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Az 500 éves magyar nyomdászat ünneplése (Kőszeg—Sárvár, 1973. május 3 — 5.) A 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtörténeti és Bibliográfiai Munkabizottsága közö
sen az MTA Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz-kutató Csoportjával, ünnepi ülés
szakon emlékezett meg a magyar nyomdászat megindulásának 500. évfordulójáról. 
A tudományos rendezvény Vas Megye Tanácsának és a Magyar Tudományos Akadémia 
I. Osztályának védnöksége alatt, három napon át Kőszeg és Sárvár városok Tanácsainak 
vendéglátását élvezve, részben a Jurisich-vár (május 3—4.), részben pedig a Nádasdy-
vár (május 5.) lovagtermében rendezte meg tanácskozásait referátumok és spontán 
hozzászólások formájában. 

Május S. A délelőtti ülés BÁN Imre egyetemi tanár (Kossuth Lajos Tudományegyetem) 
elnöklete alatt látott munkához. Az elnöki megnyitó után GOND A György megyei tanács
elnök tolmácsolta a vendéglátók üdvözletét, majd BORSA Gedeon tudományos főmunka
társ (Országos Széchényi Könyvtár) tartott előadást A XVI. századi magyar könyvtermés 
részmérlege címmel. A sokoldalú megközelítéssel készült, precíz felmérés, sok tanulságos 
megállapításra jutva, elsőként értékesítette az RMNy első kötetének adatait. BORSA 
előadásához sorrendben MEZEY László, CSAPODI Csaba, V. KOVÁCS Sándor, VARJAS 
Béla, HERVAY Ferenc, KLANICZAY Tibor és BÁN Imre szólt hozzá. 

A délutáni — második — ülés elnöke KLANICZAY Tibor akadémiai lev. tag, a Rene
szánsz-kutató Csoport vezetője (MTA Irodalomtudományi Intézet) volt. Ekkor hangzott 
el BOTTA István tudományos kutató (Tordas) referátuma A reformáció és a nyomdászat 
Magyarországon címmel. BOTTA az eddigi szakirodalom puszta összefoglalása helyett 
legfrissebb eredményeit rendezte sok szempontból meggyőző, új koncepcióba. Előadásá
hoz BENDA Kálmán, PIRNÁT Antal, Ján CAPLOVIÖ (Pozsony), SZÉKELY György, BORI 
Imre (Újvidék), Waclaw ÚRBAN (Krakkó) és DÁN Róbert szólt hozzá. 

Május 4. A délelőtti — harmadik — munkaülés munkáját MEZEY László c. egyetemi 
tanár (Eötvös Loránd Tudományegyetem), az MTA Könyvtörténeti és Bibliográfiai 
Munkabizottságának elnöke irányította. Referátumot tar tot t VARJAS Béla tudományos 
főmunkatárs (MTA Irodalomtudományi Intézet), aki Heltai Gáspár, a könyvkiadó címmel 
tartott előadást. Mondanivalójának tengelyében az a gondolat állt, hogy a feudális 
jellegű XVI. századi magyar nyomdászat egyetlen polgári típusú, tőkeerős vállalkozója 
HELTAI volt, — ellentótben azzal az általánosan elterjedt nézettel, hogy HELTAI e tekin
tetben nem volt egyedül. VARJAS előadását HAIMAN György, KLANICZAY Tibor, TOLNAI 
Gábor és GYENIS Vilmos egészítette ki hozzászólásával. A nap délutáni szabad programját 
autóbuszkirándulás töltötte ki (Kőszeg—Velem—Ják útvonalon), majd társasvacsora 
zárta ismét Kőszegen. 

Május 5. Az ülésszak záróülésére Sárvárott került sor, melyen TOLNAI Gábor akadé
mikus, tanszékvezető egyetemi tanár (Eötvös Loránd Tudományegyetem) elnökölt. 
Ezen a negyedik ülésen TARNÓC Márton egyetemi adjunktus (Eötvös Loránd Tudomány-
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egyetem) tartott előadást A magyar könyv a XVII. században címmel. TARNÓC széles 
horizontot átfogó művelődéstörténeti keretbe helyezte a barokk kori magyar könyv 
méltatását, érzékenyen felfigyelve minden lényeges ideológiatörténeti és esztétikai vonat
kozásra. Referátumához HOLL Béla, KOVÁCS József László, KOMLOVSZKI Tibor, KLANI-
CZAY Tibor, BENDA Kálmán, GYENIS Vilmos, Ján CAPLOVIÖ és SZÉKELY György szólt 
hozzá. 

A jól szervezett, élénk érdeklődést és szenvedélyes vitákat kiváltó háromnapos tanács
kozás eredményeit TOLNAI Gábor foglalta össze elnöki zárszavában. Az ülés befejeztével 
valamennyi résztvevő és a szép számban összegyűlt sárváriak jelenlétében MÁTRAI 
László akadémikus, főigazgató (Budapesti Egyetemi Könyvtár) leplezte le SYLVESTER 
Jánosnak a Várkertben felállított emléktábláját.* 

V. KOVÁCS SÁNDOR 

A típus- és tipográfiakutatásról (Hozzászólás a kőszegi konferencia problematikájához) 
A kőszegi konferencia több előadásában — fontos mellókkérdósként — felmerült a betű
típuskutatások és a típusvizsgálatok problémája. Ha jobban meggondoljuk, e kérdések 
nemcsak egyes előadások néhány vonatkozását, de az egész hazai könyvtörténetet, tágabb 
értelemben az irodalomtudományt, közelről érintik. Felvetésüket időszerűvé teszi az 
a megkülönböztetett figyelem is, amely a magyar könyvnyomtatás 500 éves jubileumá
nak idején a nyomdászat és a könyv történetére irányul. 

