon belül a műveknek szerzők szerint, alfa
betikus sorrendben adja bibliográfiai leírását, jelezve a lapszéljegyze
teket, SZÉCHENYI aláírását, bélyegzőjét, valamint rövid jegyzetben 
közli a neki dedikált könyvek szerzőinek s a család előforduló tag
jainak életrajzi adatait is. 

Legérdekesebb az első csoport, amely nyilván a maga SZÉCHENYI 
által megválogatott könyveket tartalmazza. Főképen politikai, tör
ténelmi és közgazdasági munkákat, de nagy számban szépirodalmia
kat is. A külföldi klasszikusok közül ki kell emelnünk Ovidius, Taci
tus, Börne, Byron (6 mű), Montalembert és Scott műveit, a mieink 
közül Kazinczyét. 

A dedikált könyvek csoportja sem annyira a könyvtáros, mint 
inkább a SzÉCHENYi-kutató érdeklődésére tarthat számot: nagyrészük 
reformokat célzó munka s a legkülönbözőbb jóléti és közérdekű intéz
mények tervezete. Igen jellemző SZÉCHENYI reformeri nagyságára, 
hogy külföldi írók is felajánlják neki tervezeteiket. 

Az előszóban KAMENSZKY ÁRPÁD, Sopron város polgármestere 
annak a reményének adott kifejezést, hogy a füzet SZÉCHENYI emlé
kezetét szolgálja. A címjegyzék valóban értékes adatokkal járul hozzá 
a SzÉCHENYi-kutatáshoz. SZEKERES MARGIT. 

Genthon, Stefano: Bibliográfia deli'Arte Ungherese, Roma, 
1942. 8° , 89 1. (Estratto dagli Studi e Documenti Ttalo-Ungheresi 
della R. Accademia d'Ungheria di Roma v. IV. Annuario, 1940—41.) 
A magyar művészettörténeti irodalomnak értékes bibliográfiája jelent 
meg Rómában: GENTHON ISTVÁN egyetemi tanár készítette, a Római 
Magyar Akadémia igazgatója. Ilyen természetű magyar művészet
történeti bibliográfia mindezideig nem készült. 1489 önálló mű 
és különlenyomat képviseli benne a magyar művészet irodalmát a 
legrégibb időktől napjainkig. (Remélhetőleg GENTHON kiadja majd a 
folyóiratainkban és napilapjainkban megjelent szakcikkek további 
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nagy munkát igénylő bibliográfiáját is.) A műveket GENTHON a szer
zők alfabetikus sorrendjében adja, az anonim munkáknál a címlap 
szövegét követi és az első szó, illetve névelő alatt közli jegyzékében 
a címeket. A bibliográfia használhatóságát két kitűnő indexszel köny-
nyíti meg; a magyar művészek névmutatójával, továbbá a bibliográ
fiában szereplő műemlékek lelőhelyének alfabetikus jegyzékével. 

Tanulságos és érdekes művekre bukkanunk a munka lapozgatása 
közben. Elfelejtett szerzők könyvei és tanulmányai közt világosodik 
meg előttünk a magyar művészet irodalmának kibontakozása és fej
lődése. A legrégibb magyar „művészettörténeti" munkát ismeretlen 
szerző írta a XVIII . század elején. 1716-ban jelent meg „Az Ötves 
Mesterségről való Vetélkedés". Utána időről-időre jelentkeznek főúri 
kastélyleírások, püspöki székhelyek ismertetései, majd a század végén 
már egy nagy terjedelmű művel találkozunk. 1792-ben Bécsben jelenik 
meg DECSY SÁMUEL 589 lapból álló munkája „A magyar szent koro
nának és az ahhoz tartozó tárgyaknak históriája". A múlt század ele
jén már egyre több magyarországi műemlékkel foglalkozó könyv Iát 
napvilágot. így többek közt Pozsonyban, 1836-ban nyomják JOR-
DÁNSZKY ELEKnek — a róla elnevezett kódex fölfedezőjének — „Magyar
országban és az ahhoz tartozó részekben levő boldogságos Szűz Mária 
kegyelem képeinek rövid leírása" című művét. (167 lap, 89 kép.) 
E könyv sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy vagy egy 
negyedévszázaddal később Pesten, 1863-ban BUCSÁNSZKY ALAJOS ki
adásában ismét megjelenik. — A XIX. század közepén HENSZLMANN 
IMRE föllépésével veszi tulajdonképen kezdetét a magyar művészeti 
emlékek rendszeres, tudományos feldolgozása. HENSZLMANN mellett 
IPOLYI ARNOLD, RÓMER FLÓRIS, HAMPEL JÓZSEF, CZOBOR BÉLA, 
GERECZE PÉTER ismerik fel a magyar műemlékek értékét. Gazdag 
tudományos munkásságuk indítja el és jelenti a magyar művészettör
téneti kutatás alapvetését. 

GENTHON ISTVÁN, bibliográfiáját a magya,r művészettel foglal
kozni óhajtó olaszok részére állította össze. Épp ezért közli a magya
rul megjelent tanulmányok címét olasz fordításban is. De a hazai 
művészettörténészek immár jelentős tábora sem lehet eléggé hálás e 
nagyfontosságú segédkönyv megjelenéséért. BERKOVITS ILONA. 

Tábor i Kornél : A vendéglátás irodalma. Gasztronómiai, ide
genforgalmi értékek a bibliográfiában. Budapest: Budapesti Szállodá
sok és Vendéglősök Ipartestülete, 1942. 16-r. 200 1. 

Az utóbbi időkben mind gyakrabban jelennek meg szakkérdések
ről könyvészeti összeállítások. Ez annak a jele, hogy mind jobban 
értékelik a bibliográfiának jelentőségét és szükségszerűségét. A magyar 
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vendéglátó-ipar vezetői is átlátták a fontosságát egy ily szakbiblio
gráfia megjelentetésének. — TÁBORI KORNÉL, ki régi lelkes művelője 
az idegenforgalmi és vendéglátó-ipar irodalmának, vállalkozott arra, 
hogy a jelzett kérdésről összeállítsa a bibliográfiát. Ennek a műnek 
már csak azért is van különösebb érdekessége, mert nemzetközi vi
szonylatban is egészen ritka ilyirányú munka. Bevezetőül megmagya
rázza a szerző, hogy nemcsak vaskos könyveket, hanem egyes füze
teket és tanulmányok címeit is besorozta, amennyiben a vendéglátás 
tárgyköréhez tartozott. Sokszor egy kisebb szakcikk nagyobb jelen
tőséggel bír egy százoldalas könyvnél, ha például az Archiv für den 
Fremdenverkehr magyartárgyú tanulmányáról van szó. A szállodást 
és vendéglőst a kereskedelmi miniszter rendelete, vagy egy idevágó 
törvény bizonyára jobban érdekli, mint egy komoly mű. Ezt azért 
bocsátotta előre a szerző, hogy ezzel magyarázza a látszólag kisebb 
jelentőségű munkák felvételét és az esetleges jelentősebb művek hiá
nyait. — A bibliográfiai összeállításból láthatjuk, hogy nagy súlyt 
helyezett az idegennyelvű munkákra, melyet az összeállító azzal ma
gyaráz, hogy a magyarnyelvű könyvek és cikkek könnyebben hozzá
férhetők. Az alaposságra vall, hogy ahol csak lehetett, megjelölte, 
hogy a könyv milyen könyvtárban található. Ez a megjelölés nem 
új, mert közkönyvtárainkra megvannak a római számjelzések, de új 
az, hogy egyes szakkönyvtárak és magánosok könyvtáraira is hivat
kozik a bibliográfus, így például a Budapesti Szállodások és Ven
déglősök Ipartestületének könyvtárára, vagy pedig GUNDEL KÁROLY 
könyvtárára, hol a nagytömegű szakmunkák közt egészen ritka kéz
iratok is akadnak, melyek a szociológusok és historikusok számára 
is értékkel bírnak. A magyar konyhára, a magyar vendéglátóiparra 
sok külföldi mű hivatkozik, de ugyancsak nagy értékkel bírnak 
gyógyforrásaink, a magyar diétás rendszerek, melyekről megjelent 
tanulmányok is megtalálhatók a bibliográfiai összeállításban. 

