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A  szegedi ferencesek k ö n yv tá ra
hogy elindulunk a könyvtár helyisége 
felé, már a folyosón minden pilla
natban elénk tűnik valami, hogy már 
előre elárulja az itt levő könyvek szel
lemét. Helyenként a mennyezet késői 
gót kiképzése, máshol egy bárok óra 
s a fiatal páter, aki Szent Bonaven- 

túrát fordítja most s modern grafikát hallgat az 
egyetemen, egy másik, aki Párisról, Louvainről beszél 
s lelkesen tájékoztat arról a gyönyörű filológiai mun
káról, melyei a rend nagy íróinak korszerű kiadásával 
végez. A szegedi barátok ma is komolyan érdeklődnek 
a könyvek iránt és ami jóval több, értenek is hozzá. 
Szeged történetének ismerői pedig tudják, hogy a tö
rök hódoltság alatt ez a kolostor volt az egyetlen, ami 
e vidék népét az európai kultúrához kapcsolta. Szeged 
tradíciói csak e kolostoron keresztül nyúlnak törés 
nélkül a középkorig vissza: a város szellemi életének 
legősibb tűzhelyénél vagyunk. És aki a Boldogasszony 
búcsújának extatikus világát csak egy pillanatig átélte, 
az jól tudja azt is, hogy e tűzhely fénye még ma is 
szinte az egyetlen fény, mely a szegedkörnyéki népre 
igazán ragyog.

A könyvtár sorsa szorosan összefügg a kolostor
ral. A nem mindenben megbízható szegedi monográ
fiák szerint a tizenötödik század közepén keletkezett 
volna. Az adat valószínűnek látszik, a könyvanyag is 
erre a korra mutat. A részletes tájékozódás a könyv
tárban még kissé nehéz, az anyagot most rendezik, 
szakszerű, pontos katalógus sincs e pillanatban. Ai 
könyvek a célra nem mindenben alkalmas cellákban 
vannak elhelyezve, de a közeljövőben megfelelő helyi
séget kapnak s így az itt lévő gazdag anyag a tudomá
nyos kutatás számára jobban hozzáférhető lesz. A pá
terek különben mindig szívesen állanak az érdeklődők 
rendelkezésére, e sorok íróját P. Galambos Imre dr., 
a könyvtár jelenlegi gondozója volt szíves egy egész 
délelőttön át lekötelező módon kalauzolni. A könyvtár 
rendezése is az ő lelkességének eredménye lesz.

Az anyag egyik része, az érdekességek, a zárda 
múzeumában külön is ki vannak állítva. Ügyes elren
dezésben, ritka példányokon a könyv egész stílustörté
n te  bemutatódig itt, magyarázó feliratokkal. Itt talál
juk a helytörténeti szemponttól nagyon értékes levél
tár néhány darabját is, pl. I. Ahmed szultán névjegy
zékét, X. Ince búcsúengedélyét, egy igen szép .^arok 
klisét a kegyképről stb. A könyvtárban több, a tizen
hatodik századtól származó kódex, kb. ioo  ősnyom
tatvány és száznál valamivel több, Régi Magyar Könyv
tárba tartozó kötet van. Alaposabb feldolgozásuk fo
lyik, most csak futó képet adunk róluk. Egyik leg

érdekesebb darab Guilerinus Postilláinak 1498-as ki
adása, a benne levő (kb. a tizenhatodik század elejéről 
származó) magyar nyelvemlékek miatt. Az egyik a 
Salva Regina, a másik egy húsvéti sequentia igen sike
rült fordítása. Magyar bejegyzéseket sok könyvben ta
lálunk, így az egyik esztergomi misekönyvben (Missale 
Strigon. V. ö. RMK. III: 1 7 5 .) és néhány kódexben 
is. A széljegyzetekkel ellátott könyvek közül azonban 
a legfurcsább a Firmamenta trium ordinum ... c, 
(Paris, i 5 i 8.), amelyik a rend történetére vonatkozó 
feljegyzéseket tartalmaz. A kötethez a magyar vonat
kozású adatokat kézzel írták hozzá, a kódexek írásmo
dorában s így a könyv történetének egy szép átmenet 
formájával találkozunk itt: az előttünk levő darab egy
szerre kódex és nyomtatott könyv. (A széljegyzeteket 
is latinul írták.) Az átmeneti formák közé tartozik a 
néhány fatábla-könyv (Blockbuch) is, közöttük egy ve
lencei Papias ( i 47 3 ), mely a rajta levő bejegyzés 
szerint 160 4-ben még a kolozsvári jezsuiták birtoká
ban volt. A régi magyar nyomtatványok közül többek 
között megvan Laskai Osváth Sermones dominicales-e, 
több Temesvári Pelbárt, Komjáthy Szent Pál levelei, 
Sylvester Ujtestamentomának második (ritkább) kiadása 
és természetesen sok a kor Evvangeliumoknac.. • c. kö
tele (RMK. I: 122 ), Pécsi Lukács ritka Hasznos or
vossága, a Káldy-féle biblia első kiadása, Baróti Miklós 
munkája (A Sz. Bulcsu Méltóságának. . .  V. ö. RMK. 
I: 940) és több kiadatlan feljegyzése, néhány szép Páz
mány, közöttük egy teljes, igen szép példány A nagi 
Calvinus János hiszek egy Istenéből, (RMK. I: 4 i5 ). 
Az utóbbi könyvből, mint megtudtam, ezenkívül még 
csak egy, hiányos példányt ismerünk, ez a Nemzeti 
Múzeumban van. A szegedi példánynak külön érdekes
sége az egyik hátlapra beírt, stílusáról következtetve 
egykorú gúnyvers, szintén Kálvin Jánosról. Ritkaság 
\ eresmarti Mihály Tanácskozásának első ( 1 6 1 1 ) kia
dása, melyből Szabó Károly egy példányt sem ismer. 
(RMK I: 43 1 .) Két unikuma is van a könyvtárnak, az 
egyik Xádasi János Annus Caelestis Jesus Regii-je. 
(Tyrnavia 1688) és Balassagyarmati Pál Succusa. 
( 1 7 0 1 .) És természetesen sok prédikációs könyv, ezek 
között Illyés András munkái több példányban. A rend- 
ház tagjainak prédikációtól (a XVII. század végétől) 
szép kéziratos gyűjtemény van. Gazdag a nagyszombati 
nyomtatványok gyűjteménye, közöttük néhány szép kö
tés is, továbbá a ferences íróké is.

A könyvtár, legalább anyaga azt mutatja, a tizen
hatodik és tizenhetedik században élhette virágkorát. 
De valamennyi nagy szellemi mozgalom, ha néha el
késve is, reányomta bélyegét. A kódexek mellett a kö
zépkorban igen kedvelt Seneca munkáitól találunk
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sokat, már az ősnyomtatványok között is. Sok biblia 
van, közöttük egy cseh ősnyomitatvány s a héber, gö
rög, latin kiadások mellett franciát, spanyolt, olaszt, 
lengyelt és szlovént is találunk. (Meglepő különben, 
hogy szlovén könyvet keveset találunk, pedig a 18 . 
század folyamán az alsóvárosi barátok is prédikáltak 
ezen a nyelven. Valószínű, hogy a szegedi dalmaták 
elmagyarositásával ezek a bajai zárdába kerültek.) Ci
cero, Livius, Horatius, PÜnius munkáival a tizenhatodik 
századi kiadásoktól kezdve többször találkozunk, Guil- 
laume Búdé görög-latin szótára is a humanizmusra 
emlékeztet. Itt említjük meg a néhány Elzevirt is. Az 
ellenreformáció irodalma természetesen bőven van kép
viselve, a már említett magyarokon kívül sok más közt 
megtaláljuk pl. Bellarmin Dhputatioinak 1606-os kia
dását, egy kálvinista prédikátor magyarnyelvű széljegy
zeteivel. A kor szépirodalmát itt is, mint sok más he
lyen, Barclay Argenisének több kiadása képviseli. Szép- 
irodalom különben csak a tizennyolcadik századtól for
dul elő gyakrabban, a század kedves olvasmányait több 
példányban is megtaláljuk: Ovidiust, Vergiliust, a ma
gyarok közül Faludit, Dugonicsot, akinek egyik fiatal
kori munkáját csak innen ismerjük.