Amíg az ősnyomtatvány-korszak feltárásához a kor nyomdai betűanyagának átfogó 
és rendszerezett feldolgozása áll a kutatás rendelkezésére, az 1500 utáni típusok elemzése 
és rendszerbe foglalása terén — egyes területek monografikus feldolgozásán kívül — 
átfogó kezdeményezésről keveset tudunk.1 (Annál nagyobb örömmel üdvözöljük a BORSA 
Gedeon előadásában megcsillantott hazai kezdeményezés lehetőségét.) 

Igaz, hogy az idő múlásával a megjelent könyvek és a nyomdák száma — közöttük 
az azonos betűket használó nyomdák száma — félelmetesen növekszik. Ez a tény azonban 
legfeljebb megnehezíti, de nem teszi feleslegessé a típusvizsgálatok módszerének alkal
mazását a könyv- és nyomdászattörténész munkájában. Különösen áll ez a hazai kuta
tásokra. Hiszen a magyarországi nyomdák száma még a 19. század elején sem nagy. 
Ezért a típusok meghatározása és összehasonlítása -— adott esetekben más ismérvekkel 
összevetve — hasznos eligazítások egész sorát szolgáltathatja és egyes kutatói kérdések 
eldöntésénél bizonyító erejű lehet. 

A rendelkezésre álló adatok szerint (mert ennek pontosabb megvizsgálásával is ad sai 
vagyunk a hazai nyomdászattörténetnek) Magyarországon első ízben a 18. század közepe 
körül válnak ki a nyomdákból betűöntödék és alakulnak önálló műhellyé. A bécsi TRATT
NER után (vagy vele egy időben) a nagyszombati Egyetemi nyomda kiterjedt betűöntői 
és kereskedelmi tevékenységet folytat, sok hazai nyomdát lát el betűkkel. LANDERER 
János Mihály viszont pozsonyi öntödéjét már ,,neo-erecta typorum fusura"-nak nevezi 
1770-ben. Korábban is előfordulnak olyan típusok, amelyet több nyomda egyaránt 
használ, innen kezdve viszont egyre általánosabbá válik az a gyakorlat, hogy egy-egy 
öntöde sok nyomdának szállítja típusait. (A korábbi típus-azonosságok adott esetbeu 
közös külföldi forrásból beszerzett betűkre vezethetők vissza.) 

* Az ülésszak valamennyi fő referátumát folyóiratunk jelen számában közöljük, a 
hozzászólásokból pedig mindazokat, amelyeket utólag kéziratban is benyújtottak szer
kesztőségünkhöz. — V. K. S. 

1 Az ismertek közül pl. a „Polonia Typographica". 
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A betűkereskedelem korszakának beköszöntése után a típusösszehasonlítás mellett 
— amely a típusok esetenkénti azonossága miatt a nyomtatványok meghatározásának 
szükséges, de nem minden esetben elegendő eszköze — megnő a jelentősége a tipográfiai 
sajátosságok vizsgálatának és elemzésének. A tipográfia, mint a nyelvi közlés megjelení
tésének sajátos formája, a betűmetsző, a betűöntő, a nyomdász tevékenységének szakmai 
kvalitásaira, formaalkotó és kompozíciós készségére, ízlésére utal, stílusjegyeket hordoz, 
tehát a technikain túl esztétikai ismérvek rögzítését teszi lehetővé. Történeti feltárása 
új fejezetét nyithatja meg a szakesztétikának és az ipartörténetnek, ezért már önmagá
ban is jelentős. A könyvtörténésznek viszont olyan minősítő eszközt ad a kezébe, amivel 
eddig nem igen élt. Ez az eszköz nagyban segítheti már a 16—17. századi könyvtörténet 
vitás problémáinak eldöntését is. A betűöntés önállósulásának korszakában viszont első
rendű fontosságúvá válhat egyes nyomtatványok meghatározásakor. (Egy példa korunk
ból: KísrERék elsőnek szerezték be a Bodoni típust 1925-ben gyomai nyomdájuk részére. 
Tehát 1925. évi, e típusból szedett magyarországi nyomtatvány valószínűleg nyomdájukból 
származhat. 1940-ben talán száz vagy ennél is több hazai nyomda szedett ezzel a betűvel. 
S ha százféle tipográfiai specifikumot termékeikben nem is tudnánk kimutatni, igen 
valószínű, hogy a legfontosabb nyomdák és a legfontosabb kiadványok vitás könyvé
szeti problémáinak tisztázását célzó tipográfiai vizsgálatok eredménnyel zárulhatnának.) 

A 16—17. századi betútörténet intenzívebb kutatása viszonylag rövid múltra tekinthet 
vissza. Az utóbbi két évtizedben Angliában, Belgiumban és Hollandiában forrásértékű 
művek láttak napvilágot. Hosszú idő óta nyitott kérdések tisztázására és sok tévedés 
helyesbítésére most került sor. E művek egyedi kutatási eredményeinél talán még fonto-
sabb, hogy új, egzaktabb szemlélet kialakítását kezdeményezték a típuskutatás terén. 

