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SYLVESTER JÁNOS ROSARIUMA
A Régi Magyar Könyvtár harmadik kötetében 274. szám alatt írja le Szabó

Károly a következő tételt: Sy~vester Joannes. Rosarium Celeste virginis Marie
patrone regni Vngarie. 4r. 6. ~ev. Egyetlen példányt említ, hivatkozásul pedig
Wierzbowski Bíbliographica Polonica művének megfelelő tételét idézi. (1) A Szabó
Károly által említett lelőhely a Pétervári Császári Könyvtár. Ennél némileg
többet tudunk meg az Országos Széchenyi Könyvtár "betanított" példányának
kéziratos bejcgyzéséből, ahol azt olvashatjuk, hogy Hellebrant Árpád annak
idején a rnűvet Szentpétervárról a budapesti konzulátus útján Budapestre meg
kapta.

A példánvra vonatkozó következő híradás Melich János tollából származik a Ma
gyar Könyvszemle 1913-as évfolyamában. (2) Melich szerint Hellebrant "a művet át
tanulmányozás után visszaküldte. A fontos már most az - írja Melich -, hogy
ennek a műnek azóta, úgy látszik, nyoma veszett. 1896-ban Dézsí Lajos hivatalos
úton a budapesti kir. egy. könyvtárhoz kérte a művet használatra leküldeni, a
válasz azonban az volt, hogy a 'művet nem találják. Én most 1912-ben hivatalosan
és magánúton érdeklődtem a mű iránt, azonban a válasz az, hogy a mű. a
Császári nyilvános könyvtárban nincs meg. Ebből az látszik, hogy a mű ,útközben'
elkallódott."

A példányról azóta sem tud a szakirodalom és a Rosarium még Balázs János
tudós monográfíájában is mint elveszett munka említtetik meg. Balázs János
szerint: "a múlt század elején... még tudtak egy Vilnában levő második pél
dányról. A hírek szerínt a második világháború viharaiban ennek is nyoma
veszett." Miként a jegyzet hozzáteszi, a vilnai példány megsemmisüléséről Wald
apfel Józseftől kapott Balázs János szóbeli tájékoztatást. (3)

1975 őszén a varsói Biblioteka Narodownában folytattam kutatásokat és a
könyvtár munkatársainak segítőkészsége nyomán sikerült az elveszett nyomtatvány
nyomára bukkanni. A Sylvester-féle Rosariumnak előkerült egy újabb (?) pél
dánya, amely a Biblioteka Sem. Duchownego tulajdonában van. A varsói Nem
zeti Könyvtár munkatársaínak közvetítésével erről a példányról mikrofilmet ren
deltünk, és a mikrofilm és fiZ arról készült fotomásolat már az Országos Széchenyi
Könyvtár állománvat gyarapítja.

Sylvester munkája elé Ludovicus P. Zegedínua írt verses ajánlást. Szegedi
Lajos személye még nem kellően tisztázott az irodalomtörténetben. 1525. ok
tóber 9-én iratkozott be a krakkói egyetemre, de krakkói működéséről ez idáig
többeIt nem tudtunk. így Sylvester munkáját kisérő verse az egyetlen krakkóí
diákoskodása idejéből fennmaradt dokumentum. Több már az adat magyarországi
tartózkodását illetően. A Székesfehérvárott működő Szegediről Szerémi György is
megemlékezik a város 1543-as ostromáról írva. Fehérvári tartózkodása alatt má
sodízben is kapcsolatba kerül Sylvesterrel, most már negatív előjellel, Sylvester
küldött néki az Új Testamentum fordításából, de Szegedi nem nyilatkozott ked
vezően a munkáról, és Sylvester neki tulajdonította, hogy a Fehérvárra küldött
példányok elvesztek. Erre már Sylvester sem maradt adós a válasszal. Amikor
Nádasdy Tamás felkérte, hogy a kinyomtatás előtt álló Szegedi-féle zsoltár
fordításokat bírálja meg, Sylvester olyan kedvezőtlen véleménnyel volt Szegedi
fordításáról, hogy a kiadást is megakadályozta. Szegedi Lajos életének további
eseményei homályba vesznek, illetve feltehetően még egy azonos nevű személy
adataival keverednek. Annyi bizonyos csupán, hogy Szegedi 1553-ban Bécsbe
kerül tanárnak, talán éppen Sylvester helyére. Am/kor azonban az itt tárgyalt
munkán szerepel, még nincs felhő a két krakkói diák barátsága felett. Ajánló
soraiban arról ír Szegedi, hogy mílyen örömmelolvaslta Sylvester szorgos mun
kájának gyümölcsét. (4)