A bibliográfiát a következő csoportosítás szerint állította össze: 
Vendéglátóipari szakmunkák (szállodás és vendéglős üzemek, 

kávéházak, jogszabályok, élelmezés, bor, ipartörténet). 
Magyarnyelvű szakmunkák 1900 előtt és 1900 után. 
Idegennyelvű szakmunkák 1900 előtt és 1900 után. 
A szakácsmesterség (főzéstudomány, diétás konyha, cukrászat, 

gastereás történelem). 
Magyarnyelvű munkák ugyancsak a két évszámszerinti tagozó

dással. 
Idegennyelvű munkák. 
A harmadik csoportban idegenforgalmi és fürdőügyi értékeink

ről megjelent magyar- és idegennyelvű munkák 1900 előtt és után. 
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Tipográfiailag azt az újítást vezette be a kiadó, hogy a mű címét 
fettel szedette és ezzel kiemeli, míg a szerzők nevei, a kiadó, kiadás 
helye, megjelenési év és az oldalszám csak egyszerű szedéssel jött. 

Több mint 2600 címet ölel fel a bibliográfia és így forrásmun
kává vált. 

ízléses kiállításban, a magyaron kívül német és olasz bevezetővel 
van ellátva, s így nemzetközi viszonylatban is megállja helyét. 

KERTÉSZ JÁNOS. 

Az Egyetemi Nyomda Könyvkiállítása. 
1577—1941. Két évszám ragadta meg a Kossuth Lajos-utcai Mű

terem ajtaján belépő látogató figyelmét. Az első a vállalat alapítási 
éve. A Nyomda e kiállítás megrendezésével, retrospektív képet akart 
nyújtani évszázados fejlődéséről és munkájáról. A bemutatott anyag 
művészi színvonala meglepett! A hosszú idő politikai változásai és 
viszontagságai, mintha nem is befolyásolták volna e vállalatot ízlés és 
mesterségbeli célkitűzéseiben. Nagyszombat, Buda, Pest, az üzem időn
ként székhelyváltoztatásra kényszerült, de a legrégibb, 1580-as évjel-
zetű könyv, technikailag éppúgy a nyugateurópai nyomdaipar művésze
tének ismeretéről tesz tanúságot, mint a legújabb Mai Világ Képe 
kiadványsorozat. A XVII . századi kis, tizenhatodrét köteteknek éppoly 
kevéssé kellett szegyenkezniök egy-egy BÖHM- vagy LESUEUR-nyomtat-
vány mellett (fa- és rézmetszetek dolgában legkevésbbé), mint ahogy a 
XVIII . századi fínomcímlapú fóliánsok is bátran állíthatók a korabeli 
amszterdami vagy francia nyomdatermékek mellé. 

Külön csoportba kerültek a már Budán székelő vállalat szerb-, 
román- és bolgárnyelvű, cirillbetűs ediciói. Nem kell bővebben utal
nunk rá, mert hiszen közismert, hogy a XIX. századeleji Nyomda 
mennyire fontos szerepet töltött be nemzetiségcink és a délkeleteuró
pai népek kultúrszínvonalának emelésében. 

A kiállított anyag zömét, igen természetesen, mai kiadványok 
tették. Ezek kapcsán ismét meg kellett állapítani, hogy a Magyarság 
Néprajza, Magyarország Művészeti Emlékei, Magyar föld, Magyar 
faj-sorozatok, Hóman és Szekfű története megjelentetésével, az Egye
temi Nyomda, legszebb hagyományaihoz híven, ma is jelentékeny sze
repet vállal nemzeti tudatunk erősítésében és önismerésünk fejlesztésé
ben. Irodalmi színvonalon álló ifjúsági művekkel a Könyvbarátok Kis 
Könyveivel pedig biztosítani kívánja a gyermek-Magyarország szellemi 
nevelésének egészségét. 

A falakon szemléltető képek és feliratok mutatták be a könyvké
szítés útját és állomásait, a macskakaparással írt és tetejében javítá
sokkal agyontüzdelt szerzői kézirattól kezdve, szedésen, korrektúrán, 
tördelésen, nyomáson, fűzésen, kötésen át a kész műig. Néhány percig 
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tartó, ötletesen vágott film pedig a kiadóvállalati és nyomdai életből 
mutatott be néhány jellegzetes képet. 

Az összbenyomás, ismételjük: meglepetés! Az Egyetemi Nyomda 
vezetősége és rendező munkatársai: BYSSZ RÓBERT, BURJÁN LÁSZLÓ, 
ELESS ISTVÁN, boldogfai FARKAS IMRE, JANOVITS ISTVÁN, S. KOVÁCS 
KÁLMÁN, VÉGH GUSZTÁV, festő- és grafikusművészek olyan átfogó 
képet adtak a vállalat és a magyar nyomdaipar fejlettségéről, mely a 
legkényesebb ízlésű nézőben is azt a benyomást kelthette, hogy hozzá
értő emberek jó munkát végeztek. 

Még egy apróság: hasonló kiállításokon, remélhetőleg, most már 
gyökeret ver az újítás, hogy a bemutatott tárgyakat, régebbi intelmek
kel ellentétben, kézbe is lehet venni. KENYERES LÁSZLÓ. 



LEVÉLSZEKRÉNY. 

A C í m l e í r á s v é d e l m e . Válasz , ,R?ferenc-es"-c ikkére . A Magyar 
Könyvszemlében, a magyar közkönyvtárak közlönyében, az ez évi 3. füzet
ben a fenti álnévvel „A cédulázás" címen rövid cikk jelent meg, melyben 
a következő sorokat olvashatjuk a címleíró munkájáról: „A tisztviselő reg
gel leül íróasztalához, előveszi a könyveket és a cédulákat s maga elé rakja 
őket, mint az otthon unatkozó dáma a patience-kártyát. Senki sem zavarja. 
Közben egy-egy könyvnél, amely érdekli, megáll, beleolvas, megismerkedik 
vele, följegyzi magának, ha ráér, egészen elolvassa. Egyik könyv a másik 
után megy keresztül a kezén, kellemesen, hasznosan, . . . eltöltötte idejét s a 
végén a cédulák elkészítésével hivatali lelkiismeretét is megnyugtatta, — 
mert kötelességét teljesítette. Felelősség nem terheli egyébért, mint hogy 
helyesen szakozott-e és írta-e meg a cédulát". 

A címleírás és szakozás munkájáról adott lebecsülő, a tényeknek nem 
megfelelő kép megrajzolására az adott alkalmat, hogy „Referenc-es" talál
kozott egy véleménnyel, mely szerint „a könyvtárban csak a cédulázás a 
munka, mely fáraszt és kimerít". A könyvtári kérdések irodalmában ezzel 
a felfogással még nem találkozott e szerény válasz írója, de nem is hiszi, 
hogy valahol is nyomtatásban napvilágot látott volna. Ha pedig szóban 
terjesztett volna valami nyilván igen szerény szellemi képességekkel fel
ruházott egyén ilyet, annak — vélekedése kinyomatása helyett — inkább 
egy könyvtártani munkát kellett volna figyelmébe ajánlani, melyből meg
tanulhatja, hogy a könyvtárosoknak a címleíráson kívül is vannak egyéb, 
azzal egyenrangúan fontos feladatai. „Referenc-es"-nek viszont kár volt 
elárulnia, hogy a címleírást és szakbeosztást, a könyvtári munka mintegy 
kétharmad részét „otthon unatkozó dámák" patience-rakásával helyezi egy 
»zintre. 

A címleírás és szakbeosztás nem nehezebb és nem könnyebb, mint a 
reference-szolgálat, vagy sok más könyvtári beosztás, mindegyiknél szük
ség van ismeretekre, bibliográfiai jártasságra, osztatlan figyelemre, a fenn
álló szabályzatok ismeretére és értelmes, fegyelmezett alkalmazására. A fá
radság mértéke pedig az elvégzett anyag minőségétől és mennyiségétől függ. 
Az azonban bizonyos, hogy a könyvtárak mai gyarapodása mellett sem a 
címleírónak, sem a szakozónak nem marad ideje kedélyes olvasgatásra, nem
hogy egész művek elolvasására ráérne. 

A helyes címfelvétel és szakbeosztás felelőssége nem kisebb más könyv
tári munkahelyek felelősségénél. Rossz címfelvételt készíteni annyi, mint 
rögzített formában rossz reference-et adni. S ugyanez áll a szakkatalógusra 
is. Sem a címleírás, sem a szakozás nem öncél, nem a könyvtáros lelki
ismeretének megnyugtatására fogyasztott papirosanyag, hanem eszköz, mely 
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a kutatót, de a reference-szolgálatot teljesítő tisztviselőt is a könyvtár anya
gáról tájékoztatja. 

A könyvtártani irodalomban még ma is gyakran idézik HOTTINGER 
J O H . H E N R I C U S : Bibliothecarius quadripartitus-át (Tiguri, 1664.), mint olyan 
munkát, melynek elvei és elgondolásai sokban még ma is helytállóak. En
gedje meg „Referenc-es", hogy a jó katalógus készítésének akadályairól idéz
zem HOTTINGER véleményét: „Et certe ipfe non íemel obíervavi, plures 
Catalogorum difpofitioni accuratae póni obices, vix tamen periculofiorem, 
quam eiusmodi . . . contemti laboris praejudicia' (118. 1.) G O R I U P P ALISZ. 

