
S Z E M L E 

Gróf Apponyi Sándor. Az Ap-
ponyi-családban a tudományok 
kedvelése és a szónoki tehetség 
örökletes tulajdonság. Apponyi Sán-
dor nagyanyjának, Nogarola Te-
réznek ősei közt még olyan tudós nő 
is akad, aki a pápa előtt szónokolt. 
Mivel nagyon vallásos is volt, jel-
képe lehetne az Apponyi-családnak. 
Apponyi Balázs a tizenhetedik szá-
zadban nevezetes latin költő volt: 
verses zsoltárait Hegedüs István az 
Egyetemes Philologiai Közlönyben 
nem győzi eléggé magasztalni. 

A tudományszeretetről Apponyi 
Antal tett ékes tanubizonyságot: 
1774-ben könyvtárat alapított s foly-
tonos gyarapításaival, mely a tudo-
mány őszinte szeretetéből, nem csa-
ládi hiúságból fakadt, a legkiválóbb 
családi könyvtárrá fejlesztette azt, 
mely ritkaságairól a külföldön is 
híressé vált. 

Érdekes nemes verseny indult meg 
ekkortájban főuraink közt a könyv-
táralapítás terén. Könyvtárat alapít 
gróf Teleki Sámuel Marosvásárhe-
lyen. gróf Festetics György Keszt-
helyen, Esterházy Miklós Kismar-
tonban; Nagycenken gróf Széchenyi 
Ferenc; sőt könyvtáralapító I. Ráday 
Gedeon is, habár már apja, Ráday 
Pál a költő vetette is meg a híres 
péceli könyvtár alapját. E hatás sod-
rába került Tököly Száva is, aki 
szerb létére jó magyar is tudott 
lenni, sőt 1802-ben a magyar alkot-
mánynak védelmére is kelt és aki 
nemes ízlésről ós kiváló szakérte-
lemről tanuskodó könyvtárával a 
tőle alapított Tökölyanumot gazda-
gította. Ezek a főurak nemcsak 
gyüjtötték, de ismerték és szerették 
is a könyveket. Valódi bibliofilek 
voltak. 

Gróf Teleki Sámuel, aki Janus 
Pannonius műveit is kiadta, oly jól 
meg tudta ítélni, hogy melyik klasz-
szikus kiadás és miért értékes vagy 
értéktelen, mint akármelyik tudós 
szakember. Apponyi Antal is ilyen 

volt, gróf Apponyi Sándor is ide 
tartozik, de benne fokozottabb mér-
tékben van meg ez a könyvszeretet 
és tudománykedvelés. 

Mi irányította figyelmét az avult 
foliánsok, szúette nyomtatványok 
felé? Mi keltette fel érdeklődését 
azok iránt? Nem tudunk beszámolni 
vele. Azt nem mondhatjuk, hogy a 
már meglévő könyvtárban játszado-
zott, mint gyermek, mert hiszen apja, 
Rudolf, Londonban ós Párizsban élt, 
mint követ, de bizonyára azért sokat 
beszéltek családi körükben is ritka 
és értékes könyvekről. A valóság az, 
hogy mióta az eszét tudta (amint a 
magyar szólás mondja), a régi köny-
vet mindig szerette. Még csak gimna-
zista diák volt és tanárainak egy 
vizsgálat alkalmával már egész elő-
adást tartott a klasszikus auctorok 
különböző értékű kiadásairól. Tizen-
négyéves korában már London sötét 
zugantiquariumait bújta s egy ilyen-
ben vette meg a Tottenham Courton 
pár shillingért Laskói Osvát prédi-
kációit. Az volt legnagyobb gyönyö-
rűsége, ha valami olyan ritka nyom-
tatványra akadt amiben szó esett 
Magyarországról. Ilyen könyv pedig-
nagyon sok van, mert régen többet, 
vagy legalább is annyit beszéltek 
Magyarországról, mint Angliáról, 
Francia- vagy Németországról. Má-
tyáshoz Budára úgy jártak a tudó-
sok, mint Firenzébe a Mediciekhez, 
de nemcsak Mátyáshoz, hanem Sár-
várra Nádasdyhoz. Németújvárra a 
Batthyányakhoz, még pedig olyan 
tudós, mint Clusius, Csáktornyára 
Zrinyihez és mindnyájan elragadta-
tással hirdetik a meglátogatott főúr 
műveltségét. ízlését, tudománykedve-
lését, magyaros vendégszeretetét és 
bőkezűségét. Csak most vagyunk 
ilyen elesett állapotban. Apponyi 
Sándor magyar szíve megdobbant, 
valahányszor egy ilyen könyvet ta-
lált s még később is, midőn meg-
őszült fejjel számba veszi gazdagsá-
gát s leírja kincstára kincseit, meg-
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érezzük a leírás kísérő szavaiból, 
hogy mégegyszer átéli a mű meg-
szerzésekor érzett igaz, nemes (mert 
hazafias érzésből fakadt) örömet. 