A siécle de la lumiére csak messzi fényét veti a 
könyvtárra a szegedi Vedres munkáival. Az újabb kor 
íróit pedig, mintha ötletszerűen válogatták volna ki, 
Cziriék Érzékeny leve'ei, Kazinczy munkáinak első kia
dása mellett az idegeneket Ewald Christian von Kleisl 
(kinek rokokó enyelgései oly idegenül hatnak e ko
moly falak közt) és August Lafontaine, a népszerű né
met regényíró képviselik. A tizenkilencedik század ele
jétől sok! a német nyelvtan és szótár.

A barátok életéről azonban többet sejttet az orvosi 
és gyógyszerészeti könyvek tömege, melyekben végig
kísérhetjük a gyógyítás történetét Avicena Cononjától 
Ilahnemann Sámuel Uomeopathiájának egy i 8 /»o-es 
kiadásáig. Ezenkívül számos régi mezőgazdasági füzet, 
méhészetről, lótenyésztésről, veszettség és métely elleni 
óvszerekről, továbbá egy más, agyonhasznált kis füzet, 
mely arra tanít meg, hogyan lehet a kártyán nyereségre 
szert tenni, mutatják, hogy a zárda lakói nem szigetel
ték el magukat a nyersebb valóság elől sem. — Az 
újabb anyagból a ma már ritkaságnak tekinthető sze
gedi forradalmi és ellenforradalmi plakátokat, röpira- 
lokat említjük meg.

(Szeged.) Barótl Dezső

Prága könyvesboltjai
z év első felében hosszabb időt töltöt
tem Prágában; talán érdekli e folyó
irat olvasóit, ha ottani élményeimből 
és megfigyeléseimből elmondom azt, 
ami e lapokra való. Prága és Cseh
szlovákia szellemi élete eléggé terra in- 
cognita a művelt magyar számára, akár

csak a művelt cseh ember is igen értetlenül áll a magyar 
viszonyok között. A két ország, a két nép egymáshoz való 
szellemi viszonyát mindenütt aláfesti a politika. Az egy
másról így kialakított kép merev lesz, élettelen, schema- 
tikus és a legtöbb esetiben hazug. És hogy Budapest 
és Prága alig ismerik egymást, ennek még egy igen 
fontos oka van a politikai körülményeken kívül. Budapest 
és Prága, a magyar nép és a cseh nép egyformán ott 
fekszenek Nyugateurópa határain; mindkét főváros, mind
két nép szellemi helyzete olyan, hogy eme periferikus fek
vése miatt igen nagy gondja, igyekvése és kötelessége a 
nyugati szellemi termékek recipiálása. Közép- és Kelet- 
európa kis országainak épp elég gondjuk van a saját belső 
létük, népi helyzetük fönntartásával. Prága és Budapest, 
ha önmagukból merítenek, ha sajátosan n em zetit teremte
nek, önmagukra gondolnak legelőbb, nem a hum anitásra; 
a »humanitás fogalma voltaképp luxus, vagy frázis ekis 
népek számára; a »humanitást lényegét, fogalmát az ily 
kis népek elsősorban önmagukból, önmaguk lényegéből 
meríthetik és élhetik át, de nem általánosan emberi kate
góriák szerint. Nos, Budapestnek is, Prágának is (— el
tekintve minden aktuális politikai idegenkedéstől —) első
sorban is Európa nyugati távlataira, vagy önmaguk törté
neti és népi mélységei felé kell tekinteniük. Innen van az, 
hogy egymás iránt kevésbé is érdeklődnek. A cseh ember 
a magyarokat gyakran intézi el úgy, mint Európába sza
kadt barbárokat, idegen népet, mely idegen a racionalista 
és progresszív Nyugat leikétől; a magyar átlagitélet pedig 
szereti a csehek szemére vetni kispolgári voltukat, raciona
lista ridegségüket, a »lovagias« gesztusok, a »társadalmi* 
külsőségek iránti ellenszenvüket. Nos, ezen elnagyolt Íté
letek, ezen fölületes és elsietett nemzetszemléletek érezzük 
mi és érzik ezt a legműveltebb cseh elmék is, alig lehet

nek igazak, hiszen gyökereik, indítékaik nem objektív 
természetűek, nem a tárgyilagos kölcsönös megismerés 
talajába nyúlnak, hanem elsősorban az aktuális politikai 
szempontok visszaverődései.

Prágát úgy igyekeztem megfigyelni, hogy lehetőleg 
mentesítsem magam az ilyen előítéletek alól; a cseh szel
lem múltjában* s a cseh társadalom jelenében igyekeztem 
megtalálni a magyarázatot, a megoldást Prága és a cseh 
ember jelenére. A cseh ember racionalista, mondottam 
előbb s ez visszatükrözik Prága egész arculatán. Ezt a 
várost, Rilke versei nyomán, a magyarok és németek szí
vesen hitték finom álmok elvonult, a mai világtól elvo
natkozott kegyhelyének. De a jelen megmutatta, hogy a 
dús bárok paloták, a csodálatos gót és bárok templo
mok nagyszerű szcenériája között nem álmok élnek, de a 
legkeményebb aktualitás lüktet. Masaryk tanításai nyomán 
a cseh ember gyökeresen szakított a múlttal. Az igazi 
múltat számára Hús János, a cseh reformáció harcai, a 
császárság és Róma elleni konok harc jelentik. Masaryk 
* még előtte a történetíró Palacky és a negyvenes évek 
lángoló radikális és liberális publicistája Ilavlicek—Bo- 
rovsky a cseh ember képezeteit teljesen átterelték a racio
nalizmus, a demokratizmus területeire. A cseh történet 
etikai, racionális és vallásos értelmű e tanok szerint s lé
nyege a Róma ellen a gondolatszabadságért vívott küz
delem, tanították Palacky és Masaryk. A cseh történet 
igazi értelme Hús János alakja és tettei, Hús Jánosé, ki 
máglyáján ily igékkel halt meg: »győz az igazság<c — a 
racionalista, autonóm ember igazsága. A cseh szellem 
legmagasabb és legeurópaibb megnyilatkozása a népe iga
zát Erdélytől Angliáig meghirdető Comenius. A mai mű
velt cseh ember így az ők örököseinek érzi magát s mély
ségesen gyűlöli a barokot, a középkort, a cseh protes
tantizmust eltipró Habsburgokat. Mily paradox jelenség! 
— Prága minden felejthetetlen szépségét épp  ezek a ma 
úgy gyűlölt korok halmozták a Vitává enyhe partjaira; 
Prága, a gót és bárok város a maga minden ember 
közös, politikamentes ügyét jelentő szépségeivel épp  ezek
nek a gyűlölt koroknak alkotása és öröksége a racionalista, 
ahisztorikus cseh jelen számára. A cseh ember mégis szíve 
mélyéig szereti ezt a várost; itt nincs város és falu ellen
téte; a cseh ember urbánus természetű. A múlt századok
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cseh embere gót vagy: bárok formák szerint élt; a mai 
cseh ember nem szívesen gondol arra, hogy dédanyái 
buzgó barokk imákkal, középkori énekekkel esdették Szent 
Vencel és Nepomuki János kegyeit s hogy virágfüzérekkel, 
mécsesekkel halmozták tele a bárok szobrok talpazatát. 
De igenis élni akarja ezzel szemben a mai formák, az ő 
saját formái szerinti saját, huszadik századbeli életét; 
ezért építi tele a bárok Prágát modern felhőkarcolókkal 
(melyek korántsem hatnak rosszul fehérségükkel, acélból, 
üvegből szőtt merészségükkel a bárok paloták, gót ívek 
oldalán) s ezért igyekszik az öreg város utcáit megtölteni 
a tarka, rohanó modern forgalom áradatával.