A c é d u l á z á s r ó l . A MKSzle ezévi III. füzetében megjelent véleményhez 
szabad legyen egy megjegyzést tennem. Megítélésem szerint Reference-esnek 
nincsen egészen igaza abban, hogy a cédulázás mindenképen üdítő, könnyű 
munka s az ide beosztott tisztviselőnek feltétlenül előnyösebb lenne a hely
zete, mint a más munkakört ellátóknak. Viszont éppúgy annak sem lenne 
egészen igaza, aki azt hangoztatná, hogy a cédulázás a legnagyobb telje
sítőképességet kívánó és legfárasztóbb könyvtári munka. Az a meggyőző
désem, hogy ez a probléma csakis egyénileg bírálható el. Azt, hogy melyik 
könyvtári munka könnyű vagy nehéz, azt a tisztviselő és a munkakör 
viszonya határozza meg. Ezt a viszonyt pedig a tisztviselő egyénisége, alkata 
minősíti. Mindegyik munkakör lehet könnyű és mindegyik lehet nehéz. 
Az a beosztás, ami az egyik tisztviselőnek könnyű, az a másiknak nehéz 
lehet és megfordítva, mert egvik egyéniségének, egész alkatának ez, másik
nak az a munkakör felel meg. A megfelelő tisztviselőt az egyéniségének, 
alkatának megfelelő beosztásba: ez is feltétele a jó könyvtári összmunka-
teljesítménynek, éppúgy, mint a tudás és képzettség. HARSÁNVI ANDRÁS. 

A Főváros i Könyvtár egyik tisztviselőnője írja: Visszatekintve tizen
ötéves könyvtárosi multamra, legszebb emlékeim közé tartoznak azok a békés 
idők, amiket „cédulázással" töltöttem. Hiszen talán ez áll legközelebb ahhoz 
a tudományos munkához, mely többé-kevésbbé mindnyájunk ideálja. Milyen 
szerencsés helyzetben van, kinek egyedül ez a hivatali munkája! — Ma mint 
osztályvezető, elhalmozva adminisztrációs teendőkkel és a mások munkájáért 
való felelősséggel, csak hivatali munkám után elfáradva vehetem elő cédu
láimat. De sajnos, ezen nem lehet változtatni, szükség van a könyvtárakban 
referencesekre is, hogy mások békésen cédulázhassanak! (H ) 

* 
A cédulázás vita iránt érdeklődők figyelmét felhívjuk Szekfű Ignác: 

A gyárimunkás munkaöröme című tanulmányára (Magyar Szemle 1929. I I . k. 
280—287. 1.). „A cédulázás" című cikk szerzője, TRÓCSÁNYI ZOLTÁN a maga 
könyvtárosi élményei alapján írta meg e munkakör nyugalmas, kellemes, hasz
nos voltát, amihez kétségkívül épp úgy joga volt, mint ahogy joguk van a vele 
vitatkozóknak ellentétes véleményük megírására. — Szerk. 

Hol vannak pé ldánya i a N o v a Poson iens ia -nak ? E hetenként 
megjelent hírlap 1720., 1721-i évfolyamából két csonka példánya van a M. 
Nemz. Múzeum Országos Széchényi Könyvtárának. Az első, teljesebb, kötött 
példánynak előzéklapján a következő bejegyzés olvasható: 
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„N. b. Ez a Magyarországon megjelent első rendszeres hírlap, és sem 
egy hazai közkönyvtárnak, sem senki magánosnak nincs belőle korántsem 
annyi száma, a mint e kötetben, t. i. 53 szám. Ez tehát a létező legteljesebb 
példány. Röviden ismertettem a Századok 1872. évi folyama 427-ik lapján. 

Th. K. [Thaly Kálmán]. 
Alább: 

Alapítá e hírlapot Bél Mátyás. 
Alább: 

7 duplumom is volt belőle. Azokat Szinyei [így!] József úrral más 
régi hírlapokért kicseréltem." 

E múzeumi példányból (jelzete: Hirl. 386$) hiányzik: 
1721: az első 20 szám (1—80. 1.), továbbá az aug. 6-i (85—88. 1.)» 

szept. 3-1 (101—104. 1.), okt. i-i és 8-i (117—124. 1.) és a nov. 5—12. szá
mok közt a 139/40. 1. [Csonkák az aug. 27-i szám 97—100. lapjai.] 

1722: febr. 25-i szám (201—204. 1.), márc 2j-i (217—220. 1.) és a 
szept. 10-e utáni esetleges számok. (Hírlaptári felvétel.) 

E példány a múzeumi könyvtárba — a növedéknapló tanúsága sze
rint — 1910-ben került. 

A másodpéldányban (jelzete: Hirl. 8J04) megvan 172t-bői a nov. 
26., dec. 24., 31. és 1722-ből a júl. 8., aug. 5., 19., tehát oly számok, ame
lyek az első, teljesebb példányban is megvannak. 

Thaly Kálmán bejegyzése szerint az ő „legteljesebb" példányán kívül, 
mely a múzeumi könyvtárba került, még hét példány volt, amely legkésőbb 
SZINNYEI J Ó Z S E F hagyatékából, de sokkal valószínűbb, hogy korábban, 
talán a múzeumi duplum-tárból forgalomba került. Hol, mely könyvtár
ban vannak e példányok, melyek nyilván azonos számokat tartalmaznak 
a múzeumi példányokkal? És van-e valahol teljes példány? T R . Z. 

P o z i t i v i z m u s a könyvtárban . A könyvtárost a tudomány művelői 
általában nem rangsorolják túlságosan előre. „Ti amolyan pozitivisták 
vagytok" — hangzik megállapításuk a könyvtárosokról és a megjegyzésből 
mintha nem is akarnának eltagadni egy kis lenézést. Valahogy az érzik ki 
szavukból, hogy „hát igen, igen, tudtok ti sokat, sőt rengeteget; évszámok, 
szerzők, segédkönyvek, címek, meg még ki tudja miféle adatok egész töme
gét tartjátok eszetekben több évszázadra visszamenőleg, eleven lexikonok 
vagytok mindahányan; tovább azonban nem terjed tudományotok . . . " 

Mintha valami kis zavar lenne itt a fogalmak körül. Tisztázni kell 
őket. A könyvtáros pozitivista, mert annak kell lennie. Ahhoz, hogy mun
káját elvégezhesse és a könyveket használhatóan bocsássa a kutatók rendel
kezésére, szüksége van erre a nagy pozitivizmusra. Kéziratok, ősnyomtat
ványok, régi magyarok meghatározásához — hogy csak egy példát hozzunk 
fel a sok felhozható közül — nem elég a segédkönyvek egész hada sem, 
ha a meghatározó „negativista", — azaz fejében csak elméletek, szemléletek 
vannak, egyébként azonban egészen tömör adathiány található benne. Az 
adatok tömegének pedig nem csak meg kell lennie, hanem úgy kell meglennie 
nála, hogy rendelkezni is tudjon velük és a szükségesek akár évszázadnyi 
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különbségeket, országokat és tudományszakokat is átugorva tevődjenek 
össze egy érvvé. 

Ne gondoljon tehát itt senki tudományos irányzatok, talán éppen a 
pozitivizmus és szellemtörténeti irány szembeállítására. Sőt. Ez a kis elmél
kedés éppen oda akar konkludálni, hogy a könyvtárosnál a pozitivizmus 
egyáltalában nem tudományos irányzat, amit egyik korban vallunk, a 
másikban pedig már nem, mert hatalmába kerít bennünket egy másik, egy 
fejlettebb. A könyvtárosnál a pozitivizmus a létezés feltétele. S hogy a 
könyvtárosi pozitivizmus mennyire nem külön tudományos irányzat, arra 
legcsattanósabb bizonyíték az, hogy a szellemtörténeti irányt kiválóan vagy 
jelentősen képviselő tudósaink közül nem egy igen takaros könyvtárosi elő
élettel rendelkezik, amit egyáltalában nem tagad meg. Más meggyőződés 
vallója pedig elgondolkodhatik azon, vájjon mire menne a tudós kutató 
a könyvtárosi pozitivizmus nélkül. Ez tudniillik annyit jelent: mire menne 
rendezett, pontos, tudományos használatra előkészített könyvtár nélkül. 

H. A. 



RÉSUMÉ — I N H A L T S A N G A B E . 