Mennyi kincset hordott össze több 
mint félszázad alatt, arról az a két 
amateur-kiadású, díszes, merített 
papirra nyomtatott katalógus-kötet 
tanuskodik, melyet 1900—1902-ben 
„Hungarica" címen saját költségén 
adott ki, kétféle kiadásban: az egyi-
ket magyar, a másikat német kísérő 
szöveggel. 

Azt ne higyjük azonban, hogy Ap-
ponyinak csak annyi ritka, becses 
könyve van, amennyit ebben a ka-
talógusban leír. A valódi bibliofil 
szenvedélyéről nem tud, nem akar 
(miért is akarna?) lemondani. Ap-
ponyi a katalógus megjelenése óta 
mégegyszer annyi ritka és értékes 
könyvet gyüjtött s ezeket az előbbi 
módszer szerint szintén mind leírta, 
ismertette, kivonatolta. Mert az előbb 
említett katalógus se száraz könyv-
címtár, hanem a könyvek életrajza. 
A tudós ismertető elmondja benne, 
amit a könyv történetéről megtud-
hatott, azután elmondja, vagy közli 
belőle, ami a magyar irodalomtörté-
nészt, historikust vagy művelődés-
történetírót érdekelheti; megmondja, 
mikor, hogyan készült, kinek aján-
lotta stb. Nagy munka ez, ha meg-
gondoljuk, hogy ebben a katalógus-
ban 1538 könyvcím van, s amelyikben 
ilyen közleni vagy magyarázni való 
akad, arra mindre felhívja a figyel-
met kedves, keresetlen, szellemes elő-
adásban. Apponyinak ehhez át kel-
lett tanulmányoznia azt a művet, sőt 
úgy látjuk, hogy nemcsak azt tanulj 
mányozta át, hanem a rávonatkozó 
irodalmat is. Külföldön e mű való-
ságos bibliográfiai kézikönyvvé vált 
s antiquáriusoknál szálló igeszerű ki-
fejezés: „Nicht bei Apvonyi!" 

A harmadik és negyedik kötet 
sajtó alá rendezésén most fáradozik 
a nyolcvanéves bibliofil, helyesebben 
csak dolgozik, mert friss szellemi 
ereje a fáradtságot nem ismeri. Ilyen 
magas korban ilyen szellemi fris-
seség és jó egészség, energia ós mun-
kakedv. úgy látszik, szintén öröklött 
családi vonás. 

Ha az ember Apponyi társaságába 
kerül, gyüjteményének nevezetesebb 
ritkaságai, megszerzésének körülmé-
nyei stb. rendre szóba kerülnek s ér-
dekesen és tanulságosan tud el-

beszélni a Zsámboki-kiadványokról, 
az Aldus-nyomtatványokról, Maxi-
milianus Transylvanusról, Riccius-
ról, Georgievics Bertalanról ós annyi 
sok más régi író műveiről s olykor 
azzal lep meg, hogy mithikussá vált 
bibliográfusokról vagy kiadókról 
(mint Firmin-Didot), mint barátjai-
ról emlékezik meg. Ekkor eszmélünk 
egyszerre magas korára, amit fiata-
los, eleven előadása teljesen feledte-
tett velünk. 

Vannak olyan ritkaságai is, ame-
lyek az ő szívügyének tekinthetők. 
Lengyeli látogatásom alkalmával 
egyízben egy belső szobába vezetett 
engem s ott egy díszes szekrényről 
remekkötésű régi nyomtatványokat 
szedett elő: ezek voltak a Nogarola-
ritkaságok. 