André Gide nemrég megrendítő, heroikus, tragikus 
városnak nevezte Prágát; persze benne is a múlt igézete 
élt, mint minden átutazóban; a cseh ember viszont mit 
sem akar tudni városa tragikumáról és heroikus igézetéről. 
A mai cseh ember tényleg óvatos kispolgár, ki okosan és 
nagyon szolid, biztos keretek 'közt akarja berendezni ese
ménytelen életét; nem kedveli a nagy pózokat és szavakat, 
hanem befele él s az idegennek úgy tűnik föl ez a befelé 
élés, ez a zárkózottság nem egyszer, mint ridegség, modor- 
talanság és túlzott egyszerűség; szereti a bő étkezést, az 
esti hat-nyolc korsó sört, a jó prágai hentesárúkat; szel
lemi orientációját pedig általában Masaryk realista és 
racionalista útmutatásai határoznák meg — ha olvasná 
Masarykot: de így beéri pár frázissal a humanizmusról, 
a demokráciáról, a cseh nép hivatásáról, mely hivatás a 
nép jogok, a szabadság, a szabad gondolat, a felvilágo
sodás szolgálata. . .  de Prágában is frázisokká silányul 
gyakran az eszmei tartalom . . .

Pár éve már, hogy Márai Sándor arról panaszko
dott, hogy milyen sok a gazdag, kivilágított hentesüzlet 
Budapesten; miért nem szereti a pesti ember gyomra 
helyett a könyvesboltokat? Prágában, úgy találom, meg 
van ez az arány. A cseh ember szereti az egyszerű termé
szetes életút s ennek apró gyönyöreit, polgári kedvességeit. 
De ugyanakkor szeret sokat olvasni is. A cseh állam mai 
uralkodó rétege az entellektűell, a tanár (Masaryk és Be- 
nessel élükön). Nos, ez az intellektualizmus ráül a széle
sebb rétegek lelkére is. Persze, az irány egyoldalú, ahogy 
a mai cseh lélek és élet is az. Most a racionalizmus, a 
jelen a fontos és az érdekes. Megfigyeltem: történeti 
munka alig kapható és látható; ahogy nálunk a múlt felé 
fordul a vigasztalan jelenből mindenki, úgy fordul a cseh 
ember a vigasztalan múltból a vigasztaló jelen felé. A* 
jelen persze már nem egészen Masaryk. Masaryk könyvei 
már e kor bibliái, szellemi alapvetései — tehát a széle
sebb közönség már nem igen olvassa őket; a bibliákat, 
alapvetéseket nem szereti a tömeg, tartalmukat megkapja 
az újságokból, a mindennapi életből — s Masaryk taní
tásai határozzák meg a cseh élet és szellem minden mai 
gesztusát. Viszont, ezek a tanok, ez az irány aztán tovább
élnek a jelen felé. Masaryk és a cseh jelen racionalista 
és ahisztorikus. Még jóval a háború előtt a cseh törté
netet átetizáló, racionalizáló, Hús Jánoshoz igazító Masa
iknak nagy vitája volt a »cseh történet értelméről« Pé
kár professzorral. Pékár a hisztorizmus képviselője volt, 
Troeltsch és Dilthey tanítványa; kedves kora volt a cseh 
tarok, méltányolta Szt. Vencel és Nepomuki János régi 
kultuszát s tagadta, hogy a cseh történetnek oly » értelme*, 
racionalista és huszita, etikai és vallásos jelentősége lenne, 
mint amilyenről Masaryk tanított. A történet és az élet, 
a politika Masaryknak adott igazat, a tudományos igazság 
Pékáré maradt. Pékár könyveit ma alig keresik; a fiatal 
generáció alig ismeri nevét; az újabb nemzedékek nem 
hisznek a történet objektivitásában, »históriai« szempont
jaiban, viszont igenis hiszik, hogy a cseh történetnek >ér
telme « van.

A múlt helyett tehát a jelenbe fordult a cseh olvasó. 
Masaryk kissé már a múlté, de tanítványai alkotják a je
lent — a politikában Eduárd Benes és az irodalomban 
Karéi Capek. .. Capek könyvei a cseh irodalom mai 
legeurópaibb szintjét jelentik. Szellemisége kezdeteit 
Masaryktól, James pragmatizmusától, az angol géniusz 
tanulmányozásától kapta, ő volt az, ki Bemard Shaw-t 
is harcba vitte a magyar revíziós törekvések ellen. Regé
nyeit szívesen olvassák német, de főleg angol nyelvterü
leteken. Capek írásait kemény árónia, rendkívüli pszicho- 
logizáló készség, racionális fegyelem és a megfigyelés apró
lékos gondja jellemzi. Capek hű Eckermannja Masaryknak; 
nemrég adta ki három kötetben mesterével folytatott be
szélgetéseit; valahogyan ez a három kitűnő kötet az agg 
tudós és államférfi nemzetének szóló végrendelete is. A 
cseh fiatalság erősen hajlik egy idegengyűlölő, antiliuma- 
nitárius »cseh fasizmusa felé. Vájjon hogy fogadja majd 
Masaryk utolsó útmutatását az európai egyensúlyról, a 
kisebbségi jogokról, a demokratikus államról, az egyéni 
szabadságról, a gondolat s az érzés, az emberi méltányos
ság szabadságáról. . . ?

Aztán itt van a cseheknek egy másik nagy szelleme: 
Ernánuel Rádl. A filozófus professzor a protestáns esz
mék nagy zászlóvivője. Ő a legerősebb kapcsolata Nyugat, 
az angolszász világ felé a cseh léleknek. A művelt cseh 
fiatal elit ma az ő »etikai mozgalmának táborában van. 
Rádl kemény igazmondó; a cseh politika, társadalom hi
báit kíméletlenül kritizálja. Cikkeivel, brosúráival állandó 
izzásban tartja a cseh szellemi életet. Azért küzd, hogy az 
igazi Masaryk eszméi átmenjenek az életbe s hogy meg
maradjanak eredeti tisztaságukban. Gyakran szól megér
téssel és őszinteséggel a kisebbségekről; a német kérdésről 
nagy könyvet is írt s szeretettel érdeklődik a magyar 
művelődés iránt is! A cseh nacionalisták igen gyűlölik, 
destruktívnak tartják. — Aztán itt van még Ferdinánd 
Peroutka; ez a nagyszerű publicista, a csehek »Magyar 
Szemléjének <, a »Pfitomnostc-nak szerkesztője; ő a poli
tikai ügyekben oly kritikus és bátor, mint Rádl az erköl
csiekben; szintén híve egy objektívebb középeurópai szem
léletnek. Legszebb könyve a cseh nemzeti karaktert vizs
gálja nagy őszinteséggel és tudással.

Ez a felsőbb olvasók régiója. A tömeget itt is az 
alacsonyabb publicisztika és irodalom érdekli —|s  a csehek 
nagy fordítók: jót, rosszat, rengeteg külföldit fordítanak; 
élesebben látók a könyvek e nagy fordított áradatától 
már kezdik félteni a cseh könyvet, a nemzeti jelleget. 
De a cseh tömeg másik része öntudatos és harcos szo
cialista és kommunista. A szociális kérdés, a szociális gon
dolat különben i* e<*yik alapja a mai cseh szellemiségnek. 
Könyv, sz’nház, folyóirat szolgálja ezt a szellemet. Min
denki olvas itt szociológiát, pscichológiát, szexuológiát. A 
cseh könyvtermelés itt éri el a legnagyobb és — tegyük 
hozzá — legértékesebb eredményt. Nem érik be fölületes 
popularizációval, hanem alapos ismertetésre törekszenek. 
Nem »pikantériából« tárgyalják e kérdéseket, hanem reá
lis és életszerű látással. Művészi téren a szociális szemlélet 
a harcos szűrrealizmust tudja maga mellett; ahogy a szűr
realisták teoretikusa: Karéi Teige mondja, a szűrrealizmus 
érthetetlen a ímarxizmus nélkül, a szűrrealizmus a marxiz
mus művészi megjelenítése.

És végül: beszámolónkból ne feledjük ki a csehek 
hatalmas politikai irodalmát, mely aprólékos és pozitív 
fölvilágosítást ad (persze cseh látás szerint) a Népszövet
ségről, Középeurópárol, a Kisántántról, a kisebbségi kér
désről. Hivatalosan támogatják ezt az irodalmat; legna
gyobb kiadója a Benes mögött álló »Orbis« vállalat.