A s z t r i k G á b r i e l : Les Manuscrits liturgiques de la Bibliothèque de Deb
recen. L'auteur a examiné de près les manuscrits liturgiques qui se trouvent 
à la Bibliothèque du Collège Protestant de Debrecen, et les a divisés en deux 
groupes: Dix-sept Mss sont d'origine dominicaine, et la plupart d'entre eux 
faisait partie de la Bibliothèque des religieuses du Couvent Sainte Catharine 
de Nuremberg. Dans le deuxième groupe, de provenances diverses il signale 
l'importance des miniatures d'un psautier du X I I I e siècle. Il est curieux que 
dans un bréviaire de Prague, la fête de Saint Ladislas, roi de Hongrie, a été 
célébrée. Tous ces Mss faisaient partie de la Collection de Kazay, célèbre 
pharmacien bibliophile qui vivait au X V I I I e siècle. 

Polykarp R a d ó O . S. B , : Ein für Monte-Cassino geschriebenes 
Messbuch des Nicolaus de Hungária (141S). Im Mittelalter bestanden zwi
schen ungarischen und italienischen Benediktiner-Kreisen ziemlich enge Be
ziehungen; besonders Pannonhalma und Monte-Cassino standen auf gutem 
Fusse miteinander. Diese Beziehungen beleuchtet ein Kodex des National
museums: C. 1 m. ae. 361, dessen erster Teil ein Reise-Missale ist (Anm. 1.) 
Verschiedene Teile des Kodex wurden durch einen gewissen Nicolaus de 
Hungária geschrieben, der uns näher nicht bekannt ist, wir wissen nur aus 
den drei Kolophons, dass er Benediktiner war (S. 365). Vorliegende Studie 
beweist, dass das Missale für Benediktiner geschrieben ist, dies zeigt der 
Kalender (vgl. S. 366), und zwar näherhin für Monte-Cassino, wie dies eine 
gemeinsame Votivmesse zu Ehren des hl. Benedikt, Maurus, Placidus und 
der hl. Scholastica hinlänglich zeigt (vgl. S. 366; Anm. 16.). Obwohl das 
Missale kein Kolophon aufweist, sieht man, dass der Grundstock des Reise-
Missale (fol. 8—59) durch dieselbe Hand geschrieben wurde, wie die übrigen 
Teile des Nicolaus de Hungária (S. 367; Anm. 20.). 

Pál Szentkuty : Ein Schriftprobenblatt Nikolaus Kis's aus Amsterdam. 
Dieses Schriftprobenblatt des weltberühmten ungarischen Letternschneiders, 
Schriftgiessers und Druckers, N . Kis v. Misztótfalu, kam soeben erst zum 
Vorschein. Das undatierte Blatt stammt, nach den Feststellungen des Ver
fassers wahrscheinlich aus dem Jahre 168$, da Kis, nach beendeten Studien, 
seine Schriftgiesserei schon eröffnet hatte. Verfasser bemüht sich den Platz 
Kis's auf Grund stilkritischer Untersuchungen in der Geschichte der Buch
druckerkunst festzustellen. Seines Erachtens, lehnt sich die Kunst Kis's an die 
Buchdruckerkunst der Elzevir-s und vornähmlich an Ch. van Dyck an. Die 
Reproduktion des Amsterdamer Schriftprobenblattes von Kis und eine 
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rekonstruierte Probe aus verschiedenen späteren ungarischen Drucken des, 
berühmten Meisters ergänzen den Aufsatz. 

János K o s a : Geschichte der „Ungarischen Staats- und Gelehrten 
"Nachrichten" und der „Ofner Zeitung". Am 3. Jan. 1787 erschien die erste 
Nummer der wöchentlich zweimal erscheinenden „Ungarischen Staats- und 
Gelehrten Nachrichten", deren Eigentum und Zeitungconcession dem Kame
ralagenten in Buda, Anton Schickmayer samt seinen Genossen gehörte. Die 
Hauptstädte Buda und Pest hatten damals, seit kurzer Zeit, keine Zeitung, das 
junge Unternehmen wurde von Glück begleitet und am Ende d. J. 1789 
hatte es bereits 682 Bezieher im Lande. Es war ein Organ der Josefinischen 
Politik, von dem die centralisierende und aufklärerische Auffassung des 
Wiener Kaiserhofes nicht fremd stand und das auch mit den Landesbehörden 
in Buda gute Beziehungen aufrechterhielt. Obwohl die Jahrgänge 1790—94 
völlig fehlen und ihr Inhalt nicht zu folgen ist, können wir jedoch an
nehmen, dass sich die politische Meinung des Blattes unter dem Einflüsse 
der ungarischen Unabhängigkeitsbewegung i. J. 1790 zu Gunsten des unga
rischen Nationalismus änderte. Ende Juni 1794 wurde das Blatt eingestellt, 
aber vom 1. Jan. 1796 gab Schickmayers Kompagnie die neue „Ofner 
Zeitung" aus. Dieselbe hatte mit dem alten Josefinismus nicht mehr zu tun, 
sie war vielmehr die Verkünderin jenes Patriotismus, der damals das deutsch
sprachige Bürgertum Ungarns erfüllte. Später kaufte Schickmayer das Recht 
der in Pest erscheinenden Zeitung „Neuer Kurier" (dessen Geschichte s. 
MKSzle, 1941, S. 150—66) an und von 1800 erschien sein Blatt unter dem 
Titel „Vereinigte Ofner und Pester Zeitung" noch bis 1845. Schickmayer war 
ein Kaufmann, ohne litterarische Ambitionen, doch gilt er mit seinem Pat
riotismus als ein Vertreter des Zeitgeistes. 

Lajos S z i m o n i d e s z : Der Jakobinerprozess Michael Landerers im 
Jahre 1795. Wie und warum der Buchdrucker Michael Landerer in den Mar
tinovics Prozess eingewickelt und zum Tode verurteilt, dann aber begnadigt 
und viel länger büssen musste — eben weil er Buchdrucker gewesen — wird 

,zum erstenmal auf Grund der unpublizierten, Akten im Ung. Landesarchiv 
geschildert. 

C s a b a v . Csapodi : Bücherproduktion in Ungarn im 18. Jahrhundert 
Verfasser untersucht auf bibliografischer Grundlage die Entwicklung bzw, die 
Schwankung der Bücherproduktion im XVII I . Jh. Er stellt fest, daß die Zen
sur gar keinen Einfluß auf die Zahl der gedruckten Bücher hatte. Vielmehr 
kann man als Grund der Veränderungen die allgemeine Lage Ungarns und die 
Gestaltung der Zeitverhältnisse annehmen. Im ersten Jahrzehnt zeigt sich pa
rallel zu dem Rákóczi'schen Aufstande ein allgemeiner Verfall. Nachher kön
nen wir eine allmähliche Erhebung beobachten, welche um das Jahr 1776 in 
einer rapiden Aufschwung umgestaltet wird. Den Grund zum letzteren ergibt 
der schnelle Durchbruch der Aufklärung. Der Höhepunkt im Jahre 1780 ist 
durch die große Zahl der Gelegenheitsschriften auf den Tod Maria Theresias, 
im Jahre 1790—91 durch die den Tod Josefs I I . nachfolgenden Unruhen 
und den damaligen Landtag zu erklären. 
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könyve I. Goriupp Alisz 88, — 
321, 416, 439. — —: A bibliográ
fia kézikönyve II . Goriupp Alisz 
448. 
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nete. Gyóni Ferenc 415. 
Győry Tibor 306. 
Gyulai Fülöp 315. 
Gyulai Pál 333. 
Gyulay Gergely 11. 
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Harsányi Sándor 320. 
Harrassowitz Ottó 238. 
Harsén, Meta 113. 
Hartleben Konrád Adolf 24, 268, 

— — kiadó lapterjesztési ötletei 
és a Patriotisches Wochenblatt. 
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Kari Lajos 84, 113. 
Karlsruhe 242. 
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Károly I. magyar király 9, 115— 

123. 
Károly I I I . 395. 
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Károlyi György, gr. 336. 
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Kemény Lajos 434. 



478 NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ 

Kemény-család 257. 
Kenyeres László: Az Egyetemi 

Nyomda könyvkiállítása 463. 
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Kermann Dániel 183. 
Kertész János: Tábori Kornél, A 

vendéglátás irodalma. Gasztronó
miai, idegenforgalmi értékek a bib
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Kilián 24, 268, 376. 
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Kilián, Wolfgang 40. 
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Kovacsóczy Mihály 449. 
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Könyvtárhasználat (dokumentáció, 

kooperáció, kölcsönzés) 224. 
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Könyvtártípusok 210, 222. 
Könyvtártörténet és egyes könyv
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218. 
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utáni évekből. Gáspár Margit 458. 