Hogy a régebbi szemlélet milyen alapos felülvizsgálatára volt szükség, azt többek 
között a TÓTFALUSI Kis Miklós betűi körül folyó negyven esztendős vita is példázza. 
Kis Miklósnak 1920 körül előkerült „hollandi" antikváját Frankfurtban „Janson"-típus-
nak nevezik el és Anton JANSON lipcsei betűöntő alkotásának minősítik.2 Nem régen 
tudtuk meg, hogy a legkiválóbb szakértők, élükön az angol Stanley MORisoNnal, ezt 
már 1923-ban kétségbevonták.3 A közben zajló nyilvános vita ellenére Gustav MÓRI, 
az egyébként kitűnő frankfurti betűtörténész még 1940-ben is JANSON alkotói dicsőségét 
hirdeti. Erről szóló cikkét ünnepi gesztussal 10 pontos „Janson" típussal szedték.4 1963-
ban viszont kiderült, hogy a szóban forgó betúcsalád 10 pontos fokozatának itt nincs 
semmi keresnivalója, természetesen nem Anton jANSONtól, de nem is Kis Miklóstól 
hanem pontosan meghatározott régebbi betűmetszőktől származik.5 Az 1923 óta folyó 
vitát egyébként, mint ismeretes, Harry CARTER és BUDAY György oldották meg 31 évvel 
később, 1954-ben.6 

Nem kisebb félreértések terjedtek el itthon is Kis Miklós betűi körül főként amiatt, 
mert az Amszterdamból való hazatérése után a Kolozsvárott talált régi, megrongált 
típusokat — melyeket saját, „hollandi" antikvájával együtt, annak kiegészítésére hasz
nált — az ő betűinek tartották. Ez a tévedés természetesen indokolatlan elmarasztalások 
sorozatára adott okot. Ilyen téves következtetéseket találunk K N E R Imre egyik korai 

2 Klassische Fraktur- & Antiquaschriften des sechzehnten bis achtzehnten Jahrhunderts, 
Frankfurt a. M. [1924.] 

3 BARKER, Nicolas: Stanley Morison, London 1972. 133—134. 1. 
4 MORI, Gustav: Anton Janson, in: „Altmeister der Druckschrift", Frankfurt a. M. 

1940. 97—102. 
5 Type Specimen Facsimiles, edited by J . DREYFUS, introductory essay by S. MORISON, 

London 1963. 10. 
6 The origin of the Janson types : with a note on Nicholas Kis by Harry CARTER and 

George BUDAY. Linotype Matrix, London 1954. március 7. 
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tanulmányában7 (amit később helyesbített),8 többszörösen SZENTKUTY Pál munkáiban,9 

GULYÁS Pálnál,10 SZÁNTÓ Tibornál.11 Ha a 16—17. századi könyvtörténetünket hasonló 
félreértésektől meg akarjuk óvni, elengedhetetlen, hogy megteremtsük a hazai típus
kutatás alapjait és gyakorlatát. 

Mindezekkel a típus- és tipográfiakutatásra mint nyomdászattörténetünk adósságára 
szerettem volna felhívni a figyelmet. Utalni kívántam azokra az értékekre, amelyek 
a régi betű és a régi nyomtatás alkotói szférájának feltárásával a művelődéstörténetet és 
a művészettörténetet gazdagíthatják. Nem kevesebb hasznot ígér ezeknek az értékeknek 
a könyvtörténeti, az irodalomtörténeti kutatásban való kamatoztatása. 

HAIMAN GYÖRGY 

A „Chronica Hungarorum" új hasonmás kiadása. A Magyar Helikon kiadó SZÁNTÓ 
Tibor tipográfiai gondozásában annyi sok szép könyv folytatásaként közreadta az első 
magyarországi nyomtatványnak, a Chronica Hungarorumn&k hasonmás-kiadását. A ter
vek szerint ezt több változatban is megjelentetik. Elsőként SOLTÉSZ Zoltánné rövid, 
francia nyelvű előszavával látott napvilágot 1972. évszámmal a nemzetközi könyvév 
alkalmával. Az első budai nyomtatvány ötszázadik évfordulóján, 1973. június 5-én a 
latin szöveg magyar fordításával és részletesebb magyarázó szöveggel fog az olvasók 
kezébe kerülni. így ez alkalommal a szorosan vett hasonmás ismertetésére szorítkozunk. 

A jubileumi 1900-as Gutenberg-év adott először alkalmat arra, hogy ennek az ún. 
,,Budai Króniká"-nak hasonmás-kiadását megjelentessék. Az akkori kísérőtanulmányt 
FRAKNÓI Vilmos írta, és e folyóirat hasábjain ESZTEGÁR László ismertette (1901., 80— 
82.). H E S S kisfólió alakú könyve hét füzet hetven levelén 133 nyomtatott lapot tartalmaz, 
és ezt mindkét kiadás teljes terjedelmében és a lehető legnagyobb hűséggel kívánta 

-közreadni. Ehhez mindkét esetben az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött példányt 
vették igénybe és alapul. 