Prága nagyváros — nagyváros a könyvkereskedések 
terén is. Hatalmas újság- és nyomdapaloták, dús könyv-
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kirakatok hívják az olvasókat. Ez a nagyváros önmagának 
él, befelé él s inkább figyel Európa, mint például Szlo- 
venszkó felé. A szlovák irodalmat egyszerű »Heimat- 
kunst -nak. romantikus falusi dilettantizmusnak tartja 
Karéi Capek. A nagyváros J^rága így alakul olyszerűvé, 
mint volt hajdan Budapest, már kezdődik a vidék és a

magas régiókba törő modern, differenciált metropolis 
szakadása, nemcsak csehszlovák, de cseh viszonylatban is, 
a cseh kisváros öreg házai, elmaradt műveltsége félve la
pulnak meg Prága rohanása, tüntető modernsége előtt.

O o g o lá k  L a jo s

zeged egyik impozáns szép helyén, a 
szőke Tisza partján, a tiszai nagy híd 
mellett fekszik a város Kultúrpalotája. 
Homlokán »A közművelődésnek« büszke 
felírást hordja s amikor a könyvtár 
5 'i esztendejéig s a Kultúrpalota innen- 
onnan l\o éves életére tekintünk vissza, 

meg kell állapítanunk, hogy a 123.000 kötetes könyvtár 
s a hatalmas Városi Múzeum mindig, mindent megtett 
Szeged) s a Nagy-Alföld kultúrájának emelésére eddig is 
betöltve kultúrális és nemzeti misszióját, az anyagiak 
okozta szőkébb keretek között is és remélhetőleg fokozot
tabb anyagi támogatás mellett a jövőben — előrelátható
lag — még kiterjesztettebben tudja a nagy magyar város 
közönségével éreztetni áldásos hatását.

Az ország második legnagyobb városa nagy Városi 
Könyvtárának két tulajdonsága ötlik azonnal az itt dol
gozó olvasónak szemébe: az egyik az, hogy a Somogyi- 
Könyvtár a szónak legszebb értelmében vett »élő könyv
tár*, a másik pedig az, hogy nincs a csonka országnak 
még egy könyvtára, amely a tudományos, közművelődési 
és népkönyvtári jelleget annyira egyesítené magában, mint 
teszi ezt a Somogyi-Könyvtár, körülbelül e század leg
eleje óta.

A könyvtár 100 személyes olvasóterme csaknem állan
dóan megtelik olvasókkal, délelőtt-délután, az esti 7 órai 
zárásig. ig3/í-ben 20.3o6 olvasót látott el a könyvtár tudo
mányos, vagy szépirodalmi művel, hírlapot, napilapot bo
csátott rendelkezésükre, tanácsot adott és vezette őket mind
azoknak a problémáknak megoldásában, amelyekre a 
könyv tár fel van készülve, részint könyv anyagának gazdag
ságánál, részint rendkívül széles, minden irányú érdeklődési 
kört kielégítő, rendkívül változatos szak (tudomány, mű
vészet, irodalom ) felszereltségénél fogva. Tudományos, köz- 
művelődési jellegű és népkönyvtári olvasóközönsége, az 
olvasók rendkívül erős változatossága és sokrendű össze
tétele igen fontossá teszik a könyvtári référence-szolgála- 
tot. Csekély személyzetével is mindent elkövet a könyvtár, 
hogy még a legfokozottabb igényeknek is megfeleljen. A 
könyvtáralapító kanonok: Somogyi Károly, aki fejedelmi 
bőkezűséggel Szeged városára hagyta szive szerelmét, á3.ooo 
kötetes könyvtárát, az első igazgató, Reizner János, a város 
történetírója s az elkövetkező igazgatók: Tömörkény István, 
az alföldi népélet kiváló beiletristája, Móra Ferenc, a 
polihisztorból európai hírű regényíróvá finomult, feled
hetetlen kultúrember, a nagyon szerencséskezű archeoló
gus, mind, mind szellemével termékenyítőleg lengi át a 
nagy alföldi könyv es-kincsesházat.

Iktassunk ide a Somogyi-Könyvtár »élő könyvtár, 
jellegének illusztrálására néhány beszédes számot.

Könyvtári gyarapodás volt az iq34. évben 1260 mű, 
1807 kötetben. A könyvtár nyitva volt (az 1934. évi ada
tokat közlöm) 2 3o napon át, július—augusztusban 39 fél
napon. Az olvasók átlagos napi száma 88 volt. Az évi 
2o . 3 o 6  olvasó foglalkozás szerint a következőképen osz
lott meg:

Egyetemi és főiskolai hallgató . 7.532

Közép skolai tanuló........................ 3.827
Pap, szerzetesnővér . . . .  571
Tar>ár, lanító .............................. 821
író, hírlapíró.............................. 32 á
.Művész........................................ áo9
Ügyvéd........................................ 388
Mérnök, építész......................... /172
Orvos, gyógyszerész.................... (\ol\
K atona........................................ 55o
Köztisztviselő.............................. 996
Magántisztviselő............................. i.o65
Vasutas, p o s tá s ......................... 29^
Kereskedő................................... 583
Ip a ro s ........................................ 766
Földműves, birtokos....................
Magánzó, nyugdíja*, háztartásbeli i.o38

Ide jegyzem még. hogy V9Ő1 nő olvasója volt a 
könyvtárnak.

Az olvasótermi olvasás teljesen ingyenes.
*

A nagy könyvtáralapító 1881-ben adta át pompás, 
akkor — hozzávetőleges számítás szerint — félmillió koro
nára becsült könyvgyűjteményét az Alföld fővárosának. 
Nem fűzte a » szent öreg c-et Szegedhez semmi kimutatható 
kötelék, sem rokoni szálak, sem az édes ifjúkor visszaemlé
kezése. Talán ő volt az Alföld legelső igazi nagvraérté- 
kelője: őszinte nagyrabecsüléssel Szegedet választotta, ami
kor arról kellett határoznia, hogy élete alkonyán a hazai 
kultúra szolgálatára rendelje könyveit. Mint a »Religiov 
és más katolikus folyóirat harcos szerkesztője, majd a Szent 
István Társulat »olcsó és jó könyveket kiadó társulat 
igazgatója, hallatlan szorgalommal és páratlan hozzáértés
sel gyűjtötte össze könyveit, s később is minden jövedel
mét e könyv gyönyörűségekre fordította. Ma már tudjuk, 
hogy élete derekán már azon nagy eszme jegyében történt 
ez a lázas és fejedelmeket megszégyenítő gyűjtés és az 
akkori időkben szinte példátlanul álló, lelkes, bőkezű ado
mányozás. hogy Szegedet az Alföld sugárzó centrumának 
tartotta, ahonnan a tudomány és műveltség fénykoszorúja 
fogja messzire vetni sugarait. Szeged kultúrájának eme
lése, a Magyar Alföld kultúrájának izmosítása, ez volt 
a nagy Alapító főgondolata. Szeged városa anyagi erejéhez 
mérten igyekezett azután a szálló esztendők folyamán ele
get tenni az alapítvány átvételekor tett szerződéses kötele
zettségének.

A Somogyi-féle törzsgyűjtemény anyaga magán hordja 
természetszerűen az alapító érdeklődési körének, kultúrájá
nak, tudásának és nem utolsó sorban, világfelfogásának 
bélyegét. Harcos, a vitatkozások csatáiban megkeménye
dett, izzó katolikus és magyar főpap gyűjteménye ez: a 
dacos, Rómának, Bécsnek nem mindig hódoló katolikus 
magyar hazafi könyvtára ez a Somogyi-anyag. A teológiai 
munkák természetesen, a legnagyobb számmal szerepelnek 
itt, leginkább katolikus teológia; a protestáns dogmatikai 
és teológiai munkák és a judaica irodalom kevésbbé van 
képviselve. A mai Somogyi-Könyvtár, mint sok más,
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kevésbbé fejlesztetett ágat. a teológiai irodalomnak ezt a 
részét is fejlesztette.

Migne Patrologiája (latin és görög egyházatyák, tel
jesen), Hollandus csaknem teljes Acta Sanctorumja (mely 
máig sem fejeződött be), a Baronius-féle nagy egyház
történelem, rengeteg zsinati-gyűjtemény és nagyon sok 
más', értékesebbnél értékesebb mű ékesíti e Somogyi-féle 
törzsanyag hittudományi részét.