Központi Statisztikai Hivatal 149. 
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Kronenberg M. 441. 
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Kühár Flóris 8. 
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Landerer János Mihály 22, 52—54. 
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Levél egy szakemberhez. Varjas 

Béla 93. 
Library of Congress 113. 
Liezenmayer 202. 
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Magyar Földrajzi Társaság 405. 
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Majláth Miklós 176. 
Malaspina-család 46. 
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Mikszáth Kálmán 190, 333. 
Milanesi, G. 156. 
Milkau, Fritz 404, 407. 
Miller Ferdinánd Jakab 310. 
Miller János Ferdinánd 310. 
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Miskolczi Mária ld. özv. Weszpré-

miné 305. 
Missale Zagrabiense 2. 
Missale Matthaei de Miletincz 2. 
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Monoki István: A magyar időszaki 

sajtó a román uralom alatt. Go-
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Nádas Rózsa: Közgazdasági archí
vumok. Hanskarl Erzsébet 455. 
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Nóvák László 1873—1942. Trocsányi 

Zoltán 435. 
Nürnbergi liturgikus kódexek 345. 
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zadra 451. 

Philipps, Thomas 364. 
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N é v - é s t á r g y m u t a t ó 471 

A szerkesztésért Trócsányi Zoltán, a kiadásért Droszt Olga felel. 

41.835. — Kir. Magy. Egyetemi Nyomda, Budapest. (F.: Thiering Richárd.) 



GANZ ÉS TÁRSA 
VILLAMOSSÁGI, GÉP-, WAGGON- ÉS HAJÓGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

BUDAPEST X, KŐBÁNYA1-ÚT 31 
A L A P Í T Á S I É V : 1 8 4 4 
SORGÖNYCÍM: G A N Z C O M BUDAPEST 

Ganz— Vajda-féle 
könyvállványok 

Könyvállványaink a modern 
könyvállványok összes előnyeit 
egyesítik magukban. 

A polcok az oldallemezek alsó részén kiugró 
lemezkék segélyével az oszlopok fogain 
nyugszanak, míg az oldallemezek felső ré' 
szén kampószerüen kiképzett hevederek a 
polcok vezetését biztosítják. 
Főelőnyük, hogy a polcok magas
sági helyzetben 15—15 mm-ként 
a könyvek kirakása nélkül teljes 
biztonsággal beállíthatók. 
A. szerkezet nagy előnye, hogy a 
poleok biztos vezctésűek, azok a 
rajta lévő könyvekkel együtt igen 
könnyen kiemelhetők s akár más 
állványon is újból elhelyezhetők, 
ami a könyvek leporolásánál nagy 
előny. 
A vasállványok különösen raktárrendszerű 
könyvtárak épitkezéseinélalkalmazhatókigen 
célszerűen, amennyiben a fogazott osz
lopok egyszersmind a mennyezetet 
is tart ják. A közbenső födémek ilyenkor 
drótüvegből (kb. 15 mm vastag) készülnek 
és miután az ezeket bordó tartók csak minden 
oszlopnál alkalmaztatnak, ezek magassága a 
könyvpolcok elhelyezésénél helyet nem von 
el. — Rendes oszloptávolság kb. 1—1 m. 
Apolcokbáromfélealakbankészülnek éspedig: 
1. Az alsó fix pontok mélysége 55—42 cm. 
A mozgatható polcok mélysége: 
2. A nagyobb könyvek részére 31 cm. 
5. A közép* és kisalakú könyvek részére 

2i-$ cm. 
Nagyobb rendelésnél ettől eltérő mérettel is 
gyártatnak. 
Eddig kb. 3 és fél millió kötet részére készített 
tünk vasállványokat. 

A Nemzeti Múzeum Orsz. Széchényi-könyvtárában 1 
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Könnyű! Tartós! Egyszerű! 
Olcsó! Könnyen felállítható, 
szétszedhető, rendezhető! 

K é t v a n y 

Eddig készített nagyobb berendezések; 
Budapesten : Kötet 

számára 

Országos Levéltár 1,000.coo 
M. kir. Iparművészeti Múzeum könyvt. . . kb. 32.000 
M. kir. Statisztikai Hivatal könyvt „ 25.000 
Keresk. és Iparkamara könyvt „ 40.000 
Székesfővárosi könyvtár „ 400.000 
Kegyes Tanítórend könyvt „ 90.000 
Székesfőv. pedagógiai könyvt „ 75.000 
Herceg Eszterházy levéltár könyvt „ lo.coo 
Nemzeti Múzeum Széchényi-könyvt „ 300.000 
Népegészségügyi Múzeum könyvt „ 40.000 
M. kir. Techn. és Anyagvizsg. Int könyvt. ,, 40.000 
Nemzeti Múzeum zoológiai oszt. könyt.. . „ 45.000 
Műegyetem közgazd. szemin áönyvt. . . „ lo.ooo 
Cisztercita rend főgimnáziuma könyvt. . . „ 4.000 
Kir. M. Pázmány Péter Tud.-egyetem . . „ 200.000 

Debrecenben: 
Tisza István Tud.-egyetem 400.000 

Továbbá: Békésgyulán, Csornán, Debrecenben, Komá
romban, Miskolcon, Nagykanizsán, Pécsett, Szegeden, 
Aradon, Brassóban, Lőcsén, Sarajevóban. Szatmárné-
metin, Székelyudvarhelyen. 

40.751. — K. M. E. Ny. 



Űj sorozat I 

Gulyás Pál: 

Magyar írók élete és munkái 
I. 1939. Aachs—Bálint, 1248 hasáb. 

II. 1940. Bálint—Berényi. 1272 hasáb. 
III. 1941. Berényi—Bredeczky. 1271 hasáb. 
IV. 1942. Brediceanu—Czeglédy. 1272 hasáb. 

Ára kötetenként 50 pengő. 

Most jelent meg í 
Gulyás Pál: 

A bibliográfia kézikönyve II. 
Budapest, 1942. 8°, 400 lap. Ára 40 pengő. 

Jávor Egon: 

Hét kéziratos pozsonyi missale 
a Nemzeti Múzeumban. 
Budapest, 1942. 8°, 126 lap. Ára 10 pengő. 



Magyarország időszaki sajtójának 
köny vészete : 

I. Dezsényi Béla: A magyar hírlapiro
dalom első százada. 1705 —1805. 
Budapest, 1941. 8°, 66 lap. 

Ára 5 pengő. 

IV. Kfemény György: Magyarország idő
szaki sajtója. 1911 —1920. 
Budapest, 1942. 8°, 474 lap. 

Ára 34 pengő. 

Vu. Monoki István: A magyar időszaki 
sajtó a román uralom alatt. 
Budapest, 1941. 8°, 266 lap. 

Ára 16 pengő. 

A MAGYAR KÖNYVSZEMLE 
előfizetési ára egy évre 40 pengő, 
könyvkereskedésekben 44 pengő. 



Klecne Kanon Curfijf. 

iJMargaritam in Imperii 
cura Subkvabat. Hollan
di'ss Zelandifque atque in 
Burgundi s Prœfeiïu 'Défi 

Afcendonïca Romeyn. 

Quod quiique in ano ell, ki 
unt. Scíuiit Id qui in Aurum 
Rex reginic dixerit : Sciimt 
quod ïuno; Neque & futura 
in JE ABCDEFGHIKLMM 
O P R S T V W X U Y S f f l i l l * 
( [ § t ? ̂  e^ABCDEFGHIKLMKO 

Pa ragon Curíijf. 
Quictmqus vultfahm-sejje, ante omnia 

opus eß ut itneat Catholicam ßdem : 
Quam hiß quijque intégrant, mvioia-
tamquc fervarjerit, abjque dubio tri &ter 

Text Romeyn. 
Vuk tarnen tibi Iuilinianus, ut ifte curator 
prxftc iolemne jusjurandurn apudPrarfetflum 
urbi, vei Prcfídern,cpo eJ'catomniaíc re-
£le Őcexutilitate ftirica *«.<?.! uir»,neque prx-
AÉCDEiGHÏKI.MNOPQVRSTVWVXZ: A B C 

DEFGHIKLMNOPCjiRSTWXYZ,..: 

Christoffel van Dyck 1681. évi mintalapjai. 