A korábbi kiadásban a hasonmást az eredetit megközelítő minőségű és színű, kézzel 
merített, fehér rongytartalmú papírra nyomtatták, most az egész kötetet — a bevezetés
sel együtt — csontszínű, diósgyőri víz jelű, gépi úton előállított papírra. 1900-ban a 
mérethúséget ugyan általában megközelítették, de a fényképfelvételek készítése során 
az eredeti könyv lapjai enyhén domborúak voltak, így a hasonmásban a sorok méret
aránya torzult. Ezt a hibaforrást most elkerülték: mind magasságban, mind szélességben 
az eredetihez képest egy milliméternél nagyobb eltérés sehol sem észlelhető. A budai 
kiadvány nyomdafestékének igen mély, fekete tónusát ez alkalommal nem sikerült 
olyan hűen visszaadni, amit most feltehetően az alkalmazott ofszet-technika okozott. 
A korábbi cinkográfiai eljárás a betűket -— túlmaratás, ül. elégtelen maratás miatt — 

7 K N E R Imre: A régi magyar betűtermelés önállóságáról, Magyar Grafika 1928. 87. 
L. még Vita Gsipio Paprikánusszal ,,A könyv művészete" c. kötetben (szerk. HAIMAN 
György) Budapest 1973. 123—124. 

8 K N E R Imre: Tipográfiai megjegyzések. ,,M. Tótfalusi K. Miklósnak . . . Mentsége", 
kiad. TOLNAI Gábor, Gyoma 1940. c. kötetben, 118. 

9 SZENTKUTY Pál: Régi hazai nyomdák mintakönyvei, Budapest 1940. 26—28. — 
SZENTKUTY Pál: M. Tótfalusi Kis Miklós amsterdami betűmintalapja, Magyar Könyv
szemle 1942. 37. 

10 GULYÁS Pál: A könyv sorsa Magyarországon, I I . r. Budapest 1961. 191—193. 
11 SZÁNTÓ Tibor: A nyomtatott betű művészete, a Magyar Grafika melléklete 1958. 3. sz. 

27—30. (számozatlan) 1. SZÁNTÓ T.: Tótfalusi Kis Miklós és a tizenhetedik század betű
művészete ,,A betű mestere" e. kötetben, Budapest 1964. 49—50. 
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igen sokszor komolyan deformálta. Ezzel szemben a mostani ofszetnyomás az eredetit 
igen nagy hűséggel közelítette meg. Csak ritkán fordul elő (pl. a 38a utolsó sor, 45a első 
sor), hogy egyes betűknél — leginkább a szedéstükör szélén — bizonyos csonkulás tapasz
talható. 

Az eredetiben előforduló átfestékeződés és elkenődött nyomás elképzelhetően prob
lémát okozott a hasonmás gondozóinak. Ezeket az esztétikailag valóban nem túl vonzó 
részeket hol érintetlenül hagyták (pl. 15a első sor), hol megkísérelték kitisztítani a betű
közöket. Ez utóbbi igyekezetüket hol csaknem teljesen (pl. 5a felső sorai), hol csupán 
korlátozottan (pl. 12a) sikerült megvalósítani. Feltehetően ugyanilyen tiszteletreméltó, 
de nem meggyőző szépítési törekvésekre vezethető vissza az, amikor a Hess-féle nyomat
ban a szedéstükör szólén az akaratlanul festékezést kapott vakanyag lenyomatát sok 
helyen eltávolították a hasonmás kiadásban (pl. 15a alulról harmadik sor, 37a 15. sor), 
ill. azt ponttá zsugorították (pl. 67b 12. sor). Ugyanakkor más esetekben ezt az ún. 
spíszt meghagyták (pl. 63b alulról 7. sor, 68a alulról 9. sor). 

Ez az igazítási igyekezet elvezet bennünket e hasonmás-kiadás elvi problémájához: 
vajon az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött példányt, vagy az eredeti nyomtat
ványt kívánták közreadni? Ebben a kérdésben a kiadvány nem ad egyértelmű eligazí
tást, mert mindkét törekvésre számos jel utal. így a 68., utolsó nyomtatott levél hát
lapját az alapul vett példányban kéziratos szöveg tölti be, amelyet elhagytak, ezzel 
szemben az ezt megelőző, 67. levél rektójan legfelül a kézírásos bejegyzés megmaradt. 
Vagy egy másik példa. Az Országos Széchényi Könyvtár példányában nyolc levél rektójan 
a legalsó sor elején kézírásos szám található, amelyek közül öt a hasonmásban meg
található (32a, 43a, 44a, 52a és 64a), míg három esetben ezt törölték (12a, 24a és 33a). 