A Rosarium megjelenési időpontja is bizonytalan volt, amíg a nyomtatvány
elő nem került. Szabó Károly az 1528-a8 évre teszi a művet, bár Wíerzbowskí
nál is 1527-nél szerepel. Szabó Károly tévedésére Melich hívja fel a figyelmet
idézett cikkében. Az impresszum nélkül. megjelent nyomtatvány pontos kiadási
dátumát nem tudjuk, csupán annyit, hogy 1527. május 3. után nyomtathatták.
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mert az előszó a kereszt feltalálásának ünnepén kelt. A nyomdász az, eddigi fel
tételezések szerint Hieronymus Vietor lehetett, őhozzá vezettek azok a' szálak,
amelyek Vietor szerepét dokumentálják a magyar könyvnyomtatásban. továbbá
at, hogy Sylvester mint krakkói diák' ez időben Hieronymus Vietor nyomdá
jában korrektorkodott. Most, hogyanyomtatványról méretazonos fotómásolat
készült, az OSzK Régi Nyomtatványok Tárában őrzött egykorú Vietor nyomtat
ványok betűtípusvizsgálatai alapján bizonyítottnak látjuk, hogy Sylvester első

nyomtatott munkája is Vietor nyomdá] ából került ki. (5)

Sylvester Krakkóba kerülése idején a krakkói egyetemnek már jelentős

szerepe volt a magyar értelmiségi réteg nevelésében. Bár .a krakkói egyetem
úgynevezett magyar virágkora a Sylvestert megelőző időszakra esik, a. XV. szá
zad folyamán míntegy 2300 diák tanult Krakkóban, a XVI. század kezdetén is
magas a szám, és csak az 1520-as években jelentkezik a komoly versenytárs,
Wíttenberg elszívó hatása. Az egyetem magyal' diákjai már a XV. század végén
bursát alakítottak, és rendszeresen vezették a l:2ursa anyakönyvét. A krakkói
egyetem magyar bursajának büszkeségel között olyan neveket találunk, mirut
Temesvári Pelbárt, Bakócz Tamás, Szalaházy Tamás későbbi egri püspök. A mo
hácsi vész előtti időkben, tehát nem sokkal Sylvester előtt iratkozott be a krak
kóiegyetemre Dévai Bíró Mátyás, Gálszécsi István énekszerző pedig Sylvesterrel
körülbelül egyidőben kerül Krakkóba. (6)

Maga Sylvester 1526. október 26-án szerepel először a krakkói magyar bursa
anyakönyvében. (7) Tehát Sylvester volt az a magyar diák, aki a mohácsí csata után
elsőként iratkozott be a krakkói egyetemre. A Szinyérváralján született Sylvester
patrónusai révén kerülhetett a krakkóí egyetemmel kapcsolatba. Eddig csupán az
évszámok ismeretében, kizárásos afapon került be a szakirodalomba. hogy Syl
vesternek tanulmányai idején Perényi Gábor, Nyalábvár ura lehetett apatrónusa.
Sylvester ugyanis a Grammatica Hungarolatina előszavában (8) hálával emlékezik
meg Perényi Jánosról, Perényi Gábor fiáról, aki csak apja halála után kerül
hetett az Ugocsa megyei Iőispáni székbe. Perényi Gáborról eddigi ismereteink
szerint Sylvester sehol nem tett említést. Az előkerült Rosarium előszavában