Text Curfijf. 
Eo miß Rex Suxus Theodoricum Faldenbur-

qnnm} aJmmißratoris adjuturum canalus j Joa 
ntgs Schmdevms Alknßebiam ei devicit. quid 
neidine-fat eommatu$i& vei tóirmentartaMag 
deburgumeuravetr ABCVEFGHIJKL 
M N OP §JR. S TW IVX TZ AZjaskßßjpf 

Auguftijn Romeyn. 
Tardius aliquanto moleftiufque cum ORAN-

G 1 o acta res eil. is enim recu/ia feripferat, Hol 
landis, Zelanddquo atque Burgundis Praefe-
ttum defignarce quando le hifee prefeituris ce 
ciduTct-» Aperce InimicumNoller.cui Viriumj» 
h i jk lmnopq iVtvuw A B C D E F G H I 
A'E C D E F G H I K L M N O P ( ^ 6 " f V U S Y Z i ; 

Ennek Magyaraz^attya. 
Édes fiam a' kegyetlen Király az ördögöt jedzi, 

a' £ép leány a' mi lelkünket, a' kit magának foglal 
az ördög a' bün által, és ugyan a' bün által úgy végez 
a' lélekkel, hogy ha ö el-ve£ett kevélysége miatt, és 
mefcfeeföldre feámkivettetett, úgy-mint pokolban;, 
azt akarja, hogy a' mi lelkünk-is le-veffe magát a5 

magofságról, űgy-mint az égből, éppen a' pokolig. 
Ugy-is volt ez a' Chriftus Jéfíis el-jöveteíe előtt ; de 
a' mi Idvezkönknek Êenç halálával meg-gyógyul
tunk. Azonban a'lélek nem fcünik; hanem le-vet-

. . Haller Hármas Históriájának „kenyérbetűi" Kolozsvár 1695. 

tem a pokolbeli ellenségéé k körülöttem mun** 
hdlkodo vefzjedelmes meßer s égit. 

Hogy azjert kettős vej&edelemre nejutnék; 
tudniillik mind világi, >s mind pokolbeli nyo
morúságot ne kellefsekfz^enuednemy mellyet 
hamar d nyakunkba rdnt d kißrtoy leg-kön
ny eb ben pedig d henye le s alt al> ha éjjeli nap
pali ßjuntelen való flrasalajfal nem vigyk~ 
ZjUnk) 's gondot né m vifilünk magunkra. így 

A Hármas História előszavának kurzívái. 

\t t\ Nnakokaért adám az ért Iziyemet 
v ;'^Va'böítseséfnek mcgtudásaA-j és 

^ , hogy mc '̂Atnék mir. un dolgot 
nclí̂ 'í*,ÍoMö)B télien,.ha fem éjjel fem 

£ pappal a'Éeine almoméin láns : 
** *Í És eÊembe*v6m az Mennek min

den: ábigai;ife!öl., hogy\az ember nem 
mébeí Tégére fe'vilá^JD valá dolognak, 

; *'SMfly"írt mtmkílkodikríz ember hogy 
lÍJShnsk végére •inenjeji , és nem méhét 

vë'ere: sut inkább hl alt nfondjais .-•' 
iíjtölts eöber, hogy azon Vagyon , hogy 
I i ! ,•-•; menjen,' roiiithzlltaí nemSncíiit 

Az amsterdami Biblia „kenyérírása" I68J. 

VAkminthogy a' dögöfség a* irothadáílól vagy 
megvefiéílöl külömböz, (á' mennyiben a'rot

hadás gyakorta méreg nélkül vagyon, de a' dögöf' 
séc Foha nintsen:) így a' Peftis-is igen külömböz 
egyéb forró Hideg-leiéltöl ; mert a'Peftis egyedül 
tsak a'mérges nedvefségektöl vagy gözölgéfektöl 
Éármazík, melly méreg után nem mindenkor kö'-' 
Vetkezik a rothadás, fiz a' Peftis-béli dögöfség 
pedig elsöben-is a' teliben való nedvefségekbe efik 
belé i egééen 's hirtelen megvefivén azok a' beléjek 

' Éármazott, vagy néha ugyan bennek termett mé
reg miatt. No ha mindazáltal meg-kell vallani, hogy 
gyakorta a' Peítishez rothadás,-is járul : mivelhogy 

Páriz Pápai Pax corporis 1683. évi kiadásának betűi. 

I I I. Mir.lMii s'mii r.y.ivtlenlfvi /frtVi^HHft Utvía s'.».iilJre^,rlgiK (ívjc-'. 

^ok»ak<moflelegttakarvímunm,t"viiri^tiiitut!tk.idtU«k^:i.jfiir.--^ <>; t 
nei_StímmíikfU*'mlltytÍ^1i^vttítlípt^_l^Utfaíiak.í'«U' vijítttiuk, úgymtt . . \ 
hegytnagokbjnfegUlnak^isfiimmastnetigiik.1!' ezntk "*-t>k*i9k,i » wt • ' '. 4 
nvkei: kovttltiípeM* ebbe» tjvjl'tépfr: j.'Veák^ T3iUi:i:. x. A'tnik.^"0' :atcz:if» 'i*A 
líx,:wjk, leg-IMtn ftJtgtí Afckfifw Ktnyvfit! inr.ét kfl^iyn-' . j'.••.;.: •/,'••••, ..V 
vtkexutUiireiißoifH. ingytlh mikfr kpiti "Bibliát nyemtatn^.' Utaz reiß Sz: trílt'j 
mgulilvi '• azjtpefyifw Könyveli pedig miértrefyj>titxtk;-k! dmiak. Kii. CÍ^X. Kmy.;t 
iïixlil,tiègtikJii!0j}â^.*'nSfif.. . ' ' I 

Az amsterdami Biblia előszavának kurzívái [68s-

, 2. A'Sátán abban mefferkédett, miké-
pen %dítana-id tégedet a' Pawditsorh* 
nalc gyönyörűségéből, és mint foêtana-
meg az Angyaloknak táifalkododásoktól. 
Ellenbén pedig,.a'teldvezítö Cliriftusod, 
nem tsak bévifen tégedet a'mennyei ' 

-Páraditsomba és az örök életbe, hanem 
még az Angyalok felett-is felerneltt és di-
tsöségessé tett : mert ugyan-is nem An-^ 
gyaU , hanem Çmberi terméëetct vett-
fel"; $id r. . , _>(- : . 

Páriz Pápai Pax sepulcri-ának betűi Kolozsvár 1698. 

6. Á hitetlen / magában bizakodó "jfi* 
iág-fid,foha a magit lelki felöl nem-is gon~ • 

1 doikodik elébb, hanem mikor nyavalyába', 
' efik, akkor akar me g jámbor odni-: és aki 
: „V/2 elölt tellycs életében az Iflen Szolgája-
C nak ellensége vúlt-, mikor oßtan véfii eße-
V be, hogy tsak elkeUkühiiíni, igenjtetve el-
• küld '.f Papot hivat magához.- Az előtt d 

l. neve fiegény kofia Pap volt előtte ; de ak? 
; koftißtelendo bet stilétes Urának hijja, '$t 
".. reménkedík,Uram édes Uram, (cgiis-ineg.-
. adj jó tanát sot, hogy el-ne kárhozzam./ 

Páriz Pápai Pax sepulcri-ának kurzívái Kolozsvár 1698. 

Mutatványok M. Tótfalusi Kis Miklós magyar betűiből. (Eredeti nagyságok.) 



Groot Canon Roœeîa 

Intramus mundum 
autore, inhabitamu 
arbitro,derelinqui-
mus judice fummo 
illo numine; cui tri-
buuntorlaushonor 
ac benedictio, in fe-
cula feculorum. 

Afeendonica Cotr 

oumjedgratwefiamlum . ?.'/. .'..•/ ••.•••', ' .: 
" • i •' • 

Brevier Cerf 

1 ' • -• •- - - 1 >».-s . - , 
I " « i • • - IS--.-..; 

"-'••'l I ' * : . , tut u-
• • • ' • ' . . ' , , , . . . . . . , . , - , . 

• ' ' " ' . - • * . . , . . . . . 

»• '•• ' . . -. - . . ' - . . - . . . . . . . 
' ' • - ' • - J ^ - , . . . -

* * ' ' ' '•••• t t ü l . < 

' * '• - , * » - « . » . , J , - £• - . . . . 