A reprodukálásra használt példányt igen bőven díszítették vörös tintával. Az volt a 
törekvése a rubrikátornak, hogy minden nagybetűt piros vonással hangsúlyozzon. A 
szövegrészek kezdetét incipitjellel emelte ki, míg a fejezetcímek szövegét aláhúzta. Ahol 
a nyomdász a szövegkezdő betű helyét két egymást követő sor elején üresen hagyta a 
rublikálásra, a kötet díszítője élt ezzel, és berajzolta a nyomtatásból szándékosan elha
gyott betűt. Ezek egy részénél — néha pedig az incipitjelek esetében is — piros tintával 
kanyargós díszítéseket is alkalmazott a szedéstükör mellé. Ennek a rublikálásnak repro
dukálása jelenthette a legtöbb gondot. A piros és fekete színek kinyomtatása természete
sen két munkafázisban történt. Sajnálatos módon sok esetben ezek nem fedik egymást. 
Különösen a verzális esetében zavaró és nem szép, ha a rubrumvonás elcsúszása követ
keztében a betű fekete vonala megszakad. Miután többször előfordul, hogy a vörös tinta
vonal valami oknál fogva lemaradt a reprodukcióból (pl. 61a legalsó sorában az ,,N" betű), 
és ha ez az eredetiben a betűt metszette, úgy a hiány már bántó (pl. 38b 9. sorában az 
„A", 50a 5. sorában a ,,K", 61a alulról 2. sorban a ,,T", 63a 11. sorában az ,,S"). 

Mintha érezték volna ezt a hibaforrást a hasonmás gondozói, mert egyes helyeken 
(pl. 15b, 16b, 30b) a nagy kezdőbetűk fekete vonalát a rubrikálás alatt egész lapokon 
retusálással megerősítették, míg más helyen ezt csak részben (pl. 32a, 32b) tették meg. 
Néha az eredetiben fekete vonalak •— mintegy kettős nyomással — pirossal is lenyom-
tatásra kerültek (pl. 44a legalsó sor elején a kézírásos szám, 66b alulról 8. sorában az 
„M" betű). Előfordul, hogy a vörös tintás javítás (pl. 47b legalsó sor közepén), vagy a 
túloldalról átfestékezett rubrikálás lenyomata (pl. 18b alulról 10—12. sor végén, 21a 
5. sor, 21b alulról 2. sor végén, 50a 9. sor) lemaradt a reprodukcióból. Akad azonban 
ennek az ellenkezőjére is példa, amikor az eredetiben nem szereplő piros vonal található 
a facsimilében (pl. 11b alján). Gondosabb felvételezéssel talán el lehetett volna kerülni 
a fűzés közelében levő díszítő vonalak megszakadását, ill. csonkulását (pl. 56a, 65a). 
Kár, hogy a cinóber színű rubrikálás egyenletes és élénk tónusával szemben a hasonmás
ban meglehetősen széles skála között ingadozik ez a világoskármintól a feketekárminig. 
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Tartozunk még az állásfoglalással az elvi probléma kapcsán: vagyis, hogy mi lett volna 
helyesebb, ha a nyomtatványt úgy reprodukálták volna, ahogy azt H E S S elkészítette, 
vagy ha az Országos Széchényi Könyvtár példányát a lehető leghívebben jelentették 
volna meg. Az bizonyos, hogy a mostani „sem nem hal, sem nem hús" megoldás nem 
helyeselhető. A krónika valamennyi ismert példánya rubrikáit, így az első megoldást 
csak sok és jogos aggályt okozó retusálás után lehetett volna elérni. Ezek szerint egyedül 
az marad, hogy a választott példányt a lehető legnagyobb hűséggel reprodukálják. 

A fenti észrevételek többsége nem befolyásolja jelentősen a Chronica Hungarorum 
mostani kiadásának értékét, mégis felemlítettük azokat, hogy a jövőben hasonló esetek
ben e szempontokra jobban odafigyelve még igényesebb formában jelentessék meg az 
ilyen jellegű kiadványokat. Ezeket ugyanis csak örömmel és megelégedettséggel lehet 
üdvözölni, hiszen ezeknek igen jelentős kultúrmissziójuk van. Gondoljunk csak arra^ 
hogy a hazai könyvnyomtatás félezeréves évfordulójáról akár a legkisebb könyvtár is 
színvonalasan tud megemlékezni azzal, hogy ezt a szép hasonmás-kiadást kiállítja. 
Az elsőként megjelent francia nyelvű bevezetővel ellátott változat különösen a külföld 
tájékoztatására hivatott, hiszen még a szakkörökben sem elég köztudott, hogy 1473. 
június 5-ét megelőző dátummal ellátott nyomtatvány csak Németországban, Itáliában 
Franciaországban és Svájcban jelent meg. Hazánk eme előkelő helyét a nyomdászat 
elterjedésének időrendjében, ahol megelőzött olyan fejlett országokat, mint pl. Spanyol
ország és Anglia, kiválóan segítheti megismertetni a krónika facsimiléje. Ezért hála és 
elismerés illeti e kiadvány valamennyi gondozóját. 

BORSA GEDEON 

XV—XVIII. századi ritkaságok a Semmelweis Orvostörténeti Könyvtárban. A százezer 
kötetes, Közép-Európában egyedül álló orvostörténeti könyv- és folyóiratgyűjtemény 
magva az 1837-ben alapított Budapesti Orvosegyesület könyvtára volt. Ebből és néhány 
szerzetesrendi —- a budai irgalmas mellett a pécsi ós egri irgalmas, váci piarista, bajai és 
kalocsai ferences — könyvtár orvosi könyvanyagából 1951-ben jött létre az Orvostörté
neti Könyvtár. Anyaga több gyűjteményre tagolódik. Az orvos- és természettudomány
történeti művek mellett az 1900-ig megjelent orvosi és természettudományi művek ós 
az 1945 előtt megjelent szakfolyóiratok alkotják gyűjtőkörét. Több mint 700 kötetből áll 
a kéziratokat, ősnyomtatványokat, régi ós ritka műveket tartalmazó ritkasággyűjtemé
nye, több mint ötezer orvosi disszertáció, tizenötezret meghaladó különlenyomat és 
hatvanezer kötetes könyvgyűjtemény mellett több mint húszezer kötetből álló folyóirat
gyűjteménye van. 