Nagyapjának, Antalnak, Nogarola 
Teréz volt a felesége (arcképe férjéé-
vel. a Rudolféval és nejéével [Ben-
kendorf-leányéval] együtt Apponyi 
Rudolf 1913—14-ben Párizsban ki-
adott háromkötetes „Journal"-jában 
jelent meg): ez magyarázza meg a 
Nogarola-család írónői iránt való 
különös hajlandóságát. A renais-
sance korában különösen nagy hír-
névre tett szert Nogarola Angéla, 
Zenevera és Isota. Ez a lét utóbbi 
nőtestvér volt s leánykorában mind 
a kettő egyforma buzgósággal ol-
vasta a klasszikus auctorokat s fá-
radhatatlanul írta a tudósokhoz az 
üdvözlő- vagy tudakozó-levelet, — 
hasonlót várva cserébe érte. De azért 
nem afféle pártában maradt Blau-
strumpfok, hanem szépek, fiatalok, 
gazdagok voltak, előkelő veronai ős-
nemes család sarjai. Egy kortársuk 
(Ábel Jenő fordításában, akinek aka-
démiai székfoglalójából vettük a 
rájuk vonatkozó adatokat) így jel-
lemzi őket: „Szemök, homlokuk, ar-
cuk. piciny ajkuk, szép orruk, ele-
fántcsont kezök, arany hajuk és 
többi tagjaik úgy vannak alkotva, 
hogy szebbet, édesebbet, csodálatra 
méltóbbat nem is képzelhet magá-
nak az ember. Gyakran olvastam a 
görög Ilona szépségéről, mely Trója 
vesztét okozta, de hiábavaló dolog 
volna őt a Nogarola-nővérekkel ösz-
szehasonlítani, mert mindenki azt 
hinné róluk, hogy az égből szállot-
tak le hozzánk. Járás közben csak 
úgy ragyognak a jóságtól, jókedvtől 
és szerénységtől, úgyhogy mindenki 
kell hogy csodálja őket, kell hogy 
hihetetlen szerelemmel teljék el irán-
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tuk. Ügyes kezekkel édes hangokat 
csalnak ki a citerából, művészi tán-
cokat lejtenek, hogyha pedig énekel-
nek. olyan a hangjuk, mint az an-
gyaloké. Hozzájárul még, hogy oly 
sikerrel foglalkoznak az irodalom-
mal és ékesszólással, hogy nem ha-
bozom őket az éltesebb és legékes-
szólóbb emberek közé sorozni, bár 
alig töltötték be életük négy lusztru-
mát (azaz huszadik é v ü k e t ) . . H a 
e dícséret felét a humanista író szo-
kásos áradozásának vesszük is, de 
különösen Isotának mégis kiváló 
hölgynek kellett lennie, mert 1450-ben 
a nagy jubileum alkalmával V. Mik-
lós pápa előtt elragadó szónoklatot 
tartott, azt a levelét pedig, amelyben 
II. Pius pápát (Aeneas Sylviust) 
arra buzdította, hogy a keresztény-
ség ellenségét, a törököt űzze ki, nyil-
vánosan felolvasták s a híres Bes-
sariont is annyira fellelkesítette, 
hogy elment Veronába, hogy lássa 
és beszéljen vele s visszatérte után 
úgy nyilatkozott róla, hogy inkább 
isteni, mint emberi lény a z . . . Nő-
vére. Zenevera, már ekkor régen asz-
szony volt. Mikor kedvére való ké-
rője akadt, férjhez ment s örökre 
búcsút mondott a tudományoknak, 
de Isota hű maradt első szerelméhez: 
örök lemondást fogadott s főleg az 
egyházi atyák tanulmányozásába 
merült el. Érdekes művet írt arról 
a kérdésről, hogy Ádám vagy 
Éva volt-e bűnösebb az elesésben? 
Előbb Foscarinival, Velence köve-
tével s több olasz város helytar-
tójával levelezett e tárgyban s 
később e levelezést dialógus for-
májába öntötte. Isota természete-
sen Évát védelmezte, de a vitát 
se jobbra, se balra nem tudták eldön-
teni s végül az Ádámot védő Fosca-
rini egy udvarias bókja fejezi azt be. 
Az ilyen kérdések vitatását ma elme-
játéknak tartanák, de abban a kor-
ban komolyan foglalkoztak ilyenek-
kel s Isotának ügyes dialektikája 
rendkívül növelte népszerűségét. En-
nek az Isotának és a család többi 
írónő tagjainak iratait Apponyi éve-
ken át nagy buzgalommal gyüjtötte 
s azután megbízta Ábel Jenő híres 
tudósunkat azok sajtó alá rendezé-
sével, valamint Isota életrajza meg-
írásával s két remek kötetben merí-
tett papíron saját költségén kiadta 
Bécsben 1886-ban. 