Colos • ' <*-
a.i.c-í :- : -. -
in m»fií(, ' - . '•'••• 

- - " • ' • ' - ' " . ' ' 

G root Canon Curfiv 

Intramus mundum au 
tore, incolimus arhitro 
de seri mus iudice fum
mo illo numïne;cui tri-
buuntor laus* ac bene-
dictío,i„fecula feculo-
rumiamemamen. 
— • . ' . ' . • ' . * -

Clein Canon Roméin 

Dominus ille omnium 
Hberrmus.fumme bo
nus fumme potens fum-
mefapiens,in cjuem nu^ 

caditmutatîoautc ^ 
versionis obumbratio, a 
quo per quem in quf m 
omniajn quo nos etîim 
vîvîmn« mnvpmiif & iîi 

Ánguftífi Cur« 

lùfè aédem erat ah aetéma ^ "***?&*ïl » i* mfn ̂ hamm 
, rJç y**Mcm Cl Ul> au uciçfm? cognimmme évite'facrarttmjcrtptttrampe

tit [ë aCPer íe fatis beatUSXm ^Prff^»nt^mmmxwanimmnnamra 

nihil omnino ad comp lemen- '»•"*«'">» W mtknèn de cm ato ».-.. *& 
tum omntmodae beatttudmis Med»™ Rome« 
/fp/i/linfi/i t "hvmsnCiit *»#Ä* Profeftononímmerico, necabfurde aut în-
ttejluerarCtUV'ipVOpOJUlV fíWi~ convenieater nominare licet mundum hunc 
lúmiflfJf /7wf/> tomhnr/l ípruí/1 t h e a t r u m divinarum virtutum, ac perfeffio-
WmmUS Unie ISmpOrajeCma- num ; m quo creator iPfe luculemer fpeaan-

ria.fecundum merumbene- ^p^un«emi«mfaamftumo. 
plackumfuum aliasetiamna ^ S ^ ^ ^ ^ S ^ Á 
tUra$ CCrtO tCmPOfC PfOdUCua pr*fcntíam,inunenfitatcm,re£Hmdíncm, iufti-

i <* tkm,fanftitatem,mifericordiam; imo omnium 
Parangon Romein perfeftionum, atque omnium eomm,qu«cun-

I t a q U e d u m O p O r t l i n U m C e r i - ^ u e c o n c i P i u n t u r diulns natura quadrare,bo-
g* . *• . »A norum cumulum ac thefaurum. 
luit^vocavitipleeaquaenon . Meduen CUM 

n« r *11" Proftflov(mimmeritotnecabfinde attt inconveni-

i\(\ n T i t n m v n r a n r i s n r Y f e n f A f T i divimrumvirtummacperfeaienum;mquoutcre~ zr^'i'ZZ.TZZ, '•-.. •-" ' , , , Ä Ä -

U n u m q U O d q u e l e C l i n d u m I C dampropmittum£ternimemfiam, tumpmen- j - ; ; — ; ; X " ; - : . . . *. ' '"' 
/» 1_ l | tiamomniaptrvadentem. nem luam, aösque mora; aq- i<m mperßrutabilem fapienttam ac emnifeienti~ 

eo ut numero dierum nonjil/ fw»/aw ***«"?,«? **œ r*F****** 
tra fenarium impenfo, iiB ^ J 

fam hanc mundi machin 
cum omnifuo ornatu ac 
nitudine confummatam ce 

Sut »trs lie« *i«, tn »Äioaf s 
feopi, ÄE COfïîîCXiitïïS«S 
CTiudrcrc t -ï perv&á ^a_,._ , ̂  , -_--.. 
fiit neq ,j [ äii rj >,en '-r ,1 . • • 

ïoer lict j • ' . r 5 c< 

U e r . ' . , ; . í > i i , f i , t i „ ' . o , . ! . ' 

Colonel Cors 
•iwfe §*&&££,&"#$ h'fi ^Äi 
isf«* f-/ in fisé* 
tue (m ss &$•.' 

$*M wwU&t vie^ßjm mettent /',• --. ,-. -4^..,^,, 

Î' frmMêgSifeî kmmmt ptsßrim dm " " " " 

f**, sï«r9i v-íhmm tm tm -v ;-• 

-nTfflffilPl 

Fï irnmensîtatem^reaitudmm^mlferkorham^faf^U 

Nom.a Rom 
Ded *i ra ri imprim s îcpr.n «s^rx , M 

|yzkm& i*eiiiia«m ^tohiîîiî ir~.,tîm $rw%*.* .'* . à ' î 

pl< 

neres. 
Parangon Corf 

# titem-jmoomniumperfeHionum,atqueomniumeo~ t?u^i-V 
*v'«»it quœcmque concipiuntur diuins natura qnë~* 

^ drare, bonorum cumulum ac tbefaurum, 
Defcendiaen Roméin 

Ne vero fplendidum hoc amplisfîmumque thea
trum, vel.ut»ta dicam, amphitheatrum,aäosquein 
eo produci fou«, nec non lcenarum miraculolx al
tération es fuiscarerent ípeóatoribas, provida ea-
dem prima caufa abunde profpexit; creavit enim fi-
bi imprimis coeleftem quafi famíliám, mentes nimi. 

excellentibus intel 
amplis-

os dicimus 

proïiiiîuïnqac 
. ' • ' . • : " • ' . . . • • . i ' 

'TättSüi. 

t\t , quaîB iûduïgerc. -o . ' • • ' 
rsTvc'n- j . t 4 ü í v a - " , j . : i o . -

Non--.... Corf 
B»mtmmieji,fmût.p,i..>, frit " —•--••- ' 
te imgttnu ipct «i tAtrtmitm r 
pmatmwi reâ£mmt gjqme -mism h 

fier* i t 
. . ; . . . • - . 

. _ , npi . 
Dum itaqm oportunum cenßttt, fu™{en ̂ l ™ n°*:™'f>z*' > «ceuentt 

, / _ JE J J leous ac voluntatis tacultaubus prxditos, 
vocavittpfe ea quanonerantM <îue ' "*«» . qoosangdos diemms. . 

/ * • / / • 7 qui infinittmnlütamne, (pt«eruto»,qniato'fianet. 5t»*«q 
ter Unt OUe le tlllCO adnUtUm V&~ ' P ^ a b o n i s P61 apoikfiam feparanmt, eoque in ima £ & * 

. • " . .*' . • • artarapraedpitanmt,)tanqtiamtotídemnümílri,aat &,"'.' 
tanti c Hntpntpm cm? mnr/i * /r/f/vi ïn«4fmî iiimtni R*»<rîe anlir î in ftinorflis«Avari rk«r i« toi«f»« 

mmpe 
tum icmßmmavtßrt per # 
h ghrmmfimmMtrwwt ,imvitm> 
&]îdem ; f*«*K emtmm*£iter n 
murául sut ne^Tigenut, sterm. 

, - » * • »- • • - - / - • - * , j - - , S ^BtSMl . „ „ „ . ..,. ,,„.«. 

, r*7«r -»ff'-//* nwliie* .- ••• . 

^ . . - . . . - . „ »„ „ _ ™_ P^rd Rcmï * 

x - / •» .y / . y •* qui mnmtamuIucuairiejiprsta-sH^jquiato femet ****r*m , ^ - ,, * , 
tenebrat 4 f̂̂ «rs veUi.vd ^alpa.^J', .r l 

. * ^ . , ur»rap«apitarunt,jtanqiiamtoaaemmnu«ri,ant 
CantîSpQtentemSinetnOf'ff;adeO mtimifammiRégisauud,infopernisœîkx^chorii, 

j ' î r 'fpecuUntur, fcratantur.nûrantar, laudant ac célébrant 
UtnUmerO ai erUtn Hon UltraJenU operacreatoris,dqueomiftnnmaalàcriatemmi^ ^ ^ 

rium impenfi, immensam hanc " ^ " f i X ^ " * " 
mundi machinant cum omni [m î^5a!S3«SAS5îî?3a 
ormtuacplemtudineconsumma^^Z^^^^^S^ 

- •«•«*<«£"•»«-- -• -- . | ^ ^m*MmV*M-ß»J$mimVhiinvyihtett 
lextRomein . \ kcTusacvidutittíufacultattlmsfraam', 

D l g n u m r ê v e r a a d m i r a t l O n e OpUSt "bus, quas angeksammu-, qmmfiperm (prêter Uk$ 
tîiriffïnf»re f imprj in« r a n f n m r i n m J ^^afia^P^^^^f»ßpsrmmte^mimrm 
rantopere l u p e r a i i S C a p m m n u m a r tartarapraciprtatwa,)c<^aicb<^,ßeffem,fmmn- ^ 
n u m , Ut p e r m u l t i h o m i n u m , & Ü QU twr,to*mcpfna**tarUtufH amjmma akeritête g 
, f F f f» j • * mtmflarates,tndefimnterghmmtrmmnt\ 

aem lapientes habiti mundum incr|[ Garmont Romem 

tibi f*f ^ i fc i^Bôfofced* r ; " ' ' ^<ic , in fia 

«c'iieiiMi tftîïttt* f c m ^ a iUaas 

Peetri Cor 
m*itéi&ïc, $r ex**r* «w » : » - ^ — -,-

«Myfcttif-, m **twmm p-értt*f * h#m n «•- Î ' -* * - • 
$m*df*iumtuî emft'tnttâ **\-*- . ' - i -
pftflerr '.*•* mum fiJatié j*T**i*rií. ftùwie*4*p 
tton mt ma dt-*piám, m t< » 