A gyógyítás tudományának története szétválaszthatatlanul összefügg az írással. 
Az orvosi-természettudományi művek története maga az orvostörténelem. 

GUTENBERG 1455-ben Mainz-ban kiadott bibliájától 1501-ig mintegy harmincezer 
ősnyomtatvány készült, melyeknek tíz százaléka tudományos mű, közülük kb. 850 
kimondottan orvosi jellegű munka volt. Már akkor megindult az ókori görög és római, 
a középkori zsidó és arab, valamint skolasztikus orvosok jelentős műveinek kiadása, 
hogy aztán a XVI. századra teljessé váljék az egykorú irodalom megjelentetése mellett 
az elmúlt századok tudományos hagyományának közkinccsé tétele is. A gyűjteményben 
XV. századi kézirat tartalmazza ARISZTOTELÉSZ aforizmáit, ősnyomtatványok és XVI. 
századi kiadások HiPPOKRATÉsznak, az „orvostudomány atyjának", GALÉNOSZnak, az 
ókor legnagyobb orvosának műveit, A. C. CELSTJS Medicináé libri VIII (Velence, 1493), 
C. PLINTUS História naturalis (Velence, 1516), DIOSZKORIDÉSZ De medica matéria libri V 
(Köln, 1529) c. műveit. A középkori zsidó és arab orvostudományt AVICENNA műveinek 
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GENTILE DA FOLIGNO és DINO DEL GARBO által latinra fordított, magyarázatos kiadása 
(Expositio. . .canonis Avicennae. Velence, 1496), MAIMONIDES Aphorismi. . .secundum 
doctrinam Galieni (Bologna, 1489), ABUBEKR RHAZES De secretis in medicina (Bologna, 
1489) és GEBERnek az alkímiáról szóló írásai (Nürnberg, 1541) reprezentálják. A rene
szánsz orvostudomány nagy korszakának, a XVI. századnak kiemelkedő alkotásai 
Andreas VESALiusnak (Ghirurgia magna. . . Velence, 1568.) és Bartolomeo EuSTACCHinak 
csak jóval halála után megjelent (Tabidae anatomicae. Róma, 1728) anatómiai munkái, 
az újkori sebészet megteremtőjének Ambroise PARÉnak művei (Párizs, 1582), az egyik 
kiemelkedő polihisztornak, Konrád GESNERnek Icônes animalium (Zürich, 1553), az 
orvosi vegytani szemlélet előfutárának, PABACELSusnak Drey Bücher (1540) és FABRIZIO 
AB AQUAPENDENTEnek, a modern fejlődéstan megteremtőjének Pentateuchos chirurgi-
cum. . . (Frankfurt a. M., 1582) c. műve. A XVII. század orvostudományának is szemlé
letet és módszert adó alapvetése volt Francis BACON munkássága (Opera omnia, Frank
furt a. M., 1665), mellette William HARVEY nyitott új korszakot a vérkeringés felfedezésé
vel (Exercitationes de generatione animalium. Padua, 1666). A XVIII . század eszméit, 
törekvéseit mintegy gyűjtőlencsébe sűrítve foglalta össze a nagy francia enciklopédia 
(1751—1772). E században oldotta meg Carolus LINNÉ a természettudományi rendszere
zés kérdését (Systema naturae. 1—3. kötet. Halle—Magdeburg, 1760), Giovanni Baptista 
MORGAGNI De sedibus, et causis morborum per anatomen indagatis (Pádua, 1765) c. művé
vel a kórbonctani szemléletet honosította meg az orvostudományban. 

Orvostörténeti értékük mellett kiemelkedő művészi kvalitást is számos kiadás kép
visel, így Hans GERSTDORFF (Féldtbuch der Wundtarztney) és Hieronymus BRUNSCHWYG 
(Ghirurgia) műveinek az augsburgi SCHÖNSPERGER nyomdában 1497-ben készült kiadása 
színezett fametszeteivel a XV. század legrangosabb művészi alkotásai közé tartozik. 
Remek kivitelű metszetekkel dúsan illusztrált kötet például Johannes CUBA Hortus 
sanitatis (Velence, 1511) c. műve, s különleges érték Albrecht DÜRER művészeti anató
miája (Vier Bücher von menschlicher Proportion. Arnheim, 1603). Különleges művészi 
alkotás Johannes REMMELIN három lapból álló, Gatoptrum microcosmicum című anató
miája, mely Lucas KILIÁN metszeteivel jelent meg (Augsburg, 1613), s hihetetlenül 
finom kidolgozású, rétegenként kihajtogatható metszetlapokon mutatja be az emberi 
testet és részeit. A XVIII . században William SMELLiEnak, a század legnagyobb szülészé
nek atlasza (Tabulae anatomicae) J . M. SEELIGMANN nürnbergi művész metszeteivel 
jelent meg (Nürnberg, 1758). 