Családja iránt való kötelességet 
vélt teljesíteni, de egyszersmind 

nagy szolgálatot tett a történettudo-
mánynak is, midőn megkezdte a csa-
ládi levéltár kiadását. Ekkortájban 
nemes felbuzdulásból egymásután 
jelennek meg a Zichy Károlyi, 
Sztáray, Teleki stb. családok okle-
velei. Apponyi sem maradhatott el 
s Kammerer Ernővel sajtó alá ren-
deztette és kiadta „A Pecz-nemzet-
ség Apponyi ágának az Apponyi 
grófok családi levéltárában őrzött 
oklevelei. I. kötet: 1241—1526. (Buda-
pest, 1906)" címmel. 

De nem kevésbbé érdekelte őt an-
nak a vidéknek a multja is, ahol 
nagykiterjedésű birtoka feküdt. 
1881-ben egy fiatal ember került Len-
gyelre plébánosnak, a 27 éves Wo-
sinsky Mór, aki papi teendőin, egy-
házi munkakörén kívül szabad órái-
ban régészettel is foglalkozott. Egy-
ízben — mint Ortvay emlékbeszéde 
elbeszéli — patrónusa társaságában 
kikocsizva, a „Törökvágás" néven 
ismeretes erdőrészletre terelődött a 
társalgás. Ez szintén Apponyi-birtok 
volt. Wosinszky ajánlkozott, hogy 
próbaásatással győződik meg arról, 
mit rejtegetnek annak hantjai? A 
gróf maga is kíváncsi volt rá s az 
ásatásra nemcsak engedélyt adott, 
hanem a szükséges anyagi támoga-
tást is rendelkezésre bocsátotta. A 
próbaásatás (az 1882. év őszén) kő-
korszakbeli troglodita nép csont-
vázait, vadász- és konyhaeszközeit 
hozta felszínre. A gróf tudomány-
szeretetét mindennél ékesebben bizo-
nyítja, hogy 25 kataszteri hold erde-
jét kivágatta, hogy az őskori teme-
tőt feltárni lehessen. 1889-ig több 
mint 12.000 darab régészeti tárgyat 
ástak ki s Lengyel az egész tudós vi-
lág érdeklődését magára vonta. Hír-
neves régészek jöttek-mentek, írtak, 
tudakozódtak Lengyelről. Lejött Ber-
linből Virchow Rudolf s „Excussion 
nach Lengyel" c. tanulmányban szá-
molt be a berlini anthropológiai tár-
saság szakfolyóiratában. Ranke Já-
nos Münchenből. Heger Bécsből s el-
ragadtatással emlékeznek meg a Len-
gyelen töltött időkről. (Nevük nem-
csak tudományos jelentéseikben és 
tanulmányaikban, hanem a lengyeli 
vendégkönyvben is meg van örö-
kítve.) Virchow társai nevében is azt 
írja, hogy csak azt sajnálták, hogy 
egy oly művelt s kedves családtól s 
a régészre oly tanulságos környezet-
től el kellett válniok. 

Így ásatta fel azután Wosinsky 
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ugyancsak Apponyi ösztökélésére az 
úgynevezett zsinórdíszítésű kerámi-
kai leleteiről híressé vált „Csont-
hegyet" is. 

Önzetlen tudományszeretetét mi 
sem jellemzi jobban, mint az, hogy 
az összes leleteket Wosinskyvel 
egyetértve 1895-ben Tolna vármegyé-
nek ajánlották fel s ezzel megalapí-
tották a szekszárdi Tolnavármegyei 
Múzeumot. Minő eredményt szül az 
a ritka szerencse, ha fáradhatatlan, 
kutató tudós ilyen hasonló lelkes, ál-
dozatkész, buzgó, megértő mecé-
násra akad! A nemkülönben híressé 
vált kurdi leletet — az etruszk ere-
detűnek tartott bronzcsöbröket — 
szintén Wosinsky buzgósága és Ap-
ponyi áldozatkészsége mentette meg 
a tudomány és a Magyar Nemzeti 
Múzeum számára. 

De Apponyi nemcsak alapos mű-
veltségű ós széles látókörű, tudo-
mány és művészet iránt egyformán 
fogékony mecénás, hanem maga is 
alapos szakavatottsággal szólott 
hozzá tudományos kérdésekhez, mint 
Maximilianus Transylvanusról (M. 
Könyvszemle), Pordenone magyar 
nemességéről (Arch. Értesítő) stb. 
szóló dolgozatai bizonyítják. 