Csodálkozhatunk-e azon, ha a bibliofil alapító igen 
szigorú szabályokhoz kötötte műveinek használatát, olyan 
szabályokhoz, amelyek a késő korokig meg fogják kötni 
könyvtára kezelőinek kezét. E szabályok között más egyéb 
korlátozó intézkedések mellett ott szerepelnek: a legtelje
sebb kikölcsönzési tilalom, a késő esti használat eltiltása, 
a tulajdonjog más jogi, vagy természetes személyre való 
átruházásának szigorú vétója.

Hittudományi művein kívül történelmi, társadalom
tudományi, jogi, természettudományi és földrajzi művek 
ékeskednek e szorosabb értelemben vett Somogyi-könyv
tárban.

A történettudományi irodalom pompás forrásgyűj
teményei, a Monumenták magyar részének csaknem teljes

állományától a Pertz-féle Monumenta Germaniae Ilisto- 
rica 21\ vaskos kötetéig, a magyar és világtörténelem, a tör
ténelmi segéd- és résztudományok irodalmának ma már 
körülbelül i 3.ooo-re menő kötete talán legértékesebb ré
szét még mindig a Somogyi-törzsgyüjtemény kötetei alkot
ják. Külön meg kell említenem a művészettörténeti részt, 
mely nemcsak köteteinek számával, hanem anyagával is 
méltán kelt feltűnést a látogatók és olvasók előtt.

A külön kezelt kódex-, incunabulum-, Régi Magyar 
Könvvtár-i, gyűjtemény összesen 212 műből áll, ezeknek 
legelseje az 1 /192-ből való, gyönyörű, díszkötésű Missale. 
V mű színes iniciálékkal és lapszéli díszekkel ékes, »hár
tyára írolt« gyönyörű misekönyv. Hagiografiák, legenda- 
gvüjtemények, a klasszika filológia irodalmának szokásos 
ősrégi kötetei, a reformáció és ellenreformáció irodalmá
nak írásai, Temesvári Pelbartus művei mellett a bibliák 
sokasága sorakozik itt, a Vizsolyi-biblia iőgo-es példánya 
mellett a biblia-kincsek garmadája, a Kis-Viczay Péter: 
Selectiora adagia latino-hungarica, Bártfán, 1718-ban meg
jelent művéig.

(Szeged.)
(Folytatjuk)

Szőke Mihály

Gazottus Ágoston zágrábi, később lucerai 
püspök egy ismeretlen olasz életrajza

dalmata származású Gazottus Ágoston,
aki mint dominikánus szerzetes, az 
ugyancsak dominikánus rendből való 
Boccassini Miklós bíbornok, pápai legá
tus kíséretében jött először Magyaror
szágra, majd pártfogója XI. Benedek 
néven ( i3o3—4) a pápai trónra emel- 

lelvén, annak rövid pápasága alatt elnyerte a zágrábi püs
pöki széket. Gazottus buzgó tevékenységet fejtett ki az 
Anjouk trónrajuttatása érdekében, valószínű, hogy első
sorban ez a politikai szereplése szerzett neki sok ellenséget 
Horvátország nagy urai között, akik Gazottust állandóan 
háborgatták püspöksége birtokában. Gazottus a folytonos 
támadások elől i320-ban Avignonba. XXII. János pápa
udvarába menekült, ahonnan nem is tért vissza többé Ma
gyarországra Ugyanis Róbert nápolyi király kérésére XXII. 
János 1822. augusztus i^-én áthelyezte őt a délitáliai 
lucerai püspöki székre, ahol azonban már a következő év
ben meghalt.

Gazottus úgy a rendben, mint az avignoni pápai ud
varban nagy tekintélynek örvendett. A ferencesek és a 
dominikánusok közt a tökéletes szegénység miatt 1322-ben 
kiújult harcban Gazottus Ágoston is votumot adott le.
amely fenn is maradt több középkori kódexben. Lucera 
>árosáért meg rövid püspöksége alatt is sokat tett Gazottus, 
erre vallanak a fennmaradt tradíciók, amelyek szerint neki 
köszönhető a szaracénok által elpusztított város újjáépítése. 
Ha ez bizonyos mértékig túlzás is, az kétségtelen, hogy a 
dominikánusokat Gazottus telepítette le Lucerában. Nyil
ván az emlékéhez fűződő, életszentségét hirdető tradíció 
magyarázza meg, hogy XII. Incze pápa 1700-ban a bol
dogok sorába iktatta és ünnepéül halála napját, augusztus 
3-ikát rendelte. Emléke különösen Itáliában maradt fenn, 
ahol a dominikánus szentek és boldogok közép- és újkori 
ábrázolásaiban gyakran található Gazottus Ágoston is. Tom- 
maso da Modena megfestette képét a rendi szentek között 
a trevisoi dominikánus kolostorban.1) A bolognai illir- 
magyar kollégiumban pedig Gioacchino Pizzoli műve az

a Gazottus-kép, amely épen a boldoggá avatás esztende
jében készült. Feltűnő azonban, hogy Gazottus-ábrázolá- 
sok épen Lucerában nagyon hiányosak, mindössze az ottani 
dominikánus templom bejárata felett, az architrávban lát
ható Gazottus félalakú relief képe.

A lucerai püspöki levéltár sem tartalmaz semmi ada
tot Gazottus életére vonatkozólag, aminthogy a városi 
könyvtár (Biblioteca Municipale) is csupán egy késői élet
rajz töredékét őrzi. Ez a kézirat (jelzete: Ms. io i56) és 
f)2 folio lapra terjed; a XX. fejezet közepén kezdődik 
és a XXXI. fejezettel végződik. Bár az életrajz mai for
májában kétségkívül késői szerkesztés, mert az író az 
utolsó fejezetben egy XV. Gergely pápától 1621-ben en
gedélyezett búcsúra hivatkozik, mégis bizonyos, hogy a 
szerző régebbi, ma már ismeretlen életrajzra, vagy élet
rajzi adatokra megy vissza. Mindenesetre a további kuta
tás feladata azt megállapítani, hogy a lucerai életrajz és 
a Szilveszter-bulla hamisítójának, Monavic Tomkó János 
boszniai püspöknek Gazottus-életrajza. amelyet Karácsonyi 
János adataiban kevésbbé megbízhatónak talált, mennyi
ben vezethetők közös forrásra vissza.2)

A lucerai kézirat a következő fejezeteket tartalmazza:
ff. 1 r—3 r, a Gazottus-életrajz XX. fejezetének má

sodik része;

!) Y. ö. Berthier: Le cliapitre de San Niccolo de 
Trevise. Peintures de Tommaso da Modena. Roine. 1912.

2) Tomkó Gazottus életrajzát Sigismundus Ferrarius 
adta ki a magyar dominikánus provincia történetéről 
írott munkájának (De rebus Ungaricae provinciáé Sac. 
Ord. Praedicatorum. Wien, 1637.) a függelékében (pp. 
1— 13). Utána közli még Károly nápolyi királynak 1323 
október 20-án X X II. János pápához intézett levelét, 
amelyben Gazottusnak a canonisatióját kéri. Tomkó 
művéről Karácsonyi János kimutatta, hogy tendenciózus 
mű, amely Gazottus szájába olyan koholt beszédeket ad, 
amelyekkel Tomkó a Szilveszter-bulla állításait kívánta 
alátámasztani. (V. ö. Karácsonyi János: Világbolonditó 
Tomkó János. Századok. 1913. 1— 11 11.).
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ff. 3 r—6 r, cap. 21. Del scritto che fece in Lucera 
il Santo; ordinando, che non si chiamasse piu Lucera, 
ma Gitta di S. Máriáé dél Convento di San Domenico 
che vi fondo.

ff. 6 r—10 r, cap. 22. Come prosegui il Santo 
magnificare la sua chiesa e Cittá di Santa Maria, ridu- 
cendo. . . .  al verő Cristianesimo.

ff. 10 r—12 v, cap. 23. Come il Santo introdusse 
il rito domenicano nella sua chiesa, e come dilato il culto 
della Vergine per tutta la Cittá di Santa Maria.

ff. 12 v—19 v, cap. 24. Come il Santo raccom- 
mando al He Hoberto la Cittá di Santa .Maria, che sla\a 
smurata e senza recinto, e come visító la sua Diocese.

ff. 19 r—21 v. cap. 20. Come il Santo stando nella 
sua residenza detta Cittá di Santa Maria, udi accennata la 
sua profetia fatta a Trau, e Sibinico di Dalmazia. Anno 
I 32 2.