£ * w - • • • 
«•ira« 

- • . V i ••• 
- t«-

vie\\ Kir . 

s i rn íT inn f í i r en f íP fP rn i i r nnnpn ra r imí In altert amphitheatrî parte in ren-aconítiratushümoef!, Ü Ö * l i t * Í Í ~ í * r ? 

ammpurarentxuernumquepronu^ conftruauScx anima & corp^im angebnim.hôc am. ^*-5**3*— . . 
tiarent; cum penitus nequirent lunf e14111«11 ̂ 1 ^ ^ «acur3c ^1"^: ^ «̂ io data ait, hoc .*., , , , ^ - ^00^ 

\ ' ""*"̂ r"i" 
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quo per quem in quf m 
omnia,in quo nos etí^m 
vivimus movemúr & lu 
mus, mmmenelanánn 

Clein Canon Curf 

Bominus ille omnium liber-
rimus9fumme bonus, fumme 
potens, &fumme fapiens, in 
quem nulla cadit mutatio vei 
converfionk obumbratio ; à 
quo per quem in quem orknia, 

^nauojios £ii«m vivimu\ mo* 
vemur & sumus. Adfligi 

Afcendoníct Rom 

rantopere luperans captum hum* 
num, ut permulti hominum, & ii qu 
dem fapientes habitimundum incr 
atum putarent œternumque pronu 
tiarent; cum penitus nequirent lu: 
ne rarionis per ferútari & eruere,qu 
tandem modo, quibus machinameij-
tis, qua vi aut arte tarn incompreh 
fibüis,tamdecenter ordináta atqi 
omata moles e nihilo educi potue: 

Text Cursiv 

Dignum rêvera admiratione opus* 
tantumfuperamcaptumhuma*y *V 
permulúhminum,iiquefapiemK^^ C 
th mundum increatum putarentTaÈfJ, 
numque pronuntiarenf, cumpenitut he 
quirent lumine ratknis perscrutariW 
eruere, qua vi autarte r quibus macYt-
namentiu tarn incomprebenjibilis-, tarn 
décent er ordináta atqmurnma 7w#i» 
e nihilo pottterit educi« 

Auguftin Romein j 

Uli nihiiominus contra, qui magis fobtê 
ratiocinati funt,agnoverunt in ipfoetians 
gentiliimo, ubi nullum fupernaturaletg^ 
men fplenduit,quod univerfum hocfulöi 
aliquando habuerit initium,certaque od 
ginis primordia;longec}ae magis ii qui ie 
rum divinarum cognínonem e divitefi-
crarum feripturarum penu deprompli« 
ront, arficuíum inter credendos de co%-
dito mundo indubitatum habent, •' 

Auguftin Curs 
Uli mhihrnhws contra,qui magis fobrie ratio-
cinati f.".v.t, agwverimtmipjo etiam gentjjis 
mo, ubi nullum fupematurale fplendutt honen 
quod untverfum hoefuum aliyuando habuerit 
witinm,cerîaque origitiis primordiajicetjçjï* 
ca eam veritatetn mnnihühallminatu 

Ipfe quidem erat ab aeterno 
in feac per fe fatis beam^cui 
nihil omnino ad compleroen 
tum omnimodae beatimdi-
nis desideraretur, propofuit 
nihiiominus ante temporale 
cularia , feeundum merum 
beneplacitum fuum, ut alias 
etiam naturas certo tempo
re producerét. 

Begeert iemandt Af-ilagen of Matryzen van ueeze Letters, nu eeril gefneden door Nikolaas.Kts, addreííeere zieh aan den voorn. Meeilcr, wconende t Anaß« 
dam, op d'Achter Burg-val, ovcr de Brouwery van de Zvaan, tcn huize van Warner Warnersz. zai de zelve voor çen redelyke prys bekomen. 

y *l™I*»S**n*jeiymraTwm, empte in trna 
tartara pradpitarmt, ) collocati cbmsfße&ant, mir an-
tur,laudaml opera creatoris, ernte cum fumma ahmt «te 

^mmßamtes, mießaenterghnam tribwmt » 
Garmont Romein 

la altera amphithtatri parte in terra conftitutus honioeft, 
conftru&us ex anima & corporef ilM angelorum, hoc ani. 
malium brutorum natura: iimilis : de ccelo data iila , hoc 
fumptum ex terra, ut utriusque particeps& íncola exifte 
ret, proprer eorpus in terra ad tempus nabkaret, proprer 
animam tandem furfum in coelos migraret • In eum finem 
conditus ad imaginem Dei eft, in mtegrkate,eximia intel 
leftus fapientia & refti tudine voluntatis: utque & corpore» 
vitae bono &excellentiae ût confuiram eiset, in amœnifs i • 
mo conftitutus horto eft,ubi nihil veladufum velad déli
erai ipfi defiderarerurjutpote quum nactusfitetiam domi
nium in esteras omnes crearuras corporeas-

Garmont Curs 
In altera ampbitbeatri parte in terra conftitutus bem» efl, 
conßrufius ex anima gf corpore. illa angelorum, boc anima 
lium bratorum natura fimilit ; de coele data illa, becfr m. 
ptum ex terra,ututrmsque partieeps fätneola exißeret,pra 
pter corpus in terra ad tempus babitarettpropter animam 
tandem fürfrm in coelos migraret. In eum finem conditus 
ed imaginemipfiusmet plafmetoris Deießjn integritate 
ex'tmiaintelleäusfhpientia $Jreßitudine volmntatis;utque 
& corpore* vtt* bonoey excellentit fat confultum foret in 
emotnisfimo conftitutus borto eß ,ubi nihil7tam ad tijkm 
quam ad delicias ipß deefset .na&o adbac dominium in alj„ 
as omnes creaturas corporeas • 

Bufgois Romein 
Nee tarnen (bnis irtc pralens, ütij licet fplendidus & fclir , ul:i-

tttM hominis iftis erat, St fum mint bonura , quo ab im ajjpirare Sc 
tendere nee expedJret, nee tu effet, sut ex quo cafw ipfi in deteri-
oremftatum obringere non poSTet; fed erat via a«l qua-rendum & 
coniequendum bonum perfeftus, viam m«. • ren & ftab birem : 
in qua tarnen via fi retrorfum veriüí a { poi« ßbii ;v fecede-
retjConaariumbono malum.ciqut tun . fuffunum, vitenwr-
«m.bodtudini mileriant infinit <• - sriret «» 
Nimirum creator , «jui nemini quiequam debebat, potefta-
tcmqi^i: liberrimsm in lutum, ex qiioquid Ii:i>;cbat,h3bebat 
in ftatu primo utriusque gencris cicaturarum rationalium, 
aiiuclurim n e m p e i h uninum, reli p it I cum c.vplorationi 
perfeftœ «orum obedientiae, ad quam fall dent is utros-
que donijaimul & mnr.datis iniiruxerat: quam ubi i nnplef-
l e n t , Uli eontirmandi & perpeniandi in Ihm fuo eflenr ; tó 
promovendi etiam >n fublimiorem bcâtîtudinij graduât. 

Burgois Cui's 
Status tarnen ißeprefens , i«t:; licet fpten:U,tm & ftüx .nont-
rM ultimus bumir.isf.nii, ÍÍ jummun t JÜU»I , ;tJ alt »j .tlp.r.ire 
iff tendere tu: expedtret,ntc ßs efet, oui ex quo a-us -, <:nde-
teriartm ßatuti' wt ingere >.c -• r:,\: : fid erat via tiit qusrcr.Jum 
4?constquenduin hmumperf ittus.vit,!:. » ••» .- t, 'allerem 
infmtsmenviaßretrm >• sa h ,' < u Mß précède* , 
ret,centrariumh 1:0 nit!u»t -ique ßiirnc / TOIÍB, vitt fuitt'ii, 
teatitudini nitscriam injinttatn refei •> t . >1 .',-,. : . realer , •,:•• «»'-
mini qutcijujm dei> :!~\ p.t. p.itev.qut •• >:./•••..-. .11 .'ulum, ex qui 
qmdfingehat ,babeh«t, inßatufrimo utriusquegentris crtMtur*-
rum rationalium.itnge.'urusn intnpe i? l'<rninur.. 1 i'iqutt Ucwn ex. 
pleratimi perfecta earum obtdienti*; ad quam jufi eut ust.tr.s-
que d„ms /î-iu. i - mtndiiù• injh 1. rciu! • quam u• ; compleffènt, ii!i 
ctmßrmMditnßatujueefent]biprcmvVir.diciia>'>inß6l:m:t>rem 
kemtudtmt gradutm 
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Mediaers Griex 
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