A magyar és magyar vonatkozású orvosi művek közül a legrégibb a Sigismundus 
ALBicusnak, ZSIGMOND király orvosának tulajdonított kódex a XV. század első negyedé
ből. LASKAI Ozsvát minorita szerzetes beszédeinek második kötete (Biga salutis. . .) 
az első magyar orvosi vonatkozású nyomtatott mű (Hagenau, 1498). ZSÁMBOKI (Sam-
bucus) János a közép-európai humanizmus legkiemelkedőbb alakja volt. P . VEGETIUS 
Mulomedicina c. művének kritikai kiadásával az egyetlen római állatorvosi munkát 
tette közkinccsé (Bázel, 1576), egyik leghíresebb műve, az Emblemata. . . pedig az antwer
peni PLANTIN nyomda legszebb alkotásai közé tartozik (1564). Kolozsvári JORDÁN 
Tamás a pestisjárványról írt ismert könyvet (Pestis phaenomena, Frankfurt a. M., 1576), 
Melius JUHÁSZ Péter Herbáriuma, (Kolozsvár, 1578) nemcsak az első magyar nyelvű mű 
a maga területén, de orvosi népszerűsítő irodalmunk első darabja is, SPILLENBERGER 
Sámuel Thèses de morbo hungarico e. műve pedig a Könyvtár gyűjteményének legkorábbi 
orvosi disszertációja (Bázel, 1597). A XVII. század jelentős orvos-diplomatáj a volt a 
magyar származású JESZENSZKY (Jessenius) János (Semeiotiké, seu nova cognoscendi 
morbos methodus. Wittenberg, 1601), PÁPAI PÁRIZ Ferenc a magyar tudománytörténet 
egyik legnagyobb polihisztora volt, a Pax corporis megírásával, mely 1690-től számos 
kiadásban megjelent, maradandó művet alkotott. APÁCAI CSERE János működése és 
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1653-ban kiadott Magyar Encyclopaediája a cartesianus filozófiát tette ismertté (meglevő 
kiadása: Győr, 1803), de ugyanebben a században jelent meg először magyar nyelven 
a középkori salernói orvosi iskola Regimen sanitatisa FELVINCZY György fordításában 
(Lőcse, 1694). W E B E R János eperjesi gyógyszerész és városbíró Janus bifrons c. műve 
remek metszeteivel emelkedik ki (Lőcse, 1662). A XVIII . századi magyar orvosi irodalmat 
többek között olyan művek fémjelzik, mint HATVANI István (Thermae Varadienses. . . 
Bécs, 1777), WESZPRÉMI István (Succincta medicorum Hungáriáé et Transilvaniae bio-
graphia. 1—4. kötet, Lipcse—Bécs, 1774—1787), TORKOS JUSTUS János (Taxa pharma-
ceutica Posoniensis. Pozsony, 1765), BENKŐ Sámuel (Ephemerides meteorologico-medicae. . . 
Bécs, 1794), CSAPÓ József (Kis gyermekek isputalja. . . Nagykároly, 1771), RÁcz Sámuel 
(A' borbélyi tanítások. . . 1—2. kötet, Pest 1794) és MÁTYITS István (ő és új diaetetica. 
1—6. kötet, Pozsony, 1787—1793) kötetei. 

A szigorúan vett orvosi művek mellett néhány művelődéstörténeti könyvritkaság is 
található az Orvostörténeti Könyvtárban. Ilyen például SCHEDEL-HARTMANN gyönyörűen 
illusztrált, híres világkrónikája (Nürnberg, 1493), Aulus GEIXIUS Noctum Atticarum 
commentarii libri XIX. c. műve (Velence, 1489), Sir Walter RAUEIGH America c. művének 
metszetes kiadása (Frankfurt a. M., 1599), Hieronymus ORTELiusnak Ortelius redivivus 
et continuatus c. műve a magyarországi török hadjáratokról, remek rézmetszetes kiadás
ban (Nürnberg—Frankfurt a. M., 1665), TEMESVÁRI Pelbárt beszédeinek 1504-es kiadása 
(Hagenau), JANUS PANNONIUS műveinek 1555-ös bázeli kiadása, HELTAI Gáspár História 
inclyti Matthiae Hunnyadis. . . c. műve (Kolozsvár, 1565), COMENIUS Orbis Pictusa (Lőcse, 
1685) és CZVITTINGER Dávid első magyarországi irodalmi lexikona (Specimen Hungáriáé 
literatae. Frankfurt—Lipcse, 1711). 

Csupán néhány kiragadott cím próbált képet adni a gazdag és értékes anyagról, melyet 
1973 —74-ben a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum ideiglenes kiállításon mutatot t be. 

BUZINKAY GÉZA 

Reneszánsz kiállítás Székesfehérvárott. Az európai kultúra történetében kevés az olyan 
korszak, melyben a könyv kultusza oly magasra hágott, mint éppen a humanizmus 
korában. A magas kultúrának képviselői, a viszonylag nem nagy számot kitevő huma
nisták könyvtárpolcain gondos kézzel rótt, művészien illuminait latin és görög nyelvű 
kódexek ékeskedtek. A XV. század derekán megjelenő forradalmi újítás, a szedés-nyomás
sal készült könyv a kor humanistáit még nem tudja egy csapásra meghódítani. Számukra 
a könyv ,par excellence' a kéziratos könyv marad. Csakhamar azonban az általuk több
nyire nagy gonddal emendált kódexek szolgálnak majd alapul a görög-római írók és 
költők, a szentatyák és egyéb szerzők ,,editio princeps"-ei számára. 