viszont arról ír, hogy P-erényi Gábor lett volna méltó arra, hogy magát és mun
káját neki ajánlja, Perényi azonban Mohácsnál életét vesztette: .Posteaquam. enim
moecenam ille meus Gabriel a Peren in hac ruina miserabili patriae nostrae,' mihi
a.demptus esset . . ." - írja az Erdődinek szóló ajánlásban. Perényi Gábor kap
csolata a krakkói egyetemmel már hosszú évek óta virágzott. (9) A híres lengyel
humanista költő, Pawel z Krosna, azaz Paulus Crosnensís Ruthenus, a krakkói
egyetem professzora közeli kapcsolatban állt vele. Paulus Crosnensis Perényi
nagyszőllősy kastélyában élt egy ideig, nála fejezte -be a nyilván váradi élmé
nyekre támaszkodó Szerit Lászlóról szóló panegyrísét is. Perényitől papi beneficiu
mot kapott, ami Krakkóba való visszatértekor fő jövedelme volt. Neki dedikálta
Sophicum de infernomia vestatione at triumpho Christi című munkáját is. Paulus
Crosnensis 1508-1509-ben a pestis elől menekülve volt a nyalábvári Perényi
uradalom vendége. (10) A Perenyiek humanista szellemű udvara azonban Perényi
Gábor halála után sem szűnt meg a magyar kultúra külföldi kapcsolatait ápolni.
Perényi özvegye, Frangepán Katalin és fia, János adott lehetőséget a török elől

bujdosó Komjáti Benedeknek a letelepedésre, és bízta meg SZtént Pál leveleinek
fordításával. Crosnensís tanítványai és utódai is szoros kapcsolatban állottak a
humanizmus magyar képviselőivel. A Crosnensist követő Rudolphus Agricola jun.
Budára jön és Bakócz Tamás környezetében él, majd Esztergomban tanít a
krakkói humanista szellemben. (11) Eck Bálint Agricola tanítói munkáját folytatta
Krakkóban, Magyarországot ő sem kerülte el: előbb Thurzó Elek lánya mellett
nevelő, majd Bártfán lesz bíró. (12)

Mint említettük, az előszó ajánlása Erdődi Simonnak szól, Az ajánlás kezdete
körül is el kell oszlátni néhány tévedést. Mível Szabó Károly a mű leírásakor nem
látta a nyomtatványt, a dedikációt sem al'. eredeti műről írta le, hanem Wierz
bowski alapján. Sylvester neve első ízben az ajánlásban fordul elő. Ajánlja "Si
moni episcopo Agriensi, a Joanne Sylvestris Pannonia. Cracoviae, in festo 'in
uentionis s. Crucis. 1527." A nyomtatvány ajánlasát és az idézett szöveget össze
vetve láthatjuk, hogy ilyen szöveg nem szerepel az ajánlás kezdetén. Az első

gondolat az lehet, hogy esetleg hiányzó címlapról, ma megj nem levő levélről

idézhették a tudós bíblíográfusok a fenti ajánlást. Ezt a feltevést azonban meg-
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cáfolja Wierzbowski címleírásí szabályainak ismerete. Wierzbowski ugyanis na
gyon pontosan tördelve közlí a címlapot, de a dedíkáclót már csak sűrítve, így
inkább tartalm! összefoglalást ad' a dedikáció lényegéről, mintsem betűhív idé
zetet.' A helyes dedikáció tehát: Reverendissimo in Christo Patri et Domino, D.
Simoni Dei et Apostolicae sedis gratia praesuli Ecclesiae Agriensis, ac serenis
simi Vngariae reqis a secretis Ioatuies Syluest1'is Pannonius salutem. Sylvester
tehát ebben az esetben nem az episcopus kifejezést használja Erdődi Simon neve
előtt, hanem praesul-nak nevezi, a szövegben pedig mint "episcopus ecclesiae Zag
rabiensis"-t emíítí meg. Erdődi Simonról köztudott. hogy Zápolya híve volt, aki
neki adta az egri püspökséget, erről Sylvester előszavában híven beszámol, "Quip
pe qui prius episcopus esslesie Zagrabíensis, ob summam doctrinam,summamque,
uítae integritatem, ac pracsulern ecclesia in remp. nostrarn facinoram, omnium
suf'Iragío in praesulern eceleste Agriensls honorífícentissime electus es." Erdődi
politikai tevékenységéről ismeretes, hogy a horvát rendeket ő állította Zápolya
pártjára, és 1527-ben, amíkor Zápolya Tokaj felé vonult vissza, Erdődi is el
kísérte. Zápolya pedig politikai hűségét kívánta jutalmazni az egri püspökség
adományozásával. Erdődi egri püspöksége azonban igen rövid ideig tartott, amint
azt Budai Iexíkonában olvashatjtrk : "Az egri püspökséget neki adta ugyan Sza
polyai, és ebben az útban be is ment volt Simon Egerbe, de az oda való püs
pökséget csakugyan nem viselte". (13) Az egri püspökség rövid időtartamához