Különös ismertetést kívánna ritka 
ízléssel és szakértelemmel gyüjtött 
magyar történelmi metszetgyüjte-
ménye. 

Természetesen a tudományos fog-
lalkozás és könyvgyüjtés mellett a 
maga főrangú társaságától sem vo-
nult vissza: magas zászlósúri méltó-
sága és az aranygyapjas rend annak 
tanúbizonysága, hogy nemcsak a 
könyvbarátok és a tudománnyal fog-
lalkozók tekintenek reá tisztelettel, 
szeretettel és elismeréssel. 

A Magyar Bibliofil-Társaság már-
cius 23-án tartott közgyűlésén lelke-
sen ünnepelte díszelnökét és nesz-
torát nyolcvanadik születésnapja al-
kalmából; újabban pedig, mikor 
rendkívüli értékű bibliofil gyüjtemé-
nyét a hozzátartozó segédkönyvtár-
ral együtt Nemzeti Múzeumunknak 
ajándékozta, a nemzetgyűlés tör-
vénybe iktatta az adományozás té-
nyét. A magyar könyvnek, a magyar 
tudományosságnak, a magyar mű-
velődésnek minden igaz barátja, 
amily örömmel vett részt az említett 
ünneplésben, oly teljes tisztelettel és 
hálával üdvözli őt ez utóbbi alkalom-
ból. Dézsi Lajos. 

Zenei szemle. 

Zeneművészetünk érdemes egye-
sületének, a Filharmóniai Társa-
ságnak utolsó négy hangversenyé-
ről egy szó tudósítás sem jelent 
meg az újságokban. A Budapesti 
Napilapok Zenekritikusainak Szin-
dikátusa ugyanis „haragban van" a 
filharmonikusokkal és Dohnányi-
val, az egyesület elnökével. Kinek 
van igaza? — nem tartozik a nyil-
vánosság elé. Annyit azonban meg-
jegyzünk, hogy — úgy látszik — a 
zenekritikusok hívebben szolgálják 
a Szindikátust, mint ami kötelessé-
gük volna: a nyilvánosságot, a kö-
zönséget, a magyar zenekultúrát. 
Miután az agyonhallgatott filhar-
móniai hangversenyeken nagy ma-
gyar zeneművészeti értékekkel is-
merkedtünk meg, ezekkel bővebben 
foglalkozunk. 

Psalmus hungaricus. Kodály 
Zoltánnak, egyik legnagyobb zene-
költőnknek magyar zsoltárát, a 
Psalmus hungaricus-t a negyedik 
filharmóniai hangversenyen (de-
cember 1-én) másodszor adták elő. 
Miután rendkívüli értékek rendkí-
vüli elbánásban részesítendők, tü-
zetesebben kell foglalkoznunk vele. 

A Psalmus hungaricus Buda és 
Pest egyesülésének félszázados év-
fordulójára készült. Tenorszóló, ve-
gyeskar, gyermekkar és zenekarra 
írott grandiózus zsoltár. Szövege a,z 
55. zsoltárnak szabad magyar átül-
tetése, mely Kecskeméti Vég Mi-
hály protestáns prédikátor műve. 
1561-ből. Mint a tizenhatodik század 
számos magyar verse, ez a zsoltár is 
tele van az üldözött költő keserű ön-
vallomásával. Gazdag, izzó erejű 
nyelve hatalmas kitörésekre és ke-
serű borongásokra ad alkalmat a 
zeneköltőnek. 

Zenekari bevezetés nyitja meg, 
mely után fojtott alt és basszus 
uniszónóval lép be a kar. Örökszép 
korál. Egyszerűségében fenséges ez 
a dallam. Régi magyar epikus éne-
kekkel rokon. Ez a korál és négy 
visszatérő motivum szövi át az egész 
kompoziciót. Dávid panaszának szé-
les, rapszodikus hangulatát több 
szakaszra bontott tenor szóló hozza 
recitativószerűen. Fojtott szenve-
délyű zokogás, halk sírás és lázadó 
morajlás felszínén úszik a tenor-
szóló. A kórus második belépését a 


	Napkelet_1925_01_082
	Napkelet_1925_01_083
	Napkelet_1925_01_084
	Napkelet_1925_01_085