Szerencsés ötlet: a humanista világnak szellemi légkörét bemutatni — ha nem is 
egyedi példányokként fennmaradt kéziratokban —, de legalább kortárs vagy csaknem 
kortárs nyomtatványokban. Ezt az ötletet valósította meg a székesfehérvári István 
Király Múzeum a Janus Pannonius és a humanizmus címen 1973. augusztus 11. és szeptem
ber 17. között megrendezett kiállításán bemutatott 40 ősnyomtatvánnyal. 

A válogatás ősnyomtatványokban gazdag két vidéki gyűjteményből történt. Részben 
az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár 290 kötetéből (15 kötet): különös értékük, 
hogy többnyire magyar tulajdonosok hazai kötésű, magyar vonatkozású bejegyzésekben 
gazdag könyvei. A további 25 kötet a székesfehérvári Püspöki Könyvtár 502 ősnyomtat
ványa közül került ki, mely nagyrészt a múlt század kitűnő bibliofil püspöke, PAUER 
János gyűjtő tevékenységének eredménye. 

A tárlókban örömmel szemléltük a humanista ember által oly nagyra értékelt, iro
dalmi alkotásaiban mintaképül szolgáló görög-latin írók és költők nyomtatásban meg-



398 Figyelő 

jelent munkáit, köztük HORATIUS, VERGILIUS, LIVIUS, CICERO, MARTIALIS, TIBULLUS 
és CATULLUS műveit. A humanisták grammatikai érdeklődésére utalt VARRÓ De lingua 
latina című műve. 

Joggal szerepelt a kiállított nyomtatványok közt Marsilius FiciNusnak, a reneszánsz
kori újplatonizmus nagyhatású képviselőjének egyik műve: a budai királyi palotában is 
voltak hívei, JANUS PANNONiussal is összeköttetésben állt. Ott láttuk VITÉZ János 
humanista barátjának, REGiOMONTANUSnak Tabulae directionum et profectionum c. 
művét is, melynek kéziratát esztergomi tartózkodása idején készítette. Enea Silvio 
PICCOLOMINI, a későbbi I I . Pius pápa, akit nem egy szál fűzött Magyarországhoz, néhány 
művével szintén képviselve volt. 

Kortárs magyar írók, mint MICHAEL DE HUNGÁRIA, LASKAI Osvát és TEMESVÁRI 
Pelbárt ugyancsak bekerültek a válogatásba. Egy szépen illuminait velencei Biblia 
(1475) mellett a humanisták által nagyrabecsült szentatyák, CIPRIÁN és JEROMOS müvei
ből is talált egy-egy kötetet a látogató. Méltán zárta a sort a MÁTYÁS király parancsára 
kinyomtatott esztergomi breviárium 1484-es kiadása, valamint a MEGYERICSEI János 
humanista gyulafehérvári kanonok által ajándékozott, velencei kiadású Missale Strigo-
niense (1492). 

A XV. század második felében hazánkban kivirágzó, itáliai ihletésű humanizmus 
élethangulatát voltak hivatva idézni a JANUS PANNONIUS nagybátyjának, VITÉZ János 
prímásnak személyéhez és működéséhez fűződő eredeti oklevelek, melyek az esztergomi 
Prímási Levéltár anyagából kerültek bemutatásra. 

R. FÜRTÖS Ilona és RÉTFALVI Sándor kiállított gobelinjei ül. kisplasztikái mintegy 
folytatása, saját művészetük nyelvén való megszólaltatása a JANUS PANNONIUS művei
ben kifejeződő, mindig időszerű gondolatoknak és érzéseknek. 

Az 1973. aug. 11-ón elmondott megnyitójában KARDOS Tibor egy. tanár a reneszánsz 
ember lelki rezdüléseit is alaposan ismerő tudós lényeglátásával és meleg rokonszenvével 
hívta fel a figyelmet a kiállítás értékeire. 

SULYOK JÁNOS 

Boethius-idézet Árpád-kori oklevélben. Az Árpád-kori írásműveinkben kimutatott s a 
korabeli műveltség képének megrajzolásához adalékul szolgáló antik reminiszcenciák 
száma nem oly nagy, hogy újabbakkal, akárcsak eggyel is megszerezni fölösleges volna. 
I I I . ANDRÁS két 1294-es oklevelében (Hazai Okmánytár Y. 77.1. és Árpádkori Új Okmány
tár X. 135. 1.) olvasható: „Inperante florenteque nequicia uirtus non solum premys caret 
uerum eciam sceleratorum pedibus, subiecta calcatur" [a WENZEL kiadta oklevélben: 
negotia(!), sed eciam és cowculcatur]. E mondat forrása Boethiusnak a Filozófia vigasz-
talásáról írt műve, melynek negyedik könyvében (az első prózai részletben) ez áll: „Nara 
imperante florenteque nequitia virtus non solum praemiis caret, verum etiam scelera
torum pedibus subiecta calcatur. . . " 

H E G Y I GYÖRGY 