ff. 21 v—25 v, cap. 26. Come il Santo nelP ultima 
di sua vita disse ed opro molte cose. . . .  degne di essere 
ammirate.

ff 20 v—3 i v, cap. 27. Dell' esequie celebrate al 
Suv Santo Corpo e dei miracoli che opro dopo inorte.

ff. 3 i v—33 v, cap. 28. Déllé fattezze, e disposi- 
zioni maestose della persona dél Santo quelli si notarono 
dopo la sua mór te Anno i 3a/|.

ff. 33 v—36 r, cap. 29. Anno i 32Ő. Come Carlo 
Dúca di Calabria e \  icere di Napoli corse in Lucera alla 
fauia de’ miracoli dél Santo adoro il suo anello, e yupplico 
il Papa per la Canonizatione.

ff. 36 r—37 r, cap. 3o. Anno 1826. Delli miracoli, 
quelli fece il Santo in Trau e Sibinico Sue Patrie e 
Cittá Dalmatiae dopo il suo felice transito.

ff. 37 r—/|2 v, cap. 3 i. Anno i34o. Come Agostino 
ave difeso la Cittá di S. Maria dalli Re pretensori et 
in vason e come ave impetrato da Dió . . .  Vtscovia di petto 
e sagacitá alla sua Chiesa Luceriana.

ff. 42 v—47 r, cap. 32. Anno i533. Conce cessate 
le \essationi della Cittá vi pullularono quelli déllé reli- 
cjuie dél Santo dali’ Invasori Tragurini e come il Santo si 
oppose loro.

ff. 47 r—52 r. cap. 33. Anno i58q. Come alla 
perfiné si celebro la Translazione fatta dél Santo nella 
Capella dove hóra giaca e de prodiggi che avanti quella 
tppro e si viddero.

A f 52 r—\ ugyanazon kéztől származó anagram
mákat tartalmaz.

(Pécs.)
____________________________________Tóth László

XVIII. századi magyar rekord
a sajtóhibák terén

—  446 sajtóhiba e könyvben  —

A sajtóhiba, minden író-mesterem bér réme, gondo
latainak eltorzítója, tragikus páthoszunk komikumba ful- 
lasztója, ötletünk alattomos gyilkosa lidércként üldözte 
az embert századokon át s fogja üldözni —  talán az 
örökkévalóságig. E sorok írója újságokban megjelent 
cikkeit már nem meri elolvasni; az a rögeszméje, hogy 
nem is annyira a ' >Druckteufel« üldözi, mint inkább a 
nyomdászok esküdtek össze ellene, mert egy alkalommal, 
nvomdász-sztrájk idején szükséglapot szerkesztett és 
adott ki, amivel elősegítette a sztrájk letörését.

Ha a szerző, vagy szerkesztő elolvassa a korrektura- 
levonatot, sok sajtóhibát észrevesz, sőt esetleg minden 
sajtóhibát ki is igazít. S amikor a cikk. vagy könyv 
megjelenik, a szerző mégis idegrohamot kap. Kijavították

ugyan a sajtóhibákat, de az igazításkor, vagy a sor újra
szedésekor csináltak újabbakat, súlyosabbakat, mint az 
elsők voltak. S jaj a cikknek, ha a szedésből, a sorok 
széléről kicsúszik a spárga alól egy pár betű: a metteur 
gyorsan visszadugdossa a betűket a spárga alá, meg is 
nézi, van-e így értelmük a szélső szavaknak s In van, 
mehet a szedés a présbe. így születnek a legbosszantóbb 
sajtóhibák, amikor a szó önmagában helyes, de a szöveg
nek más értelmet ad, mint ami a kéziratban volt. így 
született meg az Akadémiai Értesítőben az egyváltozós 
függvény  helyett ez ugyváltozós függvény. De a legtor
zabb, a nyomdafestéket még megtűrő sajtóhiba, amelyen 
a tudomány berkeiben sokat mulattak, egyik legnagyobb 
jogászunk könyvének az idézésében fordult elő. A könyv 
címe vl részesség és tettesség tanán, s a szedő ezt »A ré
szegség és tetvesség tanán-nsik szedte, amit azonban az 
Akadémiai Értesítő szerkesztőjének éber szeme a correc- 
turában fölfedezett, kijavított, de sürgősen közölt is 
mindenkivel, aki az Akadémia közelében megfordult.

A sajtóhibák terén a magyar rekordot eddig a 
barok-kor egyik legkitűnőbb egyházi írójának, Páter 
Csuzy Zsigmondnak »Evangeliomi Trombita« (Nyomtat
tatott Posonban Royer János Pál által, 1721-dik Eszten
dőében) című 776 lapos műve tartja.

Csuzy Zsigmond műve végén ezt írja:
/Az nyomtatásban esett fogyatkozásokat .pedig, ha 

mindenestuel fogva nem-is, nagyobb részruel, a’ koevet- 
kezendoe tábla inútattya-meg. Mellynek-is sokaságát, 
senki ne-csodálja; mert magam mindenkor mellette nem 
lehettem; a ’ nyomtató pedig, se deákúl, se magyaréi 
egy-általlvába semmit-sem túdott:«

Akár csodáljuk, akár nem, ez az ékes stílusú mű 
tele van sajtóhibával. A »következeiulő tábla-, az Errata 
Typographica« 116 (négyszázuegyvenhat) sajtóhibát iga
zít ki. De hogy az igazítás után mennyi újabb csúszott 
bele, nehéz volna megszámolni; sok hiba van a könyv
ben, különösen ékezési hiba, ‘ amelyek nincsenek is ki
igazítva az »Errata Typographica«-ban.

Mentségéül szolgál, hogy a pozsonyi nyomdász, 
Royer János Pál, aki egyébként igen szépen tipografi- 
záita a könyvet, se deákúl, se magyarul egy-általlyában 
semmit-sem túdott.« T r ó c s á n y i  Z o ltá n

Hol lappang 
Kresznerics Ferenc 

leveleskönyve ?
resznerics Ferenc, a nagynevű nyel

vész, régész és matematikus 1832- 
ben. mint alsósági plébános hunyt el. 
Könyvtára és éremgyűjteménye a ál. 
T. Akadémia tulajdonába került, kéz
iratának két kötete (»Iroinányoks és 
,>Acta scholastica«) az Egyetemi 
Könyvtárba, nyoma veszett azonban 

három nagy kötetből álló levélgyüjteményének, amely 
535 Kresznericshez intézett levelet foglal magában. M á rk i 
Sándor a Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi 
Osztályának 1913. április 10-én tartott ülésén ismertette 
ezt a leveleskönyvet. Felolvasása nyomtatásban is meg
jelent e címmel: Kresznerics F. leveleskönyve. Bpest, 
Stephaneum.

Mártó 1899-ben használta e gyűjteményt. Hivatko
zik Vay Sándornak a Hazánk 1902. évf. 277. sz.-ban 
megjelent közleményére, mely szerint a század elején a 
leveleskönyv Nagyváradon Justh Károly tulajdonában 
volt. Géfin Gyula dr. szombathelyi theológiai tanár úr 
közlése szerint szorgos utánjárással sem sikerült megtud
nia, hogy a gyűjfemény jelenleg kinek a birtokában van. 
Nagyon kérjük azt. aki tud róla. értesítse lapunk szer
kesztőségét.
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Országos Szécheny
1935. évi első felének 
kölcsönzési forgalma

Az Országos Széchényi-Könyvtár ez évi első felének 
kölcsönzési forgalma az előző évhez viszonyítva, bizonyos 
lanyhulást mutat. Ezt elsősorban az okozza, hogy ez év 
januárja óta kötetenként 20 fillér kölcsönzési díjat sze
dünk. Nagyon érdekes, hogy az előző évhez viszonyítva 
nem annyira a szépirodalom a domináló, mint inkább 
tudományos téren érezhető föllendülés. Természetesen 
a szépirodalomnál nem lehet teljesen kizárni a selejtes 
munkák kölcsönzését sem, ezért sok szempontból hetero
gén képet kapunk az olvasók lelkialkatáról.

