
B E K Ö S Z Ö N T Ő

RÉGI magyarok köny vszeretetéről sok ér
dekes adatot tudnánk felsorolni. De most 
csak egyet említünk fel. A  tizenhatodik 
század legelején Thurzó Zsigmond fehér
vári prépost és magyar kancelláriai titkár 
a maga és barátja, a váradi püspök nevé
ben levelet írt Aldus Manutiushoz, a híres 
velencei könyvnyomtatóhoz. Elpanaszol
ják ebben közös bajukat, hogy t. i. külön

féle elfoglaltságuk miatt nem igen van nekik arra idejük, hogy 
otthon foglalkozhassanak a költőkkel és szónokokkal. De gyönyö
rűséggel olvasgatják sétán és alkalomadtán az udvari szolgálat 
közepette is. Mikor azért —- folytatta tovább a levélíró —  meg-
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látta az Aldus nyomdájából kikerült javított és szebb nyomású 
Virgiliust és Horatiust, mindjárt az ötlött az eszébe, hogy régi 
barátságuk révén felszólítja és kéri őt arra, hogy ha kára nem 
lenne belőle, nyomassa ki ugyanilyen (nyolcadrét) formában Cicero 
leveleit és egyéb könyveit, mert az ő jótéteménye nélkül nem 
olvashatják.

Aldus, barátja felszólítását megszívlelve, ilyen kezelhető formá
ban adta ki Cicero „Epistolae familiares“-ét (1502) és Thurzó 
Zsigmondnak ajánlotta azt. A  kedves hangú ajánlást avval kezdi, 
hogy a serény ló magától is iramlik a versenypálmáért, de ha ser
kented, még derekasabban száguld. Ő is ki akarta adni a tanulók 
számára kényelmesebben használható kis formában Cicero min
den munkáit, de Thurzó levele is ösztönzően hatott reá. ígéri, lesz 
rá gondja, hogy ezután Cicerónak Atticushoz írt leveleit, azután 
többi müveit és a másokét is kinyomtassa és így hordozható 
könyvtárat adjon a latin és görög irodalommal foglalkozók kezébe. 
ABrutushozésAtticushozírtlevelekettizenegyévmulva csakugyan 
kiadta s azt most egy másik magyar könyvkedvelőnek, Csulai 
Móré Fülöp egri prépostnak, királyi titkárnak, velencei követnek, 
ajánlotta. A z  ajánló levélben elsiratja a korán elhunyt Thurzó 
Zsigmondot, aki neki egykoron vendége is volt, és azután azt a 
meglepő kijelentést teszi, hogy a magyarok mindnyájan —  neki 
pedig sok barátja van azok közt s maga se tudja miért szereti úgy 
azokat — jó elméjük és ítélőképességüknél fogva leginkább gyö
nyörködnek Cicero munkáiban!

Gróf Apponyi Sándor beszéli el, hogy az öreg Firmin-Didot 
Ambrus, akivel mint a Societé des Bibliophiles Frangais tagja sok
szor érintkezett, 1874-ben, híres Aldus-monografiáján dolgozva, 
tőle kérdezte meg, hogy ebben az Aldus-nyomtatványban említett 
„Philippus Cyulanus de More Pannonius" ki volt? Ő aztán meg
mutatta neki Nagy Iván ismeretes családtörténeti munkájában, 
hogy azt a nevet nem Gyulainak, hanem Csulainak kell olvasni!

íme Aldus Manutius nevével kapcsolatban két jellemző ese
mény! A z egyik több mint négyszáz évvel ezelőtt történt. A  má
siknak szereplő személye a magyar bibliofileknek most is élő 
Nestora és dísze.

A  magyar könyvszeretetnek két nevezetes emléke ez a két adat.
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Az elsőben egy általánosan ismert név tesz tanúbizonyságot a 
magyarok könyvszeretetéről. Vallomásából azt is kiolvashatjuk, 
hogy a régi magyar bibliofilek buzdítása is hozzájárult ahoz, hogy 
Aldus könyvnyomtató-mühelye a megkezdett úton haladt tovább 
s később is ízléses kis formában bocsátotta ki világhírű nyomtat
ványait. A  másik adat az újabb magyar bibliofiliát kapcsolja bele 
a világirodalomba.

De ez a két adat jelképe a mi folyóiratunk céljainak is. A  Ma
gyar Bibliofil Szemle maga elé tűzött célja: 1) hogy összegyűjtse a 
magyar könyvszeretet oly sok, művelődéstörténeti szempontból 
oly becses emlékeit; ismertesse a régi magyar bibliofileket, a ritka 
müveket, a könyvművészetet és művészi könyvkötészetet; 2) kap
csolatot teremtsen a mai bibliofilek, bibliofil gyűjtők és kiadók 
között; teret nyújtson eszméik kifejezésére, bibliofil kérdések, irá
nyok megvitatására; azonkívül tájékoztasson a külföldi bibliofilia 
eseményeiről, irányairól s ezzel kapcsolatot teremtsen a magyar 
és külföldi bibliofilek között.

Első híradásunkra a magyar bibliofilek tekintélyes serege Ígérte 
meg támogatását. Ebből merítünk hitet, hogy folyóiratunkra szük
ség van és sikerrel fog működni, ebből táplálkozik az a m eggyő
ződésünk, hogy e működéssel nemzeti művelődésünknek teszünk 
hasznos szolgálatot.

Budapest, 1924. január 24.
A SZERKESZTŐ.
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