adalék, hogy Gams Series episcoporu'm ecclesiae catholicae című munkája Eger
nél Erdődit meg sem említi, csupán az őt követő, 1527. november lO-én beikta
tott Szalaházy Tamásról tud. (14) 'A Rosarium keletkezése idején azonban valóban
még Erdődi volt az egri püspök, s az' a tény, hogy erről Sylvester' Krakkóban
tudomást szerzctt, arra enged következtetni, hogy szeros kapcsolat állhatott fenn
közte és Erdődi között. Mindenről sajnos nem olvashatunk a Rosarium előszavában,

csupán annyit, hogy édes szülőföldje, Szinyérváralja is az egri püspökség fenn
hatósága alá tartozott. Erdődi kinevezése kapcsán Zápolya dicséretét sem felejti
el Sylvester, akit a nagy európai királyokkal egy sorba helyez és jó kapcsolatait
emlegeti Zsigmond lengyel és VIII. Henrik angol királlyal.

Miként Horváth Jánosnál és Balázs János monográtíájában olvashatjuk, Erdődi

Simon felé más kapcsolat is vezethette Sylvestert, Sylvester a Heyden Sebald-féle
Gyermeki beszélgetések végére egy mindmáig kellően nem tisztázott azonosságú,
Geszti Mihály nevű fiatalemberhez írt tanulásra biztató sorokat. l53l-ben megjelent
szótárát ugyancsak Geszti Mihálynak ajánlotta.' Ez a Geszti Mihály, bár személye
még nem bizonyított, a feltételezések szerint származhatott a Zágráb megyeí
Geszti nemzetségből is, ami ismét csak Erdődi -Simon zágrábi püspök felé vezetné
a szálakat. Mindez azonban még nyitott kérdés. (15)

Sylvester krakkói tevékenysége beiratkozása után hamarosan sokoldalúan bon
takozott ki. 1927-ben a téli félév kezdetén már Krakkóban találjuk a következő

félévben pedig már ő a magyar bursa seniora. Ezt a tisztséget fél évig viselte,
ami alatt ismét nőtt a magyar bursa tagjainak száma. A Sylvesterre Krakkóban
gyakorolt hatásokat számba véve számunkra legfontosabb a krakkói erazmízmus
szelleme, A krakkói értelmiség szeros és több irányú szellemi kapcsolatot tar
tott fenn Erasmusszal. A vezető krakkói erazmístákhoz tartozott T'omicki Péter,
Justus Decius, Andreas Critíus, akik élénk levelezésben állottak Erasmusszal. A
lengyel nyomdászat sem maradt kőzörnbős az Erasmus-művék irányában. Amikor
Sylvester Krakkóba érkezett, Erasmusnak már számos műve jelent meg az ottani
nyomdákban. főleg Hieronymus VietornáL Könnyen találtak krakkói nyomtatóra
Erasmusnak teológiai munkái éppúgy, mint stilisztikai, grammatikai művei.

Sylvester tehát a frissen kiadott Erasmus-művekből ismerkedett meg a nagy
humanista tanításaival. (16)

A krakkói erazmizmust Illetően elsősorban Cox Leonard szerepét kell kiemel
ni. (17) Cox, míután megjárta a cambridge-i, párizsi és londoni egyetemet, 1518
ban iratkozott be a krakkói universitásra. Rövid krakkói tartózkodását magyar
országi látogatással váltotta feL Erasmus hívője, Henckel .János meghívására került
a lőcsei, majd a kassai iskola élére. Sylvester krakkói díákoskodása előtt már
ismét ott találjuk Coxot is, aki továbbra is szoros levélbeli kapcsolatot tartott fenn
Erasmusszal. 1523-ban megjelenik Krakkóban Erasmus De duplici copia verborum
című stilisztikai munkája, amelynek előszavát a magyar Tornal ji Bálint írta.
A mű népszerűsítésében Cox Magyarországon is érdemeket szerzett, mind ma-
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gyarországi tanárkodása idején, mind a krakkói diákok előtt több ízben felolvasta
mestere munkáját, Az 1520-as évek közepéri Cox a krakkói könyvnyomtatásban is
tevékenyen részt vállalt. Hieronymus Vietor nyomdájaban korrektorkodott, ahol
mel1ette dolgozott korrektorként a mí Sylvesterünk is. Cox erazmista szelleme
így nem maradhatott hatás nélkül Sylvesterre. A stílus, az anyanyelv művelése,

a filológia iránti vonzalom egyaránt Coxnak tulajdonítható Sylvester indulásában.
Cox és Sylvester filológiai együttműködésének közvetlen bizonyítékát ismeri az
irodalomtörténet. 1527 májusában, tehát a Rosarium keletkezése idején Cox kiadja
és jegyzetekkel ellátja Papinius Statius római költő Sylvae című kéziratát. A
kiadványban Cox kedvelt tanítványának, Sylvester Jánosnak is szerepel egy latin
nyelvű verse. Sajnos, a kiadványt szintén csak bibliográfiai leírásból ismerjük,
példányról ez idáig nincs tudomásunk. Sylvester rangja míndenesetre nagyon rö
vid idő alatt jelentőssé nőtt a krakkói humanisták körében, hiszen az egyik
legkiválóbb nyomdában korrektorkodott, és a neves angol vándorhumanista írat
vele verset a Statius-kiadványba.

A krakkóí vershagyomány is ösztönző hatással volt Sylvester írói pálvájára.
A versművészetet Coxtól tanulta, de hatott rá Eck Bálint verstani munkája is.
Az 1521-ben Vietornál megjelent mű, a De versíficandi arte opusculum bizonyára
nem kerülhette el Sylvester figyelmet, A mű más irányú magyar kapcsolataira
utal, hogy második kiadását szerzője magyar mecénásának, Thurzó Eleknekaján
lotta. A krakkóí Vietor nyomdában jelent meg 1525-ben Ulrich von Hutten vers
taní írása is. (18)

A most megtalált Rosarium Sylvester első irodalmi próbálkozásaí közé tar
tozott; ha a Sylvaeben megjelent, bizonytalan keletkezési idejű verset leszámítjuk,
akkor elsőnek is tekinthető. (19) A Rosarium két verset tartalmaz, a verselési
készség kétféle típusának megcsíllogtatésával. A rózsafüzér titkait tartalmazó
Rosarium a középkorban számos változatban terjedt el. Katolikus énekkölté-r
szetünkben később is szép darabjait lelhetjük fel. De Sylvester Rosariuma nem
sorolható a középkori rosariumklauzulákat tartalmazó versezetek közé. A közös
vonásokat ugyan itt is megtalálhatjuk. A vers három nagy részből áll, 18-22-44
disztichonpáralkotja a részeket. A bevezeté szakasz után következik a Rosarium
rubeum, majd a leghosszabb rész, a Rosarium aureum zárja le a verset. A Mária
életét feldolgozó versezet a középkori mariológia frazeológiáját alkalmazza. Nem
követi a Rosarium szabályait sem a sorszámokban, de elhagyja a Rosariumot
kezdő AVe Maria sorokat is. Igy a címmel ellentétben nem is a Rosariumok
között kell forrását keresnünk, hanem a szintén középkori eredetű Szűz Mária
örömeiről szerzett ritmikus ímádságszövegekben, "A szöveg eredete a keleti egyház
liturgiájában keresendő, és ott a zsolozsma záró részének, a completoriumnak be
fejezésére...vezethető vissza... Ennek egyik változata az öt Gaude-val kezdődő

antifona." (20) "A Szűz Mária életének örömteli mozzanataít idéző sarok idővel

megszaporodtak, Az öt öröm, Krisztus öt sebének, a hét pedig a Simeontól meg
jövendölt hét fájdalomnak ellenpárjaként szerepelt, Ugyancsak Mária hét földi
öröméhez hét mennyeí is kapcsolódott. így keletkeztek Mária hét.. tizenkét, ti
zennégy vagy tizenöt öröméről való ritmikus imádságok, amelyek a magánájtatos
ság és főleg az elmélkedés célját szolgálták." A hét öröm az üdvösségtörténet
Szűz Mária életéhez kapcsolódó hét mlsztéríumára vonatkozik. Ezek a hagyományos
szövegekben a következők: 1. Annuntiatio = Krisztus születésének hírüladása,
2. Naivitás = Krisztus születése, 3. Epiphania = Vízkereszt, a napkeleti bölcsek
látogatása, 4. Resurrectio = Krisztus feltámadása, 5. Ascensió = Krisztus menny
bemenetele, 6. Pünkösd, 7. Assumptio = Mária mennybe vitele. (21) Sylvester
Rosariuma a hét öröm tematikáját követi, és a hétből hat meg is található szó
szermt a Rosaríum marginálisai között, A hét öröm a Rosarium első és utolsó
részének kísérő marginálisain jelenik meg, mégpedig az annuntiatio, visitatio,
nativitas, resurrectío, ascensió, missío spirítus saneti, assumptio. Sylvesier munká
jában nem kezdődnek a sorok gaude-val, azonban az utolsó négy marginális már
összekapcsolódik a gaudiummal. A hét öröm feldolgozását Sylvester is kibővíti,

így tartalmában a 15 örömöt feldolgozó imádságok szarkezetét követi. (22) A Ro
sarium középső része, a Rosarium rubeum pedig a hét fájdalom költői kifejezése.

Hogy Sylvesterre hathattak-e Erasmus Mária-kultuszt ápoló művei, nem tud
juk kideríteni. Az említett Erasmus-művék ugyanis - Praecatio Erasmi Roterdami
ad Virginis filium Jesum humani generis assertorem. Pean Virgini Matri dicendws.
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Obsecratio ad Virginem matrem Mariam in rebus adversis - csak 1528-ban je
lentek meg Vietor nyomdájában, tehát az időben lehettek saitó alatt, amikor Syl
vester .ott korrektorkódott. (23)

A második vers három sapphói és egy adoniszi sorból álló versszakokban
íródott. Benne Sylvester Szent Kelemen történetét beszéli el. A vértanú Szent
Kelemen életéből a csodás elem, üldöztetése, tengerbe vettetése ragadta meg fan
táziáját. Külön versszakot szentel a szétváló tengerből előbukkanó parosi márvány
palota rajzának. A verset ugyanúgy aktualizálja, ahogy a Mária-éneket. Mindkét
esetben békéért könyörög, a véráldozat megszüntetését, a török kíűzetését óhajtja.
Az ujjgyakorlatnak számító első verspróbálkozásban fonódik így össze a sztereotíp
műf'ajokkal, a Mária-énekkel ésa legendafeldolgozással a szülőföld iránti aggodalom
szólal meg, az idegenbe szakadt diák hazaszeretete.
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manismus in Mittel- und Osteuropa. Besorgt von Johannes rrmscher, Berlin, 1962. 19. 
(9) S. Szabó József: A Perénytek a magyar: reformáció szolgálatában, :Bp. 1923. - (10)
watdapret i. m. 37. - Kemény József: Idősb Perényi Gábor emlékezete 1509-1521-ből.'
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Gáborhoz intézett ajánlásairól.) - (11-12) Waldapfel i. m. 38. - (13) Budai: Polgári lexikon.
Pest, 1866. 1. 381-383. - Horváth i. m, 503. - (14) Gams: Series epíscoporum ecclesiae
catholicae. Ratisbonae, 1873. 367. - (15) Horváth i. m. 503. - Balázs i. m. 17. - (16) Erasmus
magyar kapcsolatairól ld. Trencsényi-Waldapfél Imre: Erasmus és a magyar barátai. Bp.
1941. - (17) Waldapfel i. m. 38-40. - Cytowska, Marie: L'influence d'Erasme en pologne
au 16e síécle, In RenaisljPnce und Humanismus in Mittel- und Osteuropa. Berlin, 1962.
193. - (18) Waldapfel i. m. 41. - (19) Sylvester egyéb latin versei Pap Károly: Erdősi

Sylvester ismeretlen latin verse. DebrFőiskL 1909. 114-116. - Hegedűs István: Sylvester
János latin versei. ItI< 1910. 385-397. - (20) Régi Magyar Költők Tára XVII. század VII.
Sajtó alá rendezte Holl Béla. Bp. 1970. 640. - (21) RMKT VII. i. m. 641. - (22) A Mária
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A SZERKESZTÖSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársaínkat, hogy a jövő

ben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabvány
nak megfelelő gépeléssel (kettős sorkö,zzel, megfelelő margóval) küldjék be, mert
ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímé
lik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől.
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