A Könyvtár az 1935-ös év első felében 2621 térít- 
vényblankettán 3245 munkát kölcsönzött; a kölcsönzők 
statisztikája szerint: 1174 tanár. 89 pap, 54 ügyvéd és 
bíró, 241 köztisztviselő, 130 orvos, 23 gazdász, 13 mér
nök és 900 egyetemi hallgató.

Szépirodalom
M agyarok

Elbeszélők: Agai Adolf 1, Andai Ernő 3, Ambrus 
Zoltán 5, Aszlányi Károly 1, Baksay Sándor 2, Bánffy 
Miklós 3, Benedek Elek 10, Benedek Marcell 1, Biró La
jos 1, Blaskó Mária 3, Bródy Sándor 12, Cliolnoky 
László 3, Csermely Gyula 1, Dénes Gizella 1, Dónászy 
Ferenc 20, Eötvös József 21, Farkas Pál 2. Fáy András 
4, Földi Mihály 20, Gárdonyi Géza 70, Gozsdu Elek 2. 
Gulácsy Irén 19, Harsányt Zsolt 52, Heltai Gáspár 2, 
Herczeg Ferenc 29, Jókai Mór 77, Jósika Miklós 31. 
Karinthy Frigyes 3, Kemény Zsigmond 7, Komor András 
1. Körmendi Ferenc 7, Kuncz Aladár 6. Lakatos László
I. Lauka Gusztáv 2, Ligeti Ernő 3, Madarassy-Beck 
Zsuzsa 1, Makkai Sándor 13, Márai Sándor 9, Mikes Ke
lemen 3, Mikszáth Kálmán 31, Molnár Ákos 3, Móra 
Ferenc 7, Móricz Zsigmond 16, Nyirő József 8, Petelei 
István 7, Sebők Zsigmond 1, Surányi Miklós 1, Szabó 
Dezső 3, Székely Mózes 3, Szitnyai Zoltán 4, Szomaházy 
István 1, Tamási Áron 11, Tarczai György 1, Tersánszky
J. Jenő 2, Terescsényi György 1. Tormay Cecile 3, Tóth 
Béla 1, Török Sándor 4, Zilahy Lajos 41, Zsigray Ju
lianna 1.

Költők: Ady Endre 19, Áprily Lajos 2, Arany János 
7. Babits Mihály 11, Balassa Bálint 2. Batsányi János 
3, Berzsenyi Dániel 2, Bessenyei György 1, Csokonai 
Vitéz Mihály 16, Czóbel Minka 1, Endrődi Sándor 2. 
Falu Tamás 3, Garay János 6, Gvadánvi József 1, Gyóni 
Géza 2, Gyöngyösi István 1, Gyulai Pál 9, Harsányi 
Kálmán 2, Juhász Gyula 3, Kádár Imre 1, Kisfaludy 
Sándor 1, Kozma Andor 1, Lévay József 2, Lisznyay 
Kálmán 1. Mécs László 19, Oláh Gábor 3. Petőfi Sándor 
21, Pósa Lajos 1, Sik Sándor 4. Tóth Árpád 6, Vachot 
Sándor 1, Verseghy Ferenc 1. Vörösmarty Mihály 11. 
Zrínyi Miklós 7.

Színműírók: Madách Imre 51, Molnár Ferenc 3, Rá
kosi Jenő 2, Szigeti József 2, Szigligeti Ede 10. Szomori 
Dezső 1.

összesen 101 szerzőtől 889 munka.

Külföldiek

ókori klasszikusok: Aristoteles 1, Cicero 7, Homeros 
9, Horatius 13, Martialis 2, Ovidius 4, Plutarchos 1, 
Sallustius 2, Xenophon 3.

Franciák: Balzac 12, Barbusse 1, Benőit 7, Dévai 2, 
Farrére 19, Anatole Francé 9, Flaubert 2. Hugó Viktor 
24, Loti 2, Molliére 1, Prevost 3, Racine 1, Rousseau 2. 
Verne 22, Zola 3.

Németek: Viki Baum 12, Fallada 7, Herder 1, Kást- 
ner 2, Kotzebue 2, Keun 1, Marlitt 3. May 23, Uhland 3. 
Ziveig 20.

Angolok: Barclay 1, Cooper 7, Crocer 11, Defoe 2, 
Haggard 3, Lamb 1, Lewis 12. Milton 2, Parrott 4. 
Price 1, Shaw 10. Thackcray 14, Wtlde 20. Williamson 1.

Olaszok: Assisi Ferenc Fioretti 2. Papini 14. Piran- 
dello 2. Pitigrilli 33, Pozzi 2.

Oroszok: Baskírcsey Mária 21, Meieskovszkij 2. 
Raehmanova 40, Tolsztoj 4.

Északiak: Ibsen 2, Hamsun 1. Haukland 1. Lager- 
lőfí 1. Munthe 14. Undset 21.

Egyéb: lbanez 2, Jaroslav Hasak 4. Goga 1.
Összesen 66 szerzőtől 484 mű.

Tudományos irodalom:
ÁLTALÁNOS MUNKÁK: (lexikonok, szótárak) 27; 

IRODALOMTÖRTÉNET ÉS KRITIKA: Alszeghy Zsolt 
11. Balogh Károly 23, Beöthy Zsolt 17, Bőd Péter 1, 
Császár Elemér 23, Erdélyi János 19, Ferenczi Zoltán 
4. Fitz József 2, Földessy Gyula 13, Gragger Róbert 9, 
Hatvány Lajos 1. Heinrich Gusztáv 2. Horváth János 15. 
Jancsó Elemér 1. Kállay Miklós 3, Négyesy László 1. 
Németh Antal 2. Papp Ferenc 17, Péterffy Jenő 23. 
Pintér Jenő 61, Rédey Tivadar 3, Riedl Frigyes 21, Szé- 
chy Károly 1. Toldy Ferenc 13, Tolnai Gábor 1, Tolnai 
Vilmos 3, Turóczi-Trostler József 2, Voinovich Géza 14; 
ESZTÉTIKA: Brandenstein Béla 3. Mitrovics Gyula 18. 
Radnai Oszkár 1; BIBLIOGRÁFIA ÉS KÖNYVTÖRTÉ
NET: Gulyás Pál 24, Novák László 3, Petrik Géza 73, 
Szabó Károly 7. Szinnyei József id 109; TÖRTÉNETT U- 
DOMÁNYOK: Acsády Ignác 1. Angyal Dávid 33, Aszta
los Miklós 7, Békefi Rémig 1, Bél Mátyás 2, Berzeviczy 
Albert 2, Csánki Dezső 10, Deák Ferenc 7, Domanovszky 
Sándor 17. Endlicher 1, Fejér György 2. rraknói V il
mos 7. Görgey Artúr 2, Grünwald Béla 4, Hentaller 
Lajos 1. Hóman Bálint 28, Jancsó Benedek 4, Kaprinay 
2. Károlyi Árpád 10, Kossuth Lajos 13. Lukinicli Imre 
2. Márki Sándor 12, Napóleon 3. Orbán Balázs 15. Pray 
György 4. Széchenyi István 23, Szekfü Gyula 45. Szi
lágyi Sándor 3, Takáts Sándor 21. Thaly Kálmán 32; 
NYELVTUDOMÁNY: Gombocz Zoltán 5. Melich János 
2, Németh Gyula 9, Tamás Lajos 1; JOGTUDOMÁNY*: 
Szladits Károly 3, Timon Ákos 4. Tomcsányi Móric Pál 
12; FILOZÓFIA ÉS PEDAGÓGIA: Bognár Cecil 3, Eras- 
mus 2. Fináczy Ernő 12, Freud Zsigmond 3. Karacs Te
réz 2, Kornis Gyula 22, Prohászka Lajos 1. Spencer 
Herbert 3, Oswald Spengler 11; MŰVÉSZETEK: Kacsóli 
Pongrác 1, Mozart 4, Wagner Richard 13; VALLÁSTU
DOMÁNY":' Biblia 31. Luther 11, Ravasz László 21, Tóth 
Tihamér 19; FÖLDRAJZ ÉS ÚTLEÍRÁSOK: Gyömrei 
Sándor 4; ORVOSTUDOMÁNY: Van dér Velde 2. SZO
CIALIZMUS: Ágoston Péter 1; ETHNOGRÁFIA: Solv- 
mossy Sándor 3; TERMÉSZETTUDOMÁNY: Bölsche 5. 
Darwin 1, Haeckel 9, Humbglt 12, Ostwald, 9, Snyder 1. 
Szily Kálmán 3; CSILLAGÁSZAT: Arrhenius 4. Kövers- 
ligethy Radó 1. Lassovszy 11, Wodetzky 2; SZABAD
KŐMŰVESSÉG: Barcsay 8; NölvÉRDES: Bebel 1, Gon- 
court 3; SPORT: Mező 3, Pluhár 5; CSERKÉSZET: 
Gyomlay 4, Sik Sándor 9. K o zo csa  S á n d o r

H I K  E  K
R ák ó czi-k iá llitás volt Sárospatakon. Gulyás József 

írja  ̂ hogy azon alkalom kapcsán, hogy Sárospatak szot> 
rot emelt II. Rákóczi Ferencnek, a Főiskola Rákóczi- 
kiállítást rendezett a könyvtár, régiségtár, éremtár, rajz
szertár és a ref. egyház birtokában levő tárgyakból. A 
könyvtári tárlókban —  a könyvtár nagytermében —  a 
Rákóczira vonatkozó könyvek és iratok s a II. Rákóczi 
Ferenccel kapcsolatos irodalom volt kiállítva. K iállítta
tott egy érdekes kép, amelyet Kazinczy szerint (Ka
zinczy levelezése IX. 364 1.) Köstling festett Kazinczy 
számára. A Régiségtárban többek közt Lórántfy térítők 
és Rákóczi Zsigmond keresztelő tálja állíttattak ki.
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Erzsébet királyné és Chambord gróf
(V. Henrik néven az utolsó francia trónkövetelő)

k ö n y v t á r á b ó l  s z á r m a z ó  k ö n y v e k  kerülnek aukcióra
dec. 4., 5., 6.-án Lantos aukciós termében,

I V .  M u z e u m - k ö r ű t  3 .
Erről a nem mindennapi eseményről a magyar és külföldi sajtó hasábos cikkekben adott 

beszámolót. Alább közlünk néhány szemelvényt a magyar lapokból:
Pesti Napló. Ugrón Gábor cikkéből.

Talán semmisem mutatja világosabban, hogy Erzsébet királyné mennyire a magyar nemzeté volt, mint 
Ferenc József 1907 november 14-iki kézirata, amellyel Erzsébet királyné emlékmúzeumának felállítását Budapes
ten rendelte el. Maga Ferenc József is úgy érezte, hogy Erzsébet királyné emléke a magyar földön és a magyar 
szívben él csak igazán. . .  Az újabb magyar történelem legtiszteltebb és legszeretettebb nőalakjának emlékét 
idézte fel az a díszművekből és emlékalbumokból álló gyűjtemény, amelynek aukciós katalógusát most adta ki 
közösen a Lantos antikvárium a londoni, sőt a világ régi és ritka könyvpiacának egyik koronázatlan királya, a 
Maggs Testvérek céggel. Ez a gyűjtemény két szempontból neveketes. Egyrészt Erzsébet királyné személyéből 
van benne valami, mert hiszen a gyűjtemény minden darabja neki készült és annak készítői az ő tetszését igye
keztek elnyerni. Másrészt a gyűjtemény a maga kora könyvművészetének legpazarabb darabjait foglalja magában 
és így legreprezentatívabb gyűjteménye a 19. század második fele könyvművészetének. Ilyen fényűző együttes- 

;*when ezt a kort aligha láthatta valal$t**öszintén fájlalnám, ha ezt a gyűjteményt nem lehetne együtt tartani. 
Nem lehet kétséges, hogy az Erzsébet királyné Múzeumban volnia a helye. . . .  Ha már egyszer elkövette a ma
gyarság azt a mulasztást, hogy engedte úgy szerteszóródni a világon egy kor legszebb könyvgyűjteményét (a 
Corvinákat), hogy századok múlva a legnagyobb áldozatok árán is csak szerény töredékeit tudta összeszedni, ne 
kövessük el ezt a hibát másodszor is . . .  Bízom benne, hogy még a mai sanyarú időkben sem fog szétzülleni. 
elszóródni ez a valóban királyi gyűjtemény.

Magyarság. Dr Supka Géza cikkéből 
Erzsébet királyné elárvult könyvei és kedvenc nótái. Kis tragédiák a nagy tragédia árnyékában. —

A nagy tragédia ez: volt itt egy 700 éves dinasztia, Európa egyik legrégibb és leghatalmasabb családja és ennek 
a családnak a személyes emlékei együttvéve valamikor históriát jelentettek. De még ez is hozzátartozik a nagy 
tragédiához, hogy ennek a nagyhatalmú dinisztiának volt egy bánatos életű, világszép királynéja, akinek csupa 
tragédia-életében napfényt, enyhülést jelentett egy nép szerelme. Életének legboldogabb napja akkor esett, ami
kor nagy művét, —  a király és a nemzet között való kibékülést —• a budai királyi koronázás tetőzte be. Min
denféle bánatainak borongása felszakadt, ha magyar nótát hallgathatott. És könnyes lelke akkor is megenyhült, 
ha belefelejtkezhetett Heinének simogató verseibe. A magyar koronázás emléke, a magyar nótafa virágai és Heine 
voltak ennek a könnyes életnek vigasztaló napfénye. . . .  Szóval az egész ferencjózsefi korszak élete, művészete 
elevenedik meg ezekben a könyvekben, a királyné bánatos alakja körül. Most pedig az élő szeretet köntöséből^ 
kivetkőztetve, fázósan dideregnek, minden bársonyos pompájuk ellenére is, ezek a szegény albumok, díszkönyvek. 
Kihalt belőlük az éltető lélek éP  szégyenkezve, mint a piacra hordott rabszolgálók, várakoznak a percre, amikor 
megkoppan felettük a kalapács.

Budapesti Hírlap.
A magyarság felejthetetlen nagy királynőjének emléke bontakozik ki abban a díszmunka-gyűjtemény

ben. amely most került vissza Angliából Budapestre. . . .  Valamennyi munka a királyné ex-librisével van el
látva. Erzsébet királyné könyvtárával együtt kerülnek aukcióra az V . Henrik néven ismert utolsó Bourbon trón- 
követelőnek, Chambord grófnak könyvei is, melyek között néhány 16. század elejéről származó nagyértékű 
Aldus-kiadványt is találtunk.

UJ Magyarság.
A várbeli Erzsébet királyné-ereklyemúzeumban nagyon sok tárgy hirdeti a nagy fejedelemasszony emlé

két és így szinte sajnálattal kell arra gondolnunk, hogy azok a könyvek és emlékalbumok, amelyek a napokban 
árverésre kerülnek a Lantos-könyvesboltban, esetleg nem ide, hanem illetéktelenekhez kerülnek. Közel 100 könyv, 
díszalbum, kazetták, kották, aztán az iparművészet remekei kerülnek aukciósa, olyan műtárgyak, amelyek mind
egyike Erzsébet királyné tulajdona volt.

U|$ág.
. . .  Érdemes szemügyre venni őket, mert nem mindennap láthatni a könyvdíszítő, pontosabban a 

könyvkötőművészetnek olyan pazar példáit. A légízlésesebb kötetek egyike az, amelyik piros bársonyba kötve 
és födelén a zománcos magyar címerrel, Liszt Ferenc koronázási miséjének a partitúráját tartalmazza. . . .  A 
gyűjteménynek minden darabja kitűnő karban van, úgyszólván érintetlen. Ezt a reliquia-anyagot mindenesetre 
itthon kell tartani. Egyenesen belekívánkozik a várpalotabeli Erzsébet királyné ereklyemúzeumba.

Pesti Hírlap.
Erzsébet kriályné iránt mai napig szeretettel és kegyelettel viseltetik a magyarság és így jól esik 

előidézni a kiállított gyönyörű díszművek között, amelyek mutatják, mint igyekeztek testületek és egyesek a ki
rálynénak országszerte kedveskedni egyes különleges alkalmakkor, mint például családi eseményeknél, utazásai
nál, kiállításokon, ünnepségeken való megjelenéseinél. A gyűjteménynek kétsételenül legbecsesebb darabja Liszt 
Ferenc koronázási miséjének egyetlen példányban készült kiadása.
